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«Não há lugar para mim
na casa de Deus?»
Identidade e espiritualidade de lésbicas
brasileiras na região Kanto, Japão
Nilta Dias
Sophia University

Resumen
Muchos inmigrantes nipo-brasileños en Japón cuestionan su propia identidad
étnica, cultural y nacional. Teniendo en cuenta la diversidad sexual, muchos
brasileños inmigrantes y queer suman a este dilema el tema de la sexualidad.
Viviendo en la diáspora, muchas personas —especialmente en los momentos de
dificultad— recurren a amigos o se refugian en la religión. Sin embargo, ¿Cómo
la sociedad y las instituciones religiosas brasileñas en Japón —tanto cristianas
como no-cristianas— tratan a las personas queer, específicamente las mujeres y
su espiritualidad? El objetivo de este trabajo es analizar la realidad social y
religiosa que influye —directa o indirectamente— en la vida de brasileñas queer
en la región de Kanto, Japón.
Palabras clave: Orientación sexual, Religión y sexualidad, Inmigrantes
brasileños en Japón, Asuntos queer.
Resumo
Muitos imigrantes nipo-brasileiros no Japão questionam a própria identidade
étnica, cultural e nacional. Considerando a diversidade sexual, muitos
imigrantes queer brasileiros adicionam a esse dilema a questão da sexualidade.
Vivendo na diáspora, muitas pessoas —principalmente nos momentos de
dificuldade— recorrem aos amigos ou refugiam-se na religião. Mas, como a
sociedade e as instituições religiosas brasileiras no Japão —tanto cristãs como
não-cristãs— tratam as pessoas queer, mais especificamente as mulheres, e sua
espiritualidade? O objetivo deste artigo é analisar a realidade social e religiosa
que —direta ou indiretamente— influencia a vida de brasileiras queer na região
Kanto, Japão.
Palavras-chave: Orientação sexual; Religião e sexualidade, Imigrantes
brasileiros no Japão, Questões queer.
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Abstract
Many Japanese Brazilian immigrants in Japan question their own ethnic,
cultural and national identity. Considering the sexual diversity, many queer
Brazilian immigrants add to this dilemma the question of sexuality. Living in the
diaspora, many people —especially in times of difficulty— usually turn to friends
or take refuge in religion. How do society and religious institutions in Japan
—both Christian and non-Christian— treat queer people, especially women, and
their spirituality? The purpose of this article is analyze the social and religious
reality that —directly or indirectly— influences the life of queer Brazilian women
in the Kanto region of Japan.
Keywords: Sexual orientation, Religion and sexuality, Brazilian immigrants in
Japan, Queer issues.
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Introdução1
O relato desesperado de uma mãe sobre sua reação ao saber que
sua filha estava se envolvendo afetivamente com uma colega; e a
angústia da filha que se sentia totalmente confusa e assustada
perante os sinais que indicavam que sua identidade de gênero era
considerada «diferente» chamaram nossa atenção para o tema que
abordaremos neste artigo.
No Brasil, muitas escolas têm recebido e assumido, se não na
totalidade, pelo menos em parte, a responsabilidade de educar para
a diversidade. Além de temas como diferenças raciais e culturais
que já eram tratados em diferentes materiais didáticos, atualmente
temas que abordam diversidade religiosa e/ou diversidade sexual
estão ganhando espaço e gerando muita polêmica, principalmente
pela reprovação de alguns segmentos mais conservadores e/ou
religiosos (Jornal do Brasil, 2016). Em «Políticas e legislação
relacionadas a gênero e sexualidade: Enlaces com as questões
escolares», Bianca Salazar Guizzo (2016) apresenta um estudo
referente a documentos oficiais que propõem o trabalho com
questões de gênero e sexualidade no âmbito da Educação Básica.
Entre outros tópicos, ela comenta a iniciativa do Governo Federal
referente à criação do programa «Brasil sem Homofobia» através
do qual foram distribuídos os «Kit Escola Sem Homofobia»,
ressalta que essa iniciativa foi suspensa «em virtude de fortes
críticas e fortes reações de setores conservadores atrelados ao
Governo» e conclui dizendo que isso aconteceu provavelmente
«pelo fato de ainda vivermos em uma cultura em que a
heterossexualidade é vista como a única possibilidade de os
sujeitos viverem sua sexualidade» (Salazar Guizzo, 2016: 242).
Esses exemplos —entre outros— já nos dão uma ideia de quão
complexas são as questões que envolvem a interseção de gênero,
sexualidade e religião na vida cotidiana das pessoas queer. A
diversidade sexual, em especial, é um tema muito polêmico tanto
na sociedade como nas instituições educativas, religiosas e
O presente artigo é a versão completa e detalhada da pesquisa apresentada no
IV Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião, Faculdades EST, São
Leopoldo, RS, Brasil, em agosto de 2015. Resultados preliminares foram
publicados no livro do congresso (Dias, 2016).
1
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políticas. Porém, não pode ser ignorado porque o combate ao
preconceito e à homofobia é necessário e urgente no dia a dia de
muitas pessoas que são discriminadas.
Ao considerar a educação dos brasileiros no Japão é necessário
ampliar o foco de observação e análise para além do contexto
escolar a fim de perceber que os problemas que afligem pais,
estudantes e educadores já não são apenas os relacionados às
questões de ensino/aprendizagem, adaptação escolar e diferenças
culturais. Precisamos estar atentos ao desenvolvimento das
crianças —em todos os seus aspectos— e ter em mente que à
medida que crescem, vão conquistando novos espaços e
consequentemente ficando expostas a diferentes desafios que
exigem um alto grau de empatia e autoestima.
Muitas pessoas que decidem viver fora do seu país passam por
experiências que acabam provocando uma confusão de
sentimentos que as levam a questionar a própria identidade
étnica, cultural e nacional. Essa crise de identidade é um reflexo
da sociedade pós-moderna caracterizada, entre outras coisas,
pelos deslocamentos migratórios internacionais.
Considerando o contexto da pós-modernidade, Stuart Hall (2001)
afirma que «a identidade plenamente unificada, completa, segura e
coerente é uma fantasia» (pp. 13-14). O autor explica que as
sociedades modernas são «sociedades de mudança constante,
rápida e permanente» (Hall, 2001: 13-14), o que faz com que as
pessoas estejam sempre em contato com novos ambientes e
situações que oferecem novas possibilidades com as quais podem
ou não se identificar. A diversidade é uma característica intrínseca
do mundo globalizado, mas ainda há muito a ser feito para que
todas as pessoas realmente aprendam a respeitar o diferente.
O movimento decasségui,2 marco histórico na migração dos
nikkeis —descendentes de japoneses nascidos em outros países—,
contribuiu para que milhares de nipo-brasileiros decidissem
Movimento migratório Brasil-Japão motivado pela busca de melhores
condições econômicas. A reforma da lei japonesa de imigração, que passou a
vigorar em junho de 1990, implementou a política de mão de obra estrangeira e
o governo japonês passou a conceder visto de trabalho para descendentes de
japoneses —segunda e terceira gerações— e seus cônjuge e filhos. (Linger,
2001; Roth, 2002; De Carvalho, 2003; Tsuda, 2003).
2
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emigrar para o Japão. Muitos conseguiram se adaptar facilmente,
mas muitos outros sofreram ou ainda sofrem com os processos de
mudanças que muitas vezes culminam em crise de identidade
(Dias, 2015: 79-80). Muitos nipo-brasileiros queer que vivem no
Japão adicionam a essa crise de identidade a questão da
sexualidade. Embora haja muita controvérsia e principalmente
reações contrárias por parte de alguns segmentos religiosos, a
diversidade sexual está cada vez mais exposta e comprova que
identidade, também no campo da sexualidade, não pode ser
entendida como característica fixa e imutável. Camila Guaranha e
Eduardo Lomando (2013) afirmam que «o discurso da diferença
sexual produz normalizações que diferenciam e hierarquizam os
corpos de acordo com o sexo, o gênero e a orientação sexual dos
indivíduos» (p. 49). Isso faz com que o indivíduo seja e/ou se sinta
pressionado a agir de acordo com os «valores, comportamentos e
atitudes que a sociedade considera apropriados em função do sexo
biológico» (Miranda, 2008: 3), mas quem não consegue muitas
vezes se sente diferente e frustrado e/ou é alvo de preconceito e
exclusão.
No que diz respeito à diversidade sexual, como as instituições
religiosas brasileiras no Japão, tanto cristãs como não-cristãs,
lidam com as pessoas queer, mais especificamente as mulheres, e
sua espiritualidade? E como as brasileiras queer no Japão veem a
própria sexualidade e lidam com questões de preconceito, religião e
espiritualidade? Neste artigo, nosso objetivo é apresentar uma
análise que possa contribuir para a compreensão da realidade
social e religiosa que, direta ou indiretamente, influencia a vida de
brasileiras queer na região Kanto, Japão (mapa 1). Trataremos
primeiramente do contexto japonês no que se refere à
religiosidade, homoafetividade e respeito ao «diferente».
Posteriormente trataremos do contexto da comunidade brasileira
na qual realizamos nossa pesquisa. Analisaremos questões
relacionadas às instituições religiosas, homoafetividade e
religiosidade. Para concluir, apresentaremos nossas análises e
considerações finais referentes à responsabilidade das instituições
educacionais e religiosas na formação e conscientização de
cidadãos e/ou fiéis que saibam reconhecer a importância do
respeito à diversidade.
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Mapa 1. Prefeituras da Região Kanto, Japão

