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“Se alguém lê num livro a afirmação de que os leões são fero-

zes, e depois encontra um leão feroz (simplificando, é claro), é prová-

vel que será encorajado a ler mais livros do mesmo autor e acreditar 

neles. Mas se, além disso, o livro sobre leões ensina como lidar com 

um leão feroz, e as instruções funcionam com perfeição, então não só 

o autor será digno de confiança, ele será também impelido a tentar 

realizar outros tipos de desempenho escrito. Há uma dialética de re-

forço um tanto complexa, pela qual as experiências dos leitores na 

realidade são determinadas pelo que leram, e isso por sua vez influ-

encia os escritores a adotar temas definidos de antemão pelas expe-

riências dos leitores. Um livro sobre como lidar com um leão feroz po-

deria então causar uma série de livros a serem produzidos sobre te-

mas como a ferocidade dos leões, as origens da ferocidade e assim 

por diante. Da mesma forma, à medida que o foco do texto se con-

centra mais estreitamente sobre o tema – já não são os leões, mas 

sua ferocidade – podemos talvez esperar que os modos pelos quais 

se recomenda que se lide com a ferocidade de um leão vão na ver-

dade aumentar a sua ferocidade, forçá-lo a ser feroz porque é isso o 

que ele é, e isso é o que, em essência, nós sabemos ou só podemos 

saber a seu respeito.” (SAID, 2007, p. 142). 



RESUMO 
 
O presente trabalho busca retomar discussões acerca do racismo anti-asiático no 

Brasil, a partir de um entendimento histórico de silenciamento (e desconhecimento) 

e das possibilidades trazidas pelas tecnologias de comunicação e informação, que 

trazem novas perspectivas e manifestações de preconceito naturalizadas nas estru-

turas sociais do cotidiano. Pretende também analisar o surgimento de grupos de 

discussão política pautados na desconstrução do pensamento colonizado e na for-

mação de uma identidade racial. Por fim, se propõe então a denunciar o racismo e o 

preconceito através do desenvolvimento de um projeto gráfico focado nas expres-

sões e ofensas recorrentes no cotidiano de asiático-brasileiros. 
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1. INTRODUÇÃO 

  
Falar de racismo anti-asiático no Brasil é, primeiramente, entender que a pau-

ta não é recente. No entanto, ganhou novo fôlego no final de 2015 e início de 2016 

com o surgimento nas mídias sociais de grupos de discussão política preocupados 

em debater discriminação, privilégios, visibilidade e o preconceito vivido por asiático-

brasileiros no Brasil. 

Segundo dados do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2010, 2 milhões de residentes no Brasil se  

autodeclaram de raça ou cor “amarela”. Apesar de proporcionalmente pequeno, o 

grupo cresceu 177% em uma década, saindo de 0,5%, no ano 2000, para 1,1% da 

população em 2010. O fenômeno é explicado tanto pelos novos fluxos migratórios – 

entre os quais, a volta dos decasséguis para o Brasil –, quanto pela maior identifica-

ção dos descendentes com as suas origens. 

Uma rápida investigação do termo "amarelos", adotado pelo IBGE, define que 

são "pessoas de origem oriental, japonesa, chinesa, coreana, etc.", o que, dentro de 

uma ideia geopolítica do que é Ásia, se restringe a nomear alguns poucos países do 

Leste e ademais generalizar os outros povos como "orientais". A definição não é tão 

clara, e tampouco correta, no que tange à abrangência e equivalência de "amarelos", 

"orientais", "asiáticos". 
 

“A categoria ‘amarelo’, classificação racial utilizada pelo censo 

brasileiro, continua ignorada pelas ciências sociais em termos de sua 

origem, de sua constituição enquanto signo, e de investigação acerca 

das formas de sua articulação no cotidiano, como categoria social – 

afinal, há pessoas que são identificadas e se identificam como ‘ama-

relos’, e esta categoria, tendo origem numa ideologia racial que clas-

sificou as populações por cores, foi e continua utilizada como parte 

dos dados populacionais oficiais no país.” (Koike, 2011) 

 

Há, porém, controvérsias quanto à declaração de asiático-brasileiros como 

"amarelos". Alguns alegam que a cor da pele não é amarela, e sim branca – talvez, 

no máximo, cor de oliva. Outros ainda veem o termo como pejorativo, já que a pele 

amarelada de verdade é associada à patologia de doenças que atingem o fígado, 
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como hepatite, cirrose ou febre amarela, o que faz dessa identificação com a cor 

uma comparação infeliz e inoportuna. 

Ainda, a expressão "raça amarela" ganha notoriedade no final do século XIX 

e início do século XX -- em época de expansão econômica chinesa, imperialismo 

japonês, Segunda Guerra Mundial e importação de mão-de-obra asiática pelas  

Américas –, associada a uma ideia de ameaça, perigo, invasão e terror. 

  

"O medo do Perigo Amarelo – isto é, a tomada do controle he-

gemônico por nações asiáticas, vistas como inassimiláveis e retró-

gradas em relação ao Ocidente, e a consequente subversão de ideias 

tradicionais, como o liberalismo individualista, o cristianismo, etc., que 

fundamentam a vida ocidental –, criando uma ameaça no imaginário 

da população e transformando-a num slogan que justifica suas políti-

cas imperialistas no Leste Asiático, especialmente na China." (Chen, 

2012, p. 5-6 apud Kemi, 2017) 

 

E, apesar da definição de raça partir de um conceito biológico, segundo  

Carneiro (2000), ela: 

 

"É a subdivisão de uma espécie formada pelo conjunto de in-

divíduos com caracteres físicos semelhantes, transmitidos por heredi-

tariedade: cor da pele, forma do crânio, e do rosto, tipo de cabelo etc. 

Raça é apenas um conceito biológico, relacionado apenas a fatores 

hereditários, não incluindo condições culturais, sociais e psicológi-

cas." (p. 5)  

 

A divisão da população em cor pressupõe de uma ideologia racial, e deve ser 

observada e analisada a partir de um conceito sociológico. Por se tratar de uma 

construção social, “se torna muito difícil imaginar um modo de lutar contra uma im-

putação ou discriminação sem lhe dar realidade social. Se não for à ‘raça’, à que 

atribuir as discriminações que somente se tornam inteligíveis pela ideia de ‘raça’?”  

(Guimarães, 2005).  

A questão racial possui um peso significativo na estruturação das relações 

sociais. Ser "amarelo" é ressignificado dentro do movimento asiático como parte de 
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uma construção identitária não-branca, que se afasta não apenas em fisionomia, 

mas em história, vivência, experiências, discriminação e privilégios. 

"Amarelos", de acordo com as classificações de cor encontradas em teorias 

raciais e de eugenia, são os descendentes dos mongóis, habitantes do leste asiático 

e parte da Ásia Central, e não englobam, portanto, o restante do continente – Orien-

te Médio, Sudeste Asiático, Ásia Setentrional e Ásia Meridional. 
 

"As classificações raciais encontradas em Le règne animal, de 

Cuvier, Essai sur l’inégalité de races humaines, de Gobineau, e The 

races of man, de Robert Knox, encontravam um parceiro solícito no 

Orientalismo latente. A essas ideias era acrescentado um darwinismo 

de segunda categoria, que parecia acentuar a validade “científica” da 

divisão de raças em adiantadas e atrasadas, ou europeias – arianas e 

orientais – africanas." (Said, 2007, p. 280) 

 

De acordo com Stuart Hall (2007), a própria ideia do que é Oriente e, portanto, 

daquilo que é "oriental", pressupõe de uma relação de oposição com o Ocidente, 

que, ao se definir, também nega aquilo que não é: 

 

“(...) ‘o Ocidente’ é tanto uma ideia como um conceito geográfico. 

