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6. Mundo de lá e mundo de cá 
os dois lados da experiência do imigrante e seus desafios 

 

Cizina Célia Fernandes Pereira Resstel 



6.  
mundo de lá e mundo de cá: os dois 
lAdos dA exPeriênciA do imigrAnte e 

seus desAfios

Pais dekasseguis

Pais dekasseguis: retorno ao Brasil

Para os pais dekasseguis, as dificuldades de retorno para o Brasil 
se iniciam antes mesmo da chegada ao país. Os pais demonstram 
preocupações com a vida escolar dos seus filhos, pois como o ano 
letivo japonês se inicia em abril, ocorre o desajuste com o ano letivo 
brasileiro. A criança chega ao Brasil “atrasada” ou “em déficit” em 
relação ao tempo escolar brasileiro. E essas diferenças já despontam 
no Japão, em virtude de o cronograma escolar japonês ser diferente 
do cronograma escolar brasileiro. Diz o senhor Ito:

Na verdade, a dificuldade já começa lá no Japão. Você vai sair de 
lá e medo de crianças, escola. O ano letivo lá não casa com o ano letivo 
daqui. Então, esse é um problema muito grande nessa questão. Porque 
lá, eles seguem o ano, seguem a estação. Termina assim, quando ter-
mina o inverno e começa a primavera. Em abril começa a primavera. 
Tem esse problema, que na verdade ela termina o ano lá e já se inicia 
ano letivo aqui. Praticamente é fevereiro que se começa. Já perderam 
uns meses. Tem essa questão. Termina uma série lá e teoricamente 
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para ela continuar essa mesma série aqui é difícil. Acaba retroceden-
do. É feito um levantamento mais ou menos de conhecimento para ver 
onde que ela serve. Que não dá para voltar para o primeiro ano. Tem 
que ser engajada.

Quando chegaram ao território brasileiro, a atitude dos pais foi 
de tirar tudo que se referisse e representasse o Japão de Eiko e Le-
tícia, como filmes, mangás1 e a língua japonesa. Exigiram que elas 
usassem somente o português para se comunicar dentro de casa. Os 
pais disseram que não adiantou nada ter tomado esse tipo de atitude 
com as filhas. As crianças constantemente choravam diante das 
dificuldades em aprender a nova língua. Durante os seis primeiros 
meses, os pais mantiveram essa conduta em relação às filhas. Após 
esse período, fizeram o processo inverso e resolveram matriculá-las 
no Nikkei Clube, para terem contato com a língua japonesa. No clu-
be japonês a adolescente Eiko passou a se sentir em casa, encontrou 
um espaço onde podia falar a língua japonesa. Ela tornou-se uma 
adolescente comunicativa e se integrou com as demais crianças. En-
tretanto, diferentemente do que ocorre na escola regular, Eiko vive 
sozinha, não tem amigos e se isola.

Por incrível que pareça, nesse meio termo, depois de meio do 
ano desse sofrimento, percebemos que não havia melhora, não havia 
avanço. Por incrível que pareça, a gente fez ao contrário. Procuramos 
a escola. Na verdade estávamos tentando procurar alguma coisa que 
motivasse ela no Brasil. Que não era o fim. Que existia, que escola 
oferecia, tinha teatro e aula música, tinha um monte de coisa. Vamos 
tentar. Tentando achar alguma coisa que fora os horários de estudos que 
a gente estava proporcionando, ter alguma coisa que fosse meio lazer 
e... Era brincadeira aprender. Não estávamos encontrando. Por incrí-
vel que pareça, depois de seis meses a gente resolveu colocar na escola 
japonesa. Totalmente o oposto que todo mundo falou. Mas foi realmente 

 1 Mangás: história (f) em quadrinhos, desenho (m) animado, tira (f) cômica, car-
tum (m) (Hinata, 1998, p.263).

Desamparo_psi_nos_filhos_de_dekasseguis__[MIOLO]__Graf_v1.indd   116 03/02/2016   11:08:16



DESAMPARO PSÍQUICO NOS FILHOS DE DEKASSEGUIS...  117

onde ela se encontrou de novo. Que é muito engraçado isso daí, porque é 
totalmente ao contrário. Foi de contramão. Ela gosta. Na escola japo-
nesa são duas vezes por semana. São três dias na semana. A sexta-feira 
é cultural, é uma brincadeira, é uma parte mais cultural.

Os pais desorientados e desamparados, ao chegarem ao Brasil, 
procuraram alguma solução para lidar com as dificuldades que esta-
vam enfrentando em família.

A irmã Letícia diz sentir-se bem no clube japonês. A caçula fre-
quentou a mesma sala que sua irmã Eiko, onde estavam as crianças 
com um nível maior de conhecimento na língua japonesa. Entretan-
to, os pais, no ano passado, tiveram que retirar suas filhas do Nikkei 
Clube, por não terem condições financeiras de mantê-las na institui-
ção. As duas irmãs sonham em retornar para o Nikkei Clube, pois lá 
não se sentiram desamparadas.

A criança Letícia é comunicativa e rapidamente constrói laços de 
amizades. Letícia, apesar da pouca idade e das dificuldades com o 
aprendizado na língua portuguesa, está conseguindo se desenvolver 
bem na escola – ao contrário da irmã Eiko, que já havia se alfabetiza-
do e estudado até a terceira série numa escola japonesa.

Diante das dificuldades das primas Eiko e Letícia e da mãe de-
las, a tia Natsu, a senhora Haru decidiu matricular Goro na escola 
de idiomas, para se alfabetizar na língua portuguesa. O método de 
ensino dessa escola é o japonês. Lá, a criança Goro teve contato pela 
primeira vez com o aprendizado da língua portuguesa, e, dessa for-
ma, ele inicia a sua alfabetização no Brasil.

A mãe Haru, estando muito preocupada com o aprendizado do 
filho, também o matricula na mesma escola para aprender matemá-
tica. No entanto, após ter frequentado essa escola por sete meses, 
Goro teve que deixá-la, pois sua mãe não pôde mantê-lo, uma vez 
que iniciaria o ensino fundamental numa escola particular.

A senhora Haru relata seus estranhamentos em relação ao fun-
cionamento do Brasil:

Desamparo_psi_nos_filhos_de_dekasseguis__[MIOLO]__Graf_v1.indd   117 03/02/2016   11:08:16



118  CIZINA CÉLIA FERNANDES PEREIRA RESSTEL

Eu pelo menos estou sentindo muito! A gente sente primeiro a falta 
das coisas. A gente fala: Ah, derramou! Então, vamos pegar a caixa 
de lenço e não tem. É muita coisa que a gente acostuma com o conforto, 
que a gente tem lá no Japão, com a praticidade. Lá é tão prático. Você 
vai lá pagar as contas, já tem na esquina uma loja de conveniência. Lá 
tem tudo, vinte e quatro horas. Aqui não, fecham. Lá também as lojas 
também não fecham, como aqui fecham. Nossa! A gente sente uma fal-
ta. Nossa! Que falta que me faz o Japão nessas horas. Com relação às 
outras coisas não sinto falta, dificuldades.

Ela continua:

Agora, as crianças também estão sentindo um pouco: a comida que 
é diferente, até os chocolates para eles “é diferente”, porque é mais doce 
e mais forte, eles não comem. Biscoitos assim também, não é qualquer 
coisa que eles comem. Eu falo: “Nossa! Como é difícil comprar coisas 
para vocês!”. Porque isso não come e aquele não come. Tem que ficar 
vendo o que eles gostaram para comprar. É sempre um ou outro. O meu 
mais velho tem muita mania de não querer experimentar. Primeira coi-
sa ele olha e fala: “É ruim”. Eu falo: “Experimenta! Experimenta!”. 
Aí, ele come e vê que é diferente, aí fala que é gostoso. Aí ele come. 
Comigo no caso a saudade do pai que ficou, do tio. Estão sentindo 
muito. As coisas, realmente a praticidade. A gente sente muita falta, 
que a gente fica mal acostumado. Você tem tudo na mão, na hora que 
você quer, você já tem. Aqui não. Você fala assim: “Como a gente vai 
fazer?”. Não tem. Então, tem que lavar roupa, limpar a casa, tudo e 
tudo muito trabalhoso. Quando a gente vê a diferença, a gente fala: 
“Nossa! Que saudade do Japão!”. A gente acaba acostumando.

Ao retornar para o Brasil, o dekassegui faz muitas comparações 
entre os dois países, entre elas as diferenças cotidianas, como a nova 
alimentação. A idealização do país japonês surge em seus relatos: lá 
no Japão é tudo muito mais prático e menos trabalhoso do que no 
Brasil. O objeto bom e idealizado pelos pais e os filhos de dekasseguis 
é o país estrangeiro, o Japão. Lá, a preocupação maior era com o 
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emprego; no Brasil nasce um novo olhar, o olhar para a casa, para a 
família, o qual é denominado “trabalhoso”.

Experiência de desamparo dos pais dekasseguis

Para os dekasseguis que moram no Japão há anos, a viagem de 
retorno para seu país de origem (Brasil) parece ficar cada vez mais 
distante de sua realidade como imigrante. Os dekasseguis acabam 
adiando a viagem de volta à terra natal, deixando-a para o futuro, co-
mo se não pudessem determinar ou estabelecer um “fim” para a vida 
de imigrante no Japão. O desejo de retorno ao Brasil permanece nos 
dekasseguis, é algo que se mantém vivo com o passar dos anos, mas 
o tempo de partir do Japão rumo ao solo brasileiro é muito difícil, já 
que estariam então adaptados à vida japonesa.

De acordo com o senhor Ito, após certo tempo de permanência 
no Japão, os valores vão mudando. Quando foi para o Japão, buscava 
conquistar sua casa própria. Porém, casou-se e teve as filhas. O se-
nhor Ito e a família passaram a não visar somente ao dinheiro: deram 
prioridade para os momentos da vida que estavam vivenciando, já 
que não é possível ser “imigrante de retorno” perante as fases da 
vida. Portanto, o tempo passado é um caminho que não tem volta, a 
não ser através das lembranças.

Na verdade é econômica, né? Eu vim de uma criação mais simples. 
Eu trabalhei, era comerciante, era feirante, né? A gente busca sonhos. 
Lógico, dar condições. Seria iniciar algo. É tão engraçado, eu saí daqui 
com um sonho. Vamos lá e adquirir uma casa própria, coisas assim. 
Porque realmente, por isso que há quinze anos atrás eu saí daqui em 
época de inflação, não tinha nem Plano Real. Fui lá e ela foi depois. 
Conheci ela lá. Casamos. Retornamos. Nesse tempo todo você começa 
a medir a questão valores. O que você valoriza mais? Será que tudo é o 
dinheiro, será que não é? Acaba mudando um pouco. Aquela primeira 
ideia que a todo custo e fazer o seu pezinho de meia vai mudando. 
Então, o nosso caso não foi diferente. Foi lá e acabou mudando certos 
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valores. Foi o que realmente... Acho que tudo tem o momento certo para 
fazer e se você não aproveitar esses momentos para fazer, depois não 
faz mais. Realmente tem que aproveitar [...].

No caso da senhora Natsu, a sua ida para o Japão foi para realizar 
o sonho de cursar uma faculdade no Brasil. Para isso, teria de fazer 
uma boa poupança lá. “Eu saí aos 17 anos daqui. Eu terminei o colegial 
e já fui para lá. Fui com a intenção de voltar para pagar uma faculdade.”

Sempre falávamos assim: “Se um dia voltarmos para o Brasil, 
como vai ser? Será que a gente não poderia investir não no ramo de 
eventos?”. Lógico, todo mundo sonha. Quem está lá sonha em voltar, 
adquirir e ter um negócio. Ter alguma coisa própria. Foi aí que a gente 
se lançou nesse projeto.

O Japão, apesar de ser um país de Primeiro Mundo, tem pas-
sado por recessões. Com a crise global que ocorreu em 2008, o país 
viveu uma das piores crises econômicas de sua história. Milhares de 
imigrantes que trabalhavam no país foram demitidos das indústrias. 
Esses imigrantes viram, de uma hora para outra, o seu mundo desa-
bar; ficaram sem emprego, sem dinheiro, sem chão e sem escolhas. 
O caminho de volta ao Brasil seria a única saída naquele momento. 
Muitos dekasseguis ficaram sem esperança e viram seus sonhos se-
rem interrompidos. Até então, as recessões eram conhecidas pelos 
dekasseguis como de curta duração, de apenas alguns meses. A reces-
são de 2008 parecia não ter fim, levando muitos dekasseguis a voltar 
para casa. A terra japonesa, idealizada pelos dekasseguis, era vista 
como aquela que poderia dar bons frutos aos seus filhos imigrantes. 
No entanto, esses filhos imigrantes do Japão passam a ver o outro 
lado dessa terra: a mãe real, antes rica, agora empobrecida, sem re-
cursos para dar a seus filhos, que não são natos, mas que adotaram, 
psicanaliticamente falando, a terra japonesa como sua mãe.

É na crise. Da quebra do Lehman Brothers. Da crise imobiliária 
que teve nos Estados Unidos. Então, afetou muito o Japão, né? Foi 
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uma época difícil. Não tinha muito serviço. Também queria pegar 
aquele auxílio desemprego. [...] Chegou. Nunca vi uma crise tão forte 
no Japão. De você sentir muito ruim. Os brasileiros saíam “teiji”2 [17 
horas]. Realmente quando nunca tinha imaginado aquilo. Foi realmen-
te incrível.

Com a crise econômica japonesa, o pai de Eiko e Letícia ficou de-
sempregado. O senhor Ito relata que o motivo de voltar para o Brasil 
foi a perda do emprego. Os pais dessas crianças vivem momentos de 
incertezas, como se não pudessem enxergar mais o futuro para sua 
família no Japão. Portanto, a vida da família no Brasil é sentida pelo 
senhor Ito como algo incerto.

Exatamente! Qual que seria? Na verdade é assim, onde você se 
lança e fala assim: “O que conta no bolso? Ou espera?”. Realmente vê 
e utiliza das suas economias e o que pode ser feito. Lógico, na verdade 
o retorno para o Brasil você lança do mesmo jeito. Quer dizer, a dife-
rença básica na verdade você não consegue mais ver, prever o futuro, 
daquela maneira que a gente se previa. Vamos fazer um cálculo anual 
e pronto, fica sem saber direitinho. Como agora também. Atualmente 
monta uma empresa e a gente não sabe bem o dia de amanhã. Até pe-
lo menos você conseguir formar e engajar a empresa fica complicado 
mesmo. O momento de incerteza. Com certeza, infelizmente é ruim. 
É ruim para todo mundo. Na verdade a incerteza é ruim. No momen-
to a gente resolveu assim, né? Naquela época da crise pensava em ser 
empreendedor mesmo, já que era obrigado a viver pela incerteza, né?

Diante dessa crise japonesa, a família do senhor Ito decide voltar 
para o Brasil. A decisão do retorno foi tomada pelo pai das crianças.

[...] eu tomei toda essa decisão de retorno. A gente acabou mudando to-
do o foco do projeto. A busca de, não vou dizer que é só minha... A gente 
passou por uma consequência. Na verdade, não foi uma escolha para 

 2 Teiji: horário (m) ou período (m) estabelecido (Hinata, 1998, p.465).
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elas. Não foi uma escolha que elas: “Aí então, vou embora”. Na verda-
de eu preciso ir. Falei: “Vamos voltar. Vamos ver como vai ficar”. Isso 
realmente engana muito, porque não dei um fator de escolha para elas.

A senhora Haru e as crianças estavam se sentindo inseguras em 
relação aos abalos sísmicos da terra japonesa. Em decorrência do 
grande maremoto de nove graus na escala Richter que ocorreu na 
região de Myagi, em março de 2011, milhares de pessoas perderam a 
vida. Além disso, a situação agravou-se mais ainda com o vazamento 
radioativo da usina nuclear de Fukushima, que foi fortemente atin-
gida pelo terremoto, contaminando o reservatório de água. As popu-
lações japonesa e estrangeira tiveram que conviver constantemente 
em estado de alerta, por causa dos terremotos que vinham ocorrendo 
em todo o país, em consequência desse maremoto. Acrescente-se 
a isso a crise econômica, que continuava gerando altas taxas de de-
semprego no país. Esses fatores acabaram mobilizando a família de 
Haru para retornar ao Brasil. Alguns familiares já haviam voltado. 
Restava-lhe a única alternativa no momento. O retorno para a terra 
de origem seria a decisão mais sensata e viável, após sete anos mo-
rando em terras japonesas. A decisão de voltar foi tomada pela mãe 
da criança.

Pesquisadora: Quando vocês decidiram retornar, ele foi infor-
mado? Você pediu a opinião dele? sra. Haru: Eu falei primeiro que 
a gente estava voltando. Uma, pela condição do Japão, né? Já estava 
apresentando risco. Nós já presenciamos o terremoto, lá em Nagano, 
apesar de ser um estado longe, nós sentimos. Abalou. Até que as crian-
ças ficavam meio assim, toda vez que ficava balançando as coisas, eles 
ficavam com medo. Até tinha deixado uma bolsa de emergência junto, 
perto, quando acontecesse alguma coisa pra a gente poder correr, né? 
Então, eu falei assim, pra gente não sentir essa insegurança. Ele fa-
lava: “Para onde a gente vai correr né?”, “Pra onde a gente tem que 
ir? Para onde a gente tem que ir?”. Então, acho melhor a gente voltar 
para o Brasil, que lá já é um país mais assim, lá não tem essas coisas. 
E também a questão financeira lá e aqui vai dar na mesma. Porque lá a 
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gente está trabalhando, mas já está gastando tudo só pra viver e não dá 
mais nada pra guardar. Então, a gente precisa voltar, né? Também tem 
essa questão, nós não somos japoneses e nunca vamos ser. Então, é bom 
voltar para onde é o nosso lugar, né?

Partir ou deixar um país não é fácil para os adultos – que dirá pa-
ra essas crianças, que precisam deixar o seu mundo de uma hora para 
outra. Elas parecem sofrer caladas a separação e o processo de luto. 
Mesmo com os pais por perto, a criança sofre por deixar o seu mundo 
e partir para outro país, mesmo que seja um lugar conhecido por ela. 
A tristeza da criança Goro percebida por sua mãe na despedida dos 
amigos e da sua escola no Japão é um sintoma da separação.

Ele ficou triste. Tanto que, até o último dia de aula, ele ficou meio 
assim. Não quis despedir dos colegas. Entregou os presentinhos, que é 
hábito quando sai da escola, sai da creche, sai de algum lugar, você 
entrega para cada criança alguma lembrança, né? Então, ele levou, 
entregou para crianças e professores, mas percebi que ele ficou triste. 
Não queria ir embora. Pesquisadora: Ele chegou a falar alguma coisa 
pra você? sra. Haru: Não. Ele não falou nada.

Depois de alguns anos fora do país, os pais dekasseguis, ao che-
garem ao Brasil, se veem acompanhados pelos filhos; não estão 
mais sós. Surgem outros tipos de preocupações, que até então não 
existiam. Os pais, angustiados pela nova mudança, passam a se 
questionar o tempo todo sobre como proceder no Brasil, sem dispor 
de respostas plausíveis que possam aliviar suas ansiedades: como 
farão a escolha da escola para as crianças? Dará certo o comércio/
emprego no Brasil? Como fazer as crianças se adaptarem/readapta-
rem ao país?

De acordo com o relato do senhor Ito, montar uma empresa no 
Brasil é muito complicado; numa visita anterior ao Brasil com a 
esposa e a filha Eiko, ainda de colo, pesquisaram um imóvel comer-
cial, que na época seria um bom investimento. Retornaram para o 
Japão e permaneceram por mais tempo do que o previsto, e, nesse 
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atual retorno ao Brasil, perceberam que o mercado ficou saturado e 
moderno e que seria difícil conseguir acompanhar e ganhar espaço 
comercial.

Realmente sentimos que a gente tinha algum potencial para brigar 
por isso, só precisava ter capital. Vamos retornar de novo? Era para 
dois anos e acabou ficando para cinco. [...] Tem muitas coisas que não 
são contáveis. Existem fatores e fatores no Brasil que fogem do nosso 
conhecimento contável. Construir uma obra que “ele” acabou consu-
mindo todas as nossas economias. Você iniciou, ou você termina ou você 
termina! Porque se você não terminar, você não consegue trabalhar [...] 
Conseguimos atingir até um certo ponto e a partir disso vê se dá certo. 
Claro, um dia a gente ia conseguir chegar nesse patamar que estava e 
daí continuar. Estamos quebrando a cabeça sim. Mas desistir? O que 
move é aquela esperança. Acreditar? Não tem outro caminho mais. 
Já foi. A última seria assim o fator cruel assim. Talvez fator assim de 
extremo. Seria entregar o prédio para a locação. Que não seria interes-
sante para a gente. Depois de tanto tempo. É um projeto que tem mais 
de dez anos. Então, eu acho assim, ou tenta. De qualquer maneira tem 
que tentar, porque se não você não, vai ficar sem saber. Fica aquela 
incógnita. No último caso seria se realmente falar assim: “Não tem 
jeito”. Então, a gente desiste. E passa para a locação.

As dificuldades da família são inúmeras diante do velho e novo 
mundo em que se vive. A família passa pelo processo de separação 
e perdas ao deixar a terra oriental, com a necessidade de renascer 
ou nascer no Brasil. Esses pais sofrem emocionalmente com essa 
situação, ficam conturbados com a volta, se sentem sozinhos e sem 
direção diante dessa nova realidade. Sem ter onde procurar ajuda, 
onde ter uma orientação, acabam sofrendo desamparo emocional.

Os pais das crianças, ao tomarem conhecimento do nosso traba-
lho, por meio do Nikkei Clube de Marília, procuraram-nos de forma 
espontânea para participar da pesquisa. Diante dos fatos, os pais 
vêm em busca de ajuda, pois vivem um desamparo emocional, pro-
curam respostas para as suas perguntas, querem compreender todo 
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esse processo de adaptação/readaptação no país, principalmente no 
que diz respeito às suas atitudes e às dificuldades dos filhos.

Realmente, fazer parte do mundo japonês não deve ser fácil, 
mesmo tendo descendência nipônica. O imigrante, ao chegar a outro 
país, precisa lidar com o processo de adaptação, que também não 
difere do processo de readaptação ao seu país de origem. Os imigran-
tes se deparam com novos jeitos de ser do nativo. Aparecem novos 
sentimentos, o estranhamento, o diferente diante do outro; surgem 
também dúvidas quanto a se sua própria presença naquele lugar é 
bem-vinda ou não. Para a senhora Haru, os japoneses são um povo 
frio. Essa frieza dos japoneses sentida pela senhora Haru mostra a 
distância entre os dois mundos, o sentimento de rejeição e a falta do 
calor humano. Nesse momento, distante de todos, a senhora Haru se 
vê sozinha e desamparada emocionalmente.

Lá do Japão é mais a frieza dos japoneses. Você sente logo que você 
chega. Que, vamos dizer, se eles realmente te “aceitou”, porque você 
não sabe se eles realmente te aceitaram ou não. Eles podem falar, te 
elogiar. Eles são fechados. Até eles te aceitarem. E olha lá! Mas no 
fundo, no fundo, não te aceitaram. Depois de muitos anos que vão se 
passando a gente vai vendo isso. Logo no início a gente acha isso: Ah 
não, já aceitou. Porque aqui no Brasil é assim. Todo mundo é tão assim. 
Mas não. O japonês não aceita. Ele tem essa cabeça. É essa cabeça. 
Sim é sim, e não é não. Então, para eles não tem meio-termo. Eles não 
são flexíveis. Então eu, pelo menos, sofri muito. Mas de resto, o serviço 
acabou achando fácil. Mas acho que o meu filho deve ter sofrido um 
pouco com adaptação, apesar dele não falar na época.

Diante dessa nova mudança tão radical, a senhora Haru faz do 
tempo o seu aliado no processo de readaptação ao Brasil. Diante da 
necessidade do tempo para lidar com essa nova situação, afirma que 
“tudo é passageiro”.

Eu tento pensar que tudo é passageiro, né? Então, nós estamos 
ainda numa fase de adaptação. Como a gente foi para um lugar de 
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país de Primeiro Mundo, lá tudo tem as coisas. Nós voltamos aonde? 
No Brasil, que ainda está em desenvolvimento. Tem que colocar isso na 
cabeça. Vai ser tudo muito mais difícil no início, até a gente acostumar. 
Tudo é uma questão da gente acostumar. Com um tempo a gente vai, 
né? Como que se diz? Superando tudo isso, né?

Brasil/língua: dificuldades de adaptação em família

As primeiras dificuldades de adaptação/readaptação foram 
percebidas pelos pais de Eiko e Letícia no retorno ao Brasil, no que 
diz respeito ao fator idade das crianças quando do momento da 
migração.

Com certeza! O processo de adaptação no Japão e no Brasil devido 
à idade. Acho que o processo de adaptação foi mais acentuado, a difi-
culdade maior foi aqui no Brasil do que no Japão devido à idade. Ela 
foi com 3 anos e retornou já estava com 10. Então, essa questão de como 
ela foi muito pequena para lá, a adaptação ficou até mais fácil e a acei-
tação foi bem melhor do que agora. [...] O retorno é engraçado. Assim, 
a questão da idade realmente pega bastante no processo de adaptação. 
Nossa filha caçula melhor, ela foi menorzinha. Ela foi de colo, com 6 
meses, e voltou agora com 6, 7 anos. O processo de adaptação dela foi 
mais tranquilo. Então essa questão idade pega bastante.

Os pais consideram o fator idade da criança imigrante relevante 
para a adaptação ao novo meio. Quando se deslocam bebês ou crian-
ças menores para outros lugares ou países, parece que estes assimi-
lam mais facilmente a nova vida.

Na opinião dos pais, Eiko teve muito mais dificuldades na che-
gada ao Brasil por causa do fator idade do que a irmã Letícia, que 
chegou menorzinha. Quando voltaram ao Brasil, Eiko tinha quase 
10 anos de idade, e Letícia, 7. Além do fator idade, temos que levar 
em conta o grau de escolaridade dessas crianças quando migraram. 
Eiko alfabetizou-se na língua japonesa e concluiu a 3ª série no Japão, 

Desamparo_psi_nos_filhos_de_dekasseguis__[MIOLO]__Graf_v1.indd   126 03/02/2016   11:08:17



DESAMPARO PSÍQUICO NOS FILHOS DE DEKASSEGUIS...  127

iniciando a 4ª série do ensino fundamental. Enquanto isso, Letícia, 
aos 6 anos, cursou a metade da 1ª série no Japão e retornou aos 7 anos 
de idade para o Brasil. Goro chegou aos 9 anos de idade ao Brasil, 
tendo cursado no Japão até a 2ª série do ensino fundamental. Será 
que o fator idade pode intensificar ou não o desamparo emocional 
dessas crianças (e)imigrantes?

Outro entrave vivenciado pelas duas famílias foi a dificuldade 
de aprendizado da língua portuguesa por parte dos filhos, e talvez a 
principal problemática na chegada dessas crianças ao Brasil. As três 
crianças participantes da pesquisa chegaram ao Brasil sem saber o 
idioma português.

O desamparo emocional vivido pelas três crianças que não 
sabiam a língua portuguesa ao chegar ao Brasil reflete-se no senti-
mento de perda do conhecimento da única cultura que tiveram até 
então, a perda da própria língua, que traz conhecimentos abstratos e 
promove um trânsito entre os dois mundos, do emocional (interno) 
e da realidade (externa). As crianças, ao perderem a língua japonesa, 
passam a se sentir “estrangeiras” dentro do próprio lar.

Pesquisadora: Vocês conversavam em português dentro de casa 
com elas no Japão? sra. Natsu: Só japonês.

Os pais, o senhor Ito e a senhora Natsu, logo que chegaram ao 
Brasil, proibiram o uso da língua japonesa em casa e passaram a fazer 
uso somente da língua portuguesa com as filhas, idioma até então 
desconhecido por elas. Eles lhes tiraram qualquer tipo de referência 
japonesa. Durante seis meses, Eiko e Letícia, filhas de dekasseguis, 
tiveram que renascer no antigo e novo mundo, o Brasil.

O emocional é difícil trabalhar, porque como ela ficou cinco anos 
estudando lá, voltou para cá não dominava a língua. Inicialmente teve 
um problema com a língua, a dificuldade de comunicação da leitura 
de texto e acompanhamento da matéria, a língua portuguesa. Mas os 
métodos de adaptação foram um pouco drásticos. Tentamos inicialmen-
te um ponto inicial: forçar o português de tudo qual jeito. Foi forte, foi 
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brusco, de tudo que ela tinha aprendido na cultura dela, tudo que ela 
levava e vivia simplesmente jogar [...] Inicialmente foi feito um tipo 
de uma coisa, vamos falar assim: de cortar a utilização do poder, de 
cortar, por exemplo, a língua japonesa, cortar desenhos, cortar, tentar 
tirar um pouco. Isso foi muito drástico, foi uma revolta muito grande 
e não estava dando. [...] [Foi] logo no início. Na verdade ela tinha 
excesso de dados, tinha aula particular, a gente ficava todos os dias até 
sete e oito horas da noite estudando. Passava o dia inteiro estudando e 
contando um para o outro: A língua portuguesa, não sei! Então, corta-
mos todas as regalias. Acaba indo, naturalmente, ela acaba indo para a 
língua japonesa. Forçamos bastante nesse quesito, mas não houve resul-
tado positivo. Então, era muito, não aceitava. Chorava muito. Então, 
para aceitar estava muito difícil.

Os pais de Eiko e Letícia não puderam considerar a existência de 
um mundo japonês internalizado pelas filhas, desprezando-o e não 
permitindo o acesso das crianças à cultura japonesa. Como se suas 
filhas tivessem chegado ao Brasil vazias. Os sentimentos de vazio e 
o de não saber acabaram gerando o sentimento de impotência nessas 
crianças. A exigência externa era de que construíssem de forma 
rápida um novo mundo dentro de si, como se todos os seus conhe-
cimentos sobre o velho mundo não servissem mais para essa nova 
realidade. Portanto, teriam que assimilar ou introjetar um Brasil 
dentro de si, sem ter “um tempo” para processar todas essas novas 
informações. As filhas de dekasseguis passam a se sentir recém-nas-
cidas, sem poder recorrer aos pais para um amparo psíquico, e sem 
dispor da língua japonesa, a qual consideravam “familiar”. Assim, 
vivem o desamparo psíquico dentro do próprio lar. Elas tiveram que 
conviver com outra língua, a portuguesa, ou seja, uma língua estran-
geira, considerada “estranha”. No Japão os pais e as filhas falavam a 
mesma língua, a japonesa, diferentemente do que ocorre no Brasil, 
quando passam a falar línguas diferentes.

No trecho seguinte, o relato do senhor Ito sobre sua filha Eiko 
querer falar a língua japonesa:
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Até hoje fala que quer falar japonês. Fantástico assim! Fico muito 
triste quando vejo as notas dela. Realmente o primeiro ano de adapta-
ção, o segundo ano ela passou? Claro que não passou. Depois de muita 
conversa com a diretoria da escola... Esse ano, não sei como vai ser. Es-
tá muito difícil, mas é uma coisa que ao longo do tempo para aprender. 
Essa parte dela pulou. Praticamente ela pulou o primário inteiro, então 
a adaptação, a língua é meio complicada, isso daí. Eu falo assim, ela 
tem capacidade. Uma capacidade enorme, porque na língua japonesa, 
eu gostaria que fosse no português, mas no japonês. Ela fez um teste de 
proficiência há um ou dois anos atrás, ela tirou a pontuação máxima.

Apesar de os anos terem passado, a língua japonesa continua viva 
nessas crianças descendentes de japoneses que passaram parte da 
infância no Japão. A língua de um país é também um representante 
simbólico e cultural de uma nação. O fato é que Eiko chegou ao 
Brasil já alfabetizada na língua japonesa, diferentemente da sua irmã 
Letícia, que foi alfabetizada no Brasil.

No Japão, na casa da senhora Haru, a língua falada dentro de 
casa era a japonesa. Argumenta a senhora Haru que essa escolha pela 
língua japonesa foi feita com a intenção de evitar que seu filho Goro 
sofresse na creche. A mãe se preocupava com o desenvolvimento 
escolar dele na escola japonesa, por ela não ser uma japonesa nata. 
Assim, justifica que o seu filho também já poderia levar para a escola 
alguns conhecimentos sobre as palavras e sentidos do mundo nipô-
nico, que ela mesma lhe ensinava. Portanto, a criança não chegaria 
completamente vazia na escola japonesa, já estaria abastecida de 
alguns recursos de mundo que a própria mãe lhe interpretara e que o 
protegeriam de um desamparo emocional.

[Falávamos] Japonês. Japonês, porque assim não sofresse na creche. 
Porque a criança de japonês, os japoneses eles ensinam já desde peque-
no, já ler mais ou menos. Dá uma noção para a criança do que é isso, do 
que é aquilo, da fruta, cor, tudo, tudo lá as crianças lá já sabem muita 
coisa, né? Os tipos de pássaros, até às vezes uma criança de 4 ou 5 anos 
já sabe. Eu não queria que ele sofresse, como vou lhe dizer, uma certa, 
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pode ser, que ele não soubesse nada. Então, comecei ensinar o japonês, 
ensinar as frutas para ele, os animais, para ele começar a ter uma noção 
do japonês.