Fonte: Elaboração própria da autora.

A pesquisa de campo, que incluiu observação participante em
instituições religiosas, eventos e locais frequentados também por
pessoas queer,3 foi realizada, entre junho de 2015 e março de 2016,
numa comunidade brasileira da região Kanto. Entrevistamos 9
brasileiras autoidentificadas como não-heterossexuais, 5
brasileiros autoidentificados como gays, e 2 representantes de
instituições religiosas brasileiras. 4 Também entrevistamos
membros —não queer— de diferentes instituições religiosas—
Umbanda, Igrejas Evangélicas e Igreja Católica Romana—, sendo 5

Optamos por observar a participação de mulheres queer em eventos cotidianos
da comunidade e não em locais e eventos específicos para o público queer
porque queríamos analisar também a questão do preconceito das pessoas
heterossexuais frente à diversidade sexual.
3

Usaremos nomes fictícios para resguardar a privacidade das pessoas
entrevistadas.
4
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japoneses e 15 brasileiros, para saber o que pensam sobre a
diversidade sexual e, principalmente, sobre as mulheres queer.
Destacamos que, durante as entrevistas e observação
participante, percebemos que muitas vezes o termo «lésbica» não é
suficiente e/ou adequado para falar da orientação sexual de
algumas informantes. Foi possível perceber o quanto o termo
«queer» pode ser «apropriado como uma categoria inclusiva de
todas as sexualidades não-heterossexuais» (Musskopf, 2012: 206).
Acreditamos na necessidade de estarmos sempre atentos, pois
insistir numa forma generalizada e estática de pensar e classificar
identidade e orientação sexual é o mesmo que reduzi-las a uma
parte minúscula de um todo e criar conceitos incompletos e
insuficientes para abordá-las. Para diminuir o risco de usar uma
terminologia que possa excluir alguma(s) de nossas entrevistadas,
optamos por usar os vocábulos «lésbica» e «queer». Salientamos
também que temos consciência de que o uso do termo
«homossexualidade» pode ser bastante controverso e pejorativo
por estar relacionado à ideia negativa de medicalização e
criminalização do desejo entre pessoas do mesmo sexo desde o
século XIX (Foucault, 1990). Assim sendo, para tratar da atração
e/ou relacionamento afetivo entre pessoas do mesmo sexo sem
categorizá-los com nuances negativas, usaremos o termo
«homoafetividade».
O entrecruzamento migração brasileira, religião e sexualidade é
uma área ainda pouco estudada. Percebemos a necessidade da
continuidade e ampliação de estudos relacionados a esse tema
tendo como foco a comunidade brasileira no Japão. O presente
trabalho representa —juntamente com o trabalho de Hugo Córdova
Quero (2014b)— uma das poucas investigações realizadas até
agora.

Religião, cultura e homoafetividade: O contexto
Japonês
No Brasil, assim como em muitos outros países, homoafetividade é
um tema normalmente marcado pelo conflito gerado por opiniões
religiosas baseadas em diferentes interpretações dos textos
sagrados, principalmente judeus, cristãos e islâmicos. Esta
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polêmica não se restringe apenas a fatos isolados, temos visto que,
embora o Brasil seja um Estado Laico, dependendo da religião
professada por políticos, líderes sociais ou autoridades em geral,
suas interpretações religiosas podem interferir de forma direta ou
indireta até mesmo em questões educacionais, sociais, criação ou
modificação de leis, etc. (Vital e Leite Lopes, 2013). Esta realidade
não é comum no Japão porque o povo japonês não segue um livro
doutrinário sagrado,5 a maioria dos japoneses não tem apego a
uma doutrina religiosa ou à aplicação de princípios religiosos para
orientar sua conduta na vida diária como acontece, por exemplo,
com cristãos e islâmicos. Segundo Kazuo Kasahara (2001: 15), os
japoneses que optam por seguir os ensinamentos de uma religião
constituem cerca de 20% da população.
Embora muitos não sigam uma doutrina religiosa específica, a
vida dos japoneses normalmente é permeada por práticas de fundo
xintoísta e budista6 que muitas vezes podem ser interpretadas, por
leigos, simplesmente como tradição cultural. Por exemplo, é
comum apresentar o recém-nascido aos deuses em um santuário
xintoísta, esta cerimônia é chamada Miyamairi. Pedir pelo
crescimento saudável das crianças é o objetivo de uma outra
cerimônia chamada Shichi-go-san [sete-cinco-três] quando
meninos e meninas são novamente levados a santuários xintoístas.
Ao completarem três anos de idade, meninos e meninas são
levados ao santuário xintoísta; a cerimônia dos cinco anos é
somente para meninos e a dos sete, somente para meninas. Porém,
quando alguém falece, as cerimônias fúnebres seguem rituais
budistas.
Vivendo no Japão temos a oportunidade de observar
diariamente essas e outras práticas e, dessa forma, podemos
perceber que essa combinação de práticas budistas e xintoístas é,
de maneira geral, uma característica marcante da religiosidade
japonesa. Religiosidade essa, bastante diferente da vivenciada por
O povo japonês tem o Kojiki que é o livro que explica, do ponto de vista da
mitologia japonesa, a origem do Japão e do povo japonês. Porém, este livro
não dita doutrinas ou princípios que devam ser respeitados como ensinamentos
sagrados (Ver Ō no Yasumaro, 1982 [711-712]).
5

Salvo as exceções caracterizadas por adeptos de outras religiões ou pelos que
não aderem a essas práticas por outros motivos.
6

22

Conexión Queer N° 1 (2018)