 

A premissa básica deste capítulo é que ‘o Ocidente’ é um con-

ceito histórico, não geográfico. Por ‘Ocidente’ queremos dizer o tipo 

de sociedade discutida nesse livro: uma sociedade que é desenvolvi-

da, industrializada, urbanizada, capitalista, secular e moderna. Tais 

sociedades surgiram em um período histórico específico – aproxima-

damente, durante o século XVI, após a Idade Média e o desmantela-

mento do feudalismo. Elas foram o resultado de um conjunto de pro-

cessos históricos – econômicos, políticos, sociais e culturais muito 

específicos. Atualmente, quaisquer sociedades que compartilhem  

essas características, onde quer que elas estejam, podem pertencer 

ao ‘Ocidente’.” (p. 186) 

  

“A própria identidade ocidental – de cultura, tradições e cos-

tumes – pode ser delimitada apenas quando posta em contraste com 

o imaginário oriental.” (Said, 2007) 
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Said (2007) determina o Orientalismo como uma estrutura fundamentalmente 

ocidental, e que, durante séculos, estabeleceu as relações de poder do homem 

branco e do etnocentrismo europeu sobre os povos “orientais”. Usar “oriental” para 

se referir às minorias asiáticas é carregado, portanto, de conotação negativa e re-

produz valores de dominação, de inferioridade e a exotização de um grupo por hábi-

tos e costumes alienígenas à cultura ocidental. Tanto se mostra depreciativo que, 

em maio de 2016, o ex-presidente Obama dos Estados Unidos formalizou a sua reti-

rada e substituição nas leis federais. 

Por muitos anos, a existência e a própria ideia de racismo direcionado a asiá-

tico-brasileiros têm sido apagadas e silenciadas, desconhecidas e ignoradas pela 

própria comunidade e pelos que estão externos a ela. Travestido de piadinhas, cari-

caturas, mitos, privilégios e microagressões, velado em suas mais variadas facetas, 

e, a priori, inconsciente e/ou inofensivo,  o preconceito racial está presente em 

ações, falas, valores, crenças e sentimentos. "Tornar o invisível visível" é o primeiro 

dos desafios. 

Na ausência de uma terminologia mais específica, o presente trabalho, que 

compreende a experiência “asiático-brasileira” de uma noção continental, evidencia 

que, apesar do uso recorrente dos termos “asiático” e “asiático-brasileiro”, por con-

venção e peso semântico, há de ser feita a discriminação de outras identidades que 

não compreendem as dos países do Leste da sua elaboração.  

Não se pode negar as particularidades existentes dentro e entre cada uma 

dessas comunidades compreendidas por “asiáticas” ou “asiático-brasileiras”. Na rea-

lização deste trabalho, considerou-se principalmente a predominância desses povos 

e seus descendentes no Brasil, a existência de pesquisas voltadas para o estudo 

nipo-brasileiro no país e a correlação nas expressões de racismo direcionadas a es-

se grupo. O olhar crítico, nesse sentido, é essencial no entendimento da abrangên-

cia de tais experiências e em sua legitimação.  

O racismo, segundo Guimarães (2005), é um modo específico de naturaliza-

ção da vida social que explica diferenças pessoais, sociais e culturais construídas 

como naturais. A atitude de naturalização em que se baseia o racismo está presente 

em vários países, em diversas formas e, é considerada, por muitos, inofensiva.  
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"O racismo e a xenofobia institucionalizados não têm funda-

mento senão no que chamamos de racismo à brasileira, disfarçado." 

(Takeuchi, 2016) 

 

Nesse sentido, o resgate da memória e a evidenciação histórica do racismo e 

da xenofobia anti-asiáticos no período das imigrações (1897-1933) e Segunda Guer-

ra Mundial (1930-1945), mais especificamente contra os povos japoneses – realiza-

do por pesquisadores da USP, Unicamp e Fapesp1 e outros estudiosos da área2 --, 

são essenciais para retirar o tema do limbo e reviver as discussões acerca do anti-

niponismo e da ameaça do "perigo amarelo". A pesquisadora Márcia Yumi Takeuchi 

reúne em sua dissertação de mestrado e tese de doutorado um dos principais estu-

dos sobre a questão do racismo contra os japoneses no Brasil da época. 
 

“As imagens e os arquétipos que povoaram e se enraizaram 

no inconsciente coletivo se originaram anteriormente e sofreram, ao 

longo do tempo, atualizações e receberam novos significados.“  

(Takeuchi, 2009) 

 

Em 3 de julho de 1951, foi promulgada a Lei Afonso Arinos, primeira contra-

venção penal contra o racismo. Com a medida, o discurso antinipônico se silencia 

gradativamente. Ao mesmo tempo, os japoneses e seus descendentes iniciam um 

movimento de ascensão socioeconômica.  

De acordo com a pesquisadora Priscila Nucci (2000), os estudos sobre a imi-

gração japonesa passaram a se focar nas questões ligadas à assimilação, integra-

ção e aculturação, deixando nos períodos que se estendem das décadas de 1940 a 

1960 um quase vazio nas discussões sobre o racismo contra os japoneses no Brasil. 
 

"Por se tratar de um grupo que conseguiu se integrar 

econômica e socialmente num tempo relativamente pequeno, 

os pesquisadores, alguns deles japoneses e descendentes, 

optaram por pesquisas e recortes que destacaram esses pon-

tos. Ao fazerem essa opção, deixaram de dar ênfase a alguns 

																																																								
1 cf. Cytrynowicz, 2002; Dezem, 2005; Lenharo, 1986; Nucci, 2000; Sakurai, 2000; Takeuchi, 2008 
2 cf. Koike, 2011; Lesser, 2001; id., 2008; Morais, 2000 
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aspectos conflituosos do processo. Houve, portanto, uma da-

da construção sociológica e antropológica sobre a trajetória do 

grupo", avalia Nucci (apud Alves Filho, 2008) 

 

Assim se fundamenta o mito da “minoria modelo”. Aqueles que no contexto 

da Segunda Guerra Mundial representavam o "perigo amarelo" passam, então, a 

ser o retrato do trabalhador dedicado, integrado, próspero e, dicotomicamente, pas-

sivo. "Uma minoria étnica louvável, economicamente ativa e politicamente inofensi-

va – e não-negra. (...) Do tipo que vive para trabalhar e não ousa reclamar da vida." 

(Sayuri, 2017) 

Segundo Wu (apud Sayuri, 2017), o mito é nocivo por duas razões, a primeira 

por achatar variações sociais, políticas, ideológicas, etc. A segunda, por reforçar o 

mito da meritocracia com o argumento implícito de que outras minorias (leia-se ne-

gras e negros) são as culpadas pelos próprios problemas, e não a longa história de 

segregação, violência e discriminação racial. 

O ressurgimento do tema, além da esfera acadêmica, pode ser questionado 

tanto pela (1) comemoração do centenário da imigração e dos 120 anos do tratado 

de amizade Brasil-Japão, que trouxeram a conhecimento público a história esqueci-

da de quatro décadas de intolerância; (2) a exposição da falta de representatividade 

e oportunidade para artistas asiáticos na mídia nacional e internacional, em caracte-

rizações que não reproduzam estereótipos já há muito presentes; e (3) as possibili-

dades que as novas tecnologias de informação e comunicação permitiram para a 

organização e articulação de indivíduos e coletivos em rede. 