As escolas japonesas, além da estrutura física melhor do que as 
escolas brasileiras, oferecem mais qualidade de ensino. A criança, ao 
estudar na escola japonesa pública, apenas tem um custo mensal de 
transporte e alimentação, num valor muito abaixo das demais escolas 
brasileiras que são particulares. Portanto, a senhora Haru era favore-
cida pela prefeitura da cidade e tinha alguns benefícios por criar seu 
filho sozinha no país.

Ao perguntar para a senhora Haru se a criança fala a língua por-
tuguesa, ela responde:

Ele não fala muito o português. Muito ruim o sotaque dele. Quan-
do ele fala, inverte tudo. [...] O português ele compreende e na hora 
de responder é tudo o japonês praticamente. E comigo, não sei como 
ele sabe que eu entendo, ele não faz um menor esforço em aprender 
ou em responder em português. Já espontaneamente sem querer está 
falando só japonês comigo. Agora, com o primo que, no caso dele, está 
aqui e não sabe japonês, ele tenta. Vamos jogar game? Game, pega o 
controle. Ele inverte, mas ele tenta, se esforça e tenta se comunicar. 
Os dois se dão bem. Eles estão lá brincando. Eu pensei que fosse ter 
essa dificuldade: será que na escola ele vai se adaptar? Por ele ser essa 
criança meio retraída. Ele chegou com o primo e já foi conversando. 
E com as primas, não tem jeito, as primas também são japonesas. 
Tem mais facilidade, né?

Nesse relato da senhora Haru, no diálogo com seu filho, a língua 
japonesa é usada para se comunicar com a mãe, ao passo que, com 
os primos brasileiros, Goro se esforça para se comunicar no idioma 
português, sem ter tempo para mediar esse trânsito tão radical de um 
lugar para o outro.
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Cultura: Brasil versus Japão

A cultura brasileira e a japonesa são apontadas pelos pais das 
crianças como culturas muito distintas. A mãe Natsu relata que 
as filhas perceberam que eram diferentes das crianças brasileiras. 
Portanto, elas falam das dificuldades de construir vínculos de ami-
zades, como se não pudessem se identificar com a criança brasileira. 
Além das crianças brasileiras terem comportamentos diferentes 
das crianças nipônicas, Eiko e Letícia destacam o comportamento 
dos professores na sala de aula, o qual difere do professor japonês. 
Estamos diante de dois contrastes: a obediência do povo japonês e 
a desobediência ou liberdade dos alunos brasileiros na sala de aula.

Ela fala que as crianças daqui são bem diferentes, para fazer ami-
zade é mais difícil. Não sei o colégio também. [...] [Ela estuda] no “B” 
[particular]. Tem muita dificuldade para fazer amizade aí. [...] É bem 
diferente. Apesar de criança [...] os adultos e os professores falam assim. 
Porque lá no Japão os professores deixam a classe, faz isso e eles fazem. 
Agora aqui, ela fala: “Nossa! A professora tem que ficar gritando para 
eles obedecerem!”. Não sei o porquê que acontece isso. Aqui é diferente.

O Japão é um país que vive de forma hierárquica, ou seja, todos 
têm que respeitar o líder ou a pessoa mais velha dentro da hierar-
quia. O senhor Ito diz que essas diferenças são sentidas também na 
chegada ao Japão. Relata que os japoneses se submetem e idolatram 
o imperador. Entretanto, no Brasil, os brasileiros parecem não saber 
viver com a própria liberdade.

[...] na verdade é aquela submissão, até que eles mantêm o sistema de 
idolatrar o imperador. Por exemplo, aqui no Brasil é tão democrático, é 
tão, que chega a ser democrático demais. Todo mundo tem a liberdade, 
tem o excesso de liberdade, que acaba se tornando... De certa forma 
confunde, fica, tem... As pessoas têm liberdade demais até. Então, 
talvez seja um choque. [...] Então é diferente. Infelizmente é diferente. 
Lá a pessoa fala, se é um professor, independente se é um professor do 
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que for, quando se fala que é um professor, um mestre, impõe respeito, 
e aqui não. Então existe essa... Aliás, então é a grande diferença, é um 
choque na verdade até para os adultos, pra gente também. [...] Infeliz-
mente no nosso país não tem nada que faça, só tem a Copa do Mundo. 
Mas criar um certo patriotismo... Mas isso é, realmente faz a diferença 
da cultura. No caso delas é essa liberdade, né? Às vezes acaba atrapa-
lhando, porque os amigos ou as amiguinhas fazem o que interessa fazer. 
Na verdade então existem leis de jogo de interesse, não existe o ideal. 
Seria comunitário.

O senso de sociedade coletiva faz parte do mundo japonês. O se-
nhor Ito diz que somente se vê o patriotismo do brasileiro diante de 
uma Copa do Mundo, diferentemente dos japoneses, que visam ao 
senso coletivo no dia a dia para viver em sociedade. Portanto, os pro-
fessores japoneses, sendo transformadores sociais, são denominados 
mestres, figuras respeitadas por todos no país.

Em contato com a realidade brasileira, a criança Goro deixa as 
suas fantasias de um Brasil ruim e conhece o Brasil real. A diferença 
é nítida em relação ao espaço territorial entre os dois países, algo 
percebido logo na chegada ao Brasil. A maioria das casas brasileiras 
tem quintais, ao passo que em todo o Japão falta espaço geográfico. 
Anteriormente, no Japão, a criança era discriminada pela sua apa-
rência física, por ter uma “imagem meio japonesa”. Ao retornar para 
o Brasil, percebe a diversidade racial, não se sentindo diferente dos 
brasileiros em relação à sua própria imagem.

Ele tinha uma visão muito ruim do Brasil. Ele achava que o Brasil 
era ruim. Quando ele chegou aqui, ele foi na casa da minha irmã, ele 
viu como é que é. Tem espaço, dá para brincar fora. Começou a ver que 
não era aquela coisa que ele estava imaginando, né? Agora, ele está 
aceitando. Até que aqui as pessoas são diversas raças, você encontra 
japonês, encontra de tudo aqui. Então, ele não sentiu essa diferença 
assim, né? Também ele está morando junto com a minha mãe. Acho que 
isso tem um pouco mais de segurança.
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A sociedade brasileira é heterogênea, distinta da homogeneidade 
japonesa. O Brasil é um país mestiço, onde podemos encontrar vá-
rios povos do mundo todo.

Escola japonesa e escola brasileira

Escola japonesa

A escolha da escola pública japonesa pelos pais de Eiko e Letí-
cia pode ser explicada por vários motivos. Os pais argumentam que 
as estruturas físicas das escolas japonesas são amplas e os professo-
res são profissionais qualificados, ao contrário das escolas particulares 
brasileiras no Japão, que não oferecem um espaço adequado para as 
crianças, além de ter muitos professores sem formação específica 
nas disciplinas que lecionam.

[...] sabe que, na verdade, no Japão, nós temos escolas particulares en-
tre aspas, que não são bem escolas, são adaptações, improvisações de 
escolas, mesmo sendo privadas, pagas, com mensalidades e tudo mais. 
Elas carecem de estruturas, né? E o público lá, o público é até uma coi-
sa de você ficar até assustado, realmente, não só defendendo a questão 
econômica, mas também a questão de bem-estar mesmo, porque muito 
se ouvia que isso não era escola, um depósito de criança e não sei o quê. 
A criança fica o dia inteiro “confinado” e coisa e tal. Então realmente, 
né? Era muito fraco, em termos de estrutura. De repente não vou des-
classificar os profissionais que davam aula lá, mas a estrutura era fra-
ca. Aí optamos por colocar em colégios públicos, em escolas públicas, e 
muito bem servidas mesmo, realmente. Pesquisadora: Desde o início? 
sr. ito: Desde o início. Foi feito um levantamento eu e ela.

A intenção dos pais de Eiko e Letícia era que as filhas pudessem 
terminar seus estudos no Japão e, posteriormente, que elas mesmas 
tomassem a decisão de escolher onde quisessem morar. Em decor-
rência da situação da crise econômica japonesa, o pai decide retornar 
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para o Brasil. Em consequência disso, as crianças interromperam 
seus estudos no Japão.

Lógico, pensar em voltar, tínhamos. Tínhamos um projeto na 
verdade, o projeto era até mais longo. É que fatos e fatos ocorrem que 
acabou mudando todo o nosso projeto, mas dentro daquele momento, 
daquela fase, falamos assim: “Bom, a intenção era terminar os estudos 
lá no Japão. Então, pelo projeto inicial a gente previa até ficar mais 
tempo, muito mais tempo no Japão. De repente, porque não qualificar 
ela lá, e depois deixar para ela decidir, o que seria melhor seguir?”. 
Mas, infelizmente, em determinados momentos, problemas de crises e 
outras situações que aconteceram que não era previsível “pegou”. Na 
verdade era uma coisa que pegou todo mundo, vamos dizer assim, e 
acabou forçando e mudando todo contexto, aquele projeto, e tive que 
repensar, calcular, vão ver como vão fazer, recalcular e como resolver 
a situação.

A escolha pela escola pública japonesa pela mãe de Goro foi 
motivada pela questão financeira, por seu custo menor em relação à 
escola brasileira no Japão. A senhora Haru, por ser uma mulher di-
vorciada e com um filho pequeno na época em que chegou ao Japão, 
passou a receber auxílio financeiro da prefeitura de sua cidade para 
manter a criança. Em seu relato, diz que as mensalidades das escolas 
brasileiras eram altas e sentia dúvidas quanto ao tipo de tratamento 
dessas crianças nas creches brasileiras.

[...] [A escolha foi] mais pela parte financeira. Porque no início a gente 
veio, a minha mãe tava com esse trabalho só de 8 horas, não ganhava 
muito e não dava para colocar numa creche brasileira. A creche brasi-
leira é mais do que o dobro de que uma creche japonesa. [...] [A creche 
japonesa] tem que pagar, mas é baixo. No caso, como era divorciada, 
então o governo me ajudava e a prefeitura também me ajudava. Eu 
pagava menos na creche; as consultas médicas, tanto a minha como a 
dele voltavam. Então, eu tinha ajuda de custo. Então, isso me ajudava 
bastante. Por isso, na creche brasileira, se eu fosse colocar, era aquele 
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valor, independente se eu sou divorciada, não sou, isso ou aquilo, posso 
ter os meus problemas, mas isso não tem nada a ver. Era aquele valor, 
era aquele valor. Era muito caro.

Escola brasileira

Os pais, ao retornarem para o Brasil, optam por colocar suas 
filhas Eiko e Letícia numa escola particular, diferentemente da esco-
lha no Japão, onde optaram por escolas públicas japonesas.

Quando voltamos para cá, para não sentir tanto assim, falei: 
“Vamos colocar em uma instituição particular aqui”. “Devido aqui” 
as condições do Brasil se invertem... Quase as melhores. Se não for a 
segunda melhor, é a primeira melhor e tem uma estrutura fantástica. 
Para não sentir tanto esse choque, choque tanto cultural dos receios das 
crianças... Queira ou não queira, não quero desqualificar as crianças 
dizendo assim: “Quanto maior ou menor a sua renda, ou coisas, pode 
ter uma educação familiar um pouco mais precária”. Mas é lógico, 
tem tanto assim, pelo que eu imaginava. Então, tanto em termos de 
estrutura também, porque lá ela tinha aula de música e tudo mais, né? 
Espera aí, vou pôr numa escola à altura para não sentir esse choque 
tão grande, né? Mas o choque não é muitas vezes só essa questão do 
ambiente também, um pouco é o emocional.

Diante de tantas dificuldades de retorno ao Brasil vividas pela fa-
mília da irmã Natsu, a senhora Haru decide matricular o filho Goro 
em uma escola de idiomas para aprender a língua portuguesa, antes 
de ingressar diretamente na escola de ensino fundamental. Portanto, 
a criança, ao ingressar na escola de ensino fundamental, já estaria 
alfabetizada.

Ainda não [está frequentando a escola]. Ainda não porque, como 
nós chegamos em maio, ele vai perder praticamente esse meio ano in-
teiro estudando, né? Não vai aprender nada. Então, eu falei pra ele: 
“Vamos entrar e estudar no Kumon? Para fazer a língua portuguesa e 
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aprender um pouquinho, porque o ano que vem já pega a escola o ano 
inteiro.” Tanto que a professora do Kumon falou a mesma coisa para 
mim: “Não é bom você colocar na escola agora. Vai pagar, e pagar, e 
seu filho vai ser reprovado. Então, compensa mais você o quê? Dar mais 
uma assistência agora na língua portuguesa. Adiantar ele, para ver se o 
ano que vem ele consegue se firmar e seguir o ano que ele está”.

A senhora Haru, ao contrário de sua irmã Natsu, buscou pre-
parar a criança no mundo das letras. Não queria que seu filho che-
gasse sem o mínimo de conhecimento na língua portuguesa. A não 
compreensão da língua escrita e falada, ao ingressar na escola, numa 
classe já alfabetizada e estando em outro ritmo, pode trazer sérias 
consequências para a criança filha de dekasseguis. Acaba surgindo 
nessas crianças o sentimento de impotência diante da própria vida, 
gerando nela resistências para aprender o novo idioma, isolando-a e, 
além disso, dificultando a construção de novos vínculos.

Retorno para o Japão

As filhas do senhor Ito e da senhora Natsu sonham com a volta 
para o Japão. Na citação a seguir, o pai fala da filha Eiko:

Hoje, ela fala muito de voltar para o Japão, que a terra dela é lá 
e coisa e tal. Eu falo: “Se vai voltar, então estuda”. O japonês está 
indo bem, o problema é o português. Pensa então, tem que estudar o 
português. Tem uma amiga dela que está fazendo uma faculdade agora 
e está tentando uma bolsa de estudos no Japão. Eu falo: “Você viu! 
Ela está fazendo uma faculdade. Para fazer uma faculdade, para você 
ingressar lá, primeiro tem que aprender o português, sair bem nos estu-
dos de português e entrar na faculdade. No Brasil também pode cursar 
uma universidade lá. Você precisa dos dois”. A gente está buscando 
realmente, porque talvez seja, é um caminho que já teve, e é uma coisa 
que leve ela passar, não precisa estudar. Verdade que isso realmente não 
é fácil. É difícil.
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A criança Letícia, apesar de sociável, deseja, segundo a mãe (se-
nhora Natsu), retornar para o Japão.

Eu não sei o que é, mas ela é bem diferente, essa nossa caçula. Por-
que é bem sociável. O jeito dela é bem diferente. A mais velha é mais 
retraída. Agora a caçula não é, conversa com todo mundo. Da classe 
dela, ela é amiga de todo mundo. Ela consegue fazer amizade fácil. 
Também é diferente. [...] [A caçula] tinha bastante [problema] [...]. 
Foi um pouco difícil. Só que talvez ela “consegue” se soltar. Ela não 
segura para ela. Acabou ficando bom para ela. Só que ainda fala de 
voltar para o Japão. [A caçula] fala que gosta mais de lá.

Novamente nos deparamos com o fator idade da criança no ato 
da sua migração. Então, podemos concluir que, quanto menor a 
idade da criança (e)imigrante ao chegar a outro país, mais facilidade 
terá de construir novos vínculos e de se integrar à nova cultura?

Sentimento de culpa dos pais

No relato do senhor Ito, aparecem alguns sentimentos, como 
a dúvida, a impotência por não ter conseguido fazer mais por suas 
filhas, o egoísmo por ter resolvido tudo sozinho e, enfim, o senti-
mento de culpa por ter não ter dado a opção de escolha para as filhas 
decidirem sobre o retorno ao Brasil.

Assim, daqui para frente fico imaginando isso, pensando assim. Na 
verdade os pais “é” uma coisa assim que não tinha prestado atenção, 
a gente vive em prol dos filhos. Até fico comentando com ela [esposa]: 
“Será que a gente não deveria ter pegado, se sacrificado?”. Nem se 
fosse para mim, sacrificar o ideal alguma coisa. O nosso propósito era 
montar alguma empresa aqui, e tudo mais, ser sucedido e coisa e tal. 
De repente, se era para o bem delas, teria que ser empregado pelo resto 
da minha vida. Mas não imagina assim. Eu imaginei uma forma mais 
fácil e fui até um pouco egoísta, pensando na minha questão e não na 
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questão dela. Só que fui perceber aqui. Já era bem tarde. Fica um pouco 
complicado.

O senhor Ito continua:

Então fica aquela questão. Aquele valo. Na verdade, falo assim: 
“Você largaria em prol da felicidade das suas filhas? Você largaria 
de tudo? Voltaria a viver, sacrificaria a sua vida?”. Falo assim, pra 
felicidade delas. Acho que sim. Viveria, sacrificaria, mas a situação 
não permite isso. [...] Agora entrou no contexto que a gente percebeu, 
que por mais que a gente tente preparar tudo e dizer: “Vão voltar pra 
lá?”. Tem gente que voltou. Conheço pessoas daqui mesmo, que vieram e 
tentaram o mesmo caminho que a gente. Teve a crise. Teve os problemas 
lá. A coisa ficou no mundo. Então, retornaram. Por questão dessas difi-
culdades de adaptação dos filhos, retornaram para o Japão. Acabaram 
retornando para o Japão. Agora, entendi. Compreendi. Muitas vezes 
comentei com ela: “Se tivesse uma condição boa lá, a gente retornaria, 
até se sacrificaria a vida, mas é por essa opção”. Você realmente quer 
dar o melhor para eles. É duro, né? Às vezes a melhor coisa não é nem 
ser a melhor escola. É duro, né? O país inteiro. Todas as questões. Às 
vezes ficam se comentando, comentando, porque tem tantos buracos na 
rua? Por que tem quebra-mola? É complicado, né! Por que, né? Até eu 
às vezes fico pensando: “Por que tem tantos encargos? Por que tantos 
impostos?”. Você vai para exterior, existem outros lugares que realmen-
te... Você foi lá e voltou, [...] você viu o valor de gasolina mais barata e 
está tão cara aqui. Lá não se produz uma gota. Você fica assim.

Diante de tantas dificuldades, os pais não conseguem com-
preender o porquê da revolta das filhas, sobretudo da mais velha, 
que diz que os amigos estavam esquecendo-a. Novamente, os pais 
se deparam com o sentimento de impotência diante do sofrimento 
emocional das filhas.

A expressão de revolta dessas crianças filhas de dekasseguis é uma 
forma de lidar com a dor de tantas perdas em tão pouco tempo em 
suas vidas. Elas não perderam somente a língua, mas também toda 
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uma convivência cultural, separações de vínculos de amizades. Por-
tanto, passaram a viver privadas do mundo japonês.

Complicado, né? Na verdade, não tínhamos o que fazer. Dentro do 
possível é conversa, é conversar, né? É muito complicado assim, porque 
realmente não está entendendo o porquê elas se revoltaram tanto. Foi 
difícil. Na verdade a ficha foi cair muito tempo depois, né? Ela falou 
que chorava bastante e sonhava. “São difíceis” contar sentimentos. Na 
verdade, assim, ela dormia e, coitada, ela sonhava, e aquilo era tão 
forte, tão forte para ela, que mexia. Quando ela acordava, amiguinhos. 
Tem um fato que ela contou para gente e que me marcou. Eu fiquei mui-
to sentido. Ela me falou que os amigos estavam esquecendo. Que todo 
mundo estava “esquecendo dela”.

Os pais tentaram fazer contato com a escola, amigos, por meio de 
cartas, porém nunca obtiveram uma resposta. Nas escolas japone-
sas é comum os professores serem transferidos para outros lugares. 
A atitude desses pais é mais um pedido de ajuda, ou seja, um pedido 
de socorro para suas filhas. De certa forma, eles tentam resgatar al-
gum vínculo do passado, sem ter êxito algum.

Mandamos carta para a escola e não voltou. Eu não consigo fazer 
nada. Como vou fazer algum amigo para ela? Como vou fazer algum 
contato com professor? [...] Não houve retorno. É complicado também, 
porque lá no Japão os professores mudam muito. Eles não ficam estabi-
lizados numa escola só. De tempos em tempos eles estão mudando de lu-
gar. É um aperfeiçoamento constante. Eles têm até aulas na faculdade. 
Então, aquela professora e aquele professor poderiam não estar mais lá. 
A carta endereçada foi para lá, mas lá não tem o professor. Não tem 
esse. De repente não conseguiu um outro contato. Ela falou que sonha-
va. É duro essa questão de sentimento.

Essas crianças filhas de dekasseguis, quando chegam ao Brasil, 
temem ser esquecidas pelos seus professores e amigos que tinham 
no Japão. Portanto, elas também têm que lidar com o sentimento de 
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abandono. Essas fantasias de perder o que conquistaram no lugar 
onde moraram acabam refletidas nos seus sonhos e também nas difi-
culdades de adaptação/readaptação no Brasil. De forma inconscien-
te, surgem as resistências em aprender o novo idioma, pois a criança 
teme esquecer o que aprendeu no país em que morou.

Por mais que a gente fale e fale. A gente explica e conversa bastante 
com ela. Realmente aqui é diferente. Ela tem que se adaptar. Por mais 
que a gente fale, acho que o sentimento não acompanha. [...] Ela não 
aceitou da gente morar aqui. Ela acha que a gente tem que voltar para 
lá. Pesquisadora: Ela fala isso claramente? Ela fala em português ou 
em japonês? sra. Natsu: Em japonês. Pesquisadora: E o português 
dela, como está? sr. ito: O português dela está bem gradativo.

A criança Eiko manifesta a sua insatisfação e as dificuldades de 
adaptação/readaptação em morar no Brasil. O seu desejo é de voltar 
para o Japão. A mãe, a senhora Natsu, reforça que a filha Eiko “tem 
que se adaptar”, como se a adaptação no país fosse a única solução 
para acabar com o sofrimento da criança.

Família/identidade

A questão da identidade das filhas era motivo de discussão na 
família. As filhas de dekasseguis Eiko e Letícia se consideravam 
japonesas em virtude de sua aparência física, e elas questionavam o 
porquê de os pais não serem japoneses. Essas crianças estavam iden-
tificadas com a cultura japonesa, e o brasileiro, para elas, era cha-
mado de estrangeiro ou gaijin, por ter costumes e hábitos diferentes 
daqueles com os quais já estavam acostumadas na sociedade nipô-
nica. As crianças não se consideravam estrangeiras dentro do Japão.

Podemos pensar numa identidade híbrida dessas crianças? 
Afinal, estamos falando de duas experiências culturais distintas, a 
japonesa e a brasileira, dessas crianças imigrantes.
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Na verdade existe um problema de choque cultural pelo seguinte: a 
gente, engraçado, elas consideram japonesas. Olha só que coisa engra-
çada! Ela, no registro de nascimento dela, ela nasceu no Japão. Está lá 
Matsumoto [nome da cidade japonesa], tudo direitinho. É uma coisa 
engraçada assim. Aparência física de nikkei, nikkei, ela se achava 
assim. Quando ela entrou na escola pública lá e tudo mais, na verdade 
fala assim: “Por que papai e mamãe não é japonês?”. Querendo ou 
não querendo, eu não sei se é porque, de certa forma, existe um certo 
preconceito. “Existe” todos os países, existe um certo... o patriotismo, 
que é o tal gaijin de pessoas de fora. A sociedade é formada e educada 
de um certo jeito. Chega uma pessoa e ela não conhece essa formação 
e essa educação. Ela faz de hábitos diferentes, causa certo... como que 
se fala, chama a atenção. De chamar atenção e muitas vezes chama 
atenção infelizmente pelo lado negativo. Vamos dizer assim: no Brasil 
muitos jovens, o brasileiro não vai fazer a limpeza. Eu fui criado no 
Brasil, onde sempre teve servente na escola. Quem faz a limpeza é a 
servente. Existe toda uma cultura enraizada em cima disso. Sem querer 
resolver, é uma cultura minha. Só que lá não. Tem que limpar. Lá não 
tem servente e quem que limpa é o próprio aluno. De repente nisso, nesse 
contexto acaba se criando uma atenção, uma atenção negativa, porque 
se fosse positiva... De repente não, olha que bacana! Sempre causa ne-
gativo. Aí cria-se aquela questão de racismo. Moleque, você é brasileiro. 
Eu ouvia muito isso! Devido à forma física de ser nissei, achava que 
era japonesa. A minha filha começou a perguntar para mim: o que a 
gente era? Brasileiro. Por quê?

E continua:

Ela tinha uma certa vergonha. Um certo preconceito. Não que seja 
preconceito. O preconceito que nem lhe expliquei agora. Por que ocorre 
esse preconceito? Devido a isso, ela: “Eu sou japonesa”. É engraçado 
ela ouvir dizer que amiguinhos dela “chegou”, que eram brasileiros. 
Fala que é gaijin. Que gaijin o que, minha filha? Você é brasileira. 
Não é, mamãe. Não é, por quê? Tenho aparência de japonês. Quando 
a gente fala português, ela queria que a gente fosse japonês. Da melhor 
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maneira possível, ela fala: “Fala que é japonês!”. [...] Isso lá no Japão. 
Porque lá, ela tinha um certo constrangimento por ser brasileira. Minha 
filha, você é brasileira. Como os amiguinhos nunca estavam com essa 
aparência... Não só aparência, mas nossos costumes. Tenho uma avó 
muito rigorosa. Costumes de nikkei-jin, nissei. Para a gente falar o 
japonês era simples. Fácil.

A mãe da criança Goro, a senhora Haru, relata que teve muitas 
dificuldades no Japão por causa da aparência do filho, que é mestiço 
de brasileiro/japonês. Ela era constantemente questionada pelo seu 
filho, que se sentia diferente diante das crianças nipônicas em virtu-
de de seus traços físicos. Para a criança, a sua imagem não era inteira, 
não poderia ser um completo japonês; era como se lhe faltasse sua 
outra metade.

Tiveram muitas dificuldades, hein? Inclusive já pela aparência do 
meu filho, por ser mestiço. Ele era mestiço. Então, ele se sentia muito 
complexado por ele não ter olho puxado. Já começou por aí. Ele ficava 
me perguntando: “Mamãe, por que eu não tenho o olho puxado?”. Pra 
ele, os japoneses eram bonitos e ele era feio. Eu falava para ele: “Nossa, 
meu filho! Você está pensando diferente, porque os japoneses querem ser 
ocidentais”. Tanto é que lá os homens e as mulheres eles fazem o possível 
para terem os olhos grandes, o cabelo enrolado. Quer parecer com ele. 
Eu falei para ele: “Quer parecer com você”, mas ele não aceitava isso. 
Até hoje ele fala isso, que bonito é o japonês. Que ele é feio. Já começou 
por aí. Mas tirando essas coisas também, costumes, né? Os costumes dos 
japoneses... eles são mais frios. Então, principalmente os pais das crian-
ças, a gente sente que a gente nunca vai se igualar a eles. Por mais que 
você saiba falar japonês, por mais que você tente entrar na sociedade e 
frequentar, a gente nunca vai ser igual a eles. Eles são sempre superiores 
a nós, então fica difícil. Eles cultivam isso nas crianças também. Então, 
por isso começou a criar um certo complexo de inferioridade, onde gerou 
um pouco de insegurança nele. Percebia isso nele.
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A situação vivida pela criança Goro provoca nele um sofrimento 
emocional, por ser diferente das demais crianças. A nacionalidade 
brasileira é vista pela criança como a causa dessa diferença.

[...] Ele já começou a falar pela aparência. Ele começava sempre a se 
achar menos que os outros. Falava: “Fulano de tal é assim, mas eu 
não consegui”. Ele sempre vinha falando pra mim: “Mamãe, eu não 
vou conseguir! Eu não consigo, porque é difícil”. Ele sempre colocava 
muitos empecilhos e ele não conseguia. Aí, ele falava até que “porque eu 
sou brasileiro”. Eu falava não, né? Que isso não tem nada a ver, todo 
mundo consegue. Ele falava: “Não, mas é porque sou brasileiro”. Ele 
colocou isso na cabeça dele.

Apesar de Goro chamar a atenção das crianças japonesas pela 
diferença física, aguçava entre elas a curiosidade pelo estranho. 
A criança Goro se afastava das demais crianças japonesas por 
não ser igual a elas e por ser alvo de brincadeiras maldosas que ele 
mesmo não aceitava. Neste trecho, relatado pela sua mãe, Goro nega 
completamente a identidade brasileira.

Os coleguinhas dele, no primeiro ano, até queriam chegar e saber 
mais dele. Só que ele acabava afastando as crianças. As crianças que-
riam: “Como que é o Brasil? Como se fala isso em português?”. Mas 
ele não queria, ele detestava falar sobre o Brasil porque pra ele, ele 
não quer ser brasileiro, não aceitou o Brasil. Então, ele falava assim: 
“Eu não sou brasileiro! Eu sou japonês!”, ele falava pra mim. Por ele 
ter sido criado lá e crescido lá, né? [...] Hoje, ele fala que é brasileiro. 
Ele até fala que é brasileiro. Mas quando você vê esses jogos de games 
que precisam colocar a bandeira do país, ele não coloca a bandeira do 
Brasil. Você vê que a bandeira é do Japão. Ele escreve o nome dele em 
japonês... E a bandeirinha dele é japonesa. Eu falo para ele: “Mas a 
bandeira do Brasil não é essa, né!”. Ele fala: “Mas não. Está bom 
essa”. Não faz questão de mudar. Quando eu coloco meu nome e coloco 
a bandeira do Brasil, ele fala: “Mamãe, por que a mamãe colocou 
essa bandeira?”. Eu falo: “Mas a mamãe não é japonesa. A mamãe é 
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brasileira”. Ele fica meio assim, não fala nada. Quando ele vai jogar 
ou desenhar assim, ele é japonês.

O contato com a nova realidade brasileira, o deslocamento geo-
gráfico e espacial do Japão para o Brasil traz uma mudança na fala da 
criança Goro sobre a sua identidade. Portanto, no Japão, ele queria 
ser japonês; no Brasil, diz ser brasileiro. Porém, não é o que ele sente 
quando escolhe a bandeira japonesa no jogo de futebol.

Preconceito/Japão

Para o senhor Ito, o preconceito é gerado pela falta de conheci-
mento da cultura do outro. A partir do momento que o imigrante 
começa a interagir de forma contínua com a cultura do país onde 
está vivendo, passa a ter uma compreensão cultural entre os dife-
rentes grupos.

[...] a gente pensava que existia um certo preconceito. Não entendia 
direito a questão do preconceito. Nós somos operários, que coisa cha-
ta! Depois que a gente passou a frequentar a escola japonesa, escola 
pública, “começamos ganhar” a sociedade. Nós que criamos os nossos 
próprios preconceitos falando que eles são preconceituosos. É uma falta 
de entender a cultura deles. Você está no local diferente e você tem que 
“adequar” à cultura deles. Na verdade o homem é assim: como não 
conhecemos a cultura, fala que é preconceito, preconceito. Não é. É 
que a gente está fazendo errado. O que rege os costumes, o que rege a 
educação, a gente não conhecia. Falava que era preconceito. Da escola 
passamos para biblioteca. Queria deixar de ser operário e pegar um 
serviço que trabalhava com japoneses. O preconceito estava na gente 
mesmo, na nossa formação. O que mudou? A partir daí, ela começou a 
ter contato. Eu também peguei um serviço melhor. Não mais na linha 
[de produção], era no almoxarifado.
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O preconceito para a senhora Haru foi sentido de imediato no 
ambiente escolar. O sentimento que surgiu foi o de exclusão e de 
desprezo por parte dos pais japoneses, na participação da reunião 
escolar. Ela vivencia o sentimento de “ser invisível” diante do outro, 
de não poder se fazer presente na condição de imigrante. Justifica 
que, perante a comunidade japonesa, os brasileiros “não são bem 
vistos” na cidade e, em decorrência disso, são discriminados.

Então, os professores, eles mesmos já estavam acostumados a lidar 
com brasileiros. Apesar dos japoneses serem frios e tudo, o tratamento 
é igual, né? Eles cumprimentam e tudo. Os professores em si, eu não 
senti diferença, né? Eles tratavam as crianças iguais, mas por parte dos 
pais que a gente sente essa discriminação. [...] Eles têm [preconceito]. 
Porque o brasileiro lá no Japão é muito mal visto, né? Já começa pela 
questão disso. Por causa de poucos que acabam fazendo muitas coisas, 
acidentes, rouba e isso e aquilo, matam. Então, por causa desses poucos 
nós somos muito mal vistos. Eles têm medo, têm receio de se aproximar 
da gente e da gente fazer isso. A cabeça deles ainda é muita fechada. 
Eles não conhecem muito o Brasil. Então, eles não sabem como que é 
o país, as pessoas de lá. Então, eles generalizam. Formou essa cabeça, 
esse pensamento com relação ao brasileiro. Então, é assim. É difícil a 
gente quebrar isso daí. Só que com a convivência eles sabem que não é 
bem assim. Na creche não foi tanto. Eu senti mais quando eu coloquei 
ele na escola. Eu me senti mal. Até pensei: “Será que o meu filho está 
se sentindo bem?”. Porque o primeiro dia que teve a reunião dos pais, eu 
me senti uma pessoa totalmente diferente. Eles me excluíram assim de 
uma forma tão visível, que eu me senti mal. [...] Assim, tem muita coisa 
que tem que participar junto, conversar, né? Eles não perguntaram a 
minha opinião. Acabou assim: “Ela é brasileira, ela não entende. Pode 
passar e rodar”. Então, pensei que poderia perguntar e chamar, mas 
nem isso. Eles decidiram: “É assim, é assim”. [...] [Morávamos em] 
Nagano-Ken, a cidade Matsumoto-Shi. Só que lá era uma vila. Que 
acabou virando cidade de Matsumoto. Lá o pessoal é muito mais fecha-
do. Tem muito idoso. Então, a cabeça mais fechada ainda, a deles. Eles 
não aceitam muitas coisas, né? Tanto é que a gente fala que é brasileiro, 
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tem lugar que eles não dão serviço, né? Por ser brasileiro e fazer muitas 
coisas erradas. Então, a gente acaba ficando mal visto nisso, né?