«Não há lugar para mim na casa de Deus?»

pessoas que professam uma religião monoteísta. É importante
ressaltar que nem o Xintoísmo nem o Budismo condenam as
relações homoafetivas.
Além do citado anteriormente, o estilo de vida do povo japonês
possui fortes influências do Confucionismo, sistema filosófico que
contribuiu sobremaneira para a criação e desenvolvimento de uma
sociedade vertical caracterizada, entre outras coisas, pelo sistema
hierárquico senpai–kōhai[superior/veterano–subordinado/
iniciante] que permeia as relações humanas em praticamente todos
os setores da vida social.7 No entanto, Lorenzo de Aguiar Peres
(2010) afirma que no Confucionismo «a atenção dada às questões
religiosas não é tão determinante se comparada às preocupações
sociológicas da doutrina» (p. 59). Essa característica do
Confucionismo, associada à visão e/ou interpretação diferente que
o povo japonês tem do que chamamos religião, induz a uma
postura diferenciada diante de assuntos polêmicos relacionados ao
comportamento humano.
Nas situações comuns da vida diária, observamos que muitas
vezes as atitudes dos japoneses são muito mais influenciadas pela
ética confucionista do que por dogmas religiosos. Por isso
acreditamos que, embora o povo japonês possua diferentes
influências religiosas e filosóficas, não é comum que essas
influências sejam a base para nortear julgamentos ou opiniões
sobre homoafetividade. O que podemos perceber é que esse tema é
tratado de forma aparentemente imparcial no que se refere a
crenças religiosas. Porém, não podemos negar a influência do
Cristianismo na legislação japonesa principalmente no tocante à
noção de moral e obsceno.
A Era Meiji (1868-1912) foi cenário de grandes transformações
que, através da Reforma Meiji, impulsionaram o desenvolvimento
e a modernização do Japão. As reformas políticas, econômicas,
sociais e culturais impostas pelo Imperador Meiji contribuíram
para o desenvolvimento do país e também influenciaram
diretamente na extinção e/ou desvalorização de antigos costumes e

Ver, por exemplo, Chie Nakane (1973), Wataru Kikuchi (2012) e Zhou Nanzhao
(2001).
7
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crenças, e na criação de novos valores baseados na cultura
ocidental.
No livro Sei no tabū no nai Nihon [Um Japão sem tabus
sexuais], Osamu Hashimoto (2015) faz análises e considerações
referentes à ideia «Tabu wa nai ga, moraru wa aru» [Não há tabu,
mas há moral] e fala de como as noções de fūki [moral pública] e
waisetsu [obscenidade, indecência] eram diferentes antes da
Reforma Meiji. Considerando que não havia tabu, a palavra
waisetsu [obscenidade, indecência] normalmente não era usada.
Segundo o autor, as noções de moral e obsceno que temos hoje
foram introduzidas no Japão, na Era Meiji, com base nas noções da
moral ocidental. Para disciplinar a moral pública [fūki], a Reforma
Meiji criou leis e, assim, a moral passou a ser legislada. Foi criado
um código civil no qual os artigos 174 e 175 passaram a regular a
moral pública. O autor explica que o artigo 174 regula as ações
obscenas em público e o 175 regulamenta a divulgação ou
comercialização de publicações consideradas obscenas. Esses
artigos vigoram até hoje, mas houve mudanças na forma de
interpretá-los.
Com essa contribuição de Hashimoto (2015), percebemos que
grande parte da polêmica sobre moral e obscenidade foi resultado
das novas ideias que surgiram por influência do modelo de
pensamento ocidental, muitas vezes marcado por «verdades»
ditadas pelo Cristianismo. Embora muitas práticas relacionadas à
sexualidade tenham sido proibidas ou rotuladas de forma negativa,
ainda hoje algumas delas interferem, mesmo que de maneira muito
sutil, na vida e no comportamento do povo japonês.

Relações eróticas na antiga sociedade japonesa
O relacionamento homoerótico/homoafetivo faz parte da história
de diferentes civilizações e era visto como prática comum, como,
por exemplo, a pederastia na Grécia Antiga (Boswell, 1980). Do
mesmo modo, o relacionamento homoerótico/homoafetivo
também era uma prática comum em alguns segmentos da antiga
sociedade japonesa. Porém, a maioria dos registros e estudos trata
da homoafetividade masculina, deixando assim muitas indagações
sobre a homoafetividade feminina nas antigas sociedades.

24

Conexión Queer N° 1 (2018)

«Não há lugar para mim na casa de Deus?»

Mark J. McLelland (2005: 16-18) explica que até a Era Edo
(1602-1868) era muito mais frequente a proeminência dos relatos
de relações homoafetivas masculinas do que femininas. Uma boa
prova disso é a existência do termo específico nanshoku para se
referir ao relacionamento homoafetivo masculino; e a inexistência
de um termo semelhante para designar a homoafetividade
feminina, já que o termo jyoshoku era utilizado para falar da
heteroafetividade.8 Porém, o autor ressalta que isso não representa
a inexistência da homoafetividade feminina,9 visto que é possível
encontrar representações eróticas de gravuras shunga em que uma
mulher é mostrazda dando prazer a outra. Contudo, o autor
ressalta que, até a Era Edo, a sociedade japonesa era marcada por
um caráter falocêntrico, o que fazia com que as representações de
homoafetividade feminina, quando existentes, fossem sempre
mediadas pelo órgão sexual masculino.
No tocante ao relacionamento homoerótico/homoafetivo no
Japão, McLelland (2000: 20-42) destaca que essa prática faz parte
da história de alguns segmentos tradicionais da sociedade
japonesa. O autor prossegue, afirmando:
Embora esteja claramente documentada a tradição de
relacionamentos homossexuais em uma variedade de
contextos como monastérios budistas, castelos de samurais
e teatro kabuki, tendo cada uma dessas tradições seus
próprios termos e etiquetas, o erotismo entre pessoas do
mesmo sexo era entendido como uma simples forma de
prazer erótico que não era considerada como excludente da
atração pelo sexo oposto (McLelland, 2000: 20; Tradução
nossa).

Reafirmamos que, como apresentamos em outro trabalho
(Dias, 2016: 244-245), os relacionamentos homoeróticos/
homoafetivos eram práticas comuns em alguns segmentos da
Em nanshoku, o caractere nan significa «homem» e a palavra refere-se ao
relacionamento homoafetivo masculino, mas na palavra jyoshoku, o caractere
jyo significa «mulher», porém o sentido não é de relacionamento homoafetivo
feminino e sim de heteroafetividade.
8

Sobre temas relacionados à homoafetividade feminina no Japão ver, por
exemplo, Minako Hara (1996), Barbara Summerhawk, Cheiron McMahill e
Darren McDonald (1998), Sharon Chalmers (2002), e Yuri Horie (2007).
9
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antiga sociedade japonesa, e não tinham a conotação de
«relacionamento homossexual» da maneira como é concebida nos
dias atuais. Essas práticas não eram vistas como perversidade, falta
de masculinidade ou imoralidade, de maneira geral eram apenas
uma forma de saciar um desejo erótico ou cumprir um ritual,
ambos respaldados por normas sociais da época.10 Contudo, essas
práticas passaram a ser mal vistas devido às mudanças culturais —
incluindo a influência do cristianismo— impostas pela Reforma
Meiji. Segundo McLelland (2000), «criou-se então uma
discordância entre a antiga forma de interpretar nanshoku
—relações homoafetivas com sentido de erotismo masculino— e
os novos discursos que interpretavam essas práticas como sendo
keikan [sodomia] e consequentemente, como pervertidas e
perigosas» (pp. 24-27).
De acordo com o exposto e com base em algumas observações
diárias, podemos intuir que, ainda hoje, a prática homoafetiva seja
vista por alguns japoneses como algo referente apenas ao desejo
erótico imediato ou estilo de vida, e não como característica de
uma orientação sexual, como normalmente acontece no Brasil e
em outros países. Provavelmente essa forma de pensar contribua
para uma melhor aceitação de novas possibilidades relacionadas
a modismos ou escolhas pessoais que não são, necessariamente,
indícios de homossexualidade. Um bom exemplo são alguns
josōka, ou seja, homens, muitas vezes casados, que afirmam ser
heterossexuais, mas que se vestem de mulher tendo por
justificativa a afirmação de que se sentem melhor usando roupa
feminina, ou simplesmente que essa prática é um hobby sem
nenhuma relação com homossexualidade.11