Essa retomada de consciência fica evidente quando, por exemplo, as noções 

de representação e representatividade foram desconsideradas pela Rede Globo na 

novela "Sol Nascente", com a prática do whitewashing ou yellowface – uma analogia 

à prática racista do blackface, porém com atores brancos no lugar de asiáticos. Po-

lêmica que também ocorre no longa-metragem live-action de "Ghost in the Shell" ("A 

Vigilante do Amanhã"). Ou quando artistas negros e negras se juntaram a movimen-

tos sociais e organizaram uma campanha de boicote ao Oscar de 2016, criticando a 

falta de representatividade não-branca nas grandes categorias da premiação e fa-

zendo com que os organizadores pautassem um discurso pela diversidade na ceri-

mônia – que ainda assim excluiu as minorias asiáticas. 
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Outro exemplo é o canal de Youtube “Yo Ban Boo”3, que nasceu justamente 

diante da informação de que apenas 3% dos personagens em produções audiovisu-

ais brasileiras pertencem à categoria “asiáticos/indígenas/outros”. (apud Matuoka & 

Oliveira, 2017). 
 

“A invisibilização da raça amarela e das comunidades asiáti-

cas gera esse apagamento histórico. Trazemos a visibilidade para 

conseguir se situar como agente político que pode e deve intervir poli-

ticamente na sociedade hoje”, afirma Fabio Ando Filho, fundador do 

Perigo Amarelo e colaborador do Outra Coluna (apud Matuoka &  

Oliveira, 2017) 

 

As abordagens de Castells (2003) e Lévy (1999) apontam similaridades nas 

inovações trazidas pela Internet, projetando novas experiências ao homem e à soci-

edade. A “sociedade em rede” de Castells afirma que a base de todas as relações 

se dá através da informação e da sua capacidade de processamento e de geração 

de conhecimentos. O fenômeno também é analisado por Lévy (1999), mas do ponto 

de vista do surgimento de espaços de interações, facilitados pela realidade virtual 

criada a partir de uma cultura informática, a “cibercultura”. 
 

“O ciberespaço (que também chamarei de ‘rede’) é o novo 

meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos compu-

tadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informa-

ções que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e 

alimentam esse universo. Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, espe-

cifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práti-

cas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se de-

senvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.” (Lévy, 

1999, p.17). 

 

A possibilidade de comunicação rápida, barata e de grande alcance faz atu-

almente da Internet o principal instrumento de articulação e comunicação das orga-

																																																								
3  Yo Ban Boo. Disponível em: <https://www.facebook.com/YoBanBoo/>. Acesso em 19 jul. 2017. 
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nizações da sociedade civil, movimentos sociais e grupos de cidadãos. As redes so-

ciais se converteram em espaços públicos fundamentais para o fortalecimento das 

demandas dos asiático-brasileiros. 

 

A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fun-

damentais que envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimen-

to e a imaginação inventiva. A escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a 

composição musical, a visão e a elaboração das imagens, a concep-

ção, a perícia, o ensino e o aprendizado, reestruturados por dispositi-

vos técnicos inéditos, estão ingressando em novas configurações so-

ciais. (LÉVY, 1998, p.17). 

 

O sentimento de pertencimento e a convergência de pessoas por interesses 

comuns, independente de nacionalidades, classes sociais, etnias, gêneros ou sexu-

alidades, têm sido um dos mais importantes fenômenos trazidos pelas novas tecno-

logias de informação e comunicação. 
 

"(...) tais tecnologias não apenas se tornaram instrumentos de 

fundamental importância para a organização e articulação de tais co-

letivos sociais, como também proporcionaram a formação de novos 

movimentos sociais e novas formas de ativismo." (Machado, 2007) 

 

Exemplos de canais de resistência que surgiram no contexto asiático-

brasileiro são o "Perigo Amarelo"4 (página e grupo de Facebook) e o blog "Outra Co-

luna"5, criados em agosto e dezembro de 2015, respectivamente. As plataformas se 

preocupam em debater discriminação, privilégios, visibilidade, racismo, política, raça, 

cultura, história, etc. do movimento, da luta e da resistência asiática e asiático-

brasileira no país. Além deles, surgiram também os grupos interseccionais de femi-

nismo asiático, a "Plataforma LÓTUS", e o "Asiáticos pela Diversidade" – que reúne 

asiáticos LGBT – entre outros coletivos e grupos focados nos estudos asiático-

brasileiros. 

 

																																																								
4 Perigo Amarelo. Disponível em: <https://www.facebook.com/perigoamarelo/>. 
5 Outra Coluna. Disponível em: <https://outracoluna.wordpress.com>. 
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2. PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Muito embora possa se pensar que o racismo diminuiu ou acabou, na verda-

de, com o avanço das pautas de direitos humanos e de minorias e as novas normas 

sociais e penais antirracistas, o preconceito deixa de ser explícito e passa a se ma-

nifestar em diversos contextos seguido de outras conotações. 

Podem ser citados como exemplos dessa nova realidade, no contexto do ra-

cismo anti-asiático, a construção de identidades racializadas e de estereótipos; o 

achatamento de identidades hifenizadas e a generalização de todas as culturas asi-

áticas por uma única; os mitos e o silenciamento que pautam a assimilação da cultu-

ra e dos povos japoneses; e o orientalismo e a exotização de valores, crenças e 

identidades culturais que não são os mesmos dos grupos dominantes. 
As novas formas de expressão do preconceito, consideradas por alguns auto-

res como sutis ou modernas, ganharam nomenclaturas próprias, como racismo mo-

derno (McConahay, 1986), racismo simbólico (Sears, 1988), racismo aversivo (Do-

vidio, Gaertner, Kawakami, & Hodson, 2002), racismo ambivalente (Katz & Hass, 

1988), racismo sutil (Pettigrew & Meertens, 1995) e racismo cordial (Turra & Venturi, 

1995). 

Todas compartilham de semelhanças e convergem para indicar que a discri-

minação aberta vem sendo gradativamente substituída por outras mais nebulosas, 

ambíguas e veladas, sendo, então, mais difíceis de descrever, definir, identificar e 

combater. 

Atitudes preconceituosas reais continuam a existir. Entretanto, como sugere a 

teoria do manejo da impressão (Tedeschi, Schlenker & Bonoma, 1971), o desejo de 

ser visto com bons olhos por outras pessoas, ou pela sociedade, tende a inibir res-

postas claramente racistas e preconceituosas, já que são consideradas condenáveis 

e não são socialmente desejáveis. (Gaertner & Dovidio, 1986) 

Gaertner e Dovidio (1986) ressaltam a internalização das normas sociais an-

tirracistas, que consideram a autopercepção como preconceituoso ou racista em 

uma condição aversiva, até mesmo para os que são. 

Essed (1991) e Harrell (2000) argumentam que as novas formas de precon-

ceito e racismo se situam sobretudo no nível das relações interpessoais e são atitu-

des e comportamentos discriminatórios recorrentes na vida cotidiana das pessoas. 
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Estresse e microagressões emergem como representações dessa dinâmica e ame-

açam o bem-estar psicológico. O julgamento subjetivo da experiência de racismo é 

um ponto crítico para a compreensão da relação entre ser vítima de racismo e o ato. 

Sue et al. (2007) definem as microagressões como “indelicadezas, menos-

prezos, insultos verbais ou não verbais do cotidiano, intencionais ou não, que co-

municam mensagens hostis, derrogatórias ou negativas em relação a pessoas ba-

seando-se somente no fato de que elas pertencem a alguma minoria”. São comen-

tários que, em muitos casos, invalidam a experiência pessoal das vítimas de racis-

mo. Podem sugerir que o interlocutor menospreza o outro, soam como ameaça ou 

intimidação e podem até relegar o outro a um status e tratamento inferior. 

Essas trocas chegam a ser tão pervasivas, presentes e automáticas nas falas 

e interações do dia a dia que são ocasionalmente ignoradas, consideradas inocen-

tes ou inofensivas, e muitas vezes relevadas na falta de uma resposta imediata e 

adequada, por medo das consequências e reações de um enfrentamento. O que 

certamente não invalida ou anula a maleficência, o impacto e o caráter discriminató-

rio das microagressões, principalmente na saúde mental e psicológica das pessoas. 