Diante da experiência da discriminação vivida pela senhora Haru 
na escola japonesa, ela passa a se questionar sobre como está o filho 
Goro na escola. A preocupação da mãe com o filho é se ele está se 
sentindo bem no ambiente escolar. A criança, ao ser indagada pela 
mãe, diz que “tudo bem”. Porém, se queixa das crianças japonesas 
que fazem comparações físicas, mostrando que Goro é diferente do 
japonês nativo.

Mas eu percebia que ele ia para a escola, mas não se sentia muito 
bem. Ele sempre falava que: “As crianças falam muito do meu cabe-
lo”. Que o cabelo dele é enrolado. “Falam que eu sou cabelo enrolado. 
Ficam me chamando de vários nomes”. Comparam que o olho dele é 
diferente de grande. Então, não tem nada a ver com japonês, e a pele 
dele é branca e não chega a ser amarela igual os japoneses. Então, 
ele fala: “Por que sou assim diferente?”. Porque seu pai é brasileiro, 
diferente. Por isso que você é assim. Mas ele não entendia. Acabava 
não entendendo.

O trabalhador imigrante é visto como “estranho” perante a 
sociedade em que vive. A marginalização sofrida pelo imigrante 
traz mudanças de comportamentos em ambas as culturas. Alguns 
incidentes de roubos, furtos e homicídios que são praticados pelos 
imigrantes tornam-se, concretamente, alvo de condenação aos olhos 
dos japoneses. Tudo isso dificulta a aproximação e a formação de 
vínculos entre ambas as culturas.

A adaptação é a maneira de ajustar-se ao meio onde se vive. O pro-
cesso de adaptação é uma forma de mudança em que o indivíduo, no 
contato com o meio, vai se ajustando, se acomodando às necessida-
des do grupo onde passa a viver.

A adaptação é também um ajuste entre as fantasias e a realida-
de, tanto dos dekasseguis que chegam ao Japão com uma série de 
fantasias sobre esse país quanto dos japoneses natos que possuem 
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uma série de fantasias sobre o Brasil, os brasileiros e os próprios de-
kasseguis. As fantasias nem sempre condizem com a realidade e isso 
exigirá um ajuste nada fácil, especialmente quando se esbarram em 
imaginações e idealizações bem estabelecidas.

É comum haver preconceitos de ambas as partes, resistências em 
aceitar uns aos outros e vencer as diferenças. Há também um receio 
mútuo de perda da identidade: os imigrantes temem perder sua 
cultura de origem e os nativos, de ter sua cultura modificada pela 
presença de “estrangeiros”, mesmo quando esses “estrangeiros” 
são, como no caso dos dekasseguis, descendentes de emigrados do 
próprio país.

Crianças e adolescentes dekasseguis

Caso Eiko

Vivência de desamparo de Eiko com os pais

As crianças acabam percebendo as dificuldades financeiras da 
família. Fazem comparações entre o país onde viviam e o país onde 
moram atualmente. A criança (e)imigrante nota que se encontra em 
outra condição financeira, como Eiko, que constata o menor poder 
aquisitivo em relação ao de quando morava no Japão. A adolescente 
comenta que falta dinheiro na família em razão de as instalações co-
merciais dos pais serem novas na cidade e por eles não terem ainda 
conquistado um espaço nesse setor que pudesse garantir um retorno 
financeiro.

[...] Eu parei de ir ao Nikkei. Agora, está um pouco com problema, 
com dinheiro também. Está complicado. Voltamos agora do Japão, o 
trabalho não dá. O salário não é bom. A gente estava tentando não sair 
da escola e não sair do Nikkei. Quando acabar esse ano, vai colocar em 
outra escola. As pessoas não vêm muito. Não acreditam que o salão, 
não quer fazer festa no nosso salão. Está um pouco complicado. Os 
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salões velhos todo mundo sabe. Dá para acreditar? Nossa loja é novi-
nha. Então é difícil de entrar os clientes que querem fazer a festa. [...] 
Sinto um pouquinho triste [falando sobre deixar o Nikkei]. Tenho que 
segurar um pouco. Quando era pequena pedia qualquer coisa e eles com-
pravam, e agora tenho que ajudar um pouquinho. No ano que vem vai 
colocar novamente no Nikkei, se conseguir. [...] Que não vou conseguir 
ver o amigo todos os dias. Tem amiga “Y” brasileira que fala japonês e 
português. Ela tem 18 anos. “R”, de 12 anos, nasceu no Japão e sabe 
português e japonês.

A experiência da angústia familiar do imigrante para conseguir 
seus próprios recursos financeiros para seu sustento na terra natal 
é uma batalha enfrentada diariamente. O sonho de Eiko para ficar 
com a sua turma no Nikkei teve que ser interrompido mais uma vez, 
por questões financeiras, antes no Japão e agora no Brasil. Anterior-
mente, no Japão, os seus pais tinham o poder aquisitivo de compra; 
atualmente, esses pais estão mais empobrecidos, com poucos recur-
sos financeiros, mobilizando em Eiko frustrações e solidariedade 
com a família.

O sentimento de impotência é vivido não somente pelos pais, 
mas também por Eiko diante da vida, como se o Brasil, a terra que 
não escolheu para viver, lhe apresentasse o outro lado, ou seja, o lado 
difícil da vida.

Além da família de (e)imigrante ter que lidar com o sustento da 
casa, existem muitas outras preocupações, que são as dificuldades 
apresentadas pelas crianças em processo de adaptação/readapta-
ção no país de chegada. A família, quando migra para outro país, 
encontra-se desestabilizada, desorientada, em estado de confusão 
emocional, necessitando de ajuda alheia, portanto vivendo um esta-
do de desamparo emocional.

O despreparo dos pais em relação aos filhos fica nítido quando a 
criança ingressa na escola. O sofrimento emocional passa a ser de am-
bos: os pais desorientados pressionam os filhos para que aprendam 
num ritmo acelerado, sem terem tempo de processar emocionalmen-
te a nova vida; além disso, exigem que as crianças apresentem bons 
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resultados em seus estudos; a própria criança, por sua vez, acaba 
se sentindo na obrigação de sobressair nos estudos. Ambos, pais e 
filhos, se sentem castrados pela nova e difícil realidade.

O sentimento de culpa dos pais está ligado à decisão de retornar 
ao Brasil, tanto por não terem consultado suas filhas como também 
pelo rígido tratamento educacional que têm dado a essas crianças. 
Os pais, ao perceberem que se trata de uma mudança radical e que 
vêm acarretando sofrimentos emocionais na família, se culpam por 
não terem anulado seus próprios objetivos no Brasil pelas filhas. 
Além de os pais sentirem culpa por tantas experiências dolorosas, as 
crianças manifestam a sua culpa por não conseguirem corresponder 
às expectativas desses pais em relação à difícil realidade. A culpa 
surge por não atingirem as médias nas avaliações escolares e, com 
isso, os filhos temem perder esse amor. Entretanto, essas crianças vi-
vem, em suas fantasias, experiências de abandono que acarretam em 
desamparo emocional. Esses pais e as crianças imigrantes parecem 
padecer de um sofrimento de “culpa dobrada”.

A escola é uma caixa de ressonância magnética, onde aparecem as 
dificuldades das crianças. Na sexta série, Eiko recebeu uma adver-
tência na disciplina de língua portuguesa, porque fez uma menção 
de “não” com a cabeça quando a professora lhe pediu que lesse os 
verbos. Na disciplina de matemática recebeu a segunda advertência, 
porque se esqueceu de fazer a tarefa de casa. A forma de calcular a 
divisão no Japão é diferente da forma brasileira, e Eiko enfatiza que 
sofreu muito para aprender matemática e que chorava bastante por-
que a sua mãe não conseguia compreendê-la. Em suas lembranças, 
traz pensamentos de que não havia aprendido a matemática dessa 
forma: “Não sei fazer essa coisa”. A “coisa” é a matemática. Diante 
de tantas dificuldades, surge o sentimento de desprezo para com a 
área de exatas. Afirma: “Aprendi divisão chorando”.

O sofrimento de Eiko vai além da escola; em casa com a sua mãe, 
a senhora Natsu, tentava justificar as suas dificuldades no aprendi-
zado de matemática. Nesse momento Eiko se via sozinha e incom-
preendida pela própria mãe, vivendo uma situação de desamparo 
emocional.
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Pesquisadora: Parece-me, Eiko, que a sua mãe não pode entender 
que era diferente a forma de divisão do Japão e do Brasil. eiko: Não! 
Eu vi na apostila do Japão e mostrei para a minha mãe. Ela entendeu. 
Foi no ano passado. No quinto ano ficava pensando e a aula acabava. 
Não vi essa conta. Como posso fazer? O que significa? É menos? É mais? 
Não perguntava. Pensei: Acho que é uma forma do Brasil. Acho que não 
é de menos e não mais. Pesquisadora: Parece-me que se sentiu sozi-
nha. Como se não tivesse ninguém para lhe ajudar. eiko: Sim! Teve um 
formulário e tive que escrever, eu não entendia o que era “emprego”, só 
“trabalho”. O sétimo ano era muito difícil.

Nesse questionário citado por Eiko, havia uma pergunta referen-
te ao tipo de raça. Eiko ficou imaginando as cores: amarela, branca e 
negra. Optou por branca. Ela ri e fala que não sabia. Portanto, sente 
que mentiu em sua resposta escrita, por não ter conhecimento. Hoje, 
sabe que sua raça é amarela. Ela cita um exemplo dos degraus de 
uma escada, classificando-a gradativamente: ela se encontra nos pri-
meiros degraus do ensino escolar, e os colegas, nos degraus acima; a 
prova, por sua vez, está classificada no décimo degrau. Eiko se sente 
atrasada em relação aos colegas de classe e isso tem consequências no 
aprendizado e na esfera emocional.

Desamparo em relação à língua

O aprendizado da língua portuguesa, para Eiko, vem sendo um 
dos principais problemas na chegada ao Brasil. As crianças que es-
tudaram somente em escolas japonesas acabaram desenvolvendo a 
comunicação e a escrita no idioma japonês. No Japão, muitas dessas 
crianças passaram a se comunicar com os pais na língua japonesa, 
não fazendo uso da língua portuguesa em família. Além do mais, es-
sas crianças que foram alfabetizadas na língua japonesa alcançaram 
um nível maior de compreensão do pensamento abstrato japonês, 
em cujo nível os pais não conseguem acompanhá-las, porque lhes 
falta conhecimento do idioma japonês e do pensamento simbólico 
da língua. Portanto, os pais estão em déficit na compreensão e na 
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comunicação da língua japonesa com os próprios filhos, como se não 
pudessem ter mais livre acesso ao mundo deles. Quando essas crian-
ças chegam ao Brasil, se deparam com a dificuldade da língua, além 
das diferenças culturais encontradas no país. Essas crianças, filhos 
de dekasseguis, passam a se sentir “estrangeiros” dentro do próprio 
país e, às vezes, dentro do próprio ambiente familiar, caindo em um 
estado de desamparo psíquico.

A menina Eiko tem um jeito japonês de comunicação oral. Fala 
com muita dificuldade a língua portuguesa. As conjugações verbais 
da língua portuguesa feitas por ela, muitas vezes, ficam “fora do 
tempo real”.

Quando questionada sobre a sua dificuldade de adaptação no re-
torno ao Brasil, Eiko não hesita em nos dizer que a língua portuguesa 
tem sido uma “questão” em sua vida. Sente-se sozinha e atrasada em 
relação ao desenvolvimento do seu aprendizado escolar.

Hum... Com a palavra em português está um pouquinho difícil. 
E também não conseguindo ir junto com os meus colegas, eu atrasei um 
pouquinho.

As dificuldades do novo idioma são tantas que aparecem logo 
na própria entrevista; Eiko não consegue compreender a pergunta 
formulada pela pesquisadora no trecho a seguir:

Pesquisadora: Você poderia me descrever detalhadamente as difi-
culdades que está sentindo e a que você atribui essas dificuldades? eiko: 
O que é “atribui”? Pesquisadora: O que acha que é no sentido, por 
que você está tendo essas dificuldades? Seria isso. eiko: Porque, hum, 
ham... Os colegas fala em português e tem algo nas palavras que não 
sei. Eu me sinto com pouco de dificuldades. Pesquisadora: Por que 
dessas dificuldades da língua portuguesa? Por que você acha que está 
com essas dificuldades? eiko: Porque tem muitas palavras que eu ainda 
não aprendi e não consigo entender. [...] Pesquisadora: Como você 
lida com essas dificuldades? O que faz para conseguir melhorar? eiko: 
O que é “lida”? Pesquisadora: Lidar é como você faz para conseguir 
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melhorar. eiko: Pergunto para o meu pai e mãe, a irmãzinha que sabe 
mais português [...]. Olho um pouquinho no dicionário, pergunto para 
professora e colegas. Não consigo aprender muito. Pesquisadora: Por 
que você acha que não consegue aprender muito? eiko: Hum. Porque é me 
acostumei no Japão e eu nunca usei o português no Japão. E acostumei fa-
lar japonês e não estou conseguindo aprender muito o português e é difícil.

Lembremos que no Japão a língua falada pelos pais e filhas era a 
língua japonesa. O processo se inverte ao chegarem ao Brasil: os pais 
passam a usar a língua portuguesa na comunicação com as filhas, 
cientes de que a língua não era do conhecimento delas. Repenti-
namente, a língua dos pais muda ao migrar para o Brasil: no Japão, 
pais e filhas falavam a mesma língua, a japonesa; e, ao chegarem ao 
Brasil, os pais passam a falar a língua estrangeira, ou seja, a língua di-
ferente e que não era familiar. Além de Eiko estar vivendo o processo 
e a elaboração de luto por se separar do Japão, também tem de lidar 
com a perda da própria língua em família. As crianças se sentem 
“estrangeiras” dentro do próprio lar.

Eu com minha irmãzinha falava japonês. Às vezes, ensinava falar 
português, mas não conseguia aprender escrever, mas minha mãe e meu 
pai conversava em português e eu não entendia.

Podemos pensar em três situações de perda da língua nesse mo-
mento: a mudança de país; o fim da comunicação na língua japonesa 
em família; e o novo ambiente.

O desamparo emocional desencadeado pela perda de toda uma 
representação simbólica e cultural traz à tona o trauma do nascimen-
to. Eiko se vê sozinha e desamparada, sem poder contar com a ajuda 
dos próprios pais.

As dificuldades da comunicação oral da língua portuguesa atra-
vessam e acompanham outros territórios familiares. Elas são senti-
das de ambas as partes, pelos parentes (tios e primos) e pela criança 
(e)imigrante, no caso, Eiko.
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[...] A tia entende um pouquinho o japonês. O tio não entende. Só o 
português. Com o primo só brincava e não falava. Com a prima foi 
acostumando com o japonês e foi entendendo algumas palavras.

Paisagem do sonho

Para tentarmos entender o mundo em que Eiko vive, pergunta-
mos para ela em qual língua sonhava e qual era a paisagem dos seus 
sonhos. Ela tenta fugir da resposta, porém esclarecemos na pergunta.

Pesquisadora: A paisagem do seu sonho é do Brasil ou do Japão? 
eiko: Às vezes aparece do Japão, dos amigos e dos professores. Às vezes 
do Brasil. Não sonho muito com o Brasil. Às vezes sonho com paisagem 
que eu criei também.

Na sequência:

Pesquisadora: Você sonha com mais paisagens do Japão ou do 
Brasil? eiko: Com mais paisagens do Japão, porque lembro muito tem-
po, fica na cabeça. No Brasil, consigo ver a paisagem e eu esqueço, dá 
para ver de novo. No Japão não dá para ver de novo, acabo sonhando 
com do Japão.

A criança experiencia o sentimento de “fim”, mesmo que esse 
“fim” seja por um tempo indeterminado. Menciona que não dá 
para encontrar o Japão novamente e, por isso, as suas paisagens são 
japonesas.

Língua do sonho

A língua falada no sonho de Eiko:

Todo japonês [ri]. Quando sonho no Brasil é japonês, não sei o 
porquê. Nunca sonhei português, nem inglês e língua diferente. Pesqui-
sadora: O que pensa de sonhar na língua japonesa? eiko: Não sei o 
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porquê, eu já acostumei a falar em japonês. No Japão nunca sonhei em 
português. As pessoas que estão no sonho falam inglês, português e ja-
ponês; e eu só falava japonês e eles me entendem. Pesquisadora: Quem 
falava inglês? eiko: A professora de inglês do Brasil. Eu não entendia o 
inglês, mas respondia algumas palavras que eu entendia. Eu respondia 
o que eu sabia. A professora de inglês respondia em inglês e eu falava 
com ela em japonês e ela entendia o japonês.

O mundo interno da adolescente Eiko, mesmo vivendo no Bra-
sil, é completamente oriental. A paisagem e a língua sonhadas são 
japonesas. Eiko, em seu sonho, sente-se compreendida na língua 
dominante, a japonesa, embora não seja o que acontece na realidade. 
Sente-se sem voz e mal interpretada na língua portuguesa e desam-
parada emocionalmente.

Eiko não consegue fazer a interpretação da língua portuguesa pa-
ra a japonesa para sanar as curiosidades das crianças brasileiras. Para 
isso, ela teria que possuir um vocabulário maior e a compreensão do 
pensamento abstrato. A comunicação entre Eiko e os demais colegas 
de classe não ocorre, paralisando-a diante do outro.

No Japão tem coisas gostosas. Roupas que vestia. Eu não conseguia 
trocar as palavras do Japão para o Brasil. Tem coisas que não tem no 
Brasil e é difícil de explicar. Exemplo: games do DS.3

Tempo de recordações/língua

Nesse dia, as duas irmãs trazem seus álbuns escolares e de alguns 
lugares ou parques que visitaram no Japão. As duas irmãs usam os 
dois idiomas, o português e o japonês, para se comunicar uma com 
a outra. A irmã Letícia intervém na língua japonesa, na tentativa de 
ajudar a irmã na compreensão da língua portuguesa. A irmã caçula 
dá a Eiko o amparo emocional na língua.

 3 DS: Console de videogame da japonesa Nintendo cujos jogos não se encontram 
com facilidade no Brasil.
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No Japão, é costume ser chamado pelo sobrenome da pessoa. 
Eiko e Letícia não eram chamadas pelo sobrenome japonês, mas sim 
pelos seus nomes, o que é comum no Brasil. As crianças mostram 
fotos da escola e da sua turma de classe. Trazem também fotos em 
que estão com seus trajes típicos japoneses. Elas chegam para as en-
trevistas trazendo imagens do seu mundo, usando-o para voltar atrás 
no tempo, na tentativa de elaborar a separação e a perda.

Ao nos encontrarmos pela primeira vez, em 2013, entregamos-
-lhe uma legítima revista japonesa. A história em quadrinhos de 
Naruto é relatada por Eiko, na qual o personagem se libertou de um 
monstro interno e se tornou o salvador da pátria. Sua leitura é feita 
em voz alta e sem titubear.

Pesquisadora: Você teve dificuldade com a leitura japonesa? 
eiko: Não tive dificuldade de ler. Pesquisadora: É mais fácil ler o 
japonês do que o português? eiko: É muito mais fácil, porque já estou 
acostumada e sei bastante o japonês.

A adolescente diz ter vontade de fazer amizades, porém, nos in-
tervalos da escola, tem estudado a língua japonesa.

Pesquisadora: Por que tem que estudar japonês? eiko: Para não 
esquecer e não perder para a minha amiga.

Em sequência, Eiko mostra o desejo de voltar para o Japão e ser 
professora de língua japonesa.

Quero ir e trabalhar. Ser professora de japonês. Não sei se vou 
conseguir. Porque se ficar adulta e tímida, não vou conseguir dar aula 
de japonês.

O esquecimento da língua japonesa traria muitas perdas pa-
ra Eiko. A língua japonesa, além de representar a mãe japonesa, 
também é uma forma de estimular uma integração com as crianças 
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descendentes de japonês e que estudam a língua. Portanto, manter a 
língua viva é manter o desejo vivo de retorno para o Japão.

Ao perguntar para Eiko o que traria do Japão para o Brasil: “Não 
traria ‘judiação’, porque lá os japoneses judiam com as palavras. Ao 
contrário, levaria do Brasil para o Japão as histórias de vida, as coisas 
que não tem no Japão e a música brasileira”. Apesar dessa afirmação, 
ela só conhece o estilo de música sertaneja, que não faz o seu estilo 
nem o dos japoneses.

Já as revistas em quadrinhos de histórias japonesas traduzidas 
para português, Eiko não consegue compreendê-las totalmente:

Pesquisadora: Como foi ler o mangá português? eiko: Consegui 
entender algumas partes e outras não. Se fosse em japonês entenderia 
tudo. Pesquisadora: Qual é a parte difícil do português? eiko: Onde 
tem que entender o significado. Tem significado igual e muda as pala-
vras. Não consigo entender. O japonês entendo bem melhor.

De acordo com Eiko, as imagens dos mangás brasileiros e ja-
poneses são iguais, porém menciona que as palavras e a língua são 
diferentes: “Eu entendo mais o japonês”.

Como aluna da escola japonesa, tirava notas vermelhas na escrita 
em kanji e fez aulas de recuperação até conseguir a média de 6 pontos.

O kanji era um pouco difícil de aprender, porque veio da China. 
Confundia com vários outros kanjis. O adulto tem que aprender o kanji 
e dá para entender mais coisas e palavras. Pesquisadora: Como se 
sentia no Japão? eiko: Não tinha medo. Tinha que fazer a recuperação 
até tirar nota azul. Eu conseguia. Eu fiz duas vezes, estava difícil.

Apesar de Eiko dominar a língua japonesa, as dificuldades 
escolares aparecem com o aprendizado da língua na condição de 
imigrante no Japão.

No Brasil, sente-se como o seu cachorro que ouve o português, 
mas não entende. As dificuldades no Brasil são maiores do que no 
Japão. A falta de conhecimento da cultura brasileira, dos hábitos e dos 
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costumes é árduo para Eiko. Por falta de conhecimento da língua por-
tuguesa, não conseguiu entender as diferenças entre os termos mas-
culino e feminino. Ainda se sente confusa e perdida nessa nova vida.

Pesquisadora: Você se sentiu igual ao [cachorro] Shiro, ouve o 
português, mas não sabe. eiko: Sinto muito! É ruim! Eu não entendi 
o que estava escrito. Eu sou fiel. O que é fiel? É muito ruim! Se não 
entender, não dá sentido, nada. Se não entender a fala, só fica vendo 
desenho. Pesquisadora: Parece-me que não pode compreender o sen-
tido completo. Sentindo que compreende as coisas pela metade. eiko: 
Uhum. Pesquisadora: No Japão, aconteceu isso? eiko: Quando esta-
va no Japão entendia, mas não conseguia responder. Estava no infantil. 
Tinha 3 ou 4 anos. Pesquisadora: Como fazia? eiko: Respondia com 
a cabeça, mãos [gestos]. Pesquisadora: Qual foi mais difícil, o Japão 
ou o Brasil? eiko: Quando voltou para o Brasil foi mais difícil. Eu não 
entendi nada. Os amigos e amigas pediam para trocar para o japonês 
[os amigos pediam para falar o japonês, traduzir o português para o 
japonês]. Era difícil fazer, mas fazia. Não gostava, porque tinha que 
pensar. Só sabia algumas palavras em português. Não sabia as regras, 
os costumes. Ainda está sendo muito difícil. É mais fácil acostumar 
com os costumes, um ano. Estava muito tempo no Japão. Não pode 
tirar os sapatos. Não pode dar descarga no vaso com papel higiênico. 
Não sabia o banheiro masculino e feminino. Eu entrei no banheiro de 
homem. Se tem figuras, tudo bem! Foi numa loja. Pensei: “Banheiro 
de menino”. Sabia o que era mulher, menina e menino e homem. Não 
sabia masculino e feminino. A porta do banheiro é diferente. No Japão, 
quando está ocupado fica vermelho, e azul quando está sem ninguém. Já 
fui devagar na porta e tinha uma pessoa, me assustei. Pesquisadora: 
Você fala que estranhou muito o Brasil. Você ainda estranha? eiko: 
Às vezes, um pouquinho. Quando anda de carro fica barulhento. Fazer 
coisas que não vi no Japão.

A língua japonesa é de extrema importância para Eiko se vincular 
ao Brasil. Define a língua japonesa como uma ponte que faz a ligação 
com a língua portuguesa. Porém, surgem a preocupação e o medo de 
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esquecer a sua língua oriental, e, assim, a necessidade de estudá-la 
para que não caia no esquecimento. Esse medo de perder a própria 
língua, a língua dominante, nos remete a pensar que Eiko teme 
perder as suas referências orientais. Parece-nos que é uma maneira 
de conseguir se integrar, não esquecendo a mãe japonesa, mas se 
unindo com a mãe brasileira.

Pesquisadora: O que pretende fazer nas férias? eiko: Nas férias, 
estudar um pouquinho de japonês, que está esquecendo, e brincar um 
pouquinho. Pesquisadora: Parece-me que você tem medo de esquecer 
a língua japonesa. eiko: Para mim o japonês é uma ponte que atraves-
sa a língua portuguesa. Não quero quebrar. Pesquisadora: Como que 
é essa ponte? eiko: Para mim, não consigo falar inglês e nem entender, 
não dá certo. Falta a língua portuguesa e a japonesa. Para aprender 
a língua portuguesa, tem que usar a língua japonesa. Exemplo: Uma 
palavra que não sabia, pergunto para a minha mãe e ela traduz. A mi-
nha mãe explica em japonês para entender mais fácil o português. Pes-
quisadora: Você sente que precisa do japonês para entender a língua 
portuguesa. eiko: É. Pesquisadora: Quando não sabe a palavra na 
língua japonesa nem na portuguesa? eiko: Se é palavra em japonês, 
se não entender, fico procurando no dicionário japonês. Em português 
não consigo. O dicionário explica difícil. Pra mim, não entende. Pes-
quisadora: Então, você fica sem entender. eiko: É.

A busca por respostas imediatas para a compreensão de mundo e 
o fato de nem sempre ser aquilo que condiz com a realidade deixam 
Eiko confusa e com muitas dúvidas.

Diante dos novos acontecimentos, reafirmo que esses filhos de 
dekasseguis passam a se sentir “estrangeiros” dentro do país que é 
considerado de origem, o Brasil.

O contato com a nova língua, no Brasil, é a grande problemática 
da comunicação entre pais e seu país, nesse novo mundo que até en-
tão era desconhecido e tão distante, porém tão próximo.
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Desamparo no ambiente escolar

A idade da criança imigrante deve ser considerada nesse processo 
de deslocamento. Lembremos que Eiko havia terminado o terceiro 
ano na escola japonesa e iniciado o quarto ano no Japão. Ela chega 
com quase 10 anos de idade no Brasil e ingressa na 4ª série da escola 
brasileira, alfabetizada na escrita japonesa, portanto, sem conheci-
mento algum do mundo escolar brasileiro. A língua portuguesa é 
totalmente desconhecida por ela.

Apesar da pouca idade como (e)imigrante, Eiko está vivendo 
outra fase imigratória em sua vida. Atualmente, está com 13 anos 
de idade, em transição da infância para a vida adulta; encontra-se 
na adolescência, entrando para a vida madura. Entre dois mundos, 
a infância e a puberdade, dentro dessas turbulências da própria fase 
de adolescência, surgem turbilhões de emoções sem se saber qual o 
caminho a ser enfrentado nessa longa jornada de transição.

No clube japonês de Marília, a adolescente se sentiu como se 
estivesse no Japão, amparada emocionalmente pela professora e as 
demais crianças. Justifica que a língua falada nessa instituição é a ja-
ponesa, que se usa pouco a língua portuguesa. A adolescente se sente 
na sua casa japonesa, onde fala a mesma língua, ou seja, a língua que 
conhece e que lhe é familiar.

É legal, não usa muito o português e elas também “conversa” comi-
go, não fico vergonha e não fico quietinha. Pesquisadora: Isso no Nik-
kei Clube? No Nikkei você conversa? eiko: Uhum. Pesquisadora: 
Na escola que estuda você tem amigos? eiko: Tenho pouquinho. Não 
consigo ficar muito amiga comum que eu fico no Nikkei. Pesquisado-
ra: No Nikkei já é diferente. Você sente que consegue ter mais amizades 
no Nikkei. eiko: Uhum!

O sentimento de desamparo de Eiko fica claro dentro da sala de 
aula. No trecho seguinte, Eiko diz: “Eu perguntei pequeno”, ou seja, 
ela não teve voz suficiente para falar e ser correspondida, e, por isso, 
não pode ser vista. Entretanto, faltou o olhar do adulto para que não 
caísse em desamparo emocional.
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Pesquisadora: Disse-lhe que se o coleguinha fosse morar no Ja-
pão e fosse para a escola japonesa, também não saberia as palavras 
japonesas. É através das perguntas, ou seja, perguntando que vamos 
conhecendo. Você viveu alguma situação que não sabia e perguntou ao 
professor e os colegas riram? eiko: Eu perguntei pequeno. Pesquisado-
ra: Você falou baixo? eiko: Não ouviu.

A preocupação com o futuro escolar é manifestado na quarta 
entrevista de Eiko: ir bem na escola é uma maneira de garantir um 
futuro promissor no Brasil.

Pesquisadora: Como que foi na prova? eiko: Mal. Porque a ma-
téria que está estudando são coisas de células, onde foi criada, nomes, 
memorizar é muito difícil. Pesquisadora: O que é ir mal na prova? 
eiko: Achei que vai tirar nota vermelha na prova. Tem que aprender 
mais. Se não conseguir recuperar a nota, acho que terei que fazer recu-
peração. Fico preocupada com o futuro. Pesquisadora: Como assim, 
preocupada com o futuro? eiko: Ficar de recuperação. Acho que não 
vou conseguir recuperar a nota. Fico com medo.

A leitura e a não compreensão da língua portuguesa fazem Eiko 
se desinteressar pelo texto: “Tem muitas palavras que não entendo. 
Não gosto. Gosto mais de aventura. Não é desse tipo de livro que gosto”.

Podemos perceber que Eiko se sente socialmente desajustada e 
que gostaria de criar a sua própria história de vida, em outro lugar que 
escolhesse para morar. De certa forma, idealiza um novo lugar para a 
sua vida. Surge a fantasia de fuga para outro lugar muito melhor que 
o real.

Pesquisadora: Que tipo de livro você gosta? eiko: Tipo de livro. 
Viagem ao centro da terra. Faz aventuras. Vai em outro lugar, que 
gosto. Pesquisadora: Qual seria para você esse outro lugar que gosta? 
eiko: O que os homens não “foi”. O centro da terra. O sol. Coisas que 
ninguém conseguiu fazer [ri]. Fico imaginando dentro, assim. Pesqui-
sadora: Como que é dentro? eiko: O centro da terra eu imagino que é 
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um lugar muito lindo, tem árvores com folhas muito lindas, cachoeiras 
que brilham. Nunca as pessoas imaginam que tem na realidade.

O choque cultural é intenso no primeiro contato com a escola 
brasileira. Eiko enfrenta uma nova situação, encontra-se em um 
novo ambiente escolar que é totalmente estranho para ela. Sentiu-
-se perdida e muito assustada porque não sabia se era uma escola ou 
uma biblioteca. Nesse dia, os pais acompanharam Eiko até a porta 
de entrada da sala de aula.

O que eles estão falando? Será que eles não entendem japonês? 
Estava pensando. E aqui nesse balão a amiga estava falando coisa que 
não entendia. [...] Pesquisadora: Quais eram as palavras que sabia? 
eiko: Algumas palavras eu entendo. Não sei falar e nem escrever. Não 
sei perguntar. O que estava falando? Eu respondia: japonesa. Quando 
perguntavam as palavras japonesas eu respondia. Pesquisadora: 
Quais eram as palavras? eiko: Como se fala xícara em japonês? Se 
no Japão come sushi? Se na escola põem sapatos? Pesquisadora: E 
lá no Japão põe sapato? eiko: Só sapatos dentro da escola. Chama 
uwa-baki,4 não é sandália nem sapato, parece um chinelinho fechado. 
Pesquisadora: Como você se sentiu nesse dia? eiko: Nossa! Um 
pouquinho! É realmente brasileiro? Estão no Japão? Muito assustada! 
Eles conseguem falar muitas palavras em brasileiro. Lugar é diferente. 
A professora parece brava. Senti totalmente diferente. Pesquisadora: 
Como diferente? eiko: Que no Japão e no Brasil é diferente. A escola 
é muito diferente. Estranhava. Não era escola. Pensava que não era 
escola. Porque usava caneta, usava dentro da escola sapatos, era muito 
grande a escola. Os professores, amigos e outras pessoas não “era” 
japonês. O rosto do japonês percebe que é japonês. O rosto do brasileiro 
parece italiano. Não limpava a escola. A escola acaba antes do almoço 
aqui. Eu estava pensando se era escola de verdade. Pensava que era 
outro lugar. Pesquisadora: Que lugar que pensava? eiko: [Ri.] Bi-
blioteca. Até parecia. Acho que é biblioteca. Pesquisadora: Quando foi 

 4 Uwa-baki: sapatilha que se usa dentro das escolas japonesas.
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percebendo que era escola? eiko: Eu estava usando uniforme e as amigas 
também. Tinha as aulas que estava assistindo. Tinha prova. Essas coisas. 
Eu fiquei um pouquinho: escola ou biblioteca? Passava o tempo e eu en-
tendi que era escola. Que a escola normal do Brasil era assim.