No filme Gohatto (Tabu), do diretor Nagisa Oshima (1999), podemos ter uma
ideia de como as coisas aconteciam e perceber que o título se deve exatamente ao
fato do protagonista, um jovem aspirante a samurai, não conseguir aceitar com
naturalidade o fato de ter que se submeter sexualmente aos superiores que o
desejavam.
10

Um exemplo é o professor Yasutomi Ayumu que afirma se sentir melhor tendo
uma aparência feminina (Prime, 2015).
11
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«Respeito» em nome da harmonia social
A harmonia é uma das características mais marcantes atribuídas à
cultura e sociedade japonesas. Acreditamos que esta característica
seja fruto de uma educação que faz com que os indivíduos se
esforcem ao máximo para evitar situações de conflito. Sendo assim,
saber que a privacidade dos outros deve ser respeitada e evitar
polêmicas referentes à vida particular das pessoas são regras que se
aprende desde criança. Porém, é necessário refletir sobre o real
sentido da palavra «privacidade» numa sociedade onde a
valorização do grupo, às vezes, parece anular a existência
individual dos seus membros.
Nas entrevistas, as pessoas queer afirmaram que se sentem
mais livres no Japão e que os japoneses não se importam com a
vida alheia, ou seja, sabem respeitar a privacidade dos outros. Das
14 pessoas queer entrevistadas, 13 trabalham em fábricas
japonesas e disseram que os japoneses normalmente não se
importam com suas preferências sexuais, desde que isso não
interfira no trabalho e/ou na produção.
A sociedade japonesa apresenta um comportamento que,
aparentemente, demonstra respeito ao diferente e isso contribui
para que muitas pessoas queer sintam-se mais seguras e livres. Nas
situações do dia a dia, é possível ver homens, mulheres e jovens,
em diferentes ambientes, usando roupas ou acessórios que,
provavelmente, em outros lugares, chamariam muito a atenção e
suscitariam até cenas de deboche e agressões. Porém, nas grandes
cidades japonesas, passam como coisas comuns ou são vistas
apenas como modismos. Nesses casos, as pessoas podem até ficar
curiosas e/ou surpresas, mas normalmente a maioria olha
discretamente ou age como se não estivesse vendo.
Um entrevistado, falando sobre algumas tendências da moda
japonesa, comentou que, se observarmos as pessoas no dia a dia,
perceberemos que nem sempre existe uma classificação rígida
«masculino/ feminino» para penteados, roupas e acessórios. Ele
explicou que, por isso, é muito comum ver homens usando
roupas, bolsas e acessórios que teoricamente são para mulheres.
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Considerando o que foi dito, podemos concluir que a própria
moda e o estilo de vida de muitos japoneses fazem com que
eles tenham um olhar e uma postura diferenciada em relação à
própria aparência e à aparência das outras pessoas. Sobre a
homoafetividade, podemos deduzir que os comportamentos
mais explícitos sejam vistos como uma característica pessoal e
consequentemente ignorada em nome do «respeito à
privacidade», embora a sociedade demonstre prezar pelos
padrões tradicionais heterossexuais. João, um senhor brasileiro,
dando sua opinião sobre diversidade sexual, comentou: «Para
quem gosta dessas coisas do mundo o Japão é um lugar muito
bom porque aqui ninguém fica olhando como o outro está se
vestindo ou se comportando, só não pode incomodar ninguém».
João não falou claramente, mas ao se referir à diversidade sexual
como sendo «coisas do mundo» indiretamente está dizendo que
não é «coisa de Deus».
Embora demonstre não reconhecer a diversidade sexual, João
fez uma afirmação que revela que ele conhece a dinâmica da
sociedade japonesa. Ao afirmar que «só não pode incomodar
ninguém», ele está dizendo, indiretamente, que é preciso saber
respeitar as pessoas. Contudo, é possível perceber que esse
«respeito», enfatizado por algumas pessoas, na realidade, é uma
norma social. Na prática, normalmente não é respeito ao diferente
ou à diversidade, é o cumprimento de uma regra social: Respeitar a
privacidade do outro. Acreditamos na possibilidade de que essa
postura dos japoneses seja influenciada pela noção de uchi [dentro]
e soto [fora] através da qual se faz uma definição do que se refere à
vida privada de um indivíduo [uchi], ou do que se refere ao grupo
ou à sociedade [soto]. Além disso, há uma outra característica
intrínseca do povo japonês que é o tatemae, ou seja, a atitude de
não dizer ou demonstrar o que realmente está pensando ou
sentindo («Tatemae and Honne», 1994). A homoafetividade,
muitas vezes, é vista como pertencente ao contexto uchi, sendo
assim é entendida como parte da privacidade de uma pessoa. Dessa
forma, a atitude normal para muitos japoneses é abster-se de
comentários diante de temas como esse; o que necessariamente
não significa aceitação.
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Muitas vezes esse aparente respeito desaparece quando a
pessoa que apresenta comportamento diferente deseja ou necessita
fazer parte de um grupo cujos membros têm outras preferências ou
opiniões. Ninguém se importa se um homem é gay, aparentemente
ele é respeitado, mas dependendo do local de trabalho ele
dificilmente será promovido ou receberá funções de destaque
porque para ocupar determinados cargos, o casamento
heterossexual é um dos pré-requisitos. É como se o casamento
atribuísse ao homem um status, uma certificação de
responsabilidade, maturidade e confiabilidade.12
A sociedade japonesa ainda é muito patriarcal, embora as
mulheres tenham conquistado igualdade de direitos perante a lei,
muitas ainda sofrem com desigualdades sociais e principalmente
profissionais (Tachibanaki, 2010). A capacidade de conviver
harmoniosamente com a tradição e a modernidade contribui para
que o atual estilo de vida ainda seja fortemente influenciado por
costumes e tradições milenares. Em muitas situações, esses
costumes e tradições continuam ditando normas de
comportamento que influenciam a vida de algumas mulheres.
Elena Etsuko Shirahige e Marília Matsuko Higa (2009: 222-224)
falam das diferentes condições das mulheres na antiga sociedade
japonesa. As autoras destacam que as mulheres da classe
trabalhadora desfrutavam «de liberdade, igualdade e poder e
trabalhavam sob as mesmas condições que o homem». Porém, as
mulheres da elite tinham uma vida muito diferente, sem muitas
atividades e principalmente baseada na «ética confuciana das três
obediências: obediência ao pai [oya-koukou], quando jovem;
obediência ao marido, ao se casar, e a seus filhos, quando
idosa» (Shirahige e Higa, 2009: 223). Segundo Matthews Masayuki
Hamabata (1990), essa situação se repete na atualidade.
Observando calmamente a atual sociedade japonesa perceberemos
muitas mudanças no estilo de vida das mulheres, mas
constataremos que, em muitos casos, essa tradição confucionista se
repete e ainda influencia a estrutura familiar e consequentemente o
comportamento feminino.
Normalmente, no caso de muitas mulheres, o casamento ainda é o sinal de que
é hora de deixar sua ocupação profissional fora de casa para cuidar da
administração doméstica, dos filhos, do marido e dos interesses familiares.
12
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Não são poucas as mulheres que preferem —ou aceitam
passivamente— cuidar da casa, da família e ter uma segurança
financeira proporcionada pelo marido a ter que lutar pela
própria independência profissional. Ainda hoje é muito comum
encontrar jovens universitárias que assumem não querer seguir
carreira profissional ou trabalhar fora para serem donas de casa.
Algumas revelam que se graduar numa boa universidade é fator
importante para conseguir um «bom marido», no sentido de
conseguir um marido bem sucedido profissional, financeira e
socialmente. Por outro lado, é necessário ressaltar que muitas
mulheres japonesas têm assumido posturas muito diferentes da
citada anteriormente. Shirahige e Higa (2009) apresentam uma
sinopse do documentário Sinais de mudança,13 intitulado «Japão –
vida de solteira» que fala da nova postura das mulheres japonesas:
Nota-se uma mudança no Japão: o número de mulheres
que trabalham vem aumentando e sua visão de mundo vem
sofrendo alteração. Nas grandes cidades, metade das
mulheres na faixa dos 30 anos não está casada. São
pessoas independentes financeiramente e que não moram
mais com os pais. Elas saem, divertem-se e dizem que não
sentem falta do casamento e sim de um companheiro para
uma relação compensadora. Não querem depender
financeiramente do marido ou ficar presas a ele. Essa
atitude torna difícil a relação homem e mulher, por isso já
existe uma escola de noivos, na qual um professor ensina
como os homens devem se comportar para conquistar essa
nova mulher (p. 222).