(Sue et al., 2008) 

À exemplo, a comic "What Would Yellow Ranger Do?" 6, da artista Shing Yin 

Khor, e a série de quadrinhos "Criança Amarela"7, do Monge Han, conseguem ilus-

trar com precisão a experiência de asiáticos hifenizados ao serem tratados como 

"eternos estrangeiros" em um país a qual pertencem. Retratam também o achata-

mento e apagamento de uma identidade e de uma multitude de nações através de 

um apelido, “Japa”, entre outras microagressões disfarçadas de perguntas ou com-

parações comuns no cotidiano do asiático-brasileiro. 

Já a graphic novel “O Chinês Americano” (título original em inglês “American 

Born Chinese”), de Gene Luen Yang, narra três histórias paralelas, amarradas em 

uma trama inteligente que discute questões como preconceito, assimilação, acultu-

ração, imigração e identidade. 

																																																								
6 KHOR, Shing Yin. What Would Yellow Ranger Do?. 2017. Disponível em: <https://thenib.com/ 

what-would-yellow-ranger-do>. 
7 HAN, Monge [Eric Han Schneider]. Criança Amarela. 2017. Disponível em: <https://www.facebook. 

com/pg/mongehan/photos/?tab=album&album_id=1872498749629940>. 
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Por meio dessas questões e exemplos, surge o interesse em também desen-

volver um projeto gráfico que denuncie estereótipos e expressões do racismo e do 

preconceito naturalizadas no cotidiano, utilizadas para generalizar, exotizar ou fazer 

juízos de valor em relação aos asiático-brasileiros no Brasil. Como esclarecer que 

certas atitudes tidas como inofensivas são racistas e preconceituosas? 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

"Tornar o invisível visível" é o primeiro passo para a desconstrução das di-

nâmicas de racismo e preconceito naturalizadas no cotidiano. 

As microagressões detém o seu poder e espaço porque são invisíveis e im-

perceptíveis, o que colabora para que as pessoas não enxerguem suas ações como 

discriminatórias e preconceituosas. Muitas são tão sutis que nem as vítimas e nem 

os opressores conseguem compreender totalmente o que se passou. 

Embora, talvez, a pessoa possa se sentir desconfortável, ela não consegue enten-

der ou explicar o porquê, e o autor, que não enxerga as suas ações como ofensas, 

não as reconhece como tais. 

Segundo Alvarez (2009), a percepção de um evento ou acontecimento como 

racista ou preconceito é fundamental para entender como um indivíduo vai respon-

der, receber e reagir a esse tipo de ação. 
 

"A formação racial destaca o fato de que toda pessoa indivi-

dual está mais ou menos distante das normas da ordem racial (se de-

finidas interna ou externamente), o distanciamento é uma caracterís-

tica de todas as identidades raciais (Glass, 2000a), além de estas se-

rem sempre fluidas. Alguns consideram isso um processo de desen-

volvimento psicossocial com estágios distintos (Derman-Sparks, Phil-

lips, 1997; Helms, 1992; Tatum, 1997), mas, mesmo questionável, o 

dinamismo da identidade racial é aparente e os modelos de estágio 

podem ser úteis heuristicamente. As raças não existem como entida-

des biológicas, sociais ou culturais, e a identidade racial surge das in-

terações normativamente competitivas. Cada identidade racial parti-

cular do indivíduo é apenas parcialmente moldada a partir do centro 

de seu autoentendimento, já que ele está limitado dentro de fronteiras 
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ideologicamente infusas fora de seu controle. Existem várias manei-

ras de habitar e ser habitado pelas identidades raciais e não pode ha-

ver um self autêntico fora desses processos de formação. A raça é 

algo que fazemos e algo que é feito a nós, não algo que somos. Ela é 

construída culturalmente e historicamente e revela coisas contraditó-

rias" (Glass, 2012, p. 900) 

 

A construção da identidade racial de um indivíduo e o relacionamento com 

outras pessoas, grupos ou movimentos raciais influenciam na formação de uma 

consciência racial crítica, na "tomada de consciência" – na consequente percepção, 

identificação e reconhecimento de barreiras, atitudes, falas, crenças ou sentimentos 

que possam ter origens em certas formas de discriminação. 

O pressuposto é de que somente a “raça” não garante o conhecimento es-

sencial para a formação do pensamento crítico. O significado de “raça” para uma 

pessoa emerge das interações específicas dela com os significados ideologicamen-

te compelidos à “raça” em um contexto social e cultural mais amplo. Ser racialmente 

crítico é enxergar esse processo de formação de identidade onde os outros veem 

raça. (Schneider, 1997; Thompson & Sangeeta, 1996 apud Glass, 2012). 

  
"(...) a raça é de fato um fator importante na sociedade e na 

vida dos indivíduos, mas a importância da raça na identidade pessoal 

de uma pessoa é determinada pela sua história de vida específica si-

tuada dentro de contextos sociais e culturais mais amplos." (Glass, 

2012, p. 899) 

 

É interessante ainda que Alvarez (2009) resgata a importância da difusão de 

conhecimento sobre a história do preconceito e do racismo em gerações anteriores, 

e, apesar do autor mencionar experiências de asiáticos nos EUA, muitas delas po-

dem ser transpostas para o contexto brasileiro. Um vazio histórico pode dificultar o 

processo de conscientização, o entendimento holístico do racismo e a construção 

de uma identidade racial. 

Guimarães (2005) afirma que os significados atribuídos aos traços fisionômi-

cos racializados são construídos em processos históricos: “quando a ‘raça’ está pre-

sente, ainda que seu nome não seja pronunciado, a diferenciação entre tipos de ra-
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cismo só́  pode ser estabelecida através da análise de sua formação histórica parti-

cular”. 
 

"(...) a palavra japonesa hedatari significa “distância”, mas ela 

também expressa a forma como as relações interpessoais são cons-

truídas e afetadas pela distância física entre os indivíduos bem como 

as subjetividades encerradas em tais relações. Para os japoneses, a 

distância interpessoal exprime tanto o eventual reconhecimento dos 

diferentes níveis sociais dos quais os interlocutores fazem parte como 

uma atitude de reserva ou estranhamento diante de um desconhecido 

ou pessoa com a qual não se possui muita intimidade. A distância es-

pacial entre os agentes é, assim, variável, pois está relacionada às 

circunstâncias subjetivas dos encontros – os japoneses alteram “as 

distâncias interpessoais conforme avaliações momentâneas de inti-

midade, reserva, superioridade ou inferioridade, e assim por diante” 

(Tada, 2009, p. 54). Situação distinta, por exemplo, do comportamen-

to brasileiro, onde a eliminação ou diminuição da distância física – 

através de apertos de mão, abraços ou beijos no rosto – é, muitas 

das vezes, o primeiro passo para o engajamento dos indivíduos em 

uma relação social. Ora, se for possível, a partir daí, fazer uma ana-

logia com a maneira como os pesquisadores relacionam-se com pos-

síveis objetos de estudo, então não soará estranho dizer que, no to-

cante ao tema do racismo antinipônico no Brasil, nossos intelectuais 

apresentaram uma “postura japonesa”: o princípio da hedatari, da 

manutenção da distância diante do desconhecido, passou a informar, 

após a década de 1940, o modo como aqueles lidaram com a ques-

tão do antiniponismo – é o que se pode depreender, dentre outras 

questões, da leitura do livro de Priscila Nucci." (Ramos, 2010) 

 

De acordo com Nucci (2000), é possível perceber mudanças no discurso ci-

entífico-intelectual e das produções acadêmicas após a década de 1940, é o início 

de um ciclo de emudecimento e esquecimento, por ambas as partes, de uma histó-

ria de quatro décadas de intolerância contra os imigrantes japoneses. 