A percepção das diferenças culturais torna-se mais acentuada no 
ambiente escolar. Agora, a língua é outra, denominada por ela como 
a “língua brasileira”. Comenta que os traços físicos dos brasileiros 
são distintos dos japoneses, percebendo a mudança de imagens entre 
os povos de culturas distintas. Eiko começa, então, a se deparar com 
novos costumes e hábitos na escola. Muitas dúvidas permaneceram, 
parecia não ter certeza de nada diante do choque cultural e do estra-
nhamento diante do ambiente escolar.

No primeiro dia fiquei perdida. Quando terminou o lanche, “foi” no 
banheiro. Eu entrei no banheiro. As amigas foram beber água. Eu esta-
va no banheiro, no primeiro andar. Eu saí do banheiro e não sabia onde 
estava o bebedouro. Não sabia onde estavam as amigas, mas procurei. 
Eu estudava no segundo andar. Eu procurei no terceiro andar e também 
no primeiro. Eu não sabia. Eu abria a porta e via o professor e os alu-
nos. Nossa! Tinha esse amigo nessa sala? Até passei na minha sala. Não 
conseguia achar a minha sala. Pesquisadora: E como achou? eiko: 
Eu estava perdida. Uma moça perguntou o que estava acontecendo. 
Eu respondi: “Perdi”. Ela perguntou: “O que perdeu?”. Eu respondi: 
“Eu”. A professora estava procurando eu.

O sentimento de não poder encontrar a si mesmo, de ficar real-
mente perdida no ambiente escolar, ocorreu de fato. A busca pelo 
“eu” de Eiko não termina depois que ela é encontrada pela inspetora 
de alunos; torna-se uma busca incessante de se encontrar na vida. 
O relato anterior mostra que Eiko viveu mais uma experiência de 
desamparo emocional entre tantas outras.

A adolescente Eiko define, a seguir, o seu sentimento de estra-
nhamento no país:
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Aqui é diferente. Assim, ficar um pouquinho com dúvida. Um lugar 
que nunca vi e nunca fui. Pesquisadora: Onde você se sente estranha? 
eiko: Mesa é diferente, mesa, piso parece uma pedra, o clima, o ar é 
diferente, é quente. Tem pessoas falando línguas diferentes. Tem outras 
pessoas com rosto que não é Japão. Pesquisadora: Você gosta de vir 
aqui conversar comigo? eiko: Sim. Porque a professora [psicóloga] 
entende o que eu falo.

Vimos que surge o sentimento de não pertencimento, como se 
Eiko não identificasse ou não reconhecesse o seu “eu” na figura do 
“outro”.

As principais queixas da adolescente se centralizam na escola. 
Percebemos que a escola também não está ajustada para lidar com as 
crianças migrantes e, assim, acaba fortalecendo os sintomas de inibi-
ção e repressão dessas crianças no ambiente escolar. De certa forma, 
a escola não deixa de ser uma instituição castradora.

Hoje, a dificuldade está na palavra. Tenho prova de português e 
inglês e não sei algumas palavras. A professora fala que não pode res-
ponder e eu não posso perguntar. Fico com dúvidas. Será que eu consi-
go? [...] Pesquisadora: Você sabe hoje a sua nota de português? eiko: 
Hoje não sei. Esqueci. A nota vermelha ficou de língua portuguesa e 
ciência. Ciência não estava muito ruim. Estou estudando bactérias e eu 
troco com vírus. Pesquisadora: É a língua que não compreende e fica 
difícil de compreender o texto? eiko [Meneia a cabeça, afirmando]: 
Cai outras palavras, fungos, bactérias, celulares. Eu confundo. Qual 
era qual? Quando tem a explicação da professora e pergunto: Fungo 
era o quê? Não consigo. Na apostila o que é fungo, o que é bactéria, 
eu errei. Troquei. Acho que a explicação era da bactéria e coloquei no 
fungo. Fiquei um pouquinho com dúvidas nisso. Pesquisadora: Você 
pergunta para a professora? eiko: Às vezes a professora de história fa-
la que pode perguntar algumas palavras. A professora de português não 
disse para perguntar as palavras. É difícil entender o português. Pes-
quisadora: Qual seria a solução? eiko: Não quero que os professores e 
professoras coloquem as palavras difíceis. As palavras, tem milhões. Eu 

Desamparo_psi_nos_filhos_de_dekasseguis__[MIOLO]__Graf_v1.indd   163 03/02/2016   11:08:19



164  CIZINA CÉLIA FERNANDES PEREIRA RESSTEL

procuro no dicionário e eu não entendo nada. No dicionário está escrito 
difícil. Procuro e acho mais uma palavra difícil. Fico fazendo isso. Se 
eu perguntar para a minha mãe, ela responde, mas tem limite. Se eu 
perguntar trinta palavras para minha mãe, tem limite, fica brava. 
Não consigo perguntar muito. Se perguntar para o meu pai também 
fica bravo. No computador, às vezes não sei trocar a palavra japonês 
para português. Eu ensino japonês para a minha prima e ela ensina 
português para mim. Ela digitou isso, não era o que eu queria falar – 
“sussurrar” – e a flor não fala baixinho. “Sasayaatteru” [no sentido 
de estar alegre e reunida]. Na internet saiu “sussurrando”, não é esse 
o significado. No computador às vezes está errado. Pesquisadora: 
Você gostaria de compreender melhor o português? eiko: Não quero 
que coloca palavra difícil. Minha cabeça confunde. Vou procurando no 
dicionário e eu esqueço, por procurar muitas palavras. No computador 
se eu digitar no Google “aspectos” e sair em japonês, falo que entendi. 
Aí se a tradução estiver errada, acabo aprendendo errado. Por isso não 
consigo aprender muitas palavras.

Na escola, nem mãe brasileira nem mãe japonesa. É assim que se 
sente Eiko, órfã e sem as duas mães para ampará-la.

Diante da vivência de Eiko, indagamos se ela teve dificuldades 
que ficaram marcadas em ambas as escolas, a japonesa e a brasileira. 
Ela responde que não, porém não estará perto para ver os amigos 
crescerem e sente medo de não poder reconhecer mais a fisionomia 
do que lhe era familiar; há o sentimento de estranhar o que era co-
nhecido e de ter que lidar com a separação e perda. Surge o temor de 
perder suas próprias referências.

Na escola do Japão não fiquei chateada com os amigos e amigas. 
Fiquei chateada quando fui voltar para o Brasil. Fiquei chateada, se 
crescer quer me ver. Eu também quero ver. Estou pensando, se conseguir 
voltar lá no Japão, não vou conseguir ver os amigos. Vão mudar os ros-
tos, altura e o modo com que as pessoas... Na escola do Japão não era 
quietinha, tinha medo que todos rissem de mim. Pesquisadora: Eles 
riam de você? eiko: Quando fazia alguma coisa engraçada. Quando 
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caía no chão, nunca riram de mim. Pesquisadora: O que você falava 
de engraçado? eiko: Contava histórias engraçadas de livros de dese-
nhos do Japão. Pesquisadora: Parece-me que todos riam junto com 
você e não riam de você. eiko: É. Eu quero ir à faculdade do Japão, 
não dá para ir agora. Os amigos do Japão, lá tem pessoas que morrem. 
Não sei se consigo ver. Pesquisadora: Você fala com esses amigos? 
eiko: Minha escola não usava internet, porque era a partir do quarto 
ano. Não tinha e-mail.

Podemos perceber nessas crianças a ausência de vínculos com as 
pessoas que ficaram no Japão. Atualmente, vivemos num mundo 
globalizado, em que a rapidez das informações e das comunicações 
se propaga na velocidade do tempo e espaço. Portanto, o transnacio-
nalismo parece estar ausente no mundo dessas crianças.

Escola japonesa

Pesquisadora: No Japão, qual a disciplina que era a mais difícil? 
eiko: Acho que era o Kokugo,5 que é a língua do país. Tinha Kanji. 
Eu tinha mais dificuldade em Kanji. Pesquisadora: Por que tinha 
dificuldades em Kanjis? eiko: Eu achava difícil. Tinha que decorar 
para a prova. Na vida inteira tinha que deixar lembrado. A forma de 
escrever é diferente. Tem iguais e isso é muito difícil.

Eiko nos contou que na escola japonesa havia uma classe interna-
cional, onde crianças de outros países aprendiam o idioma japonês. 
O aprendizado do idioma japonês é dado concomitantemente com o 
período de aula. A criança é retirada da sala de aula e, por um perío-
do, passa a frequentar a sala internacional. Eiko era uma das crianças 
que frequentava as aulas de reforço para aprender a língua japonesa. 
Ela também disse que não sabia nada em relação ao ano em que se 
encontrava na escola. Não sabia se estava adiantada ou atrasada. 
Tudo era muito confuso.

 5 Kokugo: [s] língua japonesa; língua pátria (Ohno, 1989, p.383).
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Eu estava na quarta série e tinha que fazer várias aulinhas. Fotos, 
revistas. Eu escolhi ajudar as pessoas. Pegar lixo. Não conseguia ir, 
porque não conseguia levantar. Dormia. Só fui uma vez. Pesquisado-
ra: Você, Eiko, era uma boa aluna? eiko: Da primeira até segunda sé-
rie, sim. Da terceira até a quarta fiquei ruinzinha. Porque na primeira 
e segunda série tinha medo dos meninos e não conseguia falar as coisas. 
Porque o menino batia na menina.

No Japão, Eiko aprendeu a se defender das crianças japonesas 
e, com isso, também protegia uma menina que era maltratada pelos 
meninos. Encontrou um jeito de mostrar o seu punho fechado, no 
sentido de inibir a ação desses meninos. Na escola japonesa rece-
beu o apelido de “demônio” e, depois que se viu no espelho, aceitou 
o apelido, pois viu e sentiu que era um demônio. Esse outro lado 
representa o lado forte de Eiko, a defesa para a vida. Na escola japo-
nesa, o comportamento de Eiko é bem diferente do comportamento 
na escola brasileira. No Japão ela sabia se defender, mas no Brasil usa 
de defesas primitivas, como se afastar das pessoas, ou seja, usa do 
isolamento e da esquiva para não se vincular ao outro.

Escola brasileira

Na escola, fiquei chateada no começo com todo mundo, fiquei um 
pouquinho. O rosto, a língua, a altura era diferente, fiquei com medo. 
Pesquisadora: Qual era esse medo? eiko: As pessoas do Japão não 
falam as palavras, ficam magoadas. No Brasil já ouvi tanto as pala-
vras burra e chata. Pesquisadora: Falaram para você? eiko: Não. 
As amigas falam para outras amigas. Fico com medo de ser falada. No 
Japão falava isso quando a briga era muito terrível. Exemplo: jogava a 
cadeira e falava burro, chata e idiota. No Brasil falam brincando essas 
palavras, não percebem que o outro fica magoado.

Eiko costuma pensar e se preocupar com o seu futuro. Teme 
não conseguir concretizar o seu desejo de retornar para o Japão. Por 
ser criança, a preocupação ainda permanece pequena e distante da 
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realidade; com o passar dos anos, a preocupação se tornará maior 
e próxima da nova realidade. Portanto, é neste período que irá se 
encontrar com o seu próprio tempo, ou seja, o “tempo das suas esco-
lhas”, e talvez decidir qual será a sua nova direção.

Pesquisadora: Como está a preocupação, pequena ou grande? 
eiko: Está pequena, porque sou criança. Os meus pais são novos. 
Então, não vou trabalhar ainda. No futuro a dúvida vai ficar maior. 
Se eu conseguir tirar nota boa na prova de japonês, vou entrar na 
faculdade com 18 ou 19 anos.

A língua portuguesa ainda continua sendo difícil para Eiko, co-
mo vemos no relato a seguir:

A matéria eu consigo entender mais ou menos. Não consigo enten-
der o que está pedindo na pergunta. Vou procurar no dicionário e não 
consigo entender. Vou procurando e aí já esqueci a primeira palavra que 
estava procurando.

Após três anos morando no Brasil e estudando numa escola bra-
sileira, pergunto-lhe se sente dificuldades.

Um pouquinho. Ainda não consigo entender o exercício. Às vezes, 
a professora fala e eu não consigo entender. E a minha língua que falo, 
o português é muito difícil de entender. Pesquisadora: É difícil que o 
outro lhe entenda? eiko: Acho que sim. A professora de matemática 
pediu para cortar o papel e eu cortei kirigami,6 e o papel dobrado, ori-
gami. Eu escrevi um livro, tinha que apresentar o que fez. Na minha 
vez não tive coragem de mostrar para a professora, para entender para 
os outros. A professora leu, todo mundo da classe ficou com rosto de 
dúvida. E disse que era difícil de entender. A irmãzinha disse também. 
Eu pareço tudo com japonês e a irmã com brasileiro. Pesquisadora: 

 6 Kirigami: prática artística, como o origami, que utiliza como matéria-prima o 
papel cortado.

Desamparo_psi_nos_filhos_de_dekasseguis__[MIOLO]__Graf_v1.indd   167 03/02/2016   11:08:19



168  CIZINA CÉLIA FERNANDES PEREIRA RESSTEL

A professora pediu que você explicasse? eiko: Não. Mas conseguiu 
entender. É difícil de entender um pouquinho.

O aprendizado da língua portuguesa e a sua compreensão abs-
trata continuam sendo as principais queixas de Eiko. Além disso, 
Eiko acaba percebendo que as outras crianças não conseguem 
compreendê-la quando lê sua redação, demonstrando dúvidas que 
ficam estampadas no rosto delas

Na escola, na hora do intervalo, Eiko às vezes procura a compa-
nhia da irmã menor ou da prima de 16 anos de idade. Não procura 
vincular-se a outras crianças. Explica que não gosta do sol do Brasil 
por ser muito quente. A adolescente parece caminhar pelas sombras, 
se escondendo do brilho do sol.

Às vezes, elas têm coisas para fazer e eu não quero ir. Às vezes tenho 
que estudar. Às vezes não quero sair lá fora, não gosto do sol, que é 
muito forte para mim. No Japão é fraquinho, aqui parece um deserto e 
acabo ficando com minha irmã e a prima. Eu fico me escondendo do sol. 
Fico resmungando um pouquinho.

Intervalos na escola

A vivência de ser abandonada é sentida por Eiko dentro da pró-
pria escola. Sente-se sozinha e desamparada emocionalmente, refor-
çando na adolescente um sentimento de desistência em vincular-se ao 
outro. O processo de adaptação à vida escolar de Eiko tem sido longo 
e demorado, desencadeando sofrimentos emocionais em sua vida.

Teve uma vez que pedi para amiga lanchar junto comigo e elas me 
deixaram. Fui ao banheiro e me esqueci de perguntar onde elas iam 
comer. Eu não consegui encontrá-las. Procurei por alguns minutos. O ho-
rário estava passando e lanchei sozinha. Voltei para sala de aula e pedi 
desculpas para as amigas. Elas também me pediram desculpas, porque 
não me disseram onde iriam comer. Pesquisadora: Hoje, você lanchou 
com quem? eiko: Hoje fiquei sozinha. Às vezes eu fico sozinha para ir 

Desamparo_psi_nos_filhos_de_dekasseguis__[MIOLO]__Graf_v1.indd   168 03/02/2016   11:08:19



DESAMPARO PSÍQUICO NOS FILHOS DE DEKASSEGUIS...  169

à biblioteca e ficar desenhando. Pesquisadora: Você conseguiu lanchar 
alguma vez com essas amigas? eiko: Sim. Eu gostei, mas quando 
estava lanchando os meninos vieram e não tinha lugar para sentar, 
tive que mudar de lugar. Perto do banheiro onde tinha um cantinho. 
Pesquisadora: Você ficou sozinha nesse cantinho? eiko: Não. As 
amigas também mudaram. Pesquisadora: Parece-me que não gostou 
de mudar de lugar? eiko: Não. Tinha sombra e ventava mais no lugar.

As dificuldades de se vincular ao outro ficam nítidas na escola. 
É como se Eiko estivesse num estado de congelamento, como se 
tivesse parado no tempo passado e não conseguisse sair mais desse 
estado. Emocionalmente, Eiko deseja até arriscar e sair dessa situa-
ção, porém o corpo permanece uma estátua de forma enrijecida. Ela 
não está conseguindo viver por inteiro: encontra-se dividida entre 
dois mundos, Brasil e Japão. Analisando psicanaliticamente, o lado 
estátua, o que fica congelado, é o seu lado morto, que evita sentir, 
que nega a nova realidade. O outro lado, mais enfraquecido, é o que 
representa a vida, e está completamente anulado na vida de Eiko. 
Os colegas de classe até tentam se aproximar da amiga que voltou 
do Japão, mas não conseguem alcançá-la. No trecho seguinte, fica 
claro que Eiko se sente sozinha e desamparada emocionalmente. 
Será que Eiko vai conseguir se adaptar ao Brasil? Embora os colegas 
de classe tentem inseri-la no contexto social, Eiko não se identifica 
com a turma.

É um pouquinho difícil. A minha aparência na escola é silenciosa e 
gelada com todo mundo. Pesquisadora: O que é aparência silenciosa? 
eiko: Não fala muito. Muito baixinho. Pesquisadora: E aparência 
gelada? eiko: Exemplo. As pessoas falam: Vamos brincar? Eu falo não. 
Não quer mesmo? Não. É gelado com as pessoas. Não quer brincar mui-
to. Pesquisadora: Você tem vontade de brincar quando te convidam? 
eiko: Tenho! Não gosto de brincar. Pesquisadora: Parece-me que já 
fica indisposta a não ir brincar. eiko: Sim! Eu gosto de desenhar, do 
que movimentar o corpo e a cabeça. Fico desenhando. Pesquisadora: 
Deve ser triste ficar sozinha. eiko: É, mas quando estou desenhando 
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a atenção está toda no desenho. Então, o professor entra na sala e não 
vejo. Dou atenção aos desenhos. Não consigo ficar ligada a outras coisas. 
Pesquisadora: Parece-me que fica distante daqui. Como se não estivesse 
no Brasil. Distante. eiko: Está longe o que eu penso dos sentimentos dos 
outros. Meus sentimentos no Japão e os sentimentos dos colegas no Bra-
sil. Quando eles vêm conversar diminui um metro. Eles ficam berrando 
para alcançar os meus sentimentos. Pesquisadora: Parece-me que eles 
querem você perto deles. eiko: Eu não fico ligando. Fico no cantinho da 
sala. Pesquisadora: Deve ser difícil não se permitir fazer contato com o 
outro. eiko: Parece que sim! Na aula de reforço de português me chamou 
para ir à lousa. A vontade “querer ir”, mas o corpo não quer ir, não quer 
mover. Pesquisadora: Ficou dividida. eiko: Todo dia é assim. Penso: 
“Vou me esforçar”. O corpo fica parado. Não consegue mover. Pesqui-
sadora: Você já tentou ajudar o corpo a se mover? eiko: Já tentei! Fui 
ao meio do caminho e voltei. Pesquisadora: Qual é o sentimento que 
aparece aí? eiko: Quero mudar um pouquinho. Ainda está igual quando 
veio no Brasil, mas o corpo acostumou. Não quer acreditar de verdade. 
Já acostumou com pessoas do Japão, cultura e língua. O corpo sente mais 
do que sentimento, não quer fazer mexer. Pesquisadora: Lá no Japão 
era diferente? eiko: Era bem diferente no Japão. Estou brincando e 
conversando com os amigos. Estou sozinha no Brasil. Estou juntos com 
os amigos no Japão. Quando começava a aula todos prestavam atenção. 
No Brasil berram. Não prestam atenção, então é difícil um pouquinho. 
Pesquisadora: Quando você olha e vê que está no Brasil, como que é? 
eiko: Já conversei com a mãe. O meu sentimento e corpo não quer acer-
tar isso. Estou sentindo que estou no Brasil. O sentimento de verdade, 
não quer acertar. Está muito difícil.

Na escola, apresenta uma “fisionomia séria”, ou seja, uma “fisio-
nomia fechada”, como se ficasse o tempo todo na defensiva para não 
criar vínculos com o outro. Portanto, diz que é porque não está nem 
muito feliz nem triste. Mostra preocupações com as avaliações de 
geografia, porque não conseguiu memorizar as informações. Apre-
senta dificuldades em conjugar os tempos verbais e não consegue 
escrever corretamente a língua inglesa.
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eiko: Fico muito feliz! Acho que até chorar. Fico feliz! Pesqui-
sadora: O que você imagina? eiko: Vou voltar aonde nasci e cresci. 
Acho que consigo encontrar com amigos e amigas. Brincar de novo nos 
lugares. Falar o japonês. Fico muito feliz! Pesquisadora: Você fica 
sentindo que está lá no Japão? eiko: É!

Ela reprovou a quarta série do ensino fundamental na escola 
brasileira, mas isso não parecia ser importante para Eiko, pois ela 
desconhecia o significado da palavra “reprovar”. Ela disse que não 
manifestou nenhum sentimento e que no momento não considerava 
importante essa situação.

Eu estou aprendendo e esquecendo coisas que aprendi no 6º e 7º 
ano. Estou esquecendo. Pesquisadora: Por quê? eiko: Se eu aprender 
coisas novas, esqueço que aprendi no passado. [Eiko retira o seu jogo 
eletrônico da sacola e nos ensina a brincar.]

Para Eiko, o aprendizado no Brasil é sentido como uma amea-
ça para as suas referências, de forma que aprender a nova cultura 
poderá representar o “esquecimento” e a “perda” do velho mundo 
japonês. É como se não aprender fosse a maneira que encontrou de 
manter o Japão vivo dentro de si.

Filhos de dekasseguis: brasileiros ou japoneses?

A identidade é um assunto complexo e muito discutido pelos 
pesquisadores. Especialmente quando se trata da identidade dessas 
crianças imigrantes, já que Eiko nasceu no Japão, embora não seja 
japonesa nata. A adolescente estudou em escolas japonesas e convi-
veu com a cultura desse país.

No trecho a seguir, ao ser questionada sobre a sua identidade, 
apresenta dúvidas como se não pudesse pertencer a nenhum país; 
portanto, ela não tem uma resposta pronta.
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Hum, acho que nenhum dos dois, no Japão também as minhas ami-
gas e meus amigos ficavam falando que eu era brasileiro e no Brasil fala-
va que eu era japonesa, e não conseguiu do qual sou brasileiro ou japonês.

Essas filhas de dekasseguis são crianças que têm a experiência de 
viver em duas culturas, são consideradas híbridas. Surge em Eiko 
o sentimento de ambivalência, de ficar no Brasil, mas também de 
construir o futuro próximo no Japão.

eiko: Que é “intenção”? Pesquisadora: Vontade. Qual a sua von-
tade? eiko: Quero ir no Japão fazer outras coisas, fazer minha facul-
dade, mas também quero ficar no Brasil e fazer o [Nome do comércio 
dos pais], meu pai e mãe vai [Nome do comércio dos pais], porque 
fica velho no [Nome do comércio dos pais], então também quero ficar 
no Brasil e no Japão.

Logo no primeiro dia de escola, Eiko é apresentada à classe, pela 
sua nova professora, como sendo japonesa. Os alunos questionavam 
Eiko sobre a sua identidade, perguntando-lhe se era chinesa ou japo-
nesa. Ela mesma responde dizendo que é japonesa.

A professora falou: “Nova aluna é japonesa, vai estudar aqui”. 
Todo mundo fez: “Oooo...”. Todo mundo veio, começou a conversar. 
Pesquisadora: O que eles conversavam? eiko: Se é japonesa ou chi-
nesa. Pesquisadora: O que disse? eiko: Era japonesa. Era difícil de 
usar um pouquinho o brasileiro.

A identidade surge na questão da consanguinidade, diante do 
sentimento de impotência de Eiko que se evidencia nas dificuldades 
escolares. Destaca que o seu sangue também é “brasileiro”.

Gosto. Às vezes fico chateada e triste. Porque colega consegue e eu 
não. Eu também sangue de brasileiro. Porque eles conseguem fazer essas 
coisas e fico chateada e triste. Pesquisadora: O que você gostaria de 
conseguir? eiko: Conversar mais. Eu não quero ser tímida. Quero mais 
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amigos e amigas. Pesquisadora: Você acha que a timidez lhe atrapa-
lha em alguma coisa? eiko: Sim. Quando pede para ler, não consigo. 
Os colegas vão rir de mim. Fico tímida e acabo não lendo.

Em outro momento, a adolescente justifica as suas diferenças 
culturais, a sua identidade, ao afirmar que é totalmente japonesa e a 
que sua irmã é brasileira.

Quando era pequena no Japão era igual, até 3 anos. Depois que subi 
um pouquinho ficou diferente. Ela, a Letícia, estudou coisas de deuses. 
O Japão não acredita em Jesus, mas os brasileiros acreditam. Eu fiquei 
parecida com o japonês. Quando escrevo a letra e a irmã, fica muito di-
ferente. A letra fica muito redonda. Pesquisadora: Cada pessoa tem a 
sua forma de escrever. eiko: Hum? “Forma”? Pesquisadora: O jeito 
de escrever. eiko: Mas eu gosto da minha letra. Porque as professoras 
falam que a minha letra é bonita.

Ao ver uma foto da cidade de Bastos, de quando esteve no Brasil 
pela primeira vez, enfatiza que conseguiu se sentir brasileira pela 
condição de lugar. Entretanto, não se lembrou por inteiro, como se 
faltasse uma parte de si mesma.

Fiquei um pouquinho feliz vendo a foto. Vendo a foto eu consegui 
sentir que era brasileira também. Pesquisadora: Como é a foto? eiko: 
Por exemplo: eu morava em Bastos. Tinha museu, ossos de dinossauros. 
Lembrava quando via a foto. Só parte da foto que lembrava do Brasil. 
Outros não consegue lembrar.

O Japão e o Brasil já tinham enfrentado uma partida de futebol 
em terras brasileiras. O jogo foi no domingo, dia 23 de junho de 
2013, na Copa das Confederações. Eiko não assistiu à partida, 
alegando que não tinha sinal de TV em sua casa e que ficou brin-
cando com seus jogos e lendo revistas japonesas. Questionamos 
Eiko: para qual time ela torceria? Ela nos responde: “Se torcer, 
quer torcer no Japão”.
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Pesquisadora: Por que torce para o Japão? eiko: Porque é meu 
país. Pesquisadora: O Brasil ganhou de 3 a 0 contra o Japão. eiko: 
Eu acho o Brasil forte. Pesquisadora: Quem você acha que vai ganhar, 
Brasil ou Japão? eiko: Acho que Japão. Eu acho 30% de vencer. O Ja-
pão também ficou forte. Se perdeu do Brasil, acho um pouquinho fraco.

Afirma que o Japão é o seu país e que se fortaleceu, porém, se o 
Japão perder a partida contra o Brasil, é porque está enfraquecido. 
O lado japonês de Eiko é o lado dominante, mesmo que não sobres-
saia como vencedor.

Filhos de dekasseguis: o difícil retorno

A adolescente Eiko tem curiosidade de conhecer o lugar onde 
passou parte da sua primeira infância, mesmo que exista uma mistu-
ra de sentimentos de tristeza. Agora era sua segunda viagem ao Bra-
sil, sem previsão de retorno ao Japão. Eiko havia estado pela primeira 
vez aos seis meses de vida e morado por quase dois anos e meio no 
Brasil, antes de ir ao Japão.

Essa segunda viagem não é simplesmente uma mudança para o 
Brasil. É uma despedida do mundo oriental, mesmo que seja por um 
tempo indeterminado.

Fiquei um pouquinho triste, mas eu também queria vir no Brasil, 
porque queria conhecer. Estava pensando quando era pequena, ouvi 
onde que eu fiquei, quando era fica no Brasil [sussurrou as últimas pa-
lavras].[...] Não queria sair da escola, porque tinha amigas e amigos, 
professoras e professores que eu gostava e tinha minhas primas, tias e 
tios e avós.

A criança, ao imigrar para outro país, sente falta do ambiente 
social que fazia parte da sua convivência. A separação do país, da 
escola e dos amigos é sentida pela criança como duras perdas com 
as quais terá de lidar quando migra de um lugar para outro. O senti-
mento de tristeza é a representação simbólica do luto.
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Eiko relata que foi consultada sobre o retorno ao Brasil, mas que 
a decisão foi dos pais, conforme o relato a seguir:

Fui, mas tinha que vir, não tinha jeito. Eu também queria conhecer 
o Brasil. Porque o Brasil, na minha memória, não consigo lembrar na-
da. Só vendo a foto que consigo entender que estava aqui.

A primeira vez que Eiko ouviu a mãe dizer que iria voltar para 
o Brasil, estava na primeira série. Ela foi informada de que, quando 
chegasse na sexta série do ensino fundamental, iria retornar para 
o Brasil. Argumenta que faltava um mês para a viagem de partida 
quando soube da decisão tomada pelo pai de ir embora para o Brasil. 
Na época, estava no início da quarta série no Japão e, até então, não 
sabia de nada. A princípio Eiko se sentiu feliz, queria ver o Brasil 
novamente. Porém, lamentou deixar os amigos.

Pensei que fosse morar no Brasil e depois voltar para o Japão. 
[Eiko percebe que não poderá voltar ao Japão após um ano mo-
rando no Brasil, que não pensou sobre o que os pais vieram fazer 
no Brasil.] Pesquisadora: Por que pensou que fosse retornar para 
o Japão? eiko: Eu acho o Japão minha casa. [...] Pesquisadora: 
Como considera o Brasil? eiko: Um país diferente. [A adolescente 
diz que pensou que as cidades brasileiras fossem mais bonitas que 
as cidades japonesas. Viu ruas sujas e feias. Porém, gosta da natu-
reza do Brasil, do arco-íris que só viu uma vez no Japão, neblina, 
cachoeiras, etc...]

Essa mudança tão radical de retornar para o Brasil não deve ter fi-
cado bem esclarecida para Eiko. Para ela, o Brasil é o país de destino 
e o Japão, o país de origem. Eiko continua idealizando o Japão como 
um país bom e desvalorizando o Brasil, interessando-se apenas pelo 
mundo selvagem da natureza brasileira.

Quando Eiko chegou ao Brasil, logo no primeiro dia, teve difi-
culdades para dormir (é importante lembrar que o fuso horário entre 
o Japão e o Brasil é de doze horas). Ela se depara com o sentimento 
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de estranhamento do tempo e do espaço. Além disso, os hábitos e 
costumes brasileiros são distintos da cultura japonesa.

Depois “foi” em casa e dormi. Dormi rapidinho. Estava com sono. 
Era outro lugar. A gente dorme a primeira vez. Não consegui dormir 
até chegar amanhã. Eu e a irmã estávamos brincando no corredor, de 
desenhar. No avião dão presentes só para crianças, e estávamos vendo 
outras coisas. Pesquisadora: Por que não conseguiu dormir? eiko: 
O ar é diferente. O lugar que no Japão dormia era deixar o colchão no 
chão e dorme. Nunca dorme na cama. Fiquei um pouquinho estranha 
e não consegui dormir. Pesquisadora: O que mais sentiu diferente no 
Brasil? eiko: Muito grande. Em casa entrava com sapatos. Tinha o 
banheiro, não podia dar descarga com papel higiênico, no Japão podia.

Na sétima entrevista, Eiko traz duas músicas japonesas: uma 
sobre o tempo e os sonhos para o futuro, e outra sobre os desejos 
que gostaria de realizar. Outro mecanismo de defesa que aparece no 
relato seguinte é a cisão, pois o Brasil e o Japão não podem ser mistu-
rados, ou seja, não podem ser integrados.

Eu não queria misturar assim. Eu gosto de separar. Se eu copiei no 
Japão, é no Japão. Não posso misturar com do Brasil. Igual o origami7 
[pássaro de papel] que vem tudo misturado e tem que separar. Não 
quero misturar. Igual à comida do Japão é toda separado. Pesquisa-
dora: Por que não poderia estar juntado? eiko: Porque se juntar, não 
sei. Alguma coisa dentro de mim fala: “Separa, separa essa coisa”. 
Então separo.

A fantasia que Eiko trazia sobre o Brasil era de uma época muito 
primitiva. É a mesma noção que os japoneses têm do Brasil. Para 
eles, o Brasil se resume às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e a 
Amazonas. Subentende que o Brasil todo se compõe de apenas três 
estados.

 7 Origami: dobradura (f) (Hinata, 1998, p.338). 
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Nessa viagem para o Brasil, Eiko voltaria ao estado mental primi-
tivo e faria um novo nascimento.

Índios, desertos, índios pelados e que comem bichos. Os japoneses 
ficavam falando e tinham uma foto também. Eu pensei que fosse assim. 
Vi uma foto de Cristo. Nossa! Homem branco que está grande! Está 
morando lá. Pensei que tivesse o dourado e o rosa em outras cidades. 
Acho que tem no Amazonas, é um lugar muito conhecido em outros 
países. Foi melhor quando chegou. [...] As pessoas que voltam para o 
Brasil, a gente gosta do Japão. O Brasil era muito quente, falava língua 
diferente. Eu ficava resmungando essas coisas. Se passar muitos anos no 
Brasil acaba gostando um pouquinho.