Essa «nova mulher» luta para defender suas convicções e
conquistar um espaço digno nos diferentes segmentos da vida
social. Além da busca pela realização profissional e garantia efetiva
dos seus direitos, percebemos que muitas buscam também
liberdade, no sentido de se desprenderem inclusive de tabus
relacionados à sexualidade. Um marco desta nova postura de luta
pela igualdade e liberdade foi a notícia de que, no dia 31 de março
de 2015, o Distrito de Shibuya, em Tóquio, aprovou o
reconhecimento de uniões homoafetivas e consequentemente a
Shirahige e Higa (2009: 221-222) explicam que, segundo informação
fornecida pelo Serviço de Atendimento ao Telespectador da TV Cultura, este
documentário é uma produção da TV Trust for Environment.
13
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expedição de certificados de união civil (Jornal Globo, 2015). A
matéria teve como foto de destaque um casal representante da
homoafetividade feminina. Esse fato, no mínimo, revela a postura
das novas mulheres que assumem seus desejos e decisões
acreditando que suas convicções são mais fortes do que a opressão
dos que não reconhecem e não respeitam a diversidade sexual.

O contexto da comunidade brasileira no Japão
Dentro da comunidade brasileira da região Kanto, na qual fizemos
nossa pesquisa, percebemos que existe um aparente
reconhecimento da diversidade sexual, e as mulheres queer
afirmaram n ã o s o f r e r d i s c r i m i n a ç ã o . N o e n t a n t o ,
percebemos que a discriminação pode não ser declarada,
mas existe. Analisaremos três exemplos que comprovam esse
fato:
Como primeiro exemplo, Murilo, um dos entrevistados que
afirmou: «Eu não tenho nada contra sapatão ou boiola, é só não
virem se engraçar comigo nem com minha namorada».
Percebemos que esse entrevistado diz respeitar pessoas queer, mas
ele deixa bem claro que essas pessoas devem ficar longe dele e da
sua namorada. Esse é um exemplo da tendência preconceituosa e
estereotipada de relacionar pessoas queer com promiscuidade.
No segundo exemplo, o comentário de Margarida durante a
entrevista: «Nossa! Ela é sapatão?! Mas é muito gente boa,
muito inteligente!». Nesse caso, a expressão de espanto e o uso
da conjunção adversativa «mas» suscitam a interpretação de
que a pessoa queer é vista como diferente e causa espanto por ser
íntegra e inteligente. O espanto sugere também que, na concepção
de muitos, não é comum que uma pessoa queer possua tais
qualidades.
Como terceiro exemplo, o comentário de Hortência: «Coitada!
Não fala assim. Ela não tem culpa de ter nascido com esse
problema». Nesse comentário percebemos uma aceitação
piedosa que sugere indiretamente que a pessoa queer não é
normal, não é saudável.
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Esses comentários foram feitos por frequentadores de locais
aonde algumas pessoas queer costumam ir. Eles comprovam que
muitas pessoas—conscientemente ou não— têm preconceito, mas
esse preconceito acaba ficando camuflado na «cortesia social» ou
na «indiferença».
Considerando o que foi exposto, podemos deduzir que a
afirmação de que nunca sofreram preconceito no Japão seja
porque as mulheres entrevistadas nunca foram agredidas verbal ou
fisicamente de maneira direta, ou porque tiveram a sorte de
conviver com pessoas que realmente sabiam respeitar a
diversidade.

