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Como descendente de japoneses, sempre foi difícil me 
sentir completamente brasileira. Olho no espelho e vejo 

os cabelos negros e lisos, os olhos característicos, a pele clara 
de tom levemente amarelado. A história e a cultura do Brasil 
parecem emprestadas, como uma roupa que não veste direito. 
Apesar do povo brasileiro ter diferentes matizes culturais, parte 
considerável dele tem pouco peso e visibilidade nas narrativas 
predominantes. Como filhos e netos de imigrantes, somos 
atravessados por esse estranhamento em tudo na vida, nos 
costumes que herdamos de outra cultura, da nossa aparência 
física visivelmente distinta, pequenos preconceitos no dia a dia. 
Compreender essa outra cultura que faz parte de nós é um dos 
caminhos para se entender e ter liberdade plena de existir. 
 Em junho de 2019, fiz a rota contrária realizada um dia 
por minha família, buscando no Japão algo que sentia me faltar. 
 Meu amor pelo Brasil não é menor só porque me é 
um pouco estranho, tampouco esperava encontrar no Japão 
uma cultura que me abraçasse totalmente. Estava ciente de 
que nós, imigrantes, acabamos sendo uma espécie híbrida, 
um pouco torta, nem pra lá nem pra cá.
 Nas malas, carregava tudo que poderia precisar: 
roupas para o trabalho (especialmente selecionadas para 
esconder minhas tatuagens), livros de japonês, fotografias dos 
queridos, câmeras fotográficas, presentes. Esperava ser capaz 
de sentir a emoção de viver o desconhecido, mas também de 
aprender a domar a ansiedade, não me castigar tanto com a 



somatização que pesava na lombar e no estômago. Atravessei 
meio mundo até chegar ao Japão, 24h no ar — o fuso horário 
entre os dois países têm doze horas de diferença. Um dia 
inteiro voando já era exaustivo, não conseguia nem imaginar 
o que era viajar por dois meses de navio, como nos tempos que 
meus avós imigraram. É tão longe, lugares opostos. A noite do 
Brasil já é o dia seguinte do Japão e era surreal conversar com 
uma pessoa que estava num dia diferente do meu.
 Foi minha primeira grande viagem sozinha. Embora 
viesse me preparando da melhor maneira possível, meu nível 
de japonês era risível. Tornar-se praticamente uma analfabeta 
da noite para o dia não foi fácil, e além de não conseguir ler 
quase nada, a audição e a fala também me escapavam. Era 
como perder os sentidos e ser jogada no desconhecido. 
 Passei o primeiro mês sem internet móvel. Foi 
preciso compensar a perda da linguagem e a ausência do 
GPS por um olhar mais aguçado: eu tentava mapear as 
construções, ruas, casas, qualquer referência relevante. Era 
uma tarefa difícil, porque as construções do bairro que morei 
eram muito semelhantes: um punhado de casas residenciais 
sem muita personalidade, pré-fabricadas, a paleta de cores 
variando entre cinzas, pastéis, brancos, beges e um tipo de 
vinho. Achava bonita a ferrugem que carcomia as paredes 
feitas de algum material metálico, muito presente por lá. 
 Era tudo muito parecido e pouco lógico, as ruas não 
eram necessariamente paralelas, não encontrava seus nomes 