Entender, pois, o histórico de silenciamento do racismo anti-asiático e a re-

cém organização de grupos de discussão e movimentos de luta e resistência, bem 

como as formas com que o preconceito e a discriminação passaram a se expressar 
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na sociedade digital – principalmente as mais nebulosas, veladas e ambíguas –, são 

fundamentais no entendimento e na criação de um projeto que se propõe a subver-

ter expressões, estereótipos e microagressões naturalizadas no dia a dia, denunci-

ando-as e expondo-as sob a ótica de asiáticos e seus descendentes. 

 

4. OBJETIVOS 
 

A partir do entendimento do que são microagressões e das discussões acer-

ca do racismo anti-asiático e suas manifestações atuais – com base em conheci-

mento teórico, empírico e tácito – será desenvolvido um projeto gráfico com o objeti-

vo de denunciar as mais comuns e usuais expressões do cotidiano utilizadas para 

se referir ou fazer juízo de valor de asiático-brasileiros no Brasil.  

Expressões estas que estão naturalizadas e silenciadas nas estruturas soci-

ais, que carregam contextos de discriminação, sarcasmo, dominação, supremacia, 

mitos e estereótipos, e que implicam na exotização, orientalização, generalização e 

achatamento de uma identidade e/ou de culturas. 

Ainda espera-se que, com o projeto, seja incentivada a conscientização a 

respeito do tema, e que o trabalho gere visibilidade, exposição e reconhecimento da 

sua importância no contexto brasileiro. Que o resultado deste trabalho seja, em seu 

todo, esclarecedor em relação às discriminações e preconceitos direcionados às 

minorias asiáticas, e sobretudo asiático-brasileiras, e que, de certa forma, também 

estimule a produção de conteúdo e novos pensamentos sobre o assunto. 

Também foram pensados novos desdobramentos de combate ao racismo an-

ti-asiático, como a criação de uma plataforma online – um hotsite – que colete e crie 

métricas em cima de denúncias e expressões recorrentes no cotidiano. Na platafor-

ma, asiático-brasileiros participariam colaborando com as suas experiências, vali-

dando e se identificando com o que já foi evocado, e poderiam gerar, através de al-

goritmos, novas peças gráficas que exponham o racismo e o preconceito. As infor-

mações e os dados coletados serviriam de base para a criação de métricas que legi-

timariam e impulsionariam o alcance e a visibilidade do tema. As estatísticas, então, 

poderiam ainda se desdobrar em uma infinidade de novas possibilidades de ações e 

campanhas. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Sue et al. (2007, em tradução livre) classifica as microagressões em três ti-

pos: microassaltos, microinsultos e microinvalidações. O primeiro diz respeito às 

formas explícitas de agressão racial, verbais ou não, onde o intuito é o de ferir a ví-

tima. São xingamentos, comportamentos de esquiva ou ações discriminatórias reali-

zadas de forma proposital, consciente e intencional, similar ao racismo tradicional. 

São exemplos de microassaltos: apelidar com base em raça ou característi-

cas hereditárias, desencorajar interações raciais, servir deliberadamente um branco 

antes de um não-branco, normatizar níveis de inteligência, tratar como inferior, ou 

assumir que um indivíduo é criminoso ou exótico por causa da sua raça. (Sue et al., 

2007) 

Este tipo de microagressão aparece de forma mais comum em situações que 

permitem ao agressor certo grau de anonimato. 

Microinsultos se diferenciam de microassaltos porque aparentam ser mais su-

tis em suas mensagens, muitas vezes inconscientes e imperceptíveis ao próprio 

agressor. No entanto, não deixam de ser caracterizados pela indelicadeza, insensi-

bilidade ou menosprezo à identidade, cultura ou raça de uma pessoa. 

Certos tipos de microinsultos refletem uma superioridade branca em valores 

culturais. Quando, por exemplo, se questiona os motivos que levam os asiáticos a 

serem tão tímidos e quietos, ou quando o estilo do cabelo ou as roupas de um negro 

são criticados por serem “exóticos” e fora dos padrões normativos. (Sue et al., 2007) 

Já as microinvalidações tendem a excluir, negar ou mesmo anular a realidade 

racial e cultural dos indivíduos. Quando, por exemplo, perguntam a asiáticos e seus 

descendentes sobre suas origens, seus antecedentes ou onde nasceram, insinua-se, 

mesmo que inconscientemente, que os mesmos são “eternos estrangeiros”, "aliení-

genas em sua própria terra" (Sue et al., 2007; id. 2009). 

Negar a importância do aspecto racial e a sensibilidade dos indivíduos a es-

sas questões também são formas de microinvalidar a relevância dessas experiên-

cias na identidade da pessoa. Outros dois tipos comuns são o mito da meritocracia 

e o daltonismo (ou a invisibilidade) racial – não querer enxergar, reconhecer ou per-

ceber que existem diferenças raciais, colocando todos ante uma ideia biológica de 

que “todos os seres humanos são iguais” e que “só existe uma raça, a raça huma-
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na”, negando, assim, a existência de experiências raciais diferentes, e servindo co-

mo desculpa para o preconceito. (Helms, 1992). 

Da mesma forma, expressões de tokenismo são geralmente utilizadas para 

validar ou introduzir declarações depreciativas. 
 

"A expressão tokenismo deriva do termo inglês token, que 

significa símbolo. Consiste na prática de fazer publicamente peque-

nas concessões a um grupo minoritário, tão somente para ocultar 

eventuais acusações de preconceito ou discriminação. 

  

Trata-se de uma estratégia para criar uma falsa aparência, ou 

seja, é uma medida que finge integrar, com poucas concessões, 

quando no fundo o que se pretende é manter as estruturas de domi-

nação e assujeitamento. É o que ocorre quando há UM negro em al-

gum ambiente disputado, ou UMA mulher num contexto masculiniza-

do, mas eles são apenas utilizados como peças simbólicas para que 

não haja maiores questionamentos." (Nohara, 2015) 

 

No mito da meritocracia se enquadram as declarações de que raça não de-

sempenha um papel no sucesso individual das pessoas, desde que o indivíduo se 

esforce o suficiente. O argumento de que a pessoa é culpada pelos próprios pro-

blemas, e não a desigualdade, as oportunidades e a discriminação racial. 

 

“A assimilação das comunidades asiáticas serve para funda-

mentar vários mitos do capitalismo, como a meritocracia. Por exemplo, 

é comum ouvir que se os imigrantes asiáticos chegaram em condi-

ções de vulnerabilidade, mas conseguiram alcançar o status de clas-

se média ou de elite, significa que todos podem fazer isso também”, 

explica Fabio Ando Filho, do blog Outra Coluna (apud Matuoka &  

Oliveira, 2017) 

 

As microagressões não se resumem ao nível individual, elas também podem 

ser manifestadas a níveis sistêmicos e ambientais. A existência de microagressões 

institucionais, por exemplo, contribuem para a marginalização racial e para a inércia 
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em traçar encaminhamentos às questões raciais. São evidenciadas em estruturas, 

práticas e discursos que endossam um clima racial hostil ou ignorante. 

Segundo Jones (2002), o racismo pode ser visto como um sistema, dada a 

sua ampla e complexa atuação, seu modo de organização e o seu desenvolvimento 

através de estruturas, políticas, práticas e normas capazes de definir oportunidades 

e valores para pessoas e populações a partir de sua aparência ou ideia de raça. O 

esquema acaba produzindo a naturalização das inequidades e ajuda a explicar a 

forma como muitos o descrevem, como sutil ou invisível. 

É um processo de hierarquização, exclusão e discriminação contra um indiví-

duo ou toda uma categoria social definida como diferente com base em alguma 

marca, ressignificada como definidor cultural ou racial de padrões de comportamen-

to. Como afirma Guimarães (2005), o racismo é uma redução do cultural ao biológi-

co, uma tentativa de fazer o primeiro depender do segundo. 