O contato com a pesquisadora

Eu achei muito bom. Porque eu não conversava com os brasileiros. 
Melhorei um pouquinho. O que eu não consigo conversar, converso com 
a Cizina. Eu acho legal também aqui. Porque eu não conversava com 
os brasileiros, tinha um pouquinho de vergonha de errar a palavra. Ti-
nha vergonha de falar a palavra: o que eu faço? Como eu explico essa 
palavra? Eu pensava tudo na cabeça em japonês e trocava em portu-
guês. Quando não consigo trocar uma palavra, não consigo responder. 
Exemplo: a palavra japonesa hottikisu8 significa prendedor de folha. 
Eu não conseguia trocar essa palavra. Não respondi a pergunta que a 
amiga deu. [...] Pesquisadora: Você gostou de mudar do Japão para o 
Brasil? eiko: Ainda um pouco de saudades do Japão também. No Bra-
sil também tem coisas legais, mas acho bom ter mudado para o Brasil 
também. Pesquisadora: Quais as saudades que sente do Japão? eiko: 
Ainda o meu tio está lá. O pai do meu primo. Estou preocupada um 
pouquinho. No Japão acho que vai vir um tsunami9 de novo. Eu quero 
ver os amigos e as amigas. Esse tsunami é muito grande e faz tempo que 
não vem. Se vir, o Japão pode sumir. Tenho medo, um pouquinho. Meu 

 8 Hottikisu: grampeador (apropriação de hotkeys).
 9 Tsunami: maremoto. 
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avô disse que o Japão está gastando muito dinheiro. As pessoas estão 
viajando para onde quer. Não sabe quando vão vir. Antes de morrer 
querem comprar as coisas e viajar. Têm muitas pessoas assim.

Perguntamos a Eiko se, quando viu o seu álbum de fotos, recor-
dou-se do Japão. O que sentiu? O que pensou?

Quero ir de novo ao Japão. Eu quero ir brincar. Tirar fotos. Quero 
comprar para o meu pai e mãe. Exemplo: Disney, comer... Ainda quero. 
Quero ver meus amigos. Brincar no parque de diversão. No futuro, ir 
à faculdade do Japão. Pesquisadora: Parece-me que sonha muito 
com o Japão. eiko: Sim. Pesquisadora: Como você se imagina lá? 
eiko: Que o Japão está mais lindo, mais desenvolvido, mais alegre, 
feliz, assim.

Em sequência:

Pesquisadora: E aqui no Brasil, como está? eiko: Está um pouco 
difícil de falar a verdade. O sentido verdade para as pessoas. Tenho 
um pouco, já me acostumei no Japão. No Brasil têm coisas, costumes 
diferentes. Não consigo me acostumar muito com os costumes e a 
cultura. Não consigo ficar muito alegre. Pesquisadora: Por que está 
falando que está difícil dizer a verdade? eiko: Minha personalidade 
tem bastante e igual eu. Fácil de falar e comunicar, mais do que no 
Brasil. No Brasil a personalidade é diferente das personalidades das 
pessoas. É difícil falar, não consigo muito. Pesquisadora: Por que 
não consegue ficar muito alegre? eiko: Algumas vezes trago notas 
vermelhas. A minha mãe não fica muito brava. Fico um pouco triste. 
Não consigo falar a verdade para amigas e amigos. Pesquisadora: Do 
que você tem medo? eiko: As minhas ideias são diferentes dos brasilei-
ros. Eu tenho medo. Tenho medo de falar dessa ideia esquisita. Tenho 
medo de passar que os japoneses têm ideias esquisitos. Então, não falo. 
Pesquisadora: Você se sente muito sozinha? eiko: Não sinto, mas às 
vezes sim. Pesquisadora: Dê um exemplo dessa ideia esquisita? eiko: 
Agora, tem um trabalho de “ensino religião”. Não sabe de Japão e nem 
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japonês. Eu queria falar várias coisas. Pesquisadora: Quais são as 
coisas que gostaria de falar? eiko: Se fazer assim, não fica bom. Se 
achar esquisito, fico um pouquinho triste e não fico falando. Pesqui-
sadora: Parece-me que tem receio de não ser compreendida. eiko: É. 
Pesquisadora: Gostaria que as pessoas lhe compreendessem. eiko: 
Fico um pouquinho triste. Pesquisadora: Você consegue compreender 
todo mundo? eiko: Às vezes. Quando eu não gosto, não. Pesquisa-
dora: Como seria no Japão? Você seria compreendida? eiko: Acho 
que sim. A gente usa ideia dos outros. Usa de todo mundo. A gente vai 
indo e consegue fazer. Pesquisadora: No Japão, você sente que todo 
mundo pode ajudar a todos. No Brasil você se sente sozinha. eiko: É.

Nos cadernos trazidos por Eiko estão suas produções artísticas, 
os seus desenhos. Conta-nos que os fez aqui no Brasil. Alguns des-
ses desenhos ela mesma criou e outros são tirados da internet, ou 
seja, observa os desenhos e copia os seus traçados. Ela é uma garota 
muito crítica quando os desenhos não ficam do jeito que deseja; 
diz que vai redesenhá-los. Percebemos a perfeição dos traços, a 
expressão marcante nos olhos dessas figuras que parecem mostrar 
os sentimentos de alegria, tristeza, preocupação e raiva. A clareza 
e a leveza dos seus traçados fazem reconhecer que Eiko já é uma 
grande artista. A maioria dos seus desenhos é de rostos de pessoas 
que parecem falar, ou seja, ter voz.

Por meio das projeções dos desenhos trazidos por Eiko pudemos 
perceber que ela trava uma grande luta em sua vida, a batalha para 
vencer na escola e na vida. Aparecem sentimentos de impotência e 
de tristeza ao não conseguir atingir a nota média na escola.

Pesquisadora: Você sente que está lutando sozinha? eiko: Não 
sinto muito. Um pouco. Pesquisadora: Como é esse pouco? eiko: 
Contra as provas e os exercícios também. Pesquisadora: Parece-me 
que essa luta é difícil. Você sente que está conseguindo? eiko: Mais ou 
menos. Às vezes sou derrotada também. Pesquisadora: O que é “der-
rotada”? eiko: Quando tem prova e tirar nota vermelha. Sou derrota-
da. Pesquisadora: Como você fica? eiko: Fico um pouquinho triste. 
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Como fala...? Não é “consigo”. Pesquisadora: “Tentar”? eiko: Sim. 
Pesquisadora: Quando você tenta, consegue ou não? eiko: Quando 
tento, percebo que não consigo. Não quero desistir. Pesquisadora: 
Você já desistiu alguma vez? eiko: Quando tenta, tenta e tenta. Não 
consigo e desisto. Se crescer mais um pouquinho, volta e faz. Às vezes 
no mesmo dia. Às vezes demora um ano. Pesquisadora: Parece-me que 
precisa de um tempo para poder aprender.

Eiko sorri e afirma que necessita de um tempo para o desenvolvi-
mento do seu aprendizado. Num outro desenho, a figura expressa o 
desejo de vencer. Ao questionarmos sobre o seu sentimento de que-
rer vencer também, diz “sim” e que não deseja perder coisas como 
as provas e as amizades. Expressa o desejo de vencer nos estudos e 
na vida.

Muitas fantasias acabam surgindo no mundo interno de quem 
está partindo para outro lugar. O tempo da despedida é de extrema 
importância para a criança imigrante, pois permite a elaboração de 
um luto mais saudável, sem agravar o seu estado emocional. A des-
pedida da escola e dos amigos de classe pôde ser feita por Eiko.

Pesquisadora: Quando saiu do Japão, você despediu dos seus 
amigos? eiko: Os amigos não foram até o aeroporto. Na escola abriram 
uma festa de despedida. Eles mandaram mensagens, fez joguinhos e eu 
dei joguinhos. Pesquisadora: O que falavam as mensagens? eiko: Era 
legal ficar com você. Você era gentil também. É coisas boas e de verdade 
que estava falando. Mas também não sei se sou gentil e bonzinho. Pes-
quisadora: Por quê? eiko: Tem pessoas que só vê o lado bom e lado 
ruim. É difícil só acreditar do lado do bem. Muda muito fácil e pode ser 
mentira. É difícil de acreditar. Se o outro falar e ainda acredita. Se eu 
falo é difícil acreditar. Pesquisadora: Por que não pode acreditar nas 
suas coisas boas? eiko: Ainda quero acreditar. Se o lado bom faz o bem 
para outras pessoas. Não sei se esse lado é bom ou mau. Pesquisadora: 
O que é bom? O que é lado ruim? eiko: Ajudar as pessoas. O lado ruim 
é ficar falando mal dos outros. Judiar dos outros. Não obedecer a mãe e 
o pai. Pesquisadora: Parece-me que fica em dúvida qual é o lado que 
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você tem. eiko: Uma pessoa tem o lado ruim e o bom também. Pesqui-
sadora: Você tem os dois lados. eiko: Sim!

Em abril de 2013, Eiko resolveu ter o seu próprio perfil num 
site de redes socias. Ela conheceu um adolescente no Nikkei Clube, 
descendente de japonês. No Facebook, não é nada tímida, envia 
mensagens, exige resposta do outro e, quando não a obtém, ameaça-
-o com um soco, como fazia no Japão. Portanto, até nas redes sociais 
vive um desamparo emocional, faz tentativas para criar vínculos e 
não consegue, não é respondida, como se não fosse possível criar 
vínculos com outra pessoa.

eiko: Você está bem? Responde alguma coisa! Se não responder, 
vou entrar no meio do seu Facebook e vou aprontar. Se eu encontrar 
com você, vou te dar um chute. Ele falou para a amiga. Ele disse que 
não quer encontrar Eiko. Se eu encontrar com Eiko, ela disse que vai 
me matar. Pesquisadora: Parece-me que você espera uma resposta 
dele. eiko: Hum hum. Pesquisadora: Vocês vivem como gato e rato. 
Quem é o gato dessa história? eiko: Ele é o rato. Ele é mais inteligente 
de português. Eu sou inteligente de japonês. O gato tenta pegar o rato, 
mas o rato está com o cachorro e não consegue. Pesquisadora: Eiko, 
parece-me que pegou uma pessoa para conversar com você, que não 
fala. eiko: Ele fez o pedido para o Facebook. Eu fico um pouquinho 
brava no computador. Parece que estou conversando sozinha. Parece 
que estou conversando eu mesma e por isso fica brava. Pesquisadora: 
Qual a sensação de conversar com você mesma? eiko: É um pouquinho 
esquisita. Parece que estou conversando com eu.

Em casa tem conversado com o cachorro de estimação. Para 
Eiko, o cachorro é como se fosse uma pessoa e ele entende mais o ja-
ponês do que o português, porque desde pequeno só ouviu o japonês 
e não sabe o português. Eiko projeta no cachorro os seus sentimentos 
de impotência e as dificuldades de adaptação à língua: “Eu fico con-
versando com o cachorro. Oi, Shiro! Você está bonitinho! Mas eu não 
entendo as palavras dos cachorros!”.
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As comparações entre os dois países continuam sendo feitas pelas 
crianças imigrantes, mesmo com o passar do tempo. Eiko descobre 
que no teto da sua casa há várias teias de aranha que ficam no alto 
do corredor, e ela não gosta de aranhas e pequenos insetos. Ela diz 
que está se acostumando mais com a casa, apesar de ser diferente do 
Japão. Aparece no relato seguinte de Eiko uma das sensações mais 
primitivas do ser humano, que é a sensação “olfativa”. O Brasil e 
o Japão cheiram diferente. “Pesquisadora: Vocês gostam da casa? 
Eiko: Agora, já estou mais acostumada. A casa é diferente. O chei-
ro do Japão é um pouquinho de chuva.” Para Eiko, o Japão não 
cheira a “fedor”: “Não cheira no Japão. Lá o lixo tem lugar para 
pôr. Às vezes voltava da escola estava cheirando um pouquinho, 
mas não era esgosto”.

Sentimentos de vergonha

A adolescente Eiko, por ter se adaptado ao Japão, considera-o 
muito importante. Sente-se acolhida pelos colegas japoneses de clas-
se e não se sente desamparada emocionalmente. No Brasil, porém, 
surgem vários sentimentos. A vergonha é um deles e está relaciona-
da ao medo de errar, de se expor, reforçando o isolamento de Eiko. 
Existe o desejo de se comunicar com as demais crianças, mas ela se 
sente paralisada diante da nova realidade.

eiko: O Japão é mais, acostumei mais Japão, e consigo ficar, não 
ficar com vergonha e, assim, não ficar sem conversar com colegas, con-
versa com colegas, então eu gosto de lá. Pesquisadora: O que é o Bra-
sil? O que você pensa do Brasil? eiko: Legal e importante para mim. 
Mas a língua é diferente do Japão, eu fico um pouquinho com dúvidas e 
não consigo falar muito com colega e fico um pouquinho com judiada com 
comigo mesmo. Pesquisadora: Como é ficar judiada com você mesma? 
eiko: Porque não consigo, não consigo ficar, falar o que eu quero e de 
conversar. Tenho vergonha de falar errado e fico quietinha, não consigo.
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O sentimento de vergonha da criança filha de dekassegui tam-
bém está relacionado com o medo de ser ridicularizada pelos cole-
gas de classe.

eiko: Não aprendo o português. Aprendi com a mãe, o pai e a 
irmãzinha. Tinha palavra que o som era alto e não conseguia falar e 
ficava com vergonha. Pesquisadora: Dê um exemplo? eiko: A pala-
vra “hífen”. Pesquisadora: O que é vergonha? eiko: Vergonha é falar 
errado, outras conseguem. Exemplo: irmãzinha é mais nova que eu, 
não consigo e fico com vergonha.

O hífen faz parte da língua portuguesa, tem a função de separar 
e ao mesmo tempo manter ligadas as palavras, formando um único 
sentido. A não compreensão de Eiko da palavra “hífen” caracteriza 
o seu estado emocional, como se não pudesse fazer uma ligação entre 
as palavras, ou seja, entre os dois mundos. Eiko diz se esforçar, que 
vai tentar integrar-se ao meio, reforça que vai conversar com os ami-
gos e professores, porém surge a preocupação de ser mais tímida do 
que a irmã Letícia: “Por exemplo: a Letícia fala de tudo: – A minha 
mãe construiu uma loja. Tenho vergonha. Sou tímida. O que eles 
pensam de mim?”

A leitura feita por Eiko na sala de aula mostra o quanto tem so-
frido com o aprendizado. Cada passo dado por ela é uma conquista; 
mesmo lendo com a voz tímida, quase sem força, persiste nela o 
medo de cometer algum erro e ser motivo de chacota na classe. A sua 
rigidez é extrema, como não se permitisse falhar perante si mesma. 
O sentimento de vergonha percebido por Eiko em outras crianças 
foi algo que lhe causou surpresa. Foi importante para Eiko perceber 
que esse sentimento de vergonha não é sentido somente por ela, mas 
também por outras crianças.

eiko: Tenho vergonha, ainda um pouco. Já li uma vez que a pro-
fessora pediu. Pesquisadora: Como foi? eiko: Todo mundo ficou um 
pouco contente. Pesquisadora: O que sentiu na hora em que estava 
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lendo? eiko: Senti que não posso errar. Tenho medo de ser hidoi10 para 
todo mundo. Pesquisadora: Eiko, o que é hidoi? eiko: Eu não sei fa-
lar em português. Pesquisadora: Fale do seu jeito. eiko: Hidoi é todo 
mundo falando que ela errou. Tenho medo de ter sido “zoada”. Uma 
vez na aula de artes, eu fiquei conversando com as amigas, disse que a 
voz era pequena. Pesquisadora: Como assim? eiko: A voz muito bai-
xinha. Pesquisadora: Elas ficaram zoando de você? eiko: Elas fala-
ram que também têm vergonha de ler o que está escrito nas apostilas. Eu 
também tenho que expressar mais um pouquinho. Pesquisadora: Você 
percebeu que todos sentem vergonha. eiko: Eu achei esquisito quando 
elas têm que falar e não falam. Elas conversam quando não precisam. 
Pesquisadora: Você sente muita vergonha? eiko: Alguma coisa não 
deixa falar. Pesquisadora: Você tem vontade de falar? eiko: Quero 
falar também, mas tenho medo.

As formas de cumprimentos são distintas em ambas as culturas. 
Na cultura japonesa o cumprimento é feito com uma menção com a 
cabeça e o corpo; no Brasil, com o abraço, beijo no rosto e apertos de 
mãos. Eiko diz que esse tipo de cumprimento brasileiro para os japo-
neses significa um vínculo amoroso. Por não compreender a cultura 
brasileira, se sente invadida pelo outro e acaba se defendendo de ser 
abraçada e beijada.

Eu bati no menino. Eu pensei que fosse de verdade. Eu tinha ver-
gonha. Até em abraçar as meninas. Eu não estava acostumada, porque 
no Japão não tinha essas coisas. Pesquisadora: Hoje como você os 
cumprimenta? eiko: Com os meninos faço diferente, dou as mãos. 
Tenho vergonha. No Japão abaixo a cabeça, que é normal. As meninas 
ainda beijar não. Cumprimento no rosto, só encostando. Pesquisado-
ra: Parece-me que é difícil o cumprimento aqui. eiko: Quando estava 
estudando no Nikkei, tínhamos a mesma idade. Tinha um menino da 
minha idade que havia chegado do Japão. Eu brincava de pular nas 

 10 Hidoi: [adj] forte, intenso, violento, extremo, cruel, terrível, atroz (Ohno, 
1989, p.191).
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meninas. Ele ficou assustado, porque não estava acostumado. É que no 
Japão é muito diferente. Essas coisas de abraçar faz no ensino médio. 
Quando está namorando.

O sentimento de vergonha sempre surge quando as crianças se 
expõem diante de uma situação corriqueira e é sentido por elas como 
medo de errar – uma vivência constante na vida delas –, como se não 
pudessem lidar com as falhas e o fracasso, ou seja, com sua própria 
impotência. A vergonha e o medo de errar mostram o quanto a 
cultura japonesa está assimilada por essas crianças. A perfeição e a 
condenação parecem caminhar juntas nas tradições milenares do 
povo japonês.

Urashima Taro

Quando Eiko se encontra em outro país, percebe-se em um mun-
do à parte, distinto daquele que já conhece. Surge um estado de con-
gelamento do tempo, do espaço e dos seus sentimentos. Às vezes, 
esses turbilhões de emoções e percepções se desmoronam diante da 
vida. Podemos fazer aqui uma analogia com o conto infantil japonês 
Urashima Taro, no qual um o pescador que se descongelou dos anos 
que viveu no fundo do mar, ao se deparar com a nova realidade, 
percebe que o tempo não poderia mais voltar atrás e o espaço havia 
mudado com o passar dos anos.

eiko: Sim. Ele era um japonês que salvou a tartaruga dos rapazes 
que estavam maltratando-a. Veio a tartaruga maior e levou para o 
reino no mar e depois ele quis voltar para cima e lá embaixo tinha uma 
princesa que deu um caixinha para ele e ele abriu. Pesquisadora: O que 
ocorreu? eiko: O tempo do mar é bastante diferente do tempo da terra. 
Pesquisadora: Como assim? eiko: O tempo do mar era devagar de 
passar e o tempo da terra era rápido. [...] Pesquisadora: Parecem-me 
os dois mundos, o Japão e o Brasil. Como que é para você? eiko: O tem-
po passa rápido quando estou muito alegre e quando não estou alegre 
o tempo passa devagar. [Silêncio.] Pesquisadora: Está pensando? 

Desamparo_psi_nos_filhos_de_dekasseguis__[MIOLO]__Graf_v1.indd   185 03/02/2016   11:08:20



186  CIZINA CÉLIA FERNANDES PEREIRA RESSTEL

eiko: Por exemplo: quando está na aula com prova, passa rápido. 
Porque não consigo perceber o tempo que está. Porque é uma coisa séria. 
Quando brinco com colegas, irmãzinha, o tempo passa rápido, quando 
percebe está na hora de dormir. Pesquisadora: O tempo sempre passa 
rápido para você? eiko: Quando tem coisa triste o tempo passa deva-
gar. Quando vejo o relógio só passou 5 minutos. Quando está alegre, o 
tempo passa rápido. Quando está chateada, o tempo passa devagar. 
Eu não encontro resposta, por que o tempo algumas vezes passa rápido 
e outras vezes passa devagar. Pesquisadora: Você ainda não sabe? 
eiko: Parece que na prova, parece estar em outro mundo. Só tem eu e 
a prova, não consigo pensar em outras coisas. A prova não gosto. Não 
consigo perceber o tempo, está passando rápido.

O sofrimento emocional de Eiko está presente nesses dois mun-
dos tão diferentes, e ela não consegue ter conhecimento do seu espa-
ço e do seu tempo real. O sentimento de tristeza parece ter tempo e 
espaço maiores em sua vida no Brasil. O desamparo emocional de 
Eiko, nessa citação, encontra-se no tempo e no espaço em que vive, 
sem se entender e sem compreender o cenário do seu novo mundo, 
como ela mesma diz: “Eu não encontro resposta, porque o tempo algu-
mas vezes passa rápido e outras vezes passa devagar”.
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Análise dos desenhos

Chegada ao Brasil

O desenho da chegada de Eiko ao Brasil traz metade de um avião 
do lado esquerdo da folha, e disso podemos depreender que, ao 
chegar ao país, Eiko perde o seu outro lado e parte da sua potência, 
porém se sente feliz por estar com toda a família. Esse avião trouxe a 
sua família (a mãe na frente, a tia, de perfil, os dois primos brasileiros 
e, do lado direito, embaixo do avião, Letícia, Eiko e o pai) do Japão 
para o Brasil. Portanto, ela se sente acolhida pelos parentes que vie-
ram recebê-la no aeroporto e amparada emocionalmente.

Em suas anotações no desenho da chegada ao Brasil, já existe a 
percepção de que o Brasil e o Japão são distintos, além da informação 
de que não conseguiu dormir.
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Chegada ao Japão

Afirma Eiko que nasceu no Japão, e por isso não teria ido para 
lá. Neste desenho, os pais estão dormindo em um quarto, enquanto 
Eiko e a irmã estão brincando com caixinhas de lenços em uma sala 
da casa japonesa. Mesmo tendo deixado a mãe brava ao esparramar 
os lenços pela sala, Eiko não se inibe e se sente em casa, se divertindo 
e sentindo-se à vontade, no estado que ela denomina “estar apron-
tando” ou fazendo algo de errado.
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O primeiro dia na escola

Este desenho mostra a expressão corporal de Eiko diante do des-
conhecido ambiente escolar. A figura feminina que representa Eiko 
está de frente: os olhos são amendoados, grandes e desproporcionais 
ao rosto; os pés estão voltados para dentro; os braços, postos para 
trás, como se estivessem nítidas em Eiko a sua timidez e a vergonha. 
Na figura, há ausência do nariz, como se perdesse seu faro e ficasse 
sem direção.

Os balões são os pensamentos de Eiko, que não entendia o que 
as outras crianças e a colega de classe desenhada ao seu lado lhe per-
guntavam. Sem saber a língua portuguesa e desconhecendo o local, a 
criança se sentiu assustada com essa nova realidade. O ambiente era 
de curiosidade por parte dos colegas de classe pela nova aluna que 
havia acabado de chegar do exterior. Entretanto, Eiko fica paralisa-
da diante dos colegas e praticamente sem voz para repetir algumas 
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palavras no idioma japonês que eles lhe questionam. Apesar do aco-
lhimento físico, Eiko se sente perdida e sozinha, e vive uma situação 
de desamparo emocional.

Desenho do rabisco

Iniciamos o desenho e Eiko o termina. O desenho é de um ca-
chorro com o nome japonês que quer dizer “comprido”. O cachorro 
está voraz por comida, deseja se alimentar rapidamente. Ela menciona 
a morte de um cachorro que era da prima, porém o dela continua vivo.
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Segundo desenho do rabisco

Neste segundo desenho da técnica do rabisco, Eiko inicia e nós o 
terminamos. Eiko diz que pensou que fôssemos fazer um barquinho 
com duas pessoas na região Norte do Brasil. Desenhamos o Japão e 
logo ela traz as lembranças dos amigos e professores que deixou lá. 
O sentimento de perda da própria liberdade em terras brasileiras, 
de passear e de brincar, sugere o medo de ladrão. Na sua fala aponta 
que em ambos os países, tanto o povo brasileiro como o japonês são 
diferentes. Além disso escreve em japonês, no corpo do desenho, as 
palavras: Cidade, Nagano-Ken e Japão, como se estivesse nomeando 
o lugar onde nasceu no Japão.

Caso Letícia

Vivência de desamparo de Letícia com os pais

A companhia da família no processo de migração é sentida pela 
criança Letícia como um amparo para as suas angústias. A criança 
recorre aos pais para livrá-la das dificuldades que estão em seu 
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entorno. “Eu tinha dificuldade, mas com família é melhor ficar sem 
dificuldade. Fico perguntando pra a minha mãe e pra o meu pai.”

A criança Letícia enfatiza sempre a importância de estar junto 
com a família no Brasil. A felicidade é considerada holding familiar 
e também poder continuar com a sua vida. “Felicidade, para mim, é 
uma felicidade de vir aqui no Brasil. Feliz, para mim, é ir junto com a 
minha família e ir à escola.”

A senhora Natsu faz a função materna de interpretar e traduzir os 
novos significados da língua e da cultura brasileira à sua filha. Como 
é de conhecimento de ambas, a língua japonesa é usada para fazer a 
ligação entre os significados da linguagem e a compreensão para o 
mundo brasileiro das palavras.

Pesquisadora: Você canta em japonês ou em português? Letícia: 
Japonês. É difícil cantar em português. Japonês é mais fácil. Tem aquela 
palavra “inclusive”, eu achava que era menos. Pesquisadora: Como 
descobriu? Letícia: Eu perguntei para a minha mãe. Inclusive os 
usuário. Aí “inclusive” não é menos. A minha mãe explicou direitinho e 
eu entendi. Pesquisadora: Você pediu explicação para os professores? 
Letícia: Eu não pedi explicação para os professores, eles falam em 
português e a minha mãe fala em japonês, e ela entende mais.

Letícia afirma que ainda há palavras da língua portuguesa que 
lhe são difíceis e outras que não o são. Ela tem se sentido desmotiva-
da para consultar o dicionário, alegando que perde tempo e que a sua 
curiosidade é baixa.

O dicionário perde tempo. Eu pergunto para minha mãe, se ela 
não souber, deixo de lado. Não quero saber mais. A minha curiosida-
de é muito baixa. Que não tenho muitas dúvidas. Tem palavras que 
são fáceis para todo mundo, mas eu não sei. Quando eu procuro no 
dicionário, como eu canso! A professora mistura português com ma-
temática! Que as coisas são diferentes. Guarda as coisas importantes 
na cabeça.
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Além de retornar para o Brasil, Letícia teve que deixar parte da 
sua família, com quem convivia, no Japão – os avôs maternos, tia e 
primos que não puderam retornar. Menciona a palavra “saudades” 
para se referir à falta da terra japonesa e dos seus familiares, a qual 
define como “alguma coisa que quer encontrar, mas não dá”.

O tempo passado é um tempo de lembranças, saudades e mortes. 
A criança relata que desde os 5 anos de idade vem pensando nas 
futuras mortes que pode ter em sua vida. Essas mortes representam 
as várias perdas que tem enfrentado na vida de criança imigrante. 
Quantos lutos Letícia terá que elaborar emocionalmente?

Desamparo em relação à língua

O encontro com a língua portuguesa no Japão não soava “fa-
miliar”, mas “estranha”, ou seja, a língua portuguesa era a língua 
“estrangeira” para Letícia. O fator idade ao chegar ao Japão ainda 
pequena e a condição de ser criança imigrante em terras orientais fa-
voreceram para que aprendesse a língua japonesa na escola, embora 
ela não a considere fácil. Ao chegar ao Brasil com 7 anos de idade, a 
criança enfrenta problemas com a língua portuguesa e também com 
o fator idade, por já ser maiorzinha e sentir na própria pele a expe-
riência de desamparo emocional do idioma.

Pesquisadora: O Japão e o Brasil ficam misturados? Letícia: 
Não! Não é que o Japão é tão fácil. Eu fui para o Japão e ficou fácil 
para mim. Estudei desde criança. Quando vim para o Brasil ficou di-
fícil para mim, porque não acostumava, não sabia ler. Pesquisadora: 
Você assistia aos filmes brasileiros no Japão? Letícia: Não. Porque não 
sabia o português. Tinha uma loja de brasileiros, pequena e que vendia 
de tudo. Pensava: “O que eles estão falando?”. Pesquisadora: Você 
gostaria de saber o que eles estavam falando? Letícia: Eu não queria 
saber! Porque pensava: “Se eles forem bobos?”. Pensava que tivessem 
errando o japonês. Não pensava que tivesse o japonês e o português.
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No mundo de Letícia só existia a língua japonesa, era como se 
não houvesse espaço para as duas línguas, a japonesa e a portuguesa. 
A criança não compartilha em seus relatos nenhum contato com a 
língua portuguesa em casa, com os seus pais. Ao se deparar com a 
língua portuguesa, demonstra surpresa ao ver e ouvir todos conver-
sando e se comunicando em outra língua, a qual não era conhecida 
pela criança. Portanto, Letícia percebe, no Japão, a existência e a 
dificuldade da nova língua.

Na chegada ao Brasil, o sentimento de estranhamento surge 
diante da nossa cultura. Além de os costumes e hábitos serem dife-
rentes dos orientais, a língua portuguesa se destaca entre as queixas 
trazidas por essas crianças no contato com o país de chegada, que era 
para ser “familiar”, porém soa “estranha”. A criança Letícia é brasi-
leira nata, mas, por ter imigrado para o Japão antes de completar um 
ano de vida, não traz lembranças de um Brasil conhecido. O Japão 
representa a maior parte da sua vida.

Pesquisadora: Você viu essa diferença e qual é a dificuldade? 
Letícia: A dificuldade era saber português. Pesquisadora: Você não 
sabia português? Letícia: Não. Pesquisadora: O que você falava no 
Japão? Letícia: No Japão eu só falava japonês. Pesquisadora: Você 
falava só o japonês!

A língua falada em família era a língua japonesa. Portanto, a lín-
gua portuguesa soava “estranha” para a criança Letícia.

Pesquisadora: O que você fez para aprender o português? Le-
tícia: Eu estudei mais ou menos com minha mãe e com irmã, fui 
aprendendo e quando quase há 4 anos. Eu tava mais ou menos, esta-
va aprendendo. Pesquisadora: Quando chegou você disse que não 
sabia o português. Como você fez para conversar com o seu amigo? 
Letícia: Minha mãe comprou um livro de português. Eu não sabia 
ler, mas a minha mãe falou como era a letra, então eu consegui 
ler mais ou menos. Pesquisadora: E hoje? Letícia: Hoje está 
muito fácil para ler e pra escrever. Pesquisadora: Você fala bem o 
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português? Letícia: Eu não sei, mas acho que falo mais português 
do que o japonês.

A solução para “o não saber” da língua portuguesa de Letícia 
é ter a sua mãe por perto, para receber o amparo emocional ne-
cessário de que precisa. Portanto, Letícia, sozinha, tenta procurar 
por respostas a fim de compreender essa nova linguagem cultural 
de mundo. Dessa forma, é uma tentativa de crescer e buscar certa 
independência.

Nessas dificuldades tem um monte de palavras que não pergunto 
para a minha mãe e por isso eu tenho que procurar no dicionário, e tem 
palavra de novo que não entendo, por isso procuro de novo no dicioná-
rio, aí então entendo o que é.

A criança Letícia, apesar das muitas dificuldades com a língua 
portuguesa, num primeiro momento, aos poucos foi interagindo 
com a turma de sua classe e conseguiu construir novos vínculos de 
amigos. Portanto, ela se sente amparada pelos seus pais e amigos.

Pesquisadora: Você tem amigos? Letícia: A classe inteira sabe 
o meu nome e eu gosto de ficar conversando com eles. Pesquisadora: 
Você acha que seus amigos te compreendem? Letícia: Sinto, quando 
meus amigos colaboram e meus pais também, eu aprendo o português, 
mas acho que é um pouquinho difícil e por isso tenho que estudar. Pes-
quisadora: O que acha difícil no português? Letícia: As palavras 
“R” e “L” ficam muito difíceis de falar. Pesquisadora: Quer falar 
mais alguma coisa? Letícia: Eu vim no Brasil, eu sou feliz, aprender 
brasileiro e encontrar com novas pessoas.

Ressaltamos que as crianças descendentes de japoneses têm 
dificuldades em pronunciar e escrever algumas letras do alfabeto 
da língua portuguesa, porque no alfabeto japonês não constam al-
gumas letras que fazem parte do nosso vocabulário, por exemplo a 
letra “L”, que é pronunciada como “R”. São tantas diferenças que 
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vão surgindo na chegada ao novo país e, mesmo assim, a criança de-
monstra o desejo de aprender a língua portuguesa, a qual é chamada 
por ela de “brasileiro”.

Língua do sonho

O sonho de Letícia parece ser mudo, não tem “som”, porque não 
tem uma língua. O som do mundo representa, simbolicamente, uma 
língua, ou seja, uma comunicação abstrata e não simplesmente uma 
comunicação mecânica instrumental. A ausência do som no sonho é 
a representação de um mundo sem voz e sem escuta, ou seja, sem ne-
nhuma língua. Enfatizamos que quando ela muda de ideia – ou po-
demos dizer que quando muda de mundo – responde em português, 
embora não consiga compreender o outro nem ser compreendida 
por esse outro. Sozinha e desamparada, a criança Letícia se sente não 
correspondida no novo ambiente.