e nem os números, poucas pessoas circulavam pelas ruas do 
meu bairro. Saía de casa com medo de não conseguir voltar. 
 O olhar de quem viaja e quem mora são diferentes. 
Eu queria tentar estar dentro, pertencer de algum modo, 
como se reclamasse um direito à minha herança cultural. Mas 
eu era uma estrangeira disfarçada de japonesa, meu fenótipo 
disfarçava a brasileira que vinha dentro de mim.
 Esse disfarce causava estranhamento. 
Frequentemente, o atendente da loja não percebia que eu 
não entendia o que ele estava perguntando: “Você tem o 
cartão de pontos?” “Forma de pagamento?” “Quer uma 
sacolinha?” Ainda bem que na província de Toyama as 
pessoas eram quase sempre muito compreensivas e gentis, às 
vezes ficando mais constrangidas do que eu.  
 No primeiro mês, estudei japonês todos os dias. No 
Brasil, estava estudando intensivamente havia quase um ano, 
mas foi insuficiente. Minha grande vontade era a de já saber 
a língua; sonhava com o dia que eu acordaria entendendo 
o que as pessoas falavam, os programas de tv, as placas, os 
cartazes no bonde. Era muito exaustivo tentar compreender 
e me comunicar. Sem muita opção, recolhida em mim, 
fazia investigações pelo novo território usando a câmera 
fotográfica do celular como caderno de notas. 
 Para ir para Toyama assistir as aulas, viajava quase 
a linha inteira do bonde— um total de 21 paradas. Aos 
poucos o carro ia ficando cheio de estudantes; observava os 



uniformes de cada escola, que me remetiam a outro tempo 
na história da moda: saias plissadas azul-marinho para as 
meninas, camisas brancas e calças sociais para os meninos. 
A referência era definitivamente ocidental, seria uma 
vestimenta típica de colégios ingleses? Por baixo das roupas 
formais e anacrônicas, no entanto, estavam adolescentes 
que me pareciam familiares com suas espinhas, mochilas 
esportivas, inseguranças e vaidades. Eles diariamente me 
acompanhavam rumo à cidade. 
 O bonde ia distribuindo os estudantes ao longo da linha. 
Eu acompanhava pela janela outros chegando de bicicleta, até 
desembarcar no terminal da cidade de Takaoka, e, de lá, pegava o 
trem para Toyama. O transporte era sempre muito pontual. 
 No dia da minha primeira aula, perdi um trem 
e cheguei meia hora atrasada (um ultraje no Japão). A 
professora foi compreensiva, mas, dali em diante, com receio 
de me atrasar, chegava quase uma hora antes em Toyama. 
Passava o tempo estudando e fazendo lição de casa na própria 
estação. O lugar era novo, moderno e tinha um mezanino 
com mesas, cadeiras, bancos estofados e até um piano para 
quem quisesse tocar. Estavam fazendo muitas obras por ali 
para ampliação das linhas de ônibus e bonde – elas faziam 
parte da nova infraestrutura para receber os muitos turistas 
que deveriam vir para as Olimpíadas de 2020.
 Do mezanino eu tinha uma vista privilegiada para 
assistir o fluxo matinal de pessoas: executivos indo pegar o 

trem-bala, estudantes encontrando amigos antes de ir para 
a escola, mães com filhos, pequenos grupos de crianças 
pequenas seguindo para algum lugar. As crianças no Japão 
andam em pequenos grupos, sem a supervisão de nenhum 
adulto – eu sempre abria um sorriso ao ver o aglomerado de 
chapeuzinhos amarelos passando. Quando voltava no trem 
das 18h, às vezes viajava com uma dessas turminhas; duas das 
meninas do grupo meninas jogavam cama de gato para se 
distrair no caminho. 
 Transitando pelas linhas de trem, passei a perceber 
um espectro mais amplo dos povos chamados “orientais”, 
que ia muito além dos japoneses, chineses e coreanos que 
encontramos por São Paulo. Conheci outros bolsistas de diversas 
nacionalidades e passei a identificar muitos jovens nas estações 
de trem: indonésios, vietnamitas, tailandeses, paquistaneses. 
 Numa experiência de imersão, quando fui fazer 
a prova de proficiência de japonês na Universidade de 
Toyama, encontrei pessoas dessas nacionalidades. Estava 
numa babel de línguas absolutamente não reconhecíveis. 
Seria mandarim? Tailandês? Hindi? Estranhava a todos 
mas não era estranhada— afinal, como não tinha “cara de 
brasileira”, deviam achar que eu era japonesa ou chinesa. 
Achei triste minha ignorância sobre a cultura e a história de 
tantos povos primos do Japão. 
 Toyama foi meu principal destino ao longo do 
primeiro mês. Como era a única bolsista de nível básico, 