O racismo repousa sobre uma crença de distinção natural entre os grupos e 

existe em três níveis: individual, institucional e cultural, que atuam de modo conco-

mitante, produzindo efeitos intensos e profundos sobre indivíduos e grupos, definin-

do sentimentos, pensamentos, condutas pessoais e interpessoais, e atuando tam-

bém sobre processos e políticas institucionais. (Jones, 2002). 

Diferentemente, Allport (1954) afirma que o preconceito étnico é uma antipa-

tia baseada em generalização errada e inflexível, que pode ser sentida ou expressa. 

O preconceito atua contra um grupo como um todo ou um indivíduo em particular, 

por fazer parte de um grupo. 
 

"a palavra preconceito deriva do substantivo latino praejudi-

cium, o que significa para os antigos um precedente, um julgamento 

baseado em decisões e experiências prévias. Mais tarde, o termo, em 

inglês, adquire o significado de um julgamento formado antes de 

exame e consideração direta dos fatos – um julgamento prematuro ou 

precipitado. Finalmente, o termo adquire também um caráter afetivo 

presente de favorabilidade ou desfavorabilidade que acompanha um 

julgamento prévio" (Allport, 1954, p. 6). 

 

Essas generalizações, ou estereótipos, introduzem simplicidade e normas 

onde há complexidade e variação, sendo um tipo particular de categorização que, 
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juntamente com a assimilação e a busca de compreensão e coerência, formariam o 

"esquema de etiologia cognitiva do preconceito". (Tajfel, 1982) 

Segundo Tajfel (1982), 

  
“o processo de categorização é o molde que dá forma às atitudes in-

tergrupo, enquanto a assimilação dos valores e das normas sociais é 

o seu conteúdo”. (p. 153) 

 

Os estereótipos são conjuntos de atributos que variam, por exemplo, em di-

mensões de raça, sexo e nacionalidade e definem padrões como tamanho, inteli-

gência, entre outros. Assim, quando se tem pouca informação sobre um indivíduo, a 

tendência é lhe atribuir características de seu grupo. No caso de contradições de 

informações, geralmente é mais fácil encontrar evidências que confirmem os este-

reótipos do que as que os contradigam. Além disso, estereótipos resistem a mudan-

ças pois há́ um investimento emocional na normatização de padrões e na preserva-

ção das diferenças entre os grupos. (Tajfel, 1982) 

O estereótipo da “minoria modelo”, entendido como positivo à primeira vista – 

por ilustrar os asiáticos e seus descendentes como um povo dedicado, talentoso e 

dotado de conhecimentos acima da média nas áreas da matemática e da tecnologia 

– é, na verdade, um mito que, segundo Taylor, Landreth e Bang (2005), uniformiza 

os indivíduos em um único grupo a ser categorizado, excluindo assim quaisquer par-

ticularidades, diferenças sociais e culturais individuais, de personalidade e entre pa-

íses também. O estereótipo, além disso, exerce pressões sociais e psicológicas en-

tre os que não se encaixam nos padrões e naqueles que não conseguem corres-

ponder a essas expectativas sociais. 
 

“O estudo de autoria do sociólogo Caynnã Santos indica que as pe-

ças publicitárias também retratam orientais a partir de uma visão idealizada, 

reiterando o estereótipo de trabalhadores afeitos aos campos da ciência e 

tecnologia, intelectualmente talentosos e voltado para os negócios, traços-

chaves da minoria modelo.” (apud Sayuri, 2017) 
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A assimilação dessas diferenças é produto da internalização de valores, ideo-

logias implícitas e explícitas de uma sociedade, normas sociais e expectativas de 

comportamento, por exemplo, da cultura ou do grupo em que a pessoa está inserida. 

Dentre outras (e novas) formas de expressão do racismo e do preconceito 

antes mencionadas, o racismo simbólico de Sears (1988) representa uma forma de 

resistência a mudanças no status quo das relações racializadas e inter-raciais. Está 

associado à crença de que há um exagero na luta de minorias por direitos iguais e 

na ameaça aos valores da cultura dominante. 

A teoria do racismo moderno de McConahay (1986) surge de uma necessi-

dade empírica de medir as atitudes raciais públicas, mas também reflete a percep-

ção de que a luta por direitos iguais traz condições e benefícios a uma minoria “ine-

xistentes” para os demais, e que configuram, portanto, de acordo com essa lógica, 

violações dos princípios da igualdade. 

Dovidio, Gaertner, Kawakami & Hodson (2002) explicam o racismo aversivo 

através da existência de indivíduos que se apresentam como pessoas igualitárias, 

mas que vivem no conflito entre valores, sentimentos e crenças negativos. É como 

se existisse uma aversão à ideia de racismo, mas, insuficientes em suas manifesta-

ções, continuam a expressar preconceito, só que de uma forma mais sutil. 

Em termos de etiologia, o racismo aversivo é concebido como uma síntese 

decorrente da assimilação de um sistema de valores igualitários e da existência de 

sentimentos e crenças negativos em relação a uma minoria. Os sentimentos negati-

vos não são necessariamente sentimentos de hostilidade ou ódio, mas de descon-

forto, nervosismo, ansiedade, medo, etc. Estes sentimentos e emoções motivam 

mais reações evasivas ao contato próximo do que comportamentos destrutivos e 

violentos. 
 

"A ambivalência de sentimentos e atitudes é uma característi-

ca fundamental das interações sociais e os seus efeitos têm conse-

quências sobre as mais variadas esferas da vida social." (Lima & Vala, 

2004) 

 

O racismo ambivalente de Katz & Hass (1988) se apoia na ambivalência de 

sentimentos e atitudes. De um lado, a democracia e o igualitarismo, e do outro, o 

individualismo exacerbado. A teoria se assemelha em muitos aspectos ao racismo 
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aversivo. Tanto o racista ambivalente quanto o aversivo procuram manter uma au-

toimagem de pessoa igualitária e não preconceituosa. Em ambas, a noção de confli-

to ou de ambivalência está colocada em um nível intrapsíquico, e a resolução deste 

conflito é entendida como sendo primordialmente inconsciente. (Walker, 2001 apud 

Lima & Vala, p. 406) 

Pettigrew e Meertens (1995) compreendem o preconceito em duas formas: 

explícito ou escancarado (blatant) – que apresenta características de ser “quente”, 

próximo e direto –, e sutil (subtle) – considerado uma manifestação “fria”, distante e 

indireta. Na sua forma mais velada ou disfarçada (forma sutil), é composto por três 

dimensões. A primeira é a da defesa dos valores tradicionais. A segunda, do exage-

ro das diferenças culturais. E a terceira, da negação de emoções positivas, caracte-

rizada pela rejeição à expressão de simpatia e admiração. 

Um conjunto de características históricas e culturais, associadas ao mito da 

democracia racial e à ideologia do branqueamento, fazem surgir no Brasil uma for-

ma específica de expressão do racismo, o racismo cordial. (Turra & Venturi, 1995) 

É a discriminação contra pessoas não-brancas, caracterizada por uma poli-

dez superficial que reveste atitudes e comportamentos preconceituosos e se ex-

pressa nas relações interpessoais através de piadas, ditos populares e brincadeiras 

de cunho racial. (Turra & Venturi, 1995) 

Como afirma Guimarães (2005): 
 

“trata-se de um racismo sem intenção, às vezes de brincadeira, mas 

sempre com consequências sobre os direitos e as oportunidades de 

vida dos atingidos”. 

 

É, portanto, mais idiossincrático do que institucional ou estrutural, ainda que 

implique em desigualdades, exploração e sujeição. 