Pesquisadora: Qual a língua que você fala no sonho? Letícia: 
Não tem som no sonho. Parece que estão falando, mas não tem um som. 
É muito esquisito. Às vezes eu acho que não estão falando. Pesquisa-
dora: Como é o sonho que não tem som? Letícia: Quando eu sonho, é 
o barulho de destruição do monstro. O sonho não dá para mudar. Não 
sei por que não tem som. Pesquisadora: E no Japão, você sonhava? 
Letícia: Não me lembro do sonho. Lá no Japão só falava japonês. 
Não sabia o português. Sonhava falando japonês. Pesquisadora: As 
pessoas falam com você no sonho? Letícia: Elas falam, mas não sei 
o que elas estão falando. A minha resposta dá para ouvir, mas a dos 
outros não dá. Pesquisadora: Que respostas são essas? Letícia: Eu 
não sei as respostas que falo. Eu mudo de ideia e faço outra resposta. 
Pesquisadora: Quando você dá a resposta, qual é a língua que você 
usa? Letícia: Português mesmo. Pesquisadora: O que é uma resposta? 
Letícia: Você faz uma pergunta e você tem que responder. Para mim, 
resposta é uma coisa difícil. Quando eles falam, dá para entender uma 
ou outra coisa. Então, é difícil de responder.
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O seu sonho no Japão passa a ter um significado marcado pela 
presença da língua japonesa, ou seja, a criança tem voz e não fica mu-
da. No Brasil ocorre um encontro com o desconhecido e novamente 
surge o sentimento de desamparo emocional na língua de Letícia, 
no desencontro da comunicação cultural de dois mundos distintos: 
Brasil e Japão.

Paisagem do sonho

Os sonhos de Letícia revelam imagens de ansiedades persecutó-
rias de uma fuga familiar pela sobrevivência. De acordo com o sonho 
de Letícia, a imagem do monstro que a perseguia e que lhe causa 
medo se assemelhava à imagem do ser humano. A criança traz em 
seu sonho uma família que está perdida em algum lugar e que, ao 
mudar a paisagem do sonho para o ambiente familiar que denomina 
de “casa”, se sente internamente amparada, porém a porta que se 
abre nessa nova história nos leva a pensar sobre o contato de Letícia 
com o novo ambiente misturado com sentimentos de vida e morte. 
O frio e a ameaça de congelamento percebidos pela criança no sonho 
nos mostram que o perigo sentido por ela está no mundo externo. 
Essa é uma manifestação do sofrimento emocional de desamparo 
de Letícia, e o seu “tremer” se refere ao quanto a família estava to-
talmente desamparada emocionalmente e precisava ser coberta pelo 
calor humano.

Às vezes, eu sonho quando a minha família está em algum lugar, 
fugindo de alguma coisa e troca. Acho que estava fugindo de um mons-
tro que a gente não estava conseguindo pegar e quase quando pega o 
monstro e vai para o outro sonho. Pesquisadora: Como que é esse 
monstro? Letícia: Era grande, maior que a gente, barrigudo, barba, 
cabelos, mãos, pernas e usava roupa. Parecia com o ser humano mesmo. 
Ele poderia dominar o mundo, e a gente não queria que ele dominasse, 
por isso que a gente quase o pegou e mudou para outro sonho. O outro 
sonho mudou para a nossa casa. Estava vivendo muito feliz. A porta 
e a janela estavam fechadas, a gente tremia de frio, a gente era muito 
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feliz. Quando abriu a janela e a porta, nós morremos de frio e acabou o 
sonho. Pesquisadora: Como é morrer de frio? Letícia: A gente estava 
tremendo, que quase a gente congelou de frio.

No relato seguinte, a paisagem do sonho de Letícia representa 
um mundo empobrecido, em que passa a viver na escuridão, na 
ausência da mãe lua e do pai sol. O novo tempo vivido pela criança 
parece ser um “tempo de ausências”.

À medida que se adapta ao o Brasil, a ausência e a privação do 
mundo japonês em sua vida levam Letícia a sonhar com as imagens 
brasileiras. Podemos pensar que as imagens japonesas, nesse mo-
mento, estão ficando “embaladas”, ou seja, a criança está deixando-
-as de lado e podendo entrar em contato com a nova realidade.

Pesquisadora: Qual era a paisagem do sonho? Letícia: Era nor-
mal. Tudo normal. Não tinha sol e nem lua. Só tinha um céu e a noite 
ficava escura. Pesquisadora: Por que não tinha nem sol nem lua? 
Letícia: Não sei. Só tinha um céu e a nuvem. Pesquisadora: Qual é 
a paisagem, do Japão ou do Brasil? Letícia: Do Brasil. Porque estou 
quase acostumando aqui e quase não vejo as paisagens do Japão.

Ao cursar a 5ª série/6º ano escolar, a criança menciona que a 
língua portuguesa ficou mais difícil; ela não compreende os subs-
tantivos, os advérbios, a linguagem coloquial e os tempos verbais.

As matérias ficaram difíceis. A língua portuguesa que não sei. 
Ficou muito difícil a língua portuguesa. As palavras estão difíceis. 
Pesquisadora: Quais palavras? Letícia: Substantivos e advér-
bios. Pesquisadora: Dê um exemplo. Letícia: A letra da música 
está na língua coloquial e a gente tem que pôr na língua certa. Não 
pode por “você” e “te”. Pesquisadora: Você acha que está difícil 
a língua portuguesa? Letícia: Se estudar. Às vezes entendo, con-
fundo com as palavras. Tem a língua verbal e não verbal. Pesqui-
sadora: Você pergunta para a professora? Letícia: Ela explicou 
e eu entendi mais ou menos. Eu resolvi estudar em casa, sozinha. 
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Pesquisadora: Hoje, o que está mais difícil? Letícia: Esses dias 
não tenho tanto dificuldades.

Ao perguntarmos para Letícia qual a língua que considera mais 
difícil nas leituras que tem feito – nas revistas japonesas e nas re-
vistas brasileiras –, ela rapidamente responde, com toda convicção, 
que a língua portuguesa é mais difícil e que “o japonês já acostumei. 
O mangá brasileiro não é igual”. Valendo-nos do relato de Letícia, 
podemos perceber a facilidade com que ela lê as grafias da língua 
japonesa. Detalhista e delicada, demonstra entusiasmo ao mostrar 
parte do seu mundo, algo muito significativo para ela, parecendo 
estar tão perto e tão longe, ocupando o mesmo tempo e o mesmo 
espaço.

Pesquisadora: Qual é mais fácil, a leitura japonesa ou a portu-
guesa? Letícia: O japonês. Mesmo a história sendo igual, no mangá 
fica diferente. O japonês dá para aprender mais. Não consigo entender 
tudo em português. Às vezes pergunto para minha mãe.

Atualmente, para Letícia, as tarefas escolares vêm diminuindo 
e com isso consegue acabá-las mais cedo. Em seu relato, as coisas 
melhoraram desde quando chegou ao Brasil: “Porque comecei [a] 
aprender o português”. O aprendizado da língua portuguesa vem 
acontecendo de forma rápida para Letícia, e, durante o aprendizado 
da língua, ela disse que não teve tempo de sentir saudades das férias. 
Em casa recebeu um livro complicado e difícil de língua portugue-
sa da mãe. Desabafa dizendo que sente raiva da língua portuguesa 
usada pelos internautas que acabam escrevendo errado e relaxando 
na escrita.

Provavelmente, com a diminuição das dificuldades escolares, 
Letícia sente que está conseguindo prosseguir na vida escolar com o 
aprendizado e conhecimento da língua portuguesa, e até mesmo se 
posicionar criticamente em relação aos internautas que usam de ou-
tra escrita. Portanto, a criança vem conquistando um maior domínio 
da língua portuguesa.

Desamparo_psi_nos_filhos_de_dekasseguis__[MIOLO]__Graf_v1.indd   199 03/02/2016   11:08:22



200  CIZINA CÉLIA FERNANDES PEREIRA RESSTEL

No dia 4 de junho de 2013, a criança chega cabisbaixa em nosso 
consultório, expressando desânimo e sonolência. Quando a inda-
gamos sobre a história do livro que está lendo, nos responde: “Eu 
tenho preguiça de ficar lendo, porque a história é sem graça”.

A dificuldade da compreensão da leitura é tão exacerbada que a 
criança não sabe nem nos dizer o assunto da história que está lendo: 
“Eu não entendi nada, mas vou ler mais uma vez. É difícil de falar”.

A história infantil que Letícia abraçava contra o corpo era de 
Nicolelis (1991), chamada O segredo da casa amarela, e nos oferece-
mos para lê-la em voz alta para que a criança pudesse acompanhá-la 
conosco. No decorrer da leitura, fomos esclarecendo para a criança 
alguns termos da língua portuguesa que não foram compreendidos 
na história. Portanto, Letícia não poderia compreendê-la sem, pri-
meiro, entender os significados da língua portuguesa. Os termos 
são: “xereta”, “chegar de fininho”; “tabuleiro”, entre outros.

Ao interpretar a leitura para Letícia, novamente indagamos 
sobre o que havia compreendido da história. De forma imediata 
veio a sua resposta a respeito das dez primeiras páginas que lemos e 
explicamos para a criança. Ela consegue relatar a história que poucos 
minutos antes afirmava estar impossibilitada de compreender.

Destaca a criança, no trecho seguinte, que a “linguagem” foi a 
principal problemática quando retornou ao Brasil, porém fazer novos 
vínculos de amizades é considerado como “mais ou menos difícil”.

Foi difícil na linguagem. Fazer amigos foi mais ou menos difícil. 
A prova fazia de qualquer jeito, mas ainda era 2º ano [1ª série]. Tem 
prova, mas ainda não consegue se adaptar na prova. Pesquisadora: 
No seu caso, não era reprovada? Letícia: Não. No caso de Eiko era 
difícil, porque começou no 5º ano, eram palavras difíceis.

A criança Letícia, apesar de sua pouca idade, ao ingressar na 
escola brasileira passa a vivenciar a dificuldade do aprendizado da 
língua portuguesa. Demonstra preocupação com a irmã mais velha, 
porque Eiko não teve oportunidade de iniciar o primeiro ano escolar 
no Brasil, tendo que dar sequência à série escolar brasileira, que não 
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havia frequentado – ou seja, a irmã Eiko, ao ingressar na escola, já 
pegou o “bonde andando”. Novamente nos deparamos com a ques-
tão da idade das crianças imigrantes no ato da migração e que deve 
ser considerada um fator relevante nos processos de adaptação no 
momento do deslocamento. Diante de tudo isso, surge em Letícia a 
preocupação com o negócio da família e também com a futura esta-
dia no Brasil.

Desamparo no ambiente escolar

O ambiente escolar promove o aprendizado e a socialização das 
crianças, portanto, é um espaço social. Além das dificuldades da 
língua portuguesa no âmbito escolar, outra preocupação é com a 
formação de vínculos de amizades na chegada dessas crianças que 
moraram em outro país.

O desamparo escolar vivido pela criança logo quando chegou 
ao Brasil fica evidente nos primeiros dias de aula, quando ela não 
consegue ter consciência de si na classe, sem o domínio da língua 
portuguesa e impossibilitada de ser correspondida pelas outras 
crianças. Em seu relato, Letícia destaca a importância da função 
materna, ou seja, da sua mãe como tradutora desse mundo cultural 
brasileiro, de poder interpretar, nomear as coisas desconhecidas, 
ensinando a nova linguagem que até então não era “nomeável” para 
a criança. Letícia se viu num mundo sem nomes e irreconhecível. 
Conforme foi aprendendo a simbolizar o novo ambiente, por meio 
da linguagem, também pôde vincular-se mais facilmente. A mãe é o 
primeiro objeto com o qual a criança se vincula logo ao nascer. De-
pois de certo tempo, a criança vai se desenvolvendo e conseguindo 
estabelecer novos vínculos dentro da própria família e, em seguida, 
com o mundo.

Pesquisadora: Você chegou aqui e já entrou na escola? Letícia: 
Não rápido, mas eu entrei de 8 anos [ela tinha 7 anos de idade]. 
Pesquisadora: Como foi para você? Letícia: Pra mim era difícil 
ter amigos, mas a minha mãe ensina português, então os meus amigos 
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entenderam muito bem. [...] Para dificuldades aparecerem eu primeiro 
não tinha aprendido muito o português, por isso eu chorava quando 
não aprendia português. Por isso quando ia na escola tinha um monte 
de palavras que não sabia, então e eu colocava na cabeça e falava para 
minha mãe. Pesquisadora: E você chorava? Letícia: Chorava quan-
do não aprendia o português, era difícil de escrever.

Quando uma criança ingressa na escola, ela chega com uma 
linguagem que aprendeu com a família e que é conhecida pelas de-
mais crianças do seu novo meio. No entanto, não foi o que ocorreu 
com Letícia, que chegou sem essa linguagem, mas com a linguagem 
japonesa, desconhecida pelos futuros colegas de classe. Assim, a for-
mação de vínculos com outras pessoas acaba se tornando mais difícil 
e demorada. O sofrimento emocional de Letícia resulta em lágrimas, 
pois ela precisa lidar com o sentimento de impotência por não com-
preender a língua que lhe daria amparo emocional. O seu desejo era 
corresponder e ser correspondida pelos outros.

Aos 7 anos de idade, Letícia teve que passar por um novo nas-
cimento escolar e, ainda, teria que aprender todo o beabá da língua 
portuguesa e da cultura brasileira.

Pesquisadora: Como foi a sua chegada à escola? Letícia: No pri-
meiro dia, sentei na primeira carteira, não estava acostumada com as 
pessoas, eu não sabia quem era no lanche e no recreio. Comecei a falar 
com elas e elas tornaram minhas amigas. Foi difícil, porque as minhas 
amigas só falavam o português e eu não entendia. Pesquisadora: Foi 
difícil? Letícia: Eu queria falar em japonês, mas eles não entendem. 
Eu falava a palavra mais fácil. Pesquisadora: Quais eram as pala-
vras? Letícia: A palavra era “compreensão”, “ritmo” e “felicidade”. 
Não entendia. Entendia só “feliz”. Pesquisadora: O que é felicidade? 
Letícia: Felicidade para mim é uma felicidade de vir aqui no Brasil. 
Feliz para mim é ir junto com a minha família e ir na escola.

“Compreensão” e “ritmo”, palavras que Letícia ainda desco-
nhecia, naquele momento era tudo que ela mais precisava receber 
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das pessoas: ser compreendida e acolhida com paciência para poder 
acompanhar o ritmo do novo mundo.

Pesquisadora: Como você está na escola hoje? Letícia: As mi-
nhas amigas falam devagar. Dá para entender mesmo assim. Pesqui-
sadora: Você está indo bem nas disciplinas? Letícia: Nas disciplinas 
estou indo bem. Eu tenho preguiça de estudar. Tenho que procurar as 
palavras no dicionário. Como tenho preguiça, não procuro depois. 
Pesquisadora: Qual é a disciplina em que tem dificuldades? Letícia: 
Quase não tenho. A minha mãe me ensinou um monte de coisas, dá 
para entender. Quase não tenho dificuldades nas disciplinas. Pes-
quisadora: O que mudaria na escola para lhe ajudar? Letícia: Que 
tivesse uma professora que soubesse falar japonês e explicar para mim 
as palavras que eu não sei.

Os trechos seguintes mostram o estado de desamparo emocional 
exacerbado da criança, que acabava desencadeando sentimentos 
confusos, como o de sentir-se perdida na própria escola. Desejava 
ser compreendida e compreender o outro, por isso perdia sua própria 
voz. Entretanto, Letícia passa a se sentir uma “estrangeira” dentro 
do ambiente escolar brasileiro.

Pesquisadora: No início foi difícil para você. Letícia: Lembro 
que a professora falava alguma coisa para mim e não entendia nada. 
Pensava: “O que ela está falando?”. Eu não conseguia fazer as tarefas. 
Pesquisadora: Você conseguia falar? Letícia: Eu não conseguia. 
Conseguia, mas não entendia muitas coisas que a professora e os amigos 
falavam. [...] Pesquisadora: Como você resolveu? Letícia: Eu fazia 
de qualquer jeito. Depois que consegui entender como era. A professora 
explicava novamente e não entendia e por isso não falava. Pesquisa-
dora: Por que não falava? Letícia: Porque mesmo falando. Não sei 
por que não falava.

Ainda:
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Pesquisadora: Era difícil ficar sem entender o outro! Letícia: 
Era difícil! Pensei que era outro país. Às vezes confundia as palavras. 
Ainda não sei os sinônimos das palavras. Antônimo é mais fácil, mas 
os sinônimos não. Tem que colocar o mesmo significado nas palavras. 
Ficava pensando: “Nossa! Todo mundo sabe! Menos eu. O que estou 
fazendo aqui?”. Daí, nunca mais eu aprendi sinônimo. Não memorizei 
nenhuma coisa de sinônimo. Eu fico esperando a correção.

A criança Letícia vivencia o sentimento de “estrangeiro” no 
ambiente escolar, chegando a pensar que se tratava de outro país. 
No primeiro dia de aula de Letícia, sem os seus pais, ela tem que 
enfrentar sozinha novas situações em um lugar desconhecido e passa 
a se sentir uma verdadeira “estrangeira” na sala de aula. Diante do 
novo ambiente, eclodem vários sentimentos, o de vergonha, estra-
nhamento, e a vivência de desamparo emocional. A criança perde 
os seus movimentos, permanecendo como uma “estátua”, não con-
seguindo promover uma ação específica que pudesse salvá-la desse 
mundo inundado de sentimentos, que a deixa paralisada, enrijecida, 
ou seja, “robotizada” pelo novo ambiente. Portanto, a salvação foi se 
grudar na amiga, como um bebê que se gruda em sua mãe para salvá-
-lo da angústia de morte.

Pesquisadora: No primeiro dia de aula, quem estava com você? 
Letícia: Meus pais, eles não entraram. Tive dificuldade de entrar na 
aula. Tinha vergonha de falar na frente de todo mundo. Prestavam 
atenção em mim. Eu virava estátua. Agora dá para conversar. Quando 
faz trabalho tem que ficar na frente, eu não gosto. Eu viro estátua [na 
frente da classe]. Fiz um trabalho junto com a minha amiga, senão iria 
virar estátua se fizesse sozinha. Pesquisadora: O que é estátua? Le-
tícia: É difícil de mexer, falar. É como se fosse um robô. Porque é uma 
vergonha quando falo. Não gosto de falar na frente de todo mundo, o 
meu coração quase explode de tanta vergonha. Agora não passo vergo-
nha, eu respondo quando a professora pergunta. Pesquisadora: Foi 
um momento difícil para você? Letícia: Difícil! Muito difícil! Tinha 
dificuldade de falar português, não sabia se ia fazer amigo. O Japão 

Desamparo_psi_nos_filhos_de_dekasseguis__[MIOLO]__Graf_v1.indd   204 03/02/2016   11:08:22



DESAMPARO PSÍQUICO NOS FILHOS DE DEKASSEGUIS...  205

é mais fácil que o Brasil, porque já acostumei com o Japão. No Japão 
era para eu estar no 4º ano e não no 5º ano. Lá é um ano atrasado, não 
tem nono ano.

Diante da impossibilidade de fazer novos vínculos de amizade 
no Brasil, Letícia se sente impotente. Na escola japonesa, Letícia se 
identifica com uma criança chinesa, ou seja, “estrangeira”, que se 
encontrava na mesma condição que ela. A aproximação por meio 
da identificação com essa criança possibilitou a formação de novos 
vínculos.

Pesquisadora: Letícia, você teve alguma dificuldade que ficou 
marcada quando frequentou a escola japonesa e a escola brasileira? Le-
tícia: Dificuldade. Pensei e fiquei chateada, fazer amigo. Eu não sabia 
fazer amigo. Quando cheguei ao Brasil, achei que ninguém quisesse 
brincar comigo. No Japão tem algumas pessoas assim. Pensei se eu seria 
amiga de alguém. Uma menina japonesa queria ser minha amiga e ela 
me apresentou aos amigos dela. Essa amiga foi importante para mim. 
O nome dela é Lin. Ela é amiga. Ela veio de outro país. Ela nasceu no 
Japão, só que os seus pais vieram de outro país.

Em um primeiro momento, Letícia não consegue se identificar 
com ninguém, o que acaba dificultando a construção de laços de 
amizades no Brasil.

O sentimento de impotência também fica evidente no que diz 
respeito à não compreensão da língua portuguesa e da cultura brasi-
leira no ambiente escolar.

Pesquisadora: Como está? Letícia: Bem. Tem palavras que 
não sei, mas pergunto para a professora. Pesquisadora: Quais são 
as palavras? Letícia: Não me lembro. Acho que foi... [Silêncio]. 
Tem palavras curtinhas. Tem palavras longas. “Arquiteto”. Não sei. 
Pesquisadora: O arquiteto é aquele que faz os desenhos da casa, dos 
edifícios e outras coisas. Letícia: Entendi. Também não sei o que é 
“antiesportivo”. A professora disse que “anti” é contra. Pesquisadora: 

Desamparo_psi_nos_filhos_de_dekasseguis__[MIOLO]__Graf_v1.indd   205 03/02/2016   11:08:22



206  CIZINA CÉLIA FERNANDES PEREIRA RESSTEL

Um jogo de futebol, quando um jogador agride alguém se torna anties-
portista. Letícia: Humm. Pesquisadora: Quando não compreende, o 
que sente? Letícia: Eu procuro no dicionário. Mas procuro pedir para 
a professora e colega, porque é mais fácil, e no dicionário as palavras 
são mais difíceis.

Férias escolares

As crianças filhas de dekasseguis que estudaram somente em 
escolas japonesas, diante de outro ambiente escolar, que não conhe-
cem, percebem-se “atrasadas” em relação ao ritmo escolar e à sua 
turma. Essas crianças passam a correr atrás de um tempo que não 
pode ser vivido por elas, ou seja, correm atrás de um “tempo morto”. 
O tempo passado é sentido como tempo perdido e sem vida.

Pesquisadora: Letícia, o que você está fazendo nas férias? Letí-
cia: Estou estudando tabuada e os livros. No ano passado e retrasado 
eu não fazia, tinha preguiça. Eu queria brincar com todo mundo. 
Pesquisadora: Era mais difícil? Letícia: Era! Porque tinha que fazer 
trabalho. Trabalho dá trabalho. Eu não queria fazer e chorava.

Escola no Japão

Na escola japonesa, Letícia se sentia acolhida pelo grupo, ape-
sar de também apresentar dificuldades de compreensão na língua 
japonesa; não compreendia a escrita em kanji, que é a forma de ca-
racteres mais difícil da escrita. O caminho que Letícia percorria para 
lidar com o “não saber” era pedir ajuda à sua mãe e à irmã Eiko, que 
muitas vezes não conseguiam sanar as suas dúvidas, além de tentar 
resolver a questão sozinha, buscando as respostas no dicionário.

Pesquisadora: Lá no Japão você tinha amigos? Letícia: Tinha 
muitos amigos. Eu ficava no grupo. Brincava com várias pessoas. 
Gostava mais de brincar com as meninas. Pesquisadora: Quais eram 
as brincadeiras? Letícia: Areia, desenhar e parque. Tinha pessoas que 
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eu não conhecia. Eu também não entendia as palavras do Japão. A 
palavra kanji, eu não sabia. Perguntava para minha mãe e irmã e elas 
não sabiam, procurava no dicionário e não encontrava. Pesquisadora: 
Como se sentia quando não encontrava no dicionário? Letícia: Sentia 
que minha mãe podia ensinar japonês. A minha mãe me ensinou algu-
mas palavras em português. “Oi”. Só entendia “oi”. [grifo nosso]

As dificuldades escolares estão presentes para essas crianças em 
ambos os ambientes. No ambiente escolar brasileiro Letícia está 
atualmente acima da média, porém chegou ao Brasil com uma única 
palavra no seu vocabulário de língua portuguesa e que aprendeu com 
a mãe: a palavra “oi”.

Durante a realização do desenho do primeiro dia de aula na escola 
brasileira, Letícia falou sobre o ambiente escolar japonês. A criança 
estava aprendendo a tocar um instrumento musical chamado tam-
borim, que ela mesma escolheu para praticar.

No Japão, não lembro direito. No Japão, lembro das coisas do 
pré. Da escola não foi tanto, porque voltei rapidinho. Pesquisadora: 
Que coisas são essas? Letícia: Quando a gente brincava. Tinha muita 
educação física. Tinha que ir e voltar pulando coelhinho. Era muito 
difícil. Era estranho. Porque não era só com uma turma, era com outras 
turmas. Não tem professora de educação física. Era só uma professora. 
Eu gostava da educação física. Lembro-me das coisas de Natal. Eu ia 
para escola um pouquinho. A gente ia ganhar presente de Papai Noel. 
A professora pediu um bilhete para o Papai Noel. Eu desenhei um 
ursinho todo colorido. Era estranho, o corpo pintei de rosa, as patas 
verdes. Queria assim, porque achei que o papai poderia trazer um bem 
melhor que eu desenhei.

Ela continua:

A professora gostava que a gente ia para o parque, porque todo 
mundo brinca com todo mundo. No Japão é diferente daqui, lá tem mais 
horas nas escolas. No pré a minha mãe mandava comida, eu gostava 
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e não conseguia comer tudo. Quando chegava em casa a minha mãe 
ficava brava, porque não tinha comido tudo. No primeiro ano na esco-
la, a gente não leva almoço, a escola dava. Era público, não precisava 
pagar. A escola era muito grande, tinha duas quadras, tinha lugar que 
não podia ir, só o terceiro ano. A minha irmã tinha muitos amigos. Ela 
queria brincar na escola e podia. Fui brincar na escola de passar no rio 
e caía, chegava em casa molhada. Minha irmã dizia para minha mãe 
que tinha caído no rio [brincadeira de atravessar a ponte].

Na época que frequentava as aulas de língua japonesa no Nikkei 
Clube, a criança se sentia deslocada por não ter uma turma para a sua 
idade. Era como se Letícia ainda não tivesse encontrado a sua ver-
dadeira turma. A criança ainda não pode encontrar o meio-termo 
para o seu aprendizado na língua nipônica, ou seja, nem muito fácil 
nem muito difícil.

Pesquisadora: No Nikkei, o nihongo está difícil para você? Le-
tícia: Está difícil! Porque estou na turma especial. É turma para quem 
sabe nihongo. Estudo com minha irmã. Tem quatro pessoas na classe. 
Eu tinha que mudar de classe. Pesquisadora: Por que não muda? Le-
tícia: Não quero. A outra turma da minha idade é fácil o nihongo e a 
outra, é difícil. Eu não tenho turma. Eu acho estranho um japonês falar 
o português. O tom de voz fica esquisito. Pesquisadora: Como assim? 
Letícia: Como a palavra “exemplo”, em japonês fala “exempuro”. Os 
brasileiros também falam diferentes, porque acho que aprender japonês 
deve ser difícil para eles.

Intervalos escolares

Apesar de Letícia afirmar que tem muitos amigos, no relato se-
guinte ela está sozinha no horário do lanche escolar e justifica que o 
lugar onde se encontram as demais crianças é barulhento.

Pesquisadora: Como está no intervalo da escola? Letícia: Agora, 
estou no fundamental dois e era acostumada comer às 9 horas e agora é 
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às 9h30. No pátio tem barulho e eu fico na escada comendo o lanche. A 
classe inteira é muito amiga.

Além do mais, os meninos falam palavras de baixo calão, e Letí-
cia, por não saber os seus significados, recorre às amigas e as ques-
tiona sobre o que não pode ser dito em público: “Eu pergunto para as 
amigas: ‘Por que eles ficam falando se não podem falar?’”.

Escola brasileira

A criança comenta que o mês de abril passou muito rápido e re-
laciona a situação com a experiência da semana de provas na escola. 
Expõe suas notas: nota de inglês (10) e matemática (9.0). Faz uma 
crítica ao professor do primo Goro, afirmando que foi injustiçado 
pela escola, já que o primo tirou a nota 8 numa prova e consideraram 
7 porque não participou das aulas.

A instituição escolar ainda não está preparada para lidar com as 
crianças imigrantes. A criança Letícia, apesar de sua pouca idade, 
percebe a falta do olhar do professor para com o seu primo Goro no 
que diz respeito à problemática da adaptação da criança ao meio. 
Assim, distancia o aluno do professor e reforça o comportamento de 
isolamento da criança, que é mais um sintoma da migração.

Diante de tantas queixas, Letícia pensa que não é justo os profes-
sores ficarem dando sermões para todos por causa de alguns alunos 
que apresentam mau comportamento, sente-se incomodada e can-
sada por ter de ouvir inúmeras vezes a mesma coisa. Além do mais, 
sente que tudo isso atrapalha o andamento da disciplina e do futuro.

Após três anos morando no Brasil, a criança nos relata que se 
adaptou ao país, porém as dificuldades escolares ainda são algo que 
a incomoda.

Pesquisadora: Hoje, você se acostumou no Brasil? Letícia: Sim! 
Acostumei. Pesquisadora: Depois de três anos vivendo no Brasil, 
estudando em uma escola brasileira, você tem dificuldades? Letícia: 
Agora tenho poucas dificuldades. Eu pergunto para a minha mãe, tia, 
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avó e professora mesmo. Pesquisadora: Quais são as dificuldades? 
Letícia: As palavras de ciências sociais, história e geografia. Eu tenho 
mais dificuldades. Pesquisadora: Em que sente dificuldades? Letícia: 
Na palavra mesmo. Nas palavrinhas que existem. É difícil de ler e eu 
pergunto. Pesquisadora: Em relação a viver no Brasil, tem dificulda-
des? Letícia: Não tem. Depois da escola eu vivo normal. Na escola são 
as dificuldades.

Como a própria criança nos relata, suas dificuldades residem nas 
palavras ou “palavrinhas que existem”, a vida escolar representa o 
centro ou fonte dos seus problemas e das suas dificuldades. Caracte-
riza a vida fora da escola como “normal”.

Filhos de dekasseguis: brasileiros ou japoneses?

A questão da identidade das crianças imigrantes no mundo con-
temporâneo é um assunto que tem promovido muitas discussões por 
parte dos pesquisadores, tendo em vista sua complexidade.

A criança Letícia define a sua identidade pelo lugar de nascimen-
to e, por isso, se considera brasileira, como vemos a seguir:

Pesquisadora: Você é japonesa ou brasileira? Letícia: Brasileira. 
Pesquisadora: Por quê? Letícia: Porque eu nasci aqui.

A confusão sobre a questão da identidade de Letícia toma uma 
dimensão maior quando entra em contato com outras crianças na 
escola.

Letícia: Minha colega me chama para aprender chinês. Eu falo 
que não. A outra amiga fala que não é chinesa e sim japonesa. A outra 
diz que é da mesma raça. Raça não é de cachorro? Pesquisadora: 
Temos várias raças, como a raça negra, a raça branca. E os japoneses? 
Letícia: Raça amarela. Pesquisadora: Você ficou chateada? Letí-
cia: Não fiquei chateada porque eles falaram de brincadeira.
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A professora que a criança acabara de conhecer, no seu primeiro 
dia de aula, apresenta-a para a classe como “japonesa”, e não como 
“brasileira”. Os traços orientais que estão estampados em seu rosto é 
que definem, na visão do outro, a sua identidade logo na sua chegada 
ao Brasil. A imagem oriental da criança se liga ao sentido de identi-
dade. Além do mais, a própria criança, no próximo relato, se sente 
menos japonesa que a sua irmã.

No primeiro ano tinha a mesma dificuldade, eles pensavam que 
sou japonesa. E a professora me apresentou assim mesmo. Eu pensei: 
“Nossa! Não é assim não, no meu coração”. Eu fui conversar com uma 
menina e quis ser amiga dela. Pesquisadora: O que vocês conversa-
ram? Letícia: Eu conversei de como era a escola, que eu não sabia. 
Ela me apresentou vários amigos. Pesquisadora: Quando a professora 
falou que você era japonesa, como ficou? Letícia: [Sorriu.] As meninas 
perguntaram se eu era japonesa. Eu disse que era brasileira. Não sei por 
que ela disse isso. Eu acho que a professora me confundiu com a minha 
irmã. Eu não acho isso. As minhas amigas acham que sou japonesa e 
continua assim mesmo.

A negação do lado japonês de Letícia se desfaz quando diz que o 
Japão é o seu lugar favorito e importante para ela.

Pesquisadora: O que é o Japão para você? Letícia: O Japão é 
meu lugar favorito, porque é um lugar importante. Pesquisadora: E o 
Brasil? Letícia: É um lugar normal.

O Brasil e o Japão disputaram uma partida de futebol na Copa 
das Confederações de 2013. Quando perguntada para quem torce-
ria, Letícia nem titubeou ao dizer que torceria pelo Japão. O lado 
japonês representa a força do mundo oriental que está internalizada 
na criança. Portanto, podemos pensar que é o seu lado dominante.

Letícia: Eles estão jogando futebol? Eu torço para o Japão, porque 
o Japão está ficando forte. O Brasil a gente estava torcendo e ele perdeu. 
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Por isso vou torcer para o Japão. Pesquisadora: Entre o Brasil e o 
Japão, quem vai ganhar? Letícia: O Japão. A minha televisão passa 
programa do Brasil. Pesquisadora: Ao que você assiste nos programas 
brasileiros? Letícia: Nenhuma coisa.

Filhos de dekasseguis: o difícil retorno

A decisão de migrar ou não para outro lugar geralmente é tomada 
pelos pais, que são os responsáveis pela criança. No caso de Letícia, a 
migração de retorno para o Brasil não ficou clara para ela. Relata-nos 
que ficaria no Japão por ter se adaptado à cultura e ao país. Ela não 
soube nos dizer precisamente quando ficara sabendo da viagem de 
retorno para o Brasil, se dois, três dias ou um mês antes.