Instituições religiosas
Atualmente, 183.583 brasileiros estão registrados como residentes
no Japão e representam a quinta maior comunidade estrangeira no
arquipélago (Ministério da Justiça do Japão, 2016). Segundo
Rafael Shoji (2008), «um dos principais fenômenos que
acompanham o processo de imigração diz respeito à transplantação
das religiões e mudança de comportamento religioso do grupo no
novo contexto». A diversidade religiosa brasileira, que é uma
realidade também em terras nipônicas, é uma prova disso. Nos
últimos anos, além dos representantes católicos romanos e
evangélicos, percebemos o fortalecimento de instituições que
representam o Espiritismo, o Candomblé e a Umbanda. Além
dessas, o Budismo, a Igreja Messiânica, a Seicho-no-Ie e outras
também fazem parte da tradição religiosa da comunidade brasileira
no Japão.14
O Catolicismo Romano foi introduzido no Japão por jesuítas
liderados pelo missionário Francisco Xavier em 1549 (Soares
Rebelo, 1993); resistiu às históricas tentativas de extinção do
cristianismo e conquistou muitos adeptos. Atualmente há muitas
igrejas católicas romanas em diferentes cidades japonesas; e
algumas procuram adaptar-se para atender às necessidades dos
fiéis latino-americanos e de outras nacionalidades celebrando
Sobre temas relacionados à vida religiosa dos brasileiros no Japão ver, por
exemplo, Rafael Shoji (2008) e a coletânea organizada por Hugo Córdova Quero
e Rafael Shoji (2014).
14
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missas em português, espanhol e outras línguas. Porém, essas
celebrações não são diárias, as celebrações em língua portuguesa
acontecem uma ou duas vezes por mês dependendo da região, o
que acaba causando uma inassiduidade nas atividades religiosas
que não são em português. Em consequência disso, algumas
pessoas buscam outras instituições nas quais não tenham que
enfrentar a barreira do idioma. Muitas pessoas que não dominam a
língua japonesa têm dificuldade para manter uma comunicação
efetiva com os outros fiéis. Essa realidade causa uma sensação de
não pertencimento ao grupo e motiva a migração para outras
instituições religiosas, ou contribui para o completo isolamento
religioso —no sentido de restringir-se a orações individuais ou
muitas vezes nem isso. Alguns brasileiros confirmam esse fato
explicando que passaram a frequentar Igreja Evangélica
simplesmente pela questão do idioma e da receptividade, e que,
com o tempo, foram gostando das celebrações e ensinamentos e
decidiram converter-se. As informantes queer que já frequentaram
a Igreja Católica Romana não deram maiores detalhes sobre os
motivos pelos quais decidiram afastar-se da igreja, mas declararam
que nunca sofreram discriminação.
Diferentemente das paróquias católicas romanas, a maioria das
Igrejas Evangélicas, fundadas por brasileiros no Japão, são
frequentadas por brasileiros e outros latino-americanos. Nessas
igrejas, questões relacionadas a idioma e diferenças culturais não
representam dificuldades ou barreiras como muitas vezes acontece
nas paróquias católicas romanas locais. Assim, essas igrejas
constituem um local onde muitos se sentem acolhidos; porém, para
as pessoas queer, as Igrejas Evangélicas da comunidade também
não são um local onde elas se sentem bem-vindas e podem
professar sua fé independentemente da própria orientação
sexual. Muitas igrejas evangélicas aceitam fiéis queer desde que
eles se proponham a lutar contra a própria condição de pessoa
queer e estejam dispostos a «mudar de vida». Comentando sobre a
conduta adotada na igreja em que congrega, o Rev. Pedro,
presbítero de uma igreja evangélica da comunidade brasileira,
explica:
[…] Homossexuais vão ser bem-vindos aqui, mas através
da Palavra de Deus eles vão se converter, […] não adianta
nada eu estar numa igreja pensando que estou salvo e
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continuar com as mesmas práticas […] o homem tem que
entender que Satanás quer fechar a visão do homem para
que ele não receba a salvação, por isso que está acontecendo
tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, a
perversidade do coração do homem […] porque do coração
sai todo tipo de pensamento mau, perversidade,
prostituição, lascívia […] tudo isso sai do coração do
homem e contamina o homem. A Palavra de Deus fala que
o coração do homem, desde a sua meninice é mau. […] Nós
estamos na igreja não para apontar o dedo, não para julgar,
mas para orar por aqueles que estão caídos, orar por
aqueles que estão contaminados, orar por aqueles que
estão se perdendo no vício de drogas, na prostituição, em
tudo quanto é tipo de desgraça que está no mundo hoje. A
função da igreja é orar, interceder e pedir a misericórdia
de Deus para que Deus possa salvar essas pessoas, Amém?

Essa declaração demonstra que essa igreja aceita pessoas queer,
mas não aceita a homoafetividade, ou seja, para professar sua fé
nessa igreja a pessoa queer precisa aceitar a condição de abandonar
as práticas homoafetivas. Sendo assim, a pessoa queer deve fazer
uma escolha entre professar sua fé nessa instituição ou assumir sua
orientação sexual.
Nas entrevistas, o Espiritismo foi o mais citado como sendo o
refúgio espiritual para as pessoas queer. Um representante da
Doutrina Espírita no Japão relatou que realmente muitas
pessoas queer o procuram a fim de buscar explicações para suas
dúvidas, no caso, para a homoafetividade.
Ele comentou que, no grupo que ele coordena no Japão, não há
pessoas queer estudando ou participando diretamente das
atividades da instituição, mas que muitas telefonam para conversar
e/ou esclarecer dúvidas ou participam algumas vezes via internet.
Perguntado sobre como eles lidam com pessoas queer, ele
respondeu:
[...] o Espiritismo, por ser uma filosofia, ele não é uma
coisa fechada, ele sempre está em busca de coisas novas,
é dinâmico [...] está sempre em busca da verdade, ele não é
a verdade [...] ser contra isso, contra aquilo não existe no
Espiritismo. Nós sempre estamos a favor da vida, da
evolução, do entendimento […]. A homossexualidade é uma
situação de reencarnação. Nós espíritas temos absoluta
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certeza de que nós não temos sexo, o sexo é apenas uma
missão, como prova ou como expiação. É possível
reencarnar várias vezes como homem e uma vez como
mulher, ou várias vezes como mulher e algumas vezes como
homem [...] vai depender da necessidade de aprendizado
nessa reencarnação [...]. Esses problemas de sexualidade,
de violência, enfim, todos esses traumas, essas coisas são
consequência de reencarnações mal resolvidas [...]. Nossa
orientação para essas pessoas é: O importante é aproveitar
ao máximo esta reencarnação para evoluir, não interessa se
você é homem, se é mulher, se é gay , se é lésbica; você tem
que trabalhar para o bem, para a caridade, para a sociedade.

Considerando essas palavras e alguns depoimentos, intuímos
que muitas pessoas queer se sentem mais confortáveis e
amparadas espiritualmente pelo Espiritismo devido à força da
ideia de que «sou assim porque preciso ser assim». Segundo
André Musskopf (2015), «a ideia de pecado marca, de uma
maneira muito forte, a experiência de homossexuais na sua
relação com a igreja e teologia» (p. 106). Dessa forma, pode ser
que as explicações dadas pela Doutrina Espírita contribuam para
que essas pessoas sintam-se valorizadas como filhas de Deus e,
diante da necessidade de aceitar sua condição e procurar ser um
ser humano cada vez melhor, sejam motivadas a encarar a própria
condição como sendo uma «vontade divina». Acreditamos que a
ideia de que «sou assim porque Deus quer que eu seja assim»
faz com que muitas pessoas queer consigam trabalhar melhor a
ideia de pecado e os possíveis sentimentos de culpa por fazer algo
considerado «feio e errado».

Homoafetividade e espiritualidade
Todos os informantes não-heterossexuais afirmaram que ser
queer não foi uma opção, fato que também é relatado em outros
trabalhos acadêmicos (Sell, 1987; Modesto, 2011) e que contradiz
o discurso de muitos líderes religiosos que sugerem que a
homoafetividade é uma opção, um desvio psicológico ou até
mesmo um modismo.
Jimena Furlani (2009: 155-156) apresenta exemplos de culturas
nas quais a prática homoafetiva é institucionalizada e, por isso,
livre de preconceito e discriminação, mas ressalta que o oposto
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também acontece e que a prática homoafetiva terá diferentes
significados dependendo da cultura. Sendo assim, afirmamos
que o que define a prática homoafetiva como «certa» ou
«errada» são, entre outros fatores, as concepções e interesses
morais, políticos e religiosos de um grupo ou de uma sociedade. Na
sociedade brasileira, a homoafetividade ainda é muito condenada,
principalmente por muitos segmentos religiosos, o que acaba
fomentando e fortalecendo situações de preconceito, discriminação
e exclusão.
Frente a tal realidade, muitas pessoas tentam negar a própria
orientação sexual, outras, ainda que a assumam, sentem-se
divididas entre sua identidade de gênero e/ou orientação sexual e
sua espiritualidade ou religiosidade. Isso acontece, normalmente,
por influência do discurso mantido por muitas instituições
religiosas que «enfatizam o caráter “antinatural” das relações
sexuais entre iguais» (Campos Machado e outras, 2010: 52). Sobre
isso, Daniel A. Helminiak (1998) argumenta:
Segundo a fé, fomos todos criados por Deus. A Divina
Providência nos faz assim como somos. Nossos genes, nosso
temperamento, nosso tempo e lugar na história, nossos
talentos, habilidades, fraquezas – tudo isso faz parte do
inescrutável e amoroso plano que Deus nos preparou. Assim,
de algum modo Deus deve estar por trás do fato de que
algumas pessoas são homossexuais. Se é assim, por que
deveria a palavra de Deus na Bíblia condenar a
homossexualidade? Deve haver um erro em algum ponto do
raciocínio (p. 21).