O racismo anti-asiático no Brasil se configura entre essas interposições do 

racismo cordial, de piadas e brincadeiras de cunho racial, e das microagressões, 

estereótipos, estigmas, achatamentos, generalizações e manifestações veladas e 

ambíguas, disfarçadas daquilo que podemos chamar de racismo moderno. Sobre o 

tema, os vídeos produzidos pelo canal de Youtube “Yo Ban Boo” ilustram, com a 
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medida certa de humor e seriedade, algumas dessas situações e expressões co-

mumente presentes na realidade de asiático-brasileiros8. 

 
6. METODOLOGIA 

 
A comunicação eficaz, segundo Kotler (1991) é composta por nove elemen-

tos básicos e fundamentais: emissor, receptor, mensagem, veículo, codificação, de-

codificação, resposta, feedback, ruído. As duas partes mais importantes desse mo-

delo de comunicação são: o emissor, que transmite a mensagem ou a ideia; e o re-

ceptor, que recebe a mensagem. 

Para uma comunicação eficiente, identificar o público-alvo é fundamental. É 

por meio dele que se define o que vai ser dito, como, onde e para quem. Segundo 

Lois (1997), “a boa publicidade deve produzir sempre o impacto de um soco na bo-

ca”. E, ainda que não seja produzida uma “peça publicitária”, a expressão não deixa 

de ser verdadeira quando se trata do combate ao racismo.  

A mensagem publicitária requer, em sua formulação, a resolução de quatro 

problemas básicos: o que dizer, como dizer, a forma da mensagem e a fonte. (Kotler, 

1991)	

Não obstante, o posicionamento frente ao racismo é de denúncia e de luta. 

Assim, a comunicação visual que trata do tema deve ser estabelecida de forma dire-

ta. Deixando claras as falas, ofensas e expressões racistas e preconceituosas pre-

sentes no dia a dia e dirigidas a asiático-brasileiros. Reiterando ainda o caráter des-

sas manifestações a partir do princípio de empatia entre vítima e autor passando, 

então, a perceber tais atos através do olhar e da perspectiva dos asiático-brasileiros. 

																																																								
8 cf. YO BAN BOO. Coisas Que ASIÁTICOS BRASILEIROS Sempre Ouvem. YouTube, 14 jul. 

2016. Disponível em: <https://youtu.be/nhNYxzQn_XU>. Último acesso em: 16 jun. 2017. 

______. Coisas Que Mestiços de Asiáticos Sempre Ouvem. YouTube, 27 out. 2016. Disponível 

em: <https://youtu.be/LDHxPCnxco0>. Último acesso em: 16 jun. 2017. 

______. ASIÁTICOS BRASILEIROS NO BRASIL. YouTube, 10 nov. 2016. Disponível em: 

<https://youtu.be/QvilpFe2bO0>. Último acesso em: 16 jun. 2017. 

______. se asiáticos brasileiros fizessem as perguntas que brancos fazem. YouTube, 29 set. 

2016. Disponível em: <https://youtu.be/gjJnZZr_hOw>. Último acesso em: 16 jun. 2017. 
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Determinados os aportes teóricos, históricos e tácitos do tema ‘racismo anti-

asiático’, com a finalidade de delimitar o recorte desejado, foram apurados os pro-

blemas aparentes e intrínsecos à sua existência nos dias de hoje. Os mais lembra-

dos foram os discursos de representatividade e visibilidade na mídia e a construção 

dos estereótipos em cima das identidades asiáticas; a categorização do indivíduo 

como parte de um grupo; o apagamento de quaisquer traços de individualidade, 

personalidade e identidade; a reprodução de expectativas sociais e culturais por 

conta desses estereótipos; e a generalização e achatamento de povos e nações dis-

tintas. O estudo das microagressões e das características do racismo à brasileira, 

das piadas e do humor de cunho racial, trouxeram novas perspectivas e entendi-

mentos sobre as expressões recorrentes na vida dos asiático-brasileiros.  

Com base nessas questões, e com a premissa de desenvolver um projeto 

gráfico e visual, foi utilizada uma metodologia baseada na experiência empírica e 

assistida, somada a uma varredura dos espaços digitais por materiais, referências, 

expressões, citações, respostas, reflexões, conflitos, debates e disputas interraciais, 

envolvendo ou conduzidas por asiáticos hifenizados. O processo foi fundamental na 

formação de uma identidade racial crítica e no mapeamento de ações, campanhas, 

iniciativas e ilustrações que tratem do tema racismo anti-asiático. O brainstorm em 

mapas mentais (vide anexo A) foi fundamental para hierarquizar o pensamento e 

definir as principais informações do trabalho de pesquisa. 

Dentre tudo que foi encontrado, optou-se por trabalhar com as expressões 

(no sentido da palavra, “do que é dito”), as microagressões e os estereótipos, por 

entender que tais temáticas se inter-relacionam e reforçam estruturas e dinâmicas 

sociais do cotidiano. São também recorrentes e estão naturalizadas como apenas 

um reflexo do comportamento à brasileira, longe de intenções racistas ou preconcei-

tuosas. Portanto, se mostram interessantes como objeto de trabalho do ponto de 

vista dos objetivos de denúncia, exposição e conscientização, por serem demons-

trações veladas e ambíguas, e ainda desconhecidas para a sociedade brasileira. 

Com a definição das expressões de racismo a serem exploradas, foi desen-

volvido o conceito do projeto gráfico, baseado no “olho puxado” – traço da fisiono-

mia e característica fenotípica dos asiáticos em geral, que os categoriza como grupo 

e os diferencia do restante, responsável também por grande parte do preconceito e 

do racismo direcionado à eles.  
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Na campanha, o signo é ressignificado em uma leitura sobre “perspectivas”, 

“visão de mundo” e “olhares”, das sutilezas entre “ver”, “enxergar” e realmente “per-

ceber”, do “olhar crítico” e “de denúncia”. Também pode ser entendido a partir dos 

que são “cegos” e “ignorantes”, dos que não veem, dos que veem mas não querem 

enxergar e dos que veem mas não compreendem. O olho é também motivo de pia-

das ofensivas como “abre os olhos!” e “widescreen”, em referência à ideia de que 

estão sempre de olhos fechados ou enxergam o mundo em widescreen.  

O olho asiático é a representação do espaço e lugar do preconceito, e, se as 

pessoas precisam se colocar no lugar das outras para entender o racismo, enxergar, 

então, através dos nossos olhos, é se colocar no nosso lugar. “Abre o olho você!” é 

o título e conceito do projeto, em uma alusão clara à piada de cunho racial direcio-

nada a asiáticos e seus descendentes. 

Para ilustrar as expressões, estereótipos e microagressões sofridas pelos 

asiático-brasileiros, foram escolhidas algumas das que são mais recorrentes, ambí-

guas, naturalizadas e simbólicas. Entre elas está o apelido “japa”, que apaga quais-

quer traços de individualidade, pressupõe de uma intimidade nas relações interpes-

soais que não existe, e, ainda, classifica todos os asiáticos dentro de uma mesma 

categoria, não só japoneses e nipo-descendentes. Além disso, reproduz estereóti-

pos e ideias que estão presentes no âmago do imaginário social sobre os japoneses 

e seus descendentes. Dentre as variações de “japa”, “japinha” ainda pode implicar 

em premissas de fetiche ou objetificação. 

Também foram contempladas as expressões “tinha que ser japo-

nês/‘oriental’/asiático”, por reproduzir estereótipos da “minoria modelo”, apontar er-

ros e acertos em uma dimensão racial, e desmerecer os esforços individuais frente 

a uma característica entendida como intrínseca da raça. 

“Abre o olho!”, que é uma piada de cunho racial e ofensiva, utilizada princi-

palmente para colocar os asiáticos em posição de desconforto, apontar erros, lap-

sos ou falta de foco, fazendo referência às suas características fenotípicas. 