Pesquisadora: Você foi consultada sobre o retorno para o Brasil? 
Letícia: A minha mãe não perguntou. Porque a gente foi direto para o 
Brasil. Pesquisadora: Você queria voltar para o Brasil? Letícia: Não 
sabia direito. Não queria voltar. Não entendia direito. Era bom eu ficar 
no Japão, porque tinha acostumado do que no Brasil.

O tempo para a criança fazer a sua própria despedida é de extre-
ma importância para o processo de elaboração do luto. Letícia fez a 
sua despedida na escola com os amigos de classe, antes de regressar 
ao Brasil. A senhora Natsu notificou a professora sobre a viagem de 
retorno. Recorda-se Letícia que passou horas e horas esperando no 
fundo da classe os colegas arrumarem a sala para a sua despedida. 
Diz que recebeu uma caixa de origamis e um texto produzido pelos 
colegas de classe. A despedida foi sentida pela criança como uma 
experiência e, por isso, ficou feliz, embora sinta saudades dos amigos 
que deixou para trás: “Eu sinto saudades deles. Eles me ensinavam. 
Brincavam comigo”.

Pesquisadora: Você pensa nesses seus amigos? O que pensa sobre 
os amigos que estão lá no Japão? Letícia: Penso! Não sei. Fico só pen-
sando. Será que estão bem na prova? Pesquisadora: Se fosse retornar 
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para o Japão hoje, como sentiria? Letícia: Acho que pularia até o céu 
acabar. Eu morreria de saudades. Acho que não conseguiria dormir 
umas semanas, porque tenho que acostumar com o quarto e a vida.

O choque cultural dessas crianças imigrantes que passaram uma 
temporada fora do país é intenso, e, quando retornam para o país 
de origem, não o reconhecem como a sua “casa”. Dentro da própria 
casa passam a lidar com costumes e hábitos diferentes.

Pesquisadora: Quais são as dificuldades que você tinha? Letícia: 
Japão e o Brasil é diferente, então eu achei no primeiro entra na casa 
sem sapato. Pesquisadora: Lá no Japão? Letícia: [Assente com a 
cabeça.] Pesquisadora: E aqui? Letícia: Entra com sapato.

O sentimento de estranhamento da criança caracteriza um des-
ligamento do tempo real, surgindo fantasias com futuras mudanças 
dos pais. Atualmente, afirma se sentir melhor diante da realidade, 
como se estivesse “mais direitinha”.

Pesquisadora: Como que é se sentir estranha? Letícia: Antes 
queria estudar, a professora fala e eu penso em outra coisa. “O que eu 
vou fazer depois? Será que meus pais vão sair para algum lugar?” Ago-
ra, fiquei mais direitinha. [...] Pesquisadora: Você gosta do Brasil? 
Letícia: Primeiro não gostava, agora gosto. Achava que o Brasil era 
diferente do Japão, não sabia o que era. Eu não gostava então. Pesqui-
sadora: Você mora na casa da tia? Letícia: Sim. No Brasil fico cha-
teada, porque no Brasil tem muita grama e fica coçando a minha perna.

No trecho seguinte, percebemos as dificuldades que Letícia tem 
enfrentado para construir novos vínculos de amizade. Seu desejo é 
que japoneses e brasileiros estabeleçam relações entre si.

Pesquisadora: Por que são tão importantes os amigos? Letícia: 
Porque não ter amigos é chato. Não ter uma conversa gostosa. Acho 
que é importante fazer amizades com todos. Eu acho que é importante 
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fazer amizades com brasileiros e japoneses. Pesquisadora: Hoje, 
você tem amigos? Letícia: Tenho muitos amigos, a turma inteira e a 
outra também. Eu encontrei vários amigos no shopping domingo. Que 
coincidência! Porque são rostos conhecidos. No shopping conversa vai e 
demora muito. Gosto de encontrá-los na escola.

As experiências de perdas, encontros e despedidas são menciona-
das pela criança como desabafos. Os laços de amizades são rompidos 
quando não passam a frequentar mais a mesma instituição ou mi-
gram para o Japão. A dor da separação e a vivência de luto de Letícia 
residem na hora do adeus.

No Japão tem uma palavra assim: pode falar em japonês e pode fa-
lar em português. Você encontra uma pessoa que você não sabe e se torna 
alguma coisa dela, e depois dá adeus. A gente tinha no Nikkei uma 
amiga, quando encontrei a amiga ela parou com o Nikkei. Os pais dela 
pensou melhor, ela esquecer o japonês. Aí vai melhor o português. Esse 
ano meu amigo do Nikkei foi para o Japão. Depois encontrei a minha 
avó. Você encontrou uma amiga e depois vai falar adeus para amiga.

O espaço para a realização da nossa pesquisa é visto por Letí-
cia como o lugar para falar dos seus sentimentos mais profundos. 
Diante desses turbilhões de sentimentos, Letícia se sente acolhida e 
amparada na relação com a pesquisadora.

Estou feliz do mundo! Aqui dá para falar as coisas que não dá 
para falar em outros lugares. Tem muitas coisas no mundo que não são 
legais. O português era difícil. Tenho tristeza também com os avôs que 
estavam no Japão e dava terremotos e eles vieram. [...] Pesquisadora: 
Como é para você vir aqui? Você me encontrou! Letícia: Hum. Para 
a minha mãe não falou tudo. Eu gosto de você. As coisas que falou do 
Brasil, eu falo para Cizina. As coisas do coração dá para falar. Eu 
amo conversar com as pessoas adultas. Estou aprendendo muitas coisas 
com você. Pesquisadora: Você sabe o que é psicologia? Letícia: É con-
versar com o outro. A psicóloga da escola não escuta direito as coisas 
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que tenho para falar. Não gosto de conversar com ela, fico dormindo. 
É uma conversa que não tem a ver com a gente. Por isso não gosto da 
psicóloga da escola. Pesquisadora: Por que vai à psicóloga da esco-
la? Letícia: Eu vou junto com as salas. Eu não faço coisas violentas. 
Cortar laços de amizades. Pesquisadora: O que gostaria de falar com 
a psicóloga da escola? Letícia: Eu gostaria de falar de sentimentos do 
meu coração. Não tem graça para mim. Não ensina nada para mim. 
Pesquisadora: Você gosta de vir aqui? Letícia: Encontrei a psicóloga 
mais legal do mundo. O coração tem um risquinho, não de ferida, e 
você cura. Eu fico feliz sempre. Quando tenho coisas desesperadas e a 
Cizina dá para falar e dá para fazer amizades. E agora eu gosto mais 
da escola, desde quando eu vim aqui. Aprendi muitas coisas, tive mais 
amigos e não brigar com eles. Eu cresci no coração mais um pouquinho. 
Aos sábados e aos domingos não penteava os cabelos e nas férias era 
pior. Tinha preguiça. Pesquisadora: E hoje como está a dona pregui-
ça? Letícia: Às vezes deixo de pentear. Agora é uma preguicinha. Os 
cabelos ficam doendo.

Futuro

A criança Letícia fala da sua incerteza sobre as realizações futu-
ras, trabalhando com porcentagens de dar certo ou não.

Pesquisadora: Como você se imagina no futuro? Letícia: Eu ima-
gino que quero uma casa. E eu terei uma casa linda e grande. E quando 
crescer, ter mais anos, eu queria virar cantora, e eu não sei se vou con-
seguir. Pesquisadora: Você não sabe se vai conseguir ou não, por quê? 
Letícia: Porque não sei do futuro, não sei se vou virar as ideias, ou se 
vou morrer antes de virar cantora. Tem 50% de virar cantora. Eu posso 
falhar na prova de cantora e ficar muito triste.

Retorno ao Japão

Pesquisadora: Você quer saber alguma coisa do Japão? Letícia: 
O Japão está tendo terremoto? Pesquisadora: O Japão tem terremotos. 
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É um país que vive com terremotos. Letícia: Quando crescer quero ir 
ao Japão. Fazer doações de doces e moedas. Fazer uma fábrica de do-
cinhos para crianças normais também. Eu quero tentar qualquer coisa. 
No Brasil o emprego é difícil também. Eu quero ser cantora também. 
Eu só sei cantar música do Japão. Pesquisadora: O que sente e pensa 
quando vê as fotos do Japão? Letícia: Às vezes penso que quero voltar 
mais uma vez para o Japão. Pesquisadora: O que iria fazer no Japão? 
Letícia: Brincar mais. Fazer as coisas direito. Eu queria fazer e não 
conseguir fazer. Pesquisadora: Você fala que tem vontade de voltar 
para o Japão? Letícia: Muito! Pesquisadora: Quais são essas coisas 
que gostaria de fazer no Japão? Letícia: Ir para a escola e estudar 
direito. Fazer muitos amigos. Fazer compras nas lojas. Fazer uma 
casa. Pesquisadora: Hoje você sente vontade de voltar para o Japão? 
Letícia: Tenho como antes. Pesquisadora: Aqui no Brasil, como se 
sente? Letícia: O Brasil é o lugar que nasci. Agora estou de volta. De 
primeiro achava que era um lugar chato. Agora, estou gostando. Pes-
quisadora: Por que achava o Brasil um lugar chato? Letícia: Não 
era igual o Japão. No Japão é muito liso. No Brasil tem quebra-molas. 
E por isso, eu não gosto. Pesquisadora: No Brasil tem obstáculos que 
você não gosta. Qual é o seu maior obstáculo? Letícia: No Japão a 
comida e a escola são gostosas. No Brasil a comida é mais ou menos. 
As lojas não são bonitas. Eles vendem coisas que não prestam. Pes-
quisadora: Você prefere o Japão ou o Brasil? Letícia: Os dois. Acho 
que é legal. Pesquisadora: Você sente muita falta do Japão? Letícia: 
É. Pesquisadora: Você está sempre pensando no Japão? Letícia: 
Sempre. Acordo e durmo. No Japão tinha coisas legais. Tinha neve. 
Coisas que eu interessava. Pesquisadora: O que você gosta no Brasil? 
Letícia: Gosto dos meus amigos que são legais. Coisas para aprender. 
Acho que gosto mais ou menos. Pesquisadora: Está falando que do 
Brasil gosta mais ou menos. E do Japão? Letícia: Eu gosto muito! 
Pesquisadora: Você pretende algum dia voltar para o Japão? Letí-
cia: Quando crescer, eu quero tentar ir. Morar lá. Fazer faculdade. 
Pesquisadora: Qual a faculdade que gostaria de fazer? Letícia: 
Não sei ainda. Pesquisadora: Você sonha com o Japão no seu futuro. 
Letícia: Sim.
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Os terremotos que ocorrem no Japão são vistos por Letícia como 
impedimento para o retorno ao Japão. Além disso, a condição de ser 
criança é outro obstáculo para retornar ao Japão, já que não tem co-
mo fazê-lo sozinha. A criança se queixa de ter se separado do Japão.

Pesquisadora: Você gostaria de estar voltando para morar no 
Japão? Letícia: Se não fosse o terremoto. A gente sempre saía. No 
Brasil a gente sempre fica presa. No Japão a gente ia andando, aqui 
não anda mais. Fico triste dessas coisas do Japão. Das coisas que fazia. 
Pesquisadora: E hoje você não pode fazer mais. Letícia: Hoje, não 
estou com isso agora. Posso ir e não ir. Os amigos, da escola e da profes-
sora, é um pouco triste. De primeiro no Japão pensou que fosse separar 
do Japão. Pesquisadora: Foi difícil para você. Letícia: Foi! Eu não 
queria separar dos meus amigos, mesmo que não goste das matérias, é 
um bom lugar.

Depois de algum tempo morando no Brasil, ao perguntar à 
Letícia o que traria do Japão para cá, ela desabafa que a realidade 
japonesa não é tão fácil para a criança imigrante. As crianças não 
imigrantes desconhecem a realidade nipônica e idealizam o mundo 
japonês. Surge o olhar do outro distorcido da realidade sobre o mun-
do que Letícia conhece muito bem. Entretanto, Letícia vive uma 
ansiedade de cisão quando diz que os brasileiros são preguiçosos e 
sem educação.

Pesquisadora: O que traria do Japão para o Brasil? Letícia: Eu 
não sei o porquê. Eu não gosto que eles sabem. Acho que fui no Japão e 
eles ficam falando “fácil”. Eles não sabem que é difícil. Eles falam que 
lá é legal. No Brasil, precisaria fazer coisas úteis. Eu traria comida 
para fazer. O doce do Brasil é doce. Eu traria os estudos do Japão para 
contar como foi. Eu acho que eles não vão gostar da escola japonesa. 
Eles falaram que não querem ir para a escola japonesa. Os brasileiros 
são muitos preguiçosos. Uma aluna disse-me que tinha feito a matéria e 
não tinha feito. São sem educação, porque a professora pede para parar 
e eles não param. Depois ficam chorando que não conseguiu nota boa na 
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prova. Pesquisadora: Você tirou notas boas? Letícia: São mais que 7. 
A prova do livro tirei 5, a nota máxima.

Na próximo trecho, Letícia inicia sua fala de uma maneira mais 
flexível emocionalmente, comentando que no Brasil encontra pes-
soas boas e ruins e que levaria os conhecimentos, comida e mangás 
brasileiros para os japoneses. Logo em seguida, as diferenças são gri-
tantes entre os dois países: as ruas japonesas são consideradas tapetes 
e, as ruas brasileiras, esburacadas. O Japão real e o ideal parecem 
caminhar lado a lado; seria quase impossível distinguir um do outro.

Pesquisadora: O que levaria do Brasil para o Japão? Letícia: 
Levaria os conhecimentos. Como as pessoas são. Tem pessoas boazinhas 
e outras não. Levaria um mangá para todo mundo. Levaria comida. Ia 
falar que tinha muita diferença entre Brasil e Japão. As ruas japonesas 
são lisas e no Brasil não é bem-feita. As roupas são diferentes. No Brasil 
está usando roupas verdes, os japoneses não gostam. Pensava que tivesse 
neve no Brasil. As casas são grudadas. Nossa! Por que as casas são 
grudadas? Por que será que é diferente?

A fantasia de que o Brasil era um lugar deserto, inabitável, apa-
rece no relato de Letícia quando diz ter que deixar o oásis japonês e 
se deslocar para um lugar sem recursos, e ainda ter que sobreviver ao 
inóspito. A criança faz várias comparações entre o Brasil e o Japão: 
critica a tecnologia brasileira, considerando-a de baixa qualidade, 
o mau comportamento dos brasileiros em relação aos professores e 
a falta de consciência dos brasileiros ao jogarem lixo na rua. Essas 
diferenças são nitidamente observadas pela criança.

Pesquisadora: Você se sente feliz no Brasil? Letícia: Às vezes 
sinto feliz. Às vezes acho chato ir para escola. Eu conheci amigos. A 
escola é boa. Pensei que o Brasil era um deserto. Monte de areia e muito 
quente. Pesquisadora: No Brasil não tinha gente morando? Letícia: 
Não. Pesquisadora: Então, vocês seriam os primeiros habitantes.
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Foi na desvalorização do país presente – no caso o Brasil –, no 
sentimento de rejeição, que a criança encontrou uma forma de negar a 
nova realidade vivida por ela. Assim, consegue preservar o país ausen-
te. “O Brasil cheira muito fedido. Não tem esgoto. Cheira xixi e cocô.”

Após os estados dissociativos de Letícia, a criança passa a ser 
mais coerente no que diz respeito à pensar a realidade brasileira: 
“Pensei que fosse um lugar muito chato. Depois comecei a gostar”.

O medo de ser esquecida pelos amigos de classe repercute no 
diálogo de Letícia, logo a seguir:

Pesquisadora: Como você é na sala de aula? Letícia: Uma pessoa 
que não fala tanto. Que estuda. A inteligência é igual para todo mundo. 
Presta atenção nas aulas. Esqueceram de mim rapidamente. A classe 
toda. Só quatro amigas lembram de mim. Um exemplo, que eu não fui 
no encontro de vida. Eles foram, só perguntaram de mim após alguns 
dias. Pensei: “Nossa! A turma se esqueceu de mim!”.

Sentimento de vergonha

O sentimento de vergonha de Letícia ficou transparente logo no 
primeiro dia de aula e está ligado ao “não saber”, ao desconhecido.

Pesquisadora: O que você desenhou? Letícia: Eu tinha ido para 
o Brasil. A professora tinha saído da classe. Eu estava com a mala. 
Fiz poucas carteiras, porque são muitas. Pesquisadora: O que você 
estava fazendo? Letícia: Estava esperando a professora. Quando 
ela chegou, me apresentou. Eu tinha vergonha. Pesquisadora: Por 
que você tinha vergonha? Letícia: Não sabia as coisas direito, não 
sabia as palavras. Pesquisadora: Como era essa vergonha? Letícia: 
Vergonha de falar. No Japão não tinha vergonha dos amigos da minha 
irmã. Pesquisadora: Hoje, você sente vergonha? Letícia: Não. Tem 
algumas palavras que não sei. Às 7h tem oração e depois ficamos cinco 
minutos conversando na sala de aula. É muito legal. Tem um amigo que 
quer aprender japonês.
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Urashima Taro

A família é considerada uma estrutura física e emocional impor-
tante para Letícia. Portanto, é um meio que a ampara.

Contamos para Letícia a história de Urashima Taro. Ela prestou 
atenção na lenda japonesa e disse que não aceitaria ir embora para o 
reino das águas como fez Urashima Taro, pois nessa viagem perderia 
sua família.

Pesquisadora: O que pensou da história de Urashima Taro? 
Letícia: Nesta história, esse moço ajudou a tartaruguinha. Ele não 
poderia aceitar o convite da princesa. Se eu fosse ele não teria aceitado, 
passaram trezentos anos, vou ficar triste, não vou ter pai, mãe e irmã. 
Vou achar esquisito.

A criança que migra vivencia várias perdas ao se separar do con-
vívio com a terra-mãe.

Pesquisadora: Como você resolveria? Letícia: Só iria no fundo 
do mar um ano; ou um dia para conhecer a princesa. Pesquisadora: 
Você iria ficar pouco tempo? Letícia: Sim. Pesquisadora: O que 
pensa sobre isso? Letícia: Eu acho que ele se sentiu muito triste. Ele viu 
as construções e os lugares. Eu ficaria muito triste também. Ele também 
tinha vida bem curtinha. Ele passou a vida no castelo da princesa. 
Pesquisadora: Você mudaria a história? Letícia: Sim. Ele foi para 
o mar. Ele voltou de primeiro dia. Os pais preocuparam e o encontrou. 
Ele passou o resto da vida bem feliz.
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Análise dos desenhos

Chegada ao Brasil

A criança inicia o desenho pela figura da menina, em seguida faz 
o sol que está preenchido de vermelho e depois desenha a parte da 
frente do avião, como se lhe faltasse psicanaliticamente a sua outra 
metade, mostrando uma porta aberta e as escadas. O sol desenhado 
na cor vermelha não parece ser o sol brasileiro, e sim o sol japonês. 
Portanto, o sol vermelho é a representação simbólica da cor da ban-
deira japonesa.

Ao perguntarmos o que desenhou, Letícia disse ser ela. No 
desenho da figura feminina tem duas gotas de suor azuis que escor-
rem pelos cabelos, representando o calor da chegada ao Brasil. Na 
figura feminina há ausência de nariz e aos olhos faltam as pupilas, 
estão brancos como se estivessem vazios. Seus pés estão inclinados 
verticalmente, como se Letícia ficasse na posição de uma bailarina 
clássica. Parece que Letícia não podia pisar no novo solo com os dois 
pés no chão ao mesmo tempo, teria que ser cautelosa na terra des-
conhecida; sem algumas partes de si mesma, como se os órgãos dos 
sentidos lhe faltassem, sem o nariz, ela acaba ficando sem direção, e 
sem os olhos, não enxerga a nova e difícil realidade.
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Eu estava suando com o calor do sol do Brasil. Eu tinha que tomar 
muita água, estava muito suado. Tinha chegado ao Brasil. O avião 
estava bem limpo. Quando estava no avião estava aliviada e quando 
saí estava com calor. No avião tem ar-condicionado. Quando ficou de 
dia, ficou muito calor.

O impacto da criança com o novo ambiente no momento da che-
gada traz um grande desconforto, o clima brasileiro é outro, diferen-
te do Japão. Letícia faz um apontamento sobre a diferença logo na 
chegada, e podemos pensar que, nessa situação, ela revive o trauma 
do nascimento, tendo que deixar o ambiente agradável e seguro do 
avião, que representa a “barriga da mãe”, e nascer em outro lugar, 
totalmente diferente do ambiente familiar.

Quando cheguei ao Brasil era muito calor. Eu achei que o Brasil 
fosse frio como Japão, e quando eu estava no avião eu estava bem ali-
viada, porque o avião tinha ar-condicionado.

Ao desembarcar do avião, Letícia se encontra sozinha, sem a 
família, sentindo-se emocionalmente desamparada.
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Chegada ao Japão

O desenho da chegada ao Japão tem a figura feminina muito pe-
quena em relação à folha, descentralizada, do lado direito. A figura 
apresenta os olhos grandes e preenchidos pela cor preta. Há um sol 
vermelho lançando raios solares. Há a ausência do nariz e das pupi-
las. O sol japonês não está preenchido por dentro pela cor vermelha.

A figura feminina desenhada representa Letícia e está com os pés 
postos de forma horizontal, porém falta-lhe o chão para pisar, apesar 
de sua aparência descontraída nas terras dos seus ancestrais.

Pesquisadora: Quem é essa? Letícia: Eu. Pesquisadora: O que 
está fazendo? Letícia: Eu estava caminhando junto com a família. 
Quando havia chegado no Japão, acho que era verão, porque era muito 
calor. A primeira coisa que fiz lá, fui até a casa e um depaato.11 Eu 
ficava brincando. Eu tinha quase um aninho e estava com sono. Pes-
quisadora: Por que um sol está desse jeito preenchido e o outro não? 
Letícia: Porque o sol no Japão é diferente. Pesquisadora: Como dife-
rente? Letícia: O sol do Brasil é calor. O Brasil é mais quente.

 11 Depaato: loja (f) de departamentos, magazine (m) (Hinata, 1998, p.60).
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Apesar das diferenças climáticas representadas pelos sóis das 
duas terras, o calor brasileiro é distinto do calor japonês. Para Letí-
cia, o sol brasileiro é mais quente do que o sol japonês.

Letícia: Quando eu cheguei no Japão era quente, porque o Ja-
pão estava no verão. E quando cheguei à nova casa caminhei fora do 
departamento.

A figura feminina se encontra sozinha na chegada ao Japão, porém 
escreve que está com a família. Apesar da pouca idade quando chegou 
ao Japão, traz em suas fantasias a imigração para o país de destino.

Primeiro dia de aula na escola do Brasil

A criança Letícia desenha uma figura feminina que representa a 
sua chegada à escola. Encontra-se com uma mochila posta no chão. 
Na frente dessa figura há duas carteiras vazias, e atrás dela, uma 
lousa. Os olhos são amendoados, pretos e muito grandes, tendo uma 
marca que define a pupila. O pequeno nariz quase não se vê, fica 
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misturado com os cabelos. Há ausência de chão no desenho. Mostra-
-se envergonhada por se sentir “estranha”, diferente das demais 
crianças, por não conhecer as pessoas, a língua portuguesa nem o 
sistema escolar brasileiro.

Pesquisadora: O que você desenhou? Letícia: Eu tinha ido para 
o Brasil. A professora tinha saído da classe. Eu estava com a mala. Fiz 
poucas carteiras, porque são muitas. Pesquisadora: O que você estava 
fazendo? Letícia: Estava esperando a professora. Quando ela chegou, 
me apresentou. Eu tinha vergonha. Pesquisadora: Por que você tinha 
vergonha? Letícia: Não sabia as coisas direito, não sabia as palavras. 
Pesquisadora: Como era essa vergonha? Letícia: Vergonha de falar. 
No Japão não tinha vergonha dos amigos da minha irmã.

Os olhos arregalados da figura demonstram surpresa diante do 
novo meio. A criança percebe-se sozinha diante do desconhecido e 
desamparada.

Desenho do rabisco
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Iniciamos o desenho e a criança o terminou. O desenho tem a 
aparência de um pintinho, porém Letícia nos relata que tem dú-
vidas sobre se é realmente um pintinho ou uma galinha. Logo em 
seguida confirma que desenhou uma galinha. A figura da galinha 
está desenhada horizontalmente, dando para ver um dos seus lados. 
Apresenta um olho grande sem as pupilas, um bico pequeno, uma 
crista na cabeça, um rabo e quatro pés. É uma galinha mãe que está 
feliz por estar com os pintinhos. Letícia enfatiza, nesse desenho, a 
importância de estarem juntos em família e bem alimentados.

Segundo desenho do rabisco

Nós iniciamos o desenho e a criança o terminou. A criança dese-
nha um leão. O desenho do leão apresenta uma enorme juba, olhos 
arredondados mas sem as pupilas, nariz que parece uma pequena 
bolinha, a boca, um rabo e quatro patas. Há ausência dos pés. No 
desenho também há um sol e a carne está logo à frente do leão. Apre-
senta um traçado quase apagado, onde o leão faz o seu caminho.
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A criança relata que o leão foi capturado e depois trazido para o 
Brasil. Está preso no zoológico de Marília para ser visto por todos, 
portanto vive sozinho, sem os pais, e não tem amigos.

O desenho mostra o desamparo emocional de Letícia ao ser 
capturada no Japão e trazida para o Brasil. Os pais da criança re-
presentam os caçadores que a arrancaram do território japonês e a 
trouxeram para morar no Brasil. Sente-se sozinha, apesar de estar 
no meio de outros leões, por não poder depositar confiança neles e 
vê-los como extremamente perigosos; a criança vive uma cisão, não 
poderá confiar no outro; se sente ameaçada de morte, ou seja, poderá 
ser devorada pelos leões que estão ao seu redor. Expressa a necessi-
dade de ter uma vida normal.

Terceiro desenho do rabisco

A criança inicia o desenho e nós o terminamos. O desenho é de 
um coração. Letícia guarda nele as lembranças da família, do lugar 
onde nasceu, dos amigos de classe dos anos anteriores, do Nikkei 
Clube e da escola japonesa.
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As lembranças ocupam um espaço na mente de Letícia, pois 
retratam o lugar do seu nascimento e as pessoas que são importantes 
para ela. Lembramos que Letícia é uma brasileira nata.

Quarto desenho do rabisco

Nós iniciamos o desenho e Letícia o termina. O desenho é a fi-
gura de um urso, que tem cabelos sombreados sobre o rosto, nariz, 
boca, dente, olhos sombreados por dentro, orelhas, rabo, dois braços 
e duas pernas. Há ausência de mãos e pés. O desenho está posiciona-
do de frente na folha de papel.

Letícia relata que é um urso de 5 anos de idade, que não tem 
pais, porém mostra o seu dente para que todos possam brincar com 
ele. Entretanto, o amigo dele é cego e quase gêmeo. Essa cegueira é 
resultado de um acidente de carro, no qual o amigo foi atropelado 
e só voltará a enxergar quando completar 10 anos. Os pais desse 
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urso tiveram uma vida trágica: a mãe morreu e o pai levou um tiro 
de um homem.

Parece-nos que Letícia retrata o seu outro lado, acidentada, sem 
os olhos para enxergar o mundo; no entanto, trata-se de uma ceguei-
ra temporária, que passará quando completados os 10 anos de idade. 
Vemos aqui a morte dos antigos pais japoneses e a difícil orfandade 
que sente por viver em terras brasileiras, as quais no entanto adotou 
como sua nova família brasileira.

Caso Goro

Vivência de desamparo de Goro com os pais

A mãe de Goro e seus irmãos foram morar juntos na mesma casa 
com a família da tia materna, que é a mesma casa dos avós maternos. 
Enfim, todos moravam juntos na casa dos avós. O fato de os parentes 
acolherem a família, logo na chegada ao Brasil, evita que a família 
caia em desamparo emocional. O contato de Goro com os primos 
brasileiros permitiu que buscasse aprender e se esforçasse para co-
meçar a falar a língua portuguesa.

No terceiro contato com a senhora Haru, ela relata que seu filho 
Goro “ainda não está entendendo a leitura”. Faz uma crítica ao ensi-
no e ao material didático utilizado pelas crianças brasileiras. “Quan-
do era criança, eu não entendia. Goro está sentindo dificuldade.” 
Perguntamos para Goro se ele está entendendo a nossa conversa e ele 
responde: “Eu entendi e não entendi”. A senhora Haru comenta que 
“Ele consegue entender a base do contexto, porém os pormenores ele 
não entende”. Um exemplo que a senhora Haru traz são as dificul-
dades de Goro na disciplina de geografia, não conseguindo definir 
o que são os movimentos de rotação e de translação. A mãe passa 
um vídeo para explicar a matéria. No entanto, se complica quando 
precisa dizer que a Terra gira em torno de si. Percebe que o filho não 
entende a matéria, mesmo usando o idioma japonês e fazendo gestos 
com as mãos.
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A mãe percebe as dificuldades do filho na aprendizagem escolar, 
sentindo-se desnorteada e impotente. A senhora Haru relembra o 
seu passado e as dificuldades escolares por quais passou, e também 
recorda que sofria para aprender, como o seu filho Goro.

A mãe relata que o filho está tomando medicamento homeopá-
tico porque sofre com a falta de concentração. A criança não passou 
por uma avaliação neurológica.

sra. Haru: Um dia tem quantas horas? O Goro disse que tinha 
trinta dias. Depois disse onze horas. Nem na língua japonesa sabe a 
noção de tempo. No Japão ele era atrasado em relação ao tempo. Não 
conseguia entender dez minutos. sra. Haru: Goro é uma criança de-
sorganizada. Ele não lava o rosto. Ele molha os dois dedinhos e passa 
nos olhos. Eu ensino. Ele come e não limpa a boca.

O tempo da criança Goro não parece ser o mesmo tempo real. 
O tempo do Japão e o tempo do Brasil não estão conectados. São dois 
tempos distintos um do outro. Podemos perceber os estados confu-
sionais e as ansiedades dissociativas.

A senhora Haru fala sobre o comportamento de Goro no Japão:

sra. Haru: Ele era pior. Ficava no banho sentado e não tinha feito 
nada. Tudo que ele não gosta, se dispersa. Ele viaja. Deixei um recado 
para a professora, ele não entregou. Ele tem muito receio de entregar. 
Ele leva muito ao pé da letra. Se a professora pede para ficar quieto, ele 
fica parado. Ele disse que a professora havia dito: “Azar o seu”. Não 
entendeu o que ela queria dizer.

Entretanto, se Goro lavasse a touca da aula de arte culinária e a 
rasgasse, o problema seria dele. A mãe vive sofrendo por não con-
seguir lidar com essas dificuldades corriqueiras que o seu filho vem 
apresentando. O mundo de Goro parece estar mais no concreto, 
porém tem dificuldades de compreender a subjetividade da comu-
nicação de ambas as línguas. Portanto, faltam-lhe a subjetividade da 
língua portuguesa e da japonesa.
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sra. Haru: No Japão a criança foi para escola e a gente acabou 
falando o japonês. Eu falava o português e ele respondia em japonês. 
Ele não me deu opção. Na escola, no Japão, faz teste de positivo e 
negativo. Ele não tem iniciativa de resolver logo. Em matemática 
era bom.

O sentimento de culpa da mãe está em perceber a necessidade 
e a falta do aprendizado da língua portuguesa do seu filho Goro no 
retorno ao Brasil. A senhora Haru se justifica ao dizer que ficou sem 
opção de ensinar a língua portuguesa em casa, porque ele chegava e 
falava a língua japonesa.

Os pais dekasseguis, sem se esquecer de que são operários no 
Japão, vivem praticamente o dia inteiro nas fábricas trabalhando, 
pois manter o emprego é primordial para o sustento da família. Esses 
operários têm uma rotina diária de doze horas ou mais, e, por isso, 
é difícil executar a função materna ou paterna com seus filhos; eles 
acabam delegando-a à escola ou a algum familiar, e muitas vezes a 
criança, após a jornada escolar, fica sozinha em casa.

O reencontro de Goro com o seu padrasto ocorreu em meados 
de 2013, pois o padrasto, até então, havia permanecido no Japão. 
A criança diz ter ficado feliz com a volta do “pai” ao lar, mas no-
tou algo diferente nele; disse que havia crescido, que estava “alto”. 
Goro, por não conseguir olhar para si, projetou o seu próprio cresci-
mento no padrasto. O casal decidiu que Goro continuaria estudan-
do numa escola particular, porém seus irmãos menores estudariam 
em escolas públicas.

Desamparo em relação à língua

Essas crianças filhas de dekasseguis, ao deixarem o Japão, passam 
por muitas perdas, e, ao chegarem ao Brasil, perdem a sua própria 
língua. A primeira língua que a criança aprende é aquela que usa 
para se comunicar com a mãe, denominada língua materna. A lin-
guagem materna é, a princípio, a comunicação primordial para a so-
brevivência do recém-nascido. Em decorrência do desenvolvimento 

Desamparo_psi_nos_filhos_de_dekasseguis__[MIOLO]__Graf_v1.indd   231 03/02/2016   11:08:24



232  CIZINA CÉLIA FERNANDES PEREIRA RESSTEL

da criança, passa a aprender outras linguagens, como a língua pater-
na, a língua pátria e a língua cultural.

