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Desenhando espaços de vida: vivências literárias de Kyoto 
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A Kyoto literária de Kawabata estrutura-se e ganha vida conforme se 

constroem os traçados dos percursos e elaboram os itinerários cotidianos das 

personagens: Chieko e Sada. A cidade gradualmente se revela na medida em 

que se constituem e configuram os seus espaços de vidas e as relações 

estabelecidas com a cidade. Nesse processo, as diferentes “Kyotos” são 

projetadas para leitor. A Kyoto de Chieko (personagem principal do romance) 

é a cidade dos templos e festivais; seus percursos a levam aos lugares da 

tradição, com os quais ela estabelece uma relação de profundo encantamento 

(pelo contato com sua beleza) e afeto. Esses lugares fazem parte de sua vida e 

suas memórias, desde sua infância, compondo também seu espaço de vida e 

cotidiano. Ao mesmo tempo, a Kyoto de Chieko é a cidade dos lugares da 

modernidade com os quais ela estabelece uma relação de maravilhamento 

(pelas singularidades próprias que apresentam). A Kyoto de Sada, pai de 

Chieko, é a matriz da Kyoto de Chieko, no entanto, notamos importantes 

diferenciações ligadas ao gênero, à idade e às vivências diferentes deles. 

Embora partilhem à mesma cidade, cada um vivencia e atribui significado aos 

lugares e à própria cidade a partir de seus próprios caminhos e experiências. 

Esses diferentes arranjos de espaços vazios e espaços significativos se devem à 

diferença das relações intersubjetivas estabelecidas com a cidade balizadas 

pelo gênero e idade, bem como, suas histórias de vida. Chieko e Sada 

convivem com duas visões de mundo, transitam espacialmente entre dois 

tempos e duas culturas, mas a forma como eles vivem essa cidade e lidam 

com a coexistência da tradição e da modernidade difere expressivamente. 
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