 “Mas o que você é?” ou ”Seus pais são o quê?”, quando se pergunta sobre 

seus antecedentes. É uma forma de microagressão que aponta para o fato de que 

asiático-brasileiros ainda são vistos e tratados como “eternos estrangeiros” em um 

país a qual pertencem, residem ou até mesmo nasceram. 

“Japonês/chinês/’oriental’/asiático é tudo igual”, que, assim como “japa”, im-

plica o apagamento e o achatamento de identidades, culturas e nações. 



 31 

“Volta para o seu país”, que também aponta para o estrangeirismo e parte de 

um sentimento de xenofobia. 

 E “pastel de flango (sic)”, uma das mais recorrentes piadas e ofensas de cu-

nho racial no cotidiano, que representa preconceito linguístico. A expressão aponta 

uma característica presente, principalmente, na oralidade de imigrantes asiáticos, 

que muitas vezes chegam no país em situações de vulnerabilidade e sem qualquer 

conhecimento ou domínio da língua portuguesa. Apesar das poucas similaridades 

entre o idioma local e os asiáticos, os imigrantes ainda se esforçam para estabele-

cer uma comunicação com os brasileiros e acabam sendo zombados por isso. 

Definido os conceitos e expressões, foram desenvolvidas as peças gráficas 

(vide Anexo B), de maneira a denunciar esse racismo presente no cotidiano e nos 

espaços sociais digitais, elucidando para o olho e o olhar dos asiático-brasileiros 

sobre o que é dito e reiterando o seu caráter de preconceito. 

Quanto ao formato, definiu-se a criação de peças para o Facebook, estáticas 

e animadas (gifs), e de postais. A escolha de trabalhar com o digital se deu princi-

palmente pela presença dessas agressões e expressões nos espaços das redes 

sociais, e pelas possibilidades que os grupos de discussão asiático-brasileiros, co-

mo o Perigo Amarelo, poderiam trazer em compartilhamentos, visibilidade e exposi-

ção para o tema e o projeto. As peças gráficas animadas, os gifs, permitem a cria-

ção de uma comunicação mais elaborada, com uma mensagem mais longa ou que 

sigam uma linha de raciocínio. 

Os postais foram escolhidos pensando em uma alternativa de reprodução do 

projeto em um meio impresso que tenha certo valor atrativo e sentimental para as 

pessoas, seja de baixo orçamento para produção, possua uma vida útil maior do 

que panfletos e cartazes – considerando que estas são comumente descartados –, 

e porque podem ser facilmente expostos em espaços públicos sociais, em displays 

ou bancadas, por exemplo. A escolha pelos postais não exclui, em caso de eventua-

lidade, a possiblidade de o projeto ser reproduzido e adaptado em outros formatos, 

que serão definidos de acordo com as novas propostas de veiculação e exibição em 

espaços físicos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O surgimento de espaços e grupos de discussão asiático-brasileiros nas re-

des sociais "ampliam a capacidade de produzir, reproduzir, compartilhar, expressar 

e difundir fatos, ideias, valores, visões de mundo e experiências individuais e coleti-

vas em torno de interesses, identidades e crenças – em um espaço muito curto de 

tempo." (Machado, 2007, p. 268) 

Castells (2003) coloca que as lutas contemporâneas apresentam movimentos 

sociais com uma estrutura cada vez mais horizontal e em rede. 

Para Alan Touraine, “somente nas sociedades democráticas é que os movi-

mentos sociais se formam sozinhos, pois a livre escolha política obriga cada ator 

social a lutar simultaneamente pelo bem comum e pela defesa de interesses particu-

lares. Por essa razão, os movimentos sociais mais expressivos recorreram a temas 

universalistas: liberdade, igualdade, direitos do homem, justiça, solidariedade, temas 

que estabelecem um nexo direto entre o ator social e o programa político” (Touraine, 

1995, p. 88 apud Machado, 2007). 

 

"Mais do que a criação de uma sociedade política justa ou a 

abolição de todas as formas de dominação e exploração, o principal 

objetivo da democracia deve ser permitir que indivíduos, grupos e co-

letividades se tornem sujeitos livres, produtores de sua história, capa-

zes de reunir em sua ação o universalismo da razão e as particulari-

dades da identidade pessoal e coletiva." (Touraine, 1995, p. 263 apud 

Machado, 2007) 

 

Machado (2007) completa, "podemos afirmar que esta dimensão universalis-

ta vai bem mais além da temática dos direitos humanos. Relaciona-se ao comparti-

lhamento cada vez mais amplo de valores vinculados aos direitos das minorias, à 

liberdade de expressão, à conservação ambiental, direito à diversidade cultural, li-

berdade religiosa, igualdade racial, igualdade de gênero, qualidade de vida e a uma 

distribuição mais justa dos benefícios sociais da economia global, etc." (p. 258). 

É, entretanto, nas redes sociais que as pessoas encontram o espaço para  

"exercer" o seu direito de liberdade de expressão e opinião. O que antes era dito 

dentro de um círculo pessoal, ou entre familiares, agora é colocado nas redes sem 
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qualquer constrangimento, como se não fugisse da normalidade. Nos últimos anos, 

a internet tem constituído um espaço privilegiado para a prática de crimes de ódio, 

em especial o racismo. 

O abuso da liberdade de expressão é potencializado com a democratização 

da internet, que permite às pessoas assumir uma posição ativa na relação comuni-

cacional ao saírem da posição de receptores da informação e passarem à posição 

de criadoras de conteúdos, que podem ser divulgados de maneira instantânea, com 

acentuada velocidade de propagação e aparente possibilidade de anonimato. 
 

“A mídia é um terreno de disputas no qual grupos sociais im-

portantes e ideologias rivais lutam pelo domínio, e que os indivíduos 

vivenciam estas lutas por meio de imagens, discursos, mitos e espe-

táculos veiculados pela mídia. A intenção é analisar o modo como os 

efeitos da cultura da mídia estão influenciando os vários aspectos da 

vida cotidiana, o modo como as diversas formas de cultura veiculada 

pela mídia induzem indivíduos a se identificar com as ideologias, as 

posições e as representações sociais e políticas dominantes. O pro-

cesso de doutrinação ideológica não se dá de maneira rígida, mas 

sim pelo prazer, a qual o entretenimento utiliza-se de instrumentos vi-

suais e auditivos, usando o espetáculo para seduzir o público promo-

vendo a identificação deste com certas opiniões, atitude e sentimen-

tos.” (Kellner, 2001, p. 11)  

 

Para Hall (1999), a mídia acaba adquirindo uma dimensão social que possui 

uma ampla influência na produção simbólica, no processo de construção de identi-

dades e principalmente em transmitir a visão de mundo dos grupos dominantes. A 

identidade não está inteiramente preenchida dentro de nós, mas ela é também 

construída pela maneira como somos representados ou vistos pelo outro. 

Nesse sentido, o surgimento de canais e espaços sociais digitais impulsiona 

o debate e a discussão do racismo e do preconceito na sociedade brasileira, que 

pautados pelo interesse de desconstruir o pensamento colonizado e subverter as 

normas e valores sociais, despertam o interesse das comunidades asiático-

brasileiras na luta anti-racista.  
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ANEXO A – Mapas mentais 
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ANEXO B – Projeto “Abre o olho você!” 
	

Figura 3 – Quando você diz “abre o olho, japonês” 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 4 – Quando você diz “flango flito” 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 5 – Quando você diz “japa” 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 6 – Quando você diz “todo asiático é igual” 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 7 – Quando você diz “mas você é japonês(a), coreano(a) ou chinês(a)...?” 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 8 – Quando você diz “tinha que ser japonês” 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

  



 50 

Figura 9 – Quando você diz “volta para o seu país!” 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor  

 

 