Essa consideração ilustra o dilema de algumas informantes e
coloca em pauta a questão da interpretação da Bíblia. As
informantes, quando perguntadas sobre a relação sexualidade e
espiritualidade e/ou religiosidade, declararam que cultivam sua
espiritualidade e crenças e têm convicção de que não estão fazendo
algo errado ou cometendo algum pecado, porém todas
declararam não estar frequentando nenhuma instituição religiosa.
Comentando sobre a tradição religiosa familiar e afirmando
nunca t e r sofrido discriminação por parte das instituições
religiosas que frequentou, Rosa explica:
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Eu sou batizada e crismada na Igreja Católica, mas agora
sou estudante da Doutrina Espírita. Minha mãe é evangélica,
mas meu avô era da Umbanda, então já experimentei
diferentes religiões [...]. Meu pai nos ensinou a rezar [...],
ele nos ensinou a ter fé, nos ensinou o que era acreditar e
dizia que o importante é acreditar em Deus. Meus pais não
obrigaram a gente a escolher uma religião ou a seguir a
religião deles [...]. No Japão eu me afastei naturalmente
dessas coisas de religião, mas não deixo de ter fé [...]. Nem
na igreja nem na Umbanda, nunca fui discriminada por
causa do meu jeito de ser.

O relato de trocas de religião ou até mesmo de distanciamento
da vida religiosa foi um item comum nas entrevistas. Percebemos
que, embora as pessoas queer tenham relatado uma iniciação
religiosa proporcionada pela família e também tenham afirmado
que não sofreram discriminação nas instituições que
frequentaram, muitas se afastaram das instituições religiosas
mais tradicionais como a Igreja Católica Romana ou Igrejas
Evangélicas, e buscaram novas possibilidades de vivenciar ou
desenvolver sua espiritualidade. Na fala de Dália podemos
constatar que o discurso religioso, muitas vezes, é um dos
motivos dessa atitude de afastamento ou desligamento, o que
nem sempre significa abandonar a espiritualidade ou a busca
por respostas para suas indagações espirituais:
Eu sinto que nasci no corpo errado e sofri muito até
aceitar. Agora eu estou em paz comigo [...]. No Espiritismo
eu encontrei uma explicação porque eu nasci assim, foi
bom porque eu não escolhi ser assim. Como eu encontrei
uma explicação, fico mais tranquila nessa parte [...]. Mas
os evangélicos não aceitam muito [...], acho que é devido
ao modo como eles interpretam a Bíblia.

Essa declaração evidencia o dilema vivido pela informante na
busca de uma explicação para sua condição de pessoa queer.
Porém, nossa próxima informante, Camélia, demonstra estar mais
segura:
No Espiritismo falam que nosso espírito não tem sexo, e eu
acredito que sou assim porque nesta vida Deus quis que eu
passasse por provações e dificuldades para ser uma pessoa
cada vez melhor. Eu sou assim porque Deus me fez assim, se
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ele quisesse que eu fosse diferente ele não teria me feito
assim […] na Bíblia fala que nem uma folha cai sem que Deus
permita […].

Acreditamos que a busca por justificativas divinas para
explicar a homoafetividade —feita de maneira consciente ou não—
é uma consequência do dilema vivido por algumas pessoas queer
em virtude da forte influência dos discursos religiosos que
reprovam e discriminam os não-heterossexuais e afirmam que eles
vivem em pecado e serão condenados por Deus.
As próximas declarações evidenciam o uso da Bíblia como
justificativa para a não aceitação da homoafetividade. Devido à
interpretação pessoal e/ou imposição da Doutrina Cristã,
muitos líderes religiosos cristãos mantêm um discurso que
condena a homoafetividade e consequentemente acabam afastando
as pessoas queer do ambiente das instituições que lideram.
Camélia declarou que, ao se assumir lésbica, saiu da igreja, passou
a estudar a Doutrina Espírita e descobriu que ser queer não é
pecado.
Ela afirmou ter adquirido conhecimento e segurança para
falar sobre sua orientação sexual. Por outro lado, o Rev. Pedro
afirma que a homoafetividade é «pecado»:
Eu acho que essas pessoas não têm conhecimento da luz, o
evangelho de Cristo ainda não chegou para elas porque todos
nós queremos ter um Deus e mostrar que não somos pagãos
[...] só que o que eu vejo são pessoas totalmente deturpadas
do seu modo de pensar, do seu modo de agir e elas querem
viver da mesma forma que elas estão vivendo lá no mundo
[...] dentro das igrejas e hoje em dia, por falta de temor e por
falta, muitas vezes, de reverência à Palavra de Deus, homens
em cima do púlpito, que não conhecem a Deus e só querem
saber do teu dinheiro e de encher a igreja [...] estão
permitindo tal coisa, ou seja, […] “não precisa mudar
não ,vem do jeito que você está, você será bem aceito aqui”.
Por que que hoje tem igreja que aceita homossexual? Não
que aqui não possa entrar homossexual […]

O Rev. Pedro não citou os nomes das instituições, mas
podemos concluir que ele está se referindo a instituições
religiosas como algumas Igrejas Anglicanas, Luteranas e outras
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que aceitam pessoas queer. A sua fala sugere que a aceitação
acontece, em parte, por questões financeiras e/ou prestígio social.
Contudo, ele ressalta que a entrada de pessoas queer não é proibida
na sua igreja e esclarece:
[…] nós cremos no poder da Palavra de Deus, no poder do
Evangelho, a Palavra de Deus fala assim: “Se eu
verdadeiramente vos libertar, vós sereis libertos”,ou seja, se a
Palavra de Deus pregada, verdadeiramente chegar ao coração
da pessoa, a pessoa vai se converter, ela vai ver que aquilo
que ela está fazendo é pecado, não é porque eu estou falando,
mas é através da luz da Palavra de Deus que vai chegar até
ela [...] e ela vai sentir no coração o peso e vai se arrepender e
vai tentar buscar Deus porque ela mesmo pensa “eu nasci
assim, não tem jeito”, porque Satanás diz que não tem jeito
de parar com as drogas, não tem jeito de você sair dessa vida
[…] só que a luz de Deus, a luz da Palavra de Deus nos ensina
que tem jeito. Jesus próprio fala assim: “Para os homens isso
é impossível, mas para Deus nada é impossível” [Lc 18.27],
ou seja, a luz de Deus quando vai de confronto com o pecado
[…] a luz vai sobre as trevas […] onde há luz não há treva,
então, se a pessoa deixar a luz da Palavra de Deus entrar no
seu coração, dificilmente ela será a mesma pessoa,
dificilmente ela vai ter o mesmo comportamento, por isso
que nós vemos muitos homossexuais, muitas mulheres
lésbicas [...] que hoje estão totalmente renovadas, totalmente
transformadas.