tive aulas particulares com três professoras que se revezavam 
pela semana. Eu passava quatro horas por dia estudando e 
levava quase duas horas para ir e mais duas horas para voltar, 
dependendo dos intervalos entre o trem e o bondinho. 
Acordava cedo para dar conta de chegar no horário; a 
rotina era cansativa, mas eu apreciava muito as paisagens do 
caminho e ver o dia a dia das pessoas.
 Pelas grandes janelas dos vagões, passava por várias 
cidades menores até chegar em Toyama: Etchu-daimon, 
Kosugi e Kureha. O nome de cada uma delas era anunciada 
pelo condutor do trem em tom monótono. A província é 
cortada por muitos rios e o trem cruzava uns quatro nesse 
trajeto de vinte minutos. Diferente de São Paulo, todos os rios 
são muito limpos. Um complexo sistema de irrigação distribui 
a água pelo território e, por isso, lá se planta muito arroz. 
Essa água é abundante e cristalina, oriunda do degelo das 
montanhas, e corre pelos rios ao longo do verão, da primavera 
e do outono. No verão, a umidade presente no ar não permite 
que se veja tão bem, mas quase sempre podia enxergar a 
silhueta da cordilheira marcando os limites da província. 
 Nos meses seguintes, meu cotidiano ficou mais 
tranquilo; terminei o estudo da língua e iniciei meu estágio no 
escritório de design. Fazia a pé ou de bicicleta os trajetos diários 
entre o trabalho e minha casa. O bairro em que eu morava 
me parecia mais feio que bonito, mas acho que, na média, os 
bairros residenciais no Japão tem mais ou menos essa aparência. 

Gostava do clima bucólico que ele tinha, esse ar combinava 
com o meu estado de espírito introspectivo. Himeno era muito 
residencial e silencioso, parecendo quase desabitado. Andava 
pelas ruas estreitas e sem calçadas, porém absurdamente seguras; 
poucos carros circulavam, e quando havia algum, andavam em 
velocidade bem baixa. Vez ou outra, avistava alguns senhores e 
senhoras de cabelos brancos se locomovendo em suas bicicletas, 
levando compras ou indo para algum lugar. 
 O norte para encontrar minha casa era um Lawson 
meio beira de estrada, espécie de loja de conveniência de 
uma rede muito popular no Japão; as conhecidas “kombinis”. 
Não era lá a referência mais elegante, mas, ao ver seu 
sinal projetado ao alto, feito posto de gasolina, sentia-me 
praticamente em casa. Quando fazia alguma compra lá, era 
como uma cidadã comum. Comprava pão barato e suco 
de caixinha pela manhã, sorvete nas madrugadas solitárias. 
Embora o Japão esteja longe da miséria, é comum ver nesses 
estabelecimentos os trabalhadores mais desprivilegiados, 
senhoras de meia-idade, jovens com pouco estudo, 
imigrantes, mendigos, operários em busca de café. 
 Algumas casas do bairro eram muito bonitas, tinham 
uma arquitetura antiga e jardins tradicionais bem cuidados, 
com pinheiros japoneses podados e árvores típicas, o chão  
era pontuado por grandes pedras que conduziam o visitante à 
entrada. Outras casas, mais simples, tinham flores nas janelas, 
pequenas hortas no quintal e vasos de suculentas aos pés das 