Logo na primeira entrevista com a criança Goro, a língua portu-
guesa foi a principal dificuldade que encontramos para tentarmos 
um diálogo. Em virtude da experiência da pesquisadora como de-
kassegui no Japão e por ter conhecimento básico da língua japonesa, 
foi possível estabelecer uma humilde comunicação com a criança na 
língua japonesa, a qual era familiar para Goro.

Ao perguntarmos em português para a criança qual era o seu 
nome, surgiu um longo silêncio. Goro não se expressava em por-
tuguês. Lembremos que, quando veio até nós, ele tinha acabado de 
iniciar as aulas de português na escola de idiomas. Diante de tantas 
dificuldades, fizemos a mesma pergunta, agora no idioma japonês, 
e imediatamente veio a resposta: falou o seu segundo nome, que é o 
nome japonês. Geralmente os pais dekasseguis registram seus filhos 
com o primeiro nome português e o segundo, japonês. Esses pais 
costumam chamar os filhos pelo segundo nome.

Na terceira entrevista, pedimos para que a mãe da criança Goro 
pudesse fazer a tradução da nossa conversa para o português. Apesar 
da experiência da pesquisadora, que morou no Japão durante oito 
anos, a vida de imigrante se resume ao trabalho, portanto ela não 
conseguiu desenvolver o aprendizado intermediário da língua japo-
nesa, uma vez que o trabalho consumia seis dias na semana, e os do-
mingos eram destinados para a realização dos afazeres domésticos, 
restando apenas o cansaço.

Pesquisadora: Você está tendo dificuldades aqui no Brasil? Goro 
[tradução da senhora Haru]: Não tenho nenhuma dificuldade. Só o 
idioma. Falar. Pesquisadora: Quais as dificuldades na língua portu-
guesa? Goro: Dificuldade para formar as frases.

A língua portuguesa, para Goro, constitui umas de suas princi-
pais dificuldades na chegada ao Brasil.
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Língua do sonho

A língua sonhada da criança é a japonesa, conforme apontamos 
logo a seguir:

Goro [tradução da senhora Haru]: Falo a língua japonesa no 
sonho. Nunca sonhei com nada daqui. sra. Haru: No Japão, Goro 
dormindo chorava muito à noite. Aqui no Brasil, ele sempre está 
mais alegre.

A mãe, ao perceber que tirou o seu filho do mundo oriental para 
morar no Brasil, justifica a decisão ao afirmar que o Brasil está fazen-
do bem para o seu filho, pois ele não tem chorado como chorava no 
Japão. Essa explicação dada pela mãe ameniza o seu sentimento de 
culpa em relação ao retorno para o Brasil.

Paisagem do sonho

As paisagens sonhadas por Goro são as japonesas:

Goro [tradução da senhora Haru]: Não sonho. Somente com pai-
sagens do Japão. Tenho sonhos assustadores. Tenho medo. Sonha com 
uma senhora japonesa que usa botox e que ficou deformada.

O mundo da criança Goro é inteiro japonês. O Brasil não é 
sonhado pela criança. A criança olha para a senhora japonesa, que 
representa psicanaliticamente a sua mãe japonesa, como uma pessoa 
envelhecida, deformada e que sente medo. Como se a sua viagem 
de retorno para o Brasil tivesse estragado a mãe japonesa. A criança 
Goro fantasia uma mãe má, que assusta o seu filho imigrante porque 
o deixou.

O diálogo de Goro com a sua mãe ocorre no idioma japonês. A co-
municação por meio da língua japonesa entre filho e mãe fortalece o 
sentimento de segurança sentido por Goro, de ser correspondido e 
não desamparado emocionalmente.
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Pesquisadora: Na sua casa, em qual idioma conversa com a 
sua mãe? Goro: Japonês e o português. Pesquisadora: Qual língua 
sua mãe usa para conversar com você? Goro: Japonês e o português. 
Obaasan e Ojiichan também. O irmão só português.

A língua japonesa é mencionada primeiramente por Goro para 
dialogar com os seus familiares. Os irmãos menores estão aprenden-
do a língua portuguesa na escola. Goro está fazendo uso da língua 
portuguesa com os irmãos, já que eles estão no infantil e a comuni-
cação deles ocorre no sentido mais concreto, tornando-se mais fácil a 
compreensão da língua para Goro.

A criança nos relata que tinha poucos amigos japoneses e que 
eles pediam para ensinar o idioma português: “Pesquisadora: Você 
ensinou o português? Goro: Peixe”.

No Japão, a criança Goro não tinha praticamente nenhum voca-
bulário na língua portuguesa, apesar de tentar sanar as curiosidades das 
crianças japonesas que demonstravam interesse pela língua de Goro.

Ao perguntarmos para a criança qual era a língua mais fácil, o 
português ou japonês, Goro nos responde: “Japonês. Porque é mais 
fácil de ler e escrever”.

A dificuldade de Goro na chegada ao Brasil é não “falar” a 
língua portuguesa. A princípio, afirma desconhecer a língua, para, 
em seguida, comentar que sabia falar “um pouquinho errado o 
português”.

Pesquisadora: Quando chegou ao Brasil, qual era a sua dificulda-
de? Goro: De falar. É ruim, um pouquinho complicado para mim. Di-
fícil de aprender. Pesquisadora: Como fazia para falar? Goro: Falar 
com cuidado, pra não errar. Pesquisadora: Quando chegou ao Brasil, 
falava o português ou japonês? Goro: Português. Alguns queriam que 
falasse japonês. Alguns meninos, né. Eu falava o japonês e português. 
Falava um pouquinho errado o português. Pesquisadora: Parece-me 
que hoje você tem falado melhor o português? Goro: Senão, as pessoas 
não entendem. Pesquisadora: Parece-me que também tem conseguido 
entender melhor o português. Goro: O português.
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O desejo de Goro era de saber falar a língua portuguesa antes de 
chegar ao Brasil para compreender e ser compreendido pelo outro. 
Essa criança, filha de dekasseguis, chega ao país com o Japão dentro 
si e com um sentimento de vazio sobre o mundo brasileiro.

Desamparo no ambiente escolar

A criança Goro fez o processo inverso das suas primas que vol-
taram ao Brasil. Logo que chegaram ao país, elas já foram matricu-
ladas na escola sem saber o idioma português. A mãe Haru somente 
matriculou o filho depois que este foi alfabetizado na língua portu-
guesa numa escola de idiomas, onde a metodologia de ensino era a 
japonesa (embora Goro tenha cursado apenas sete meses).

Antes de Goro ser alfabetizado na língua portuguesa, os nossos 
diálogos eram praticamente silenciosos, e a nossa comunicação ocor-
ria no idioma japonês.

No ano de 2013, Goro ingressa pela primeira vez numa escola 
particular de ensino fundamental no Brasil. Ele frequenta a 3ª 
série/4º ano, após ter cursado a escola Kumon, onde teve seu primei-
ro contato com a língua portuguesa. A criança não pôde continuar 
na escola de idiomas, pois a mãe optou que Goro cursasse uma 
escola particular de ensino fundamental e não poderia manter as 
duas escolas.

Depois de ter passado sete meses se alfabetizando no idioma 
português, Goro, ao retornar ao nosso consultório no início de 2013 
para dar sequência às nossas entrevistas, já nos mostrava que sabia 
falar algumas pequenas frases na língua portuguesa. Ele não era mais 
totalmente dependente, havia conseguido se desenvolver na língua 
portuguesa, embora se mantivesse uma dependência parcial. Na re-
lação com a sua mãe, às vezes balbuciava como um bebê. Nesse dia, 
ele não queria entrar no consultório, queríamos sim acompanhar a 
mãe até o mercado. Para convencê-lo, o cumprimentamos usando o 
idioma japonês e ele acabou ficando a sós conosco. Foi nesse contato 
com a criança Goro que usamos mais o idioma português, porque 
ele compreendia um pouco mais a língua. Portanto, o desamparo 
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emocional ocorre quando Goro faz a tentativa de se comunicar com 
o outro e não é correspondido, ficando sozinho em seu mundo.

A língua portuguesa continua sendo difícil para a criança, por 
não a entender subjetivamente. Já a matemática é a disciplina que 
Goro está conseguindo desenvolver com mais facilidade, porque é 
uma ciência exata.

Pesquisadora: Como está na escola? Goro: Mais ou menos. 
Porque não entendo o português. Pesquisadora: Quando não entende 
o português, o que faz? Goro: Tenta falar, mas não consegue. [...] 
Pesquisadora: Qual a disciplina que vai melhor? Goro: Matemática. 
Sou bom de matemática. Pesquisadora: E a disciplina que vai pior? 
Goro: Português, porque erro bastante as letras.

Antes de Goro ingressar na escola, vivia antecipadamente an-
gustiado por não conhecer o seu funcionamento e o novo ambiente. 
A criança fantasia que será motivo de riso para as outras crianças, 
teme se sentir desprezada no ambiente escolar.

sra. Haru: Antes de ir para a escola, ficava falando: “Como é? 
Será que as crianças vão rir de mim?”. Ele voltou contente, porque 
todos mostraram a escola para ele. Antes de começar as aulas conversei 
com a professora e expliquei como meu filho era. Ele é muito ingênuo de 
tudo. Tem coisas que ele acredita. Ele não é maturo?

A preocupação da senhora Haru com a condição do seu filho 
Goro na escola é imensa, e, por isso, decidiu conversar com a pro-
fessora e informá-la da ingenuidade de seu filho. Nas entrevistas 
com os pais dekasseguis, eles comentam que as crianças que moram 
no Brasil estão na frente em quesito amadurecimento, esperteza e 
malícia, diferente das crianças japonesas, que prolongam o tempo 
de infância.

Para a criança compreender algumas disciplinas escolares, é ne-
cessária a compreensão da língua portuguesa.
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sra. Haru: Ciências não consegue entender. O inglês está apren-
dendo rápido. História e geografia estão com dificuldades. O português 
estava indo, agora com os verbos fica perdido justamente com o pas-
sado, presente e futuro, que mexe com ele. Ele pergunta: “Por que o 
português tem tantos verbos?”.

No aprendizado do idioma japonês, Goro conseguia conjugar 
os tempos verbais corretos. Entretanto, no Japão a criança encon-
trava-se num “ritmo da falta”, ou seja, faltava leitura japonesa para 
desenvolvê-lo na língua.

sra. Haru: No japonês ele consegue pôr os verbos no tempo. A pro-
fessora japonesa dizia que faltava leitura. Ele procurava livros com 
imagens no Japão. Fala que vai demorar de ler. O português, fala que 
não sabe escrever e que prefere falar?

Goro queixa-se porque ainda não conseguiu aprender a língua 
portuguesa nem escrever as palavras que são extensas e as que são 
acentuadas. Parece-nos que Goro ainda não conseguiu compreender 
as regras da nova língua. O medo que a criança sente ao lidar com o 
“não saber” mostra que se ela depara com a sua própria impotência 
diante do desconhecido mundo escolar. Além do mais, a criança 
percebe que não é capaz de agradar a mãe e faz uma comparação da 
sua vida escolar com a vida escolar da mãe, considerando-a excelente 
aluna, uma das primeiras da classe. A criança se sente na obrigação 
de ficar entre os primeiros alunos da classe, pois, se tiver um bom 
desempenho no aprendizado escolar, ganhará uma bolsa de estudos 
e livrará a mãe dos seus gastos escolares. Dessa forma, a criança 
tentará fazer a reparação com mãe, que deverá ser reconquistada por 
Goro se ele se mostrar bem-sucedido em seus estudos. A criança 
sente muita culpa por não alcançar bons resultados escolares.

Pesquisadora: Goro, você estudou no Kumon. O que aprendeu? 
Goro: Letras, palavras e comprar. Pesquisadora: Como foi apren-
der as letras e as palavras na escola Kumon? Goro: Foi legal! Porque 
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aprendi bastante. Pesquisadora: Você está podendo falar o português. 
O que pensa sobre isso? Goro: Matemática hoje está bom, porque 
aprendi no Kumon. Pesquisadora: E o português? Goro: Está indo 
mais ou menos, porque eu erro palavras. Pesquisadora: Quais são 
as palavras? Goro: Palavras compridos e de acento. Pesquisadora: 
Você lembra alguma palavra para me dizer? Goro: Paralelepípedo. 
Pesquisadora: Essa palavra parece um palavrão! Goro: [Ri.] Essa 
palavra não consegue escrever. Pesquisadora: O que sente quando 
não consegue? Goro: Sente com medo. Pesquisadora: O que pensa? 
Goro: Que vai errar. Pesquisadora: O que poderá acontecer se 
errar? Goro: Que a professora vai ficar brava. Pesquisadora: Você 
tem sentido muito medo na escola? Goro: Tem. Pesquisadora: Qual é 
o seu maior medo? Goro: Texto. Pesquisadora: Então, o texto lhe as-
sombra. Você sabe que é assombrar? Goro: Não. Pesquisadora: É ficar 
com muito medo. Goro: Porque a minha mãe fica muito brava. Porque a 
minha mãe tirava nota mais ou menos e depois tudo dez. Pesquisadora: 
Parece-me que sua mãe lhe cobra. Goro: Ela era 2º e 1º. Pesquisadora: 
O que pensa sobre isso? Goro: Que é bom. Aí, não precisa mais pagar a 
escola. Pesquisadora: Como assim? Goro: Se ficar em 1º não precisa 
mais pagar a escola. Pesquisadora: Você está me dizendo que se ficar 
em primeiro lugar da classe não pagará mais a escola? Goro: Hum.

A criança vem mostrando insatisfação por não ter atingido notas 
melhores nas avaliações escolares. Goro tirou a nota 9.3 em inglês, 
porém em língua portuguesa conseguiu 7.3 pontos, que está acima 
da média; justifica que se saiu mais ou menos na avaliação, porque 
está um pouco acima dos 6 pontos, que é a média para a sua apro-
vação. A pontuação de 5.8 ficou para a disciplina de ciências, a qual 
nomeia nota ruim, por estar abaixo da média escolar.

Pesquisadora: O que você não entendeu em ciências? Goro: Não 
entendeu as palavras e os bichos. Palavras que põem acentos. Do Japão 
é mais fácil. Pesquisadora: Parece-me que as palavras portuguesas 
têm mais acentos. Quando não entende, o que sente? Goro: Sinto com 
medo de não saber escrever. De não entender.
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O medo de não saber escrever ou de entender refere-se ao medo 
de ficar impotente diante da vida. A criança teme viver uma eterna 
castração.

Escola japonesa

Pesquisadora: Você gosta dos games brasileiros? Goro: Gosto 
mais do Japão, porque faz barulho. A quadra é grande. [Ele quis dizer 
que a tela desses jogos japoneses é grande.]. A minha escola é grande 
no Japão. Até o sexto ano, tem sexto andar. Pesquisadora: No Brasil, 
como está a escola? Goro: Está um pouco melhor. Eu fico mais con-
versando. Pesquisadora: Como é a escola? Goro: É pequeno, porque 
a minha mãe escolheu. No Japão tinha outro escola, mas eu mudei de 
escola. Tinha artes e ideogramas, gramáticas. Tem laboratório. Ainda 
não faz no Japão. [...] Pesquisadora: Foi difícil aprender matemáti-
ca? Goro: Foi difícil, porque não sabia fazer conta de cem. A divisão 
não sabia. [...] Pesquisadora: A prova de português? Goro: Acho 
que foi ruim, porque tinha bastante erro. Fiquei com medo, né. Não 
entendeu as palavras.

A matemática é uma ciência exata, por isso é uma linguagem 
própria e completamente diferente da língua portuguesa. Apesar de 
Goro, num primeiro momento, ter dificuldades com o aprendizado 
da matemática, ele consegue, após um tempo, compreender a lógica 
dessa ciência. O não conhecimento da língua portuguesa dentro do 
ambiente escolar, por sua vez, acarreta o desamparo emocional na 
criança, uma vez que ela não consegue comunicar o que sente para 
a família, para que possa ser ajudada e se sentir satisfeita em suas 
necessidades. Surge o medo de errar no aprendizado escolar, como 
se tivesse que se esquivar do sentimento de impotência.

Filhos de dekasseguis: brasileiros ou japoneses?

O nome brasileiro/japonês dessas crianças filhas de dekas-
seguis mostra que os próprios pais têm dificuldades em definir a 
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identidade de seus filhos: brasileiros ou japoneses? Cria-se uma 
ambivalência identitária, gerando um sentimento de não pertenci-
mento nessas pequenas crianças. Ao contrário, poderíamos pensar 
numa soma de ambas as culturas, já que estamos lidando com crian-
ças híbridas.

Ao perguntar para Goro se ele é brasileiro ou japonês, ele respon-
de: “Brasileiro, porque nasci no Brasil, na cidade de Bastos”.

A identidade está sendo definida pelo lugar de nascimento. Será 
que Goro se sente brasileiro ou japonês?

Pesquisadora: Para quem está torcendo, Brasil ou Japão? Goro: 
Eu falei do Brasil. Eu estou morando no Brasil. Já na verdade, eu sou 
brasileiro. O meu pai gosta de assistir. Eu acho que o Japão fez um gol. 
Pesquisadora: Quem ganhou o jogo? Goro: Brasil. Não sei. O Brasil 
ganhou de 2 ou 3. O Japão fez 1 ou 2.

Filhos de dekasseguis: o difícil retorno

Na primeira entrevista com a criança Goro, tivemos a sensação 
de que estávamos no Japão. Ele compreendia somente o idioma ja-
ponês. A língua portuguesa parecia nunca ter sido usada por ele e era 
vista como algo estranho, pois era desconhecida pela criança.

Nesse dia, a criança expressou o desejo de retornar para o Japão. 
Depois de três semanas e com novos acontecimentos ocorridos no 
Japão, a criança diz não pensar num futuro retorno para lá, como 
mostra o relato seguinte:

Pesquisadora: Você veio para o Brasil. Você pensa em retornar 
para o Japão? Goro: Não. Lá tem terremotos e tsunamis. Eu não que-
ro morrer lá. Sinto falta dos brinquedos. Eu tinha amigos lá.

Os empecilhos naturais, como os maremotos e terremotos ci-
tados pela criança Goro, são motivos para não pensar num futuro 
retorno ao Japão, caracterizando obstáculos ou impedimentos para 
a volta à “Terra do Sol Nascente”. Motivado pela pulsão de vida, 
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Goro foge da morte. Surgem o sentimento de insegurança e a ameaça 
de morte em terras japonesas.

A criança menciona a falta que sente do ambiente em que vivia. 
Além do mais, os amigos e os seus brinquedos não estão mais em seu 
entorno. A criança (e)imigrante, ao se deslocar para outro país, passa 
pelo processo de separação, vive “enlutada”, tentando elaborar as 
suas perdas.

Pesquisadora: Como está o Brasil para você? Goro: Bom. Pes-
quisadora: O que você gosta? Goro: Comida, arroz com feijão, fran-
gos e carnes. Pesquisadora: Você tem saudades do Japão? Goro: Não 
tem muito. Mais ou menos. Pesquisadora: Do que sente mais saudades 
do Japão? Goro: Da guerra que vai começar. Gostava dos games e dos 
brinquedos. São chiques e duros.

A senhora Haru fala do contato do filho Goro com a pesquisadora:

sra. Haru: Ele voltou contente daqui, dizendo que conversou com 
você. Com a professora não conversa. Acho que ela brinca demais. A visão 
de professora para ele é bem diferente. Tem ser mais madura. Ele dá 
muito crédito para essas pessoas.

Como Goro não compreende o comportamento da professora, 
ele acaba se isolando na sala de aula.

O futuro é visto como algo ameaçador para a criança, como se en-
xergasse um acidente em sua vida. Logo após, fica em silêncio. Goro 
brinca com o jogo da vida, tendo que aprender as novas regras desse 
jogo para ultrapassar os obstáculos encontrados em seu caminho.

Pesquisadora: O que pretende fazer no futuro? Você sabe o que 
é futuro? Goro: Sim. Tenho medo. Porque vai bater o carro. Pesqui-
sadora: Fale um pouquinho sobre isso! Goro: Estava vendo meu avô 
dirigindo o carro. Todo dia que vai na escola.
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A comunicação do retorno de Goro ao Brasil foi feita pela sua 
mãe. A criança sentiu medo em deixar a terra oriental, já que era a 
terra conhecida por ele. Traz em suas lembranças o medo que sentiu 
na chegada ao Japão e do futuro retorno para o Brasil. O Brasil era 
um lugar estranho para Goro, que também não conhecia os seus 
parentes brasileiros.

Pesquisadora: O que pensou quando sua mãe lhe contou que 
iria voltar para o Brasil? Goro: Eu ficou com medo. Quando tinha 
2 anos fui para Japão e não conheceu nada. Eu ficou com medo. 
Pesquisadora: Com medo do quê? Goro: Da escola. Todo mundo 
brigou. Pesquisadora: Alguém brigou com você lá? Goro: Não! Eu 
era novo. Pesquisadora: O que sentiu? O que pensou? Goro: Senti 
um pouquinho de medo. Ainda não conhecia meu tio, minha tia e 
meu Brasil.

O retorno para o Brasil não era discutido em família. As diferen-
ças entre os dois países são encontradas na nova realidade cotidiana. 
O contato de Goro com a nova cultura faz com que possa ir se adap-
tando ao novo ambiente, tornando-se mais acessível.

Pesquisadora: Sua mãe falava do Brasil com você? Goro: Não 
falava do Brasil. Enfatiza que no Japão pode jogar o papel higiênico no 
vaso sanitário e aqui no Brasil não se usa fazer isso. Que não sabia dis-
so. Pesquisadora: Parece-me que está aprendendo a fazer novas coisas 
aqui. Goro: Aí vai ficando mais fácil. [...] Pesquisadora: Você sabe 
por que voltou do Japão? Goro: Vai ter guerra, se ficar vai morrer. Os 
coreanos vão fazer um míssil para explodir tudo. Pesquisadora: Por 
que você voltou do Japão? Goro: Também por causa da guerra. Meu 
pai demorou bastante para vir.

A viagem de retorno de Goro ao Brasil encontra-se cheia de 
fantasias misturadas com um toque de realidade. O Japão tem se 
sentido ameaçado pelos mísseis coreanos, uma vez que a Coreia do 
Norte testa seu arsenal bélico em direção do arquipélago japonês. No 
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entanto, Goro cria a fantasia de ter retornado para o Brasil por causa 
de uma possível guerra que poderia causar sua morte.

Sentimento de vergonha

O sentimento de vergonha não está presente apenas nos diálogos 
das crianças filhas de dekasseguis; a senhora Haru também diz sentir 
vergonha e medo de cometer alguma falha.

Pesquisadora: Você tem amigos? Goro: Todo mundo! Pesqui-
sadora: No intervalo, como que é? Goro: Conversa pouco. Eu tenho 
vergonha. Vai rir de mim. Pesquisadora: Por que pensa que as pessoas 
vão rir de você? Goro: Penso assim.

A senhora Haru idealiza os japoneses nativos como aqueles que 
não sentem vergonha.

sra. Haru: Os japoneses não têm vergonha. O fato dele não ser 
japonês mexeu com ele. Tem esse complexo de inferioridade. Pesqui-
sadora: A vergonha está nos descendentes de japonês? sra. Haru: 
A gente repara que as crianças japonesas questionam os professores. 
Goro: Ainda não tem isso.

Para a senhora Haru, o sentimento de vergonha é:

sra. Haru: Estar na frente de todo mundo e falar errado. Nossos 
termos são antigos. Eles usam muitos termos ingleses. Penso: “Será 
que falo? Ou não falo?”. Pesquisadora: Você fica na dúvida? sra. 
Haru: Sim. Penso: “Será que falo? E se falar errado?”. Japonês é tudo 
sistemático. Às vezes você não se encaixa aí. Nós somos descendentes 
e somos criados nesses sistemas. Japonês é cheio de pormenores. Tudo 
tem uma palavra para usar. Eu ficava me perguntando: “Aí? E agora? 
O que falo?” Preferia nem falar. Tem coisas que a gente pergunta e é 
falta de educação. O brasileiro pergunta. Eu me preocupo falar coisas 
que ofendem. O jovem japonês é mais fácil falar. Com os mais velhos é 
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melhor não falar nada. Com a professora japonesa eu falava, não tinha 
problema. Ela entendia, era uma pessoa de mais ou menos acima dos 
50 anos de idade.

O sentimento da senhora Haru no diálogo anterior não parecia 
ser de uma brasileira imigrante diante dos japoneses. A senhora 
Haru parecia ser uma japonesa que não sabia falar corretamente a 
língua pátria e se sentia envergonhada por não corresponder na for-
ma verbal nipônica. Surgem sentimentos de ambivalência sobre sua 
própria identidade.

O sentimento de desistência é denominado por Goro como “pre-
guiça”, diante das dificuldades escolares que vem enfrentando. Ele 
passa se a autoagredir, se desvalorizando como preguiçoso.

Pesquisadora: Você gosta de algum livro em português? Goro: 
Não. Tem vez com “prigui”. Não gosto muito. Pesquisadora: Tem vez 
que sente preguiça? Goro: É. Pesquisadora: Você acha difícil ler um 
texto em português? Goro: É. Porque não sei muito palavra. Pesqui-
sadora: Parece-me que não sabe compreender o que está escrito. É isso? 
Goro: [Assente com a cabeça]. Pesquisadora: Quando não consegue 
compreender, qual é o seu sentimento? Goro: Vergonha. Pesquisado-
ra: O que é vergonha? Goro: Todo mundo ri. Pesquisadora: Isso está 
acontecendo? Goro: Não.

A vergonha também acaba impedindo a formação de novos 
vínculos de amizades. Ressaltamos que, no início de 2013, a criança 
Goro estava iniciando o ano escolar no Brasil, já havia se alfabeti-
zado, porém apresentava muitas dificuldades de comunicação na 
língua portuguesa. Será que a falta de conhecimento na língua por-
tuguesa dificulta a formação de novos vínculos?

Goro: No começo do ano não perguntava, porque tinha vergonha. 
Pesquisadora: O que é vergonha? Goro: De falar com os amigos. 
Pesquisadora: E agora? Goro: Eu converso com meu amigo e o outro 
não. Tenho dois amigos. A gente conversa de game e pega-pega.
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Urashima Taro

A história de Urashima Taro é conhecida por todos que estudam 
em escolas japonesas. A criança Goro diz conhecê-la, porém, de 
forma direta, diz não desejar mudar nada nela. Cabe destacarmos o 
fato de que Goro parece ainda não ter pensado no tempo e no espaço.

Análise dos desenhos

Chegada ao Brasil

Pedimos para a criança desenhar a sua chegada no Brasil. Fez-se 
esse pedido na língua japonesa. Ele desenha uma árvore: chão, raí-
zes, tronco e a copa sobre o tronco, do lado direito da folha de papel, 
e um avião, o céu e um prédio com várias janelas dispostas horizon-
talmente. Ele escreve no desenho: “axegada no brasiu” e também a 
palavra tanoshii,12 que está em hiragana e significa agradável e feliz.

 12 Tanoshii: [adj] agradável, feliz, apreciável, alegre, contente (Ohno, 1989, p.759).
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Na chegada ao Brasil, Goro não desenhou o chão, como se no 
momento não pudesse se sentir em terra firme. Não há nenhuma 
figura familiar que o acolhe, nem sua própria figura foi desenhada. 
Ele chega ausente em terras brasileiras.

Chegada ao Japão

O desenho da chegada ao Japão traz um avião com várias janelas 
e a figura da cabeça da criança estampada na janela do avião. Seus 
lábios estão vermelhos, os olhos preenchidos com lápis preto, mas 
o nariz está ausente. Fez o céu e a terra. Ele escreve no desenho: 
“axegada no Japão” e também a palavra ureshii13 em hiragana, que 
significa estar contente.

Apesar dos quase 2 anos de idade, Goro, ao representar a chega-
da ao Japão, traz o céu azul e a pista ou chão azul. Parece-nos que ele 
tinha onde pisar.

 13 Ureshii: [adj] estar feliz, contente, satisfeito, alegre (Ohno, 1989, p.855).
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A sua figura está desenhada na janela, parecendo ser de uma pes-
soa mais velha e não de Goro. Talvez ele tentasse olhar pela janela o 
encontro com o novo mundo oriental.

O avião é um símbolo fálico, ele está dentro de uma grande po-
tência; no entanto, há a ausência do nariz na figura. A criança fica 
dentro do avião, não sai para fazer outro nascimento em solo da mãe 
japonesa.

A criança Goro, apesar de escrever que está feliz na chegada ao 
Japão, não desenha nenhuma figura familiar para ampará-lo. Ele se 
sente sozinho e pela metade. Apenas a cabeça está visível.

Desenho da chegada na escola de idiomas

A criança desenha uma casa lateral, com janela, porta, escadas 
e vários traçados quadriculados em outra sala. Fez três estaciona-
mentos para carros e um veículo passando na rua. É como se a casa 
desenhada pela criança estivesse voando, sem chão. O desenho mos-
tra que a criança vive muitas fantasias, porém mostra que o seu eu 
precisa se organizar.
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No segundo desenho, Goro desenha a escola de idiomas por den-
tro. Nele temos a figura da professora na frente da sala de aula e mais 
três alunos. Seu desenho está centralizado entre as duas carteiras. 
Encontra-se sentado na cadeira, onde está escrito a palavra “Eu”. 
No fundo da sala há um armário colorido. Todas as figuras estão 
dentro de um cercado e são traçados primitivos, parecem ter sido 
feitos por crianças menores. Esse cenário desenhado por Goro é uma 
ressonância do seu mundo interno, que se encontra num estado de 
regressão e privação.
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Primeiro dia de aula na escola de ensino fundamental

A criança Goro inicia o desenho pelo lado esquerdo da folha 
de papel. Desenha a sua escola. Em seguida, faz o desenho de uma 
árvore e a segunda árvore do lado direito. Depois escreve o nome da 
escola no prédio. Faz desenhos na cor marrom e que nomeia “terra”, 
“luz” e “árvores”. Logo abaixo, faz uma figura humana muito pe-
quena e usa a borracha para apagar o desenho. Novamente desenha 
a figura humana um pouco maior com uma bolsa, a quem dá o seu 
nome. Desenha dois amigos jogando bola na quadra. Por último, 
uma rua, os estacionamentos e o carro que o avô materno usa para 
levá-lo à escola.

Ao chegar à escola, Goro está sozinho para carregar a sua baga-
gem. Nesse desenho, a criança Goro mostra que está do lado de fora 
das brincadeiras com os amigos. As figuras humanas desenhadas 
pela criança apresentam formas rudimentares diante da sua idade. 
São figuras que têm uma cabeça, tronco e membros. As figuras que 
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representam os dois amigos não têm olhos, orelhas, nariz, boca e 
cabelo. No desenho que representa Goro, há ausência do nariz, da 
boca e das orelhas, ou seja, não possui os órgãos dos sentidos. Pare-
ce-nos que Goro vive grandes perdas, como se lhe faltasse a audição, 
a direção e a comunicação, ficando somente com a visão do seu en-
torno. Os amigos parecem ser surdos, mudos, sem faro e sem visão.

Pesquisadora: O que você desenhou? Goro: Eu indo para escola. 
[As árvores ficam fora da escola. A luz e a terra são para ir à noite para 
a escola. Disse-nos que a porta está fechada porque o professor a fe-
chou.] Pesquisadora: Como é o seu professor? Goro: Mais ou menos. 
Pesquisadora: O que é mais ou menos? Goro: Bravo. Pesquisadora: 
Ele é bravo com você? Goro: Pouquinho. Pesquisadora: O que ele 
fala para você? Goro: “Presta atenção!” Pesquisadora: O que sentiu? 
Goro: Assustou. Pesquisadora: Falou alguma coisa para ele? Goro: 
Não. Assustou. Pesquisadora: O que você pensou que fosse fazer? 
Goro: Brigar. Pesquisadora: Mas ele brigou? Goro: Não. [...] Goro: 
Está carregando a bolsa para ir à escola. Já está indo à escola. Amiga e 
amigo estão na quadra brincando de bola. Eu estou carregando a bolsa 
e logo vou chegar à escola.

Esse desenho feito pela criança Goro mostra o desamparo emo-
cional na escola e na sala de aula. Percebemos nele as ansiedades 
persecutórias que a criança sente em relação ao ambiente escolar. 
O comportamento do novo professor, bem como o tom de sua voz 
e a forma de ensinar, soam estranhos para Goro. Portanto, surge o 
medo de ser destruído na condição de aluno e de não conseguir cor-
responder à autoridade.
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Desenho do rabisco

Os desenhos do rabisco não puderam ser realizados na técnica 
correta, pois Goro começou e terminou os desenhos. O primeiro de-
senho foi um caracol que parece mostrar o seu estado emocional, re-
gredido na chegada ao Brasil, fragilizado e rastejante como o caracol, 
tendo que se mostrar pela metade, como se tivesse que se esconder 
em sua capa protetora.
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O segundo desenho é de um cachorro que denominou “baqui”. 
Nesse desenho, há ausência das orelhas e da boca.

Desenho dos borrões de tintas

A criança Goro pega o jogo de pintura e vai misturando as tintas 
nos vidros e colocando-as no papel sulfite. Disse-nos que nunca 
havia feito essa mistura. Junto com a criança, em outra folha, vamos 
misturando as tintas. Parece-nos que a criança está conseguindo 
se misturar conosco. É uma nova descoberta de Goro. Algumas 
cores são verde-escuras, porém outras são pretas, e vermelhas com 
o laranja do sol. Podemos conjecturar que se trata da mistura do sol 
brasileiro (com a cor amarela) com o sol japonês (de cor vermelha), 
resultando num sol alaranjado. O sol da integração Brasil e Japão, no 
meio de muitas dores e lutos.
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