Nessas palavras percebemos a força da convicção de que a
Palavra de Deus pode fazer com que uma pessoa abandone a
prática homoafetiva e seja transformada, em outras palavras, que
«volte a ser uma pessoa normal», uma pessoa heterossexual. Na
sequência, o Rev. Pedro —com base na sua vivência religiosa e
própria interpretação da Palavra de Deus— fala sobre as relações
homoafetivas:
[…] Aquilo que o mundo fala que é impossível, para a Palavra
de Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível, ou
seja, Deus mostra para aquela pessoa que ela é uma criatura
feita por Deus, imagem e semelhança de Deus e Deus fez ela
perfeita, homem e mulher fez, e leva a pessoa novamente à
verdadeira visão, do quê? “Não, Deus não me quer desse
jeito, Deus não quer que eu fique tendo essas práticas”. […] a
visão de Deus de uma mulher se deitar com outra mulher ou
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um homem se deitar com outro homem, é a mesma coisa de
uma mulher ter relação com animal, é a mesma coisa de um
homem ter relação com animal, para Deus é abominável
porque Deus é santo.

Essas declarações exemplificam a convicção de muitos líderes
religiosos que acreditam e pregam que a homoafetividade é pecado,
e que a Palavra de Deus tem poder para «curar e libertar» as
pessoas queer.
Durante nossas observações participantes e entrevistas
percebemos que normalmente os evangélicos15 são apontados
como grandes conhecedores da Bíblia e consequentemente como
mais resistentes no que se refere a reconhecer a diversidade sexual.
Tanto as informantes como os outros entrevistados falaram dos
evangélicos de maneira geral sem citar nomes de igrejas, porém é
preciso destacar que mesmo entre os evangélicos há diferentes
interpretações e consequentemente diferentes discursos e
posturas.
A interpretação da Bíblia é um elemento decisivo na prática
cristã, são as diferentes interpretações que servem de base para os
discursos religiosos que direcionam as atitudes de líderes religiosos
e fiéis. Como a Igreja Católica Romana e muitas Igrejas
Evangélicas normalmente pregam que a homoafetividade é
pecado, para as pessoas queer que desejam frequentar uma dessas
instituições, normalmente resta a opção de esconder sua condição
de não-heterossexual ou «ouvir a palavra de Deus e se libertar da
vida de pecado», ou seja, «deixar de ser queer». Contudo, assim
como há interpretações bíblicas que condenam a homoafetividade,
há também as que a reconhecem, é o caso de algumas
denominações cristãs como a Igreja Unida de Cristo dos Estados
Unidos, a Igreja Veterocatólica/ Antiga Igreja Católica, e
algumas Igrejas Anglicanas/Episcopais, Luteranas e Metodistas,
entre outras. Durante as entrevistas nenhuma das informantes fez
referência a essas instituições, mas a Doutrina Espírita, a
A palavra «evangélicos» foi usada de forma generalizada pelos entrevistados
sem uma definição específica de igreja, mas na região onde fizemos este estudo
há uma forte presença de Igrejas Pentecostais, «um ramo particular da
confissão evangélico-protestante» (Córdova Quero, 2014a: 17-19). no trato da
homoafetividade (ver Campos Machado e outras, 2010: 62-79).
15
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Umbanda e o Candomblé foram apontados como instituições que
reconhecem e respeitam as pessoas queer. Acreditamos que essas
instituições foram destacados porque são as opções mais
próximas da realidade das pessoas queer da comunidade onde
fizemos nossa pesquisa.

Considerações finais
Escolas e instituições religiosas são dois ambientes nos quais
muitas pessoas –principalmente crianças, adolescentes e jovens–
são diretamente influenciadas e, às vezes, moldadas e doutrinadas
por seus líderes. Não se pode negar a influência direta dessas
instituições na formação de sujeitos que compõem as diferentes
camadas da sociedade. Consequentemente, espera-se grande
responsabilidade e consciência dos líderes e representantes dessas
instituições para que suas ações não contribuam para a criação ou
fortalecimento de pensamentos, atitudes e práticas que possam
despertar ou reforçar ideias e sentimentos de preconceito,
discriminação e exclusão.
Diversidade sexual é um tema que tem causado grande
polêmica tanto nas escolas como em muitas instituições
religiosas e sociedade em geral. Na maioria das escolas, brasileiras
ou japonesas, percebemos a necessidade de práticas pedagógicas
que —bem planejadas e coerentes com a idade dos alunos—
possam contribuir para a formação de uma postura de empatia e
respeito no trato de questões relacionadas a gênero e sexualidade.
No Brasil, diretamente relacionada à prática escolar, está a
atuação de muitas instituições e líderes religiosos que, direta ou
indiretamente, podem interferir, de maneira positiva ou não, na
criação e/ou desenvolvimento de iniciativas que contribuam para
acabar com o preconceito e garantir os direitos das minorias
sociais, entre as quais destacamos as pessoas queer.
Segundo Silvia Gomide (2007), «decidir-se por uma identidade
lésbica é uma possibilidade bem recente na cultura ocidental,
embora as práticas e associações afetivas lésbicas sejam tão antigas
quanto é possível rastrear historicamente» (p. 409). Já Yuri Horie
(2006) afirma que, no Japão, o «lesbiamismo é mantido invisível
para não se transformar num problema» (p. 157). Acreditamos que
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não só o lesbianismo, mas a homoafetividade de maneira geral é
tratada como uma «realidade invisível» em nome do «respeito à
privacidade» e principalmente para evitar situações que possam
colocar em risco a aparente harmonia da vida social japonesa.
Observamos que as informantes queer estão bem resolvidas em
relação à própria sexualidade e espiritualidade. Um fator
importante que contribui para isso é o meio onde vivem. Embora
vivam numa comunidade brasileira, o contexto majoritário é
japonês, ou seja, um ambiente no qual a maioria das pessoas
procura respeitar a privacidade alheia. Sentindo-se seguras e, em
alguns casos, mais livres, assumem a própria orientação sexual e
convivem naturalmente em ambientes heterossexuais.
No que diz respeito à espiritualidade, as pessoas queer
entrevistadas revelaram que creem em Deus e/ou numa força
superior, mas afirmaram não frequentar nenhuma instituição
religiosa. A justificativa foi a falta de tempo ou de oportunidade,
mas foi possível perceber que entre as informantes há as que
parecem não frequentar diretamente nenhuma instituição religiosa
para não ficarem expostas a situações constrangedoras resultantes
de sua orientação sexual. Das instituições religiosas indicadas ou
citadas pelas informantes, o Espiritismo, a Umbanda e o
Candomblé foram destacados como sendo as que melhor acolhem
pessoas queer. Já os evangélicos —não houve definição específica
— foram apontados como sendo os mais preconceituosos. Não
houve referência significativa à Igreja Católica Romana.
Acreditamos que isso aconteceu porque todas as pessoas
entrevistadas têm origem religiosa na Igreja Católica Romana,
mas todas afirmaram que migraram naturalmente para outras
instituições ou que já não professam nenhuma religião.
Segundo Milton S. Santos (2008), «Preconceito e discriminação
se encontram disseminados, explícita ou dissimuladamente, em
todos os lugares e religiões» (p. 4). Porém, por conscientização ou
imposição, muitas pessoas estão mais tolerantes e/ou socialmente
mais educadas no trato das questões relacionadas à diversidade
sexual. Algumas instituições religiosas são radicalmente contra a
homoafetividade, mas alguns líderes agem com cautela porque têm
consciência da própria força como formadores de opinião. Assim
sendo, procuram tratar desse tema com base nas próprias
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convicções e interpretações da Bíblia, mas sem incentivar o
preconceito e a intolerância.
É necessário termos sempre em mente que o preconceito
dissimulado pode passar despercebido, mas também pode ser
cultivado e/ou motivado por estímulos externos; e pode alcançar
proporções absurdas e se transformar num grande sentimento de
ódio capaz de induzir uma pessoa a destruir seu semelhante.
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