portas. No verão, as flores tinham cores fortes e vivas. Em 
algumas janelas e garagens, viam-se alhos e cebolas secando 
pendurados. À noite, as ruas perto de casa eram desertas e 
muito mal iluminadas, mas, diferente de São Paulo, eu não 
tinha medo de transitar por elas. 
 Ia a pé para o trabalho e, no caminho, cruzava a linha 
do bonde. Antes de atravessar, olhava para o farol de trem, 
depois para os dois lados e, por fim, ouvia se o bonde estava 
se aproximando. Só então atravessava. 
 Pegava uma avenida principal curiosa, que tinha 
postes ornamentados e tocava música de elevador. No trajeto, 
passava por um restaurante que servia comida de sumô, por 
um pequeno templo com bonequinhos de pano pendurados, 
por um karaokê com lamen, por um armarinho, por uma 
loja de música. Cruzava a avenida onde ficava meu banco, 
depois havia um restaurante de espetinhos (que nunca 
comi), a quitandinha de uma senhora, e a tentadora vitrine 
da tradicional e familiar loja de bolinhos de arroz. Por fim 
avistava a garagem do carro alegórico do bairro vizinho, 
cruzava a primeira ponte sentido mar, cumprimentava a 
Mari da associação dos moradores do bairro, atravessava o 
estacionamento e chegava ao escritório. 
 Na volta pra casa, meu caminho acompanhava o 
canal de Uchikawa, rio que desagua direto no mar. O canal 
tinha barcos ancorados por toda sua extensão e era cruzado 
por várias pequenas pontes. Caminhando por suas margens, 

observava as moradias. Às vezes, uma garagem da casa de 
um pescador estava aberta e deixava ver as caixas de plástico 
coloridas em que eles armazenavam os peixes. As cordas 
enroladas parecem ter vida própria. Depois de tanto uso, 
assemelham-se a algas ou a uma grande serpente marinha. 
Acabava pensando sobre o amor do meu pai pelo mar e 
pela pesca, e me perguntava se ele sentia saudades das águas 
salgadas de sua terra natal.  
 No final do dia, ao sair do escritório, via uma pequena 
árvore por trás de um muro. A visão de sua silhueta esguia 
indicava o fim de mais um expediente e era também um lembrete 
de que, depois daquele muro, havia o mar. Se o dia fora difícil, 
no fim não importava, porque ele sempre estaria ali para acalmar 
a alma. Uma pequena alegria também habitava meu coração 
por cada pequeno templo que passava. No final da tarde, eu via 
pequenos budas de pedra e suas casas de luzinhas laranjas.
 Ao chegar em casa, se tivesse sorte, comia afoita a 
comida que tinha preparado no dia anterior. Caso contrário, 
tinha que cozinhar o jantar com o estômago roncando. 
Terminada essa urgência, colocava música brasileira e 
preparava um banho de ofurô. Um pouco mais tarde, noite 
no Japão e ainda manhã no Brasil, conversava com o Dú, 
meu companheiro, com a família e os amigos, afastando um 
pouco a solidão antes de dormir.  
 As coisas foram se assentando. Adorava voltar 
do mercado e cruzar de bicicleta os campos de arroz que 



intercalavam quarteirões de casa. Vi o arroz crescer verde 
e bonito no verão e ser colhido no outono. O apartamento 
pequeno, construção tipicamente popular para estudantes 
e trabalhadores, era bem planejado e me acomodava com 
conforto. Aos poucos, fui fazendo dele minha morada. 
Primeiro, o básico: um varal de roupas e pregadores, algo 
para limpar a privada, um baldinho para aproveitar a água do 
ofurô para me banhar, um saquinho para roupas delicadas. 
Depois, fui colando na parede o cronograma dos bolsistas, 
cartazes de exposições que vi e daquelas que queria visitar. 
Arrumei um vaso de flores improvisado com a caixa de suco 
de laranja, que não deixava de ter sua graça, com seu design 
moderno e de cores vibrantes. 
 Enfim, estava em casa.



Imagens digitais feitas com um smartphone Motorola G3 
em 2019 na província de Toyama.
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