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There is no Frigate like a Book   
To take us Lands away,   
Nor any Coursers like a Page   
Of prancing Poetry –    
This Traverse may the poorest take          
Without oppress of Toll –    
How frugal is the Chariot   
That bears a Human soul. 

 

Emily Dickinson (1830-1886) 
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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho, uma análise comparativa das obras Brazil-Maru e Circle K 

Cycles, de Karen Tei Yamashita, está estruturado sobre dois eixos, o coletivo e o individual, 

norteados pela teoria da diáspora. A investigação do coletivo se alicerça no exame das 

características das formações diaspóricas representadas nos dois livros, bem como a tensão 

decorrente das negociações entre diáspora e Estado-nação.  

O aspecto individual é explorado por meio da análise de subjetividades 

diaspóricas, ilustradas por personagens selecionados de Brazil-Maru e Circle K Cycles. Nessa 

abordagem, os sujeitos diaspóricos são examinados a partir de suas identificações culturais 

fluidas e heterogêneas, constituídas na mobilidade diaspórica e reconstituídas continuamente.  

Nas considerações finais, relacionamos e discutimos aspectos literários que 

compõem o espaço literário diaspórico de Yamashita. Identificamos e delineamos traços 

textuais, paratextuais, biográficos e linguísticos em relação com a diáspora, estabelecendo, 

por fim, a noção de “Diaspoética”, articulada a partir da estratégia de interpretação que 

empreendemos por meio da teoria da diáspora. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present work, a comparative analysis of Brazil-Maru e Circle K Cycles, by 

Karen Tei Yamashita, is structured on two axes, the collective and the individual, informed by 

the theory of diaspora. The research of the collective is grounded in the examination of 

diasporic formations’ characteristics, which are represented in both books, as well as the 

tension resulting from negotiations between diaspora and Nation-State.  

The individual aspect is explored through the analysis of diasporic subjectivities, 

illustrated by selected characters from Brazil-Maru and Circle K Cycles. In this approach, 

diasporic subjects are examined from their fluid and heterogeneous cultural identifications, 

constituted in diasporic mobility and continually reconstituted. 

In the conclusion, we list and discuss literary aspects which give shape to 

Yamashita’s literary diasporic space. We identify and delineate textual, paratextual, 

biographical, and linguistic features in their relation with diaspora and establish, as a final 

point, the notion of "Diaspoetics", articulated from the interpretation strategy we undertook 

by the means of the theory of diaspora. 
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1. Introdução 

 
Existe espalhado e dividido entre os povos em todas 
as províncias do teu reino, um povo cujas leis são 
diferentes das leis de todos os povos e que não 
cumpre as leis do rei; pelo que não convém ao rei 
deixá-lo ficar.  
Bíblia Sagrada, Ester, 3:8.  

 

 

Temos testemunhado, nas últimas décadas, uma série de inovações teóricas no 

meio acadêmico, com repercussões nos estudos literários. Contribuições de pensadores 

contemporâneos como Stuart Hall, Edward Said, Homi Bhabha, Arjun Appadurai e James 

Clifford foram aplicadas aos estudos literários, revitalizando-os a partir de um pensamento 

culturalista e interdisciplinar. Dentre os conceitos-chave que emergiram no recente 

movimento, denominado estudos culturais, a diáspora desponta como um instrumento para se 

compreender o que é cultura em um mundo aprisionado no sistema de Estados-nações. Mais 

que um fenômeno de mobilidade humana, a diáspora tem se revelado uma forma de pensar 

além desse confinamento. 

Os estudos sobre a diáspora podem ter se intensificado recentemente, mas a 

palavra em si, bem como o fenômeno de dispersão populacional, são antigos.  Diáspora se 

origina do grego diaspeirein, isto é, “espalhar”. O prefixo dia- contém a ideia de “movimento 

através”, “passagem” ou “afastamento”, ao passo que speirein significa “semear ou 

dispersar”.  Tradicionalmente, o termo é utilizado para descrever a dispersão dos judeus no 

mundo, após serem obrigados a se retirar da terra prometida por Deus, denominada Judéia 

pelos romanos e, mais tarde, chamada de Palestina.  Muitos estudiosos demarcam como início 

da diáspora o exílio forçado dos judeus na Babilônia, em 586 a.C.. Posteriormente, a 

dispersão voltou a ocorrer, devido a invasões constantes de persas, gregos e romanos. Até 

hoje, os judeus vivendo fora de Israel são denominados judeus da diáspora.  

Na Bíblia, o termo diáspora tem um sentido de castigo divino. Segundo o Oxford 

English Dictionary Online, o vocábulo foi inicialmente utilizado entre os séculos III e II a. C., 

em uma tradução do hebreu para o grego: “Esē diaspora en pasais basileias tēs gēs”, ou 

“haverá uma dispersão em todos os reinos da terra”, no livro do Deuteronômio, Velho 

Testamento. Mais adiante, no mesmo livro, Moisés avisa ao povo das consequências advindas 

da desobediência aos mandamentos de Deus, enfatizando, no versículo 64, a conotação 
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negativa da mobilidade diaspórica: “O Senhor te dispersará entre todos os povos, de uma à 

outra extremidade da terra. Lá servirás a outros deuses que nem tu nem teus pais conheceram, 

ídolos de madeira e pedra” (DEUTERONÔMIO, 28:64). Como uma maldição, a condição 

diaspórica é também associada a pestes, enfermidades, loucura, fracasso e derrota.  

O termo diáspora, conforme empregamos nesta tese, não contradiz sua etimologia 

nem os significados mais tradicionais, mas é ampliado e revisto, de acordo com implicações 

mais atuais, como as identificadas por Steven Vertovec (1997), para quem diáspora pode se 

referir a uma  “forma social”, um “tipo de conscientização” e  um “modo de produção 

cultural” (VERTOVEC, 1997, p. 277-78). Para nós, o verdadeiramente instigante é a diáspora 

como teoria e suas implicações epistemológicas. Por meio delas, a diáspora adquire, dentre 

outros aspectos, novas conotações: capacidade de adaptação, obstinação, tenacidade, 

construção, transformação e contribuição. Nesse contexto, é de se supor que as definições 

para o termo diáspora evoluam, deixando de se referir apenas à dispersão dos judeus para 

abranger quaisquer outros povos que se dispersem para terras estrangeiras, saídos de um 

centro ou terra natal.  

 Portanto, são as discussões mais recentes que orientam esta pesquisa, cujo 

referencial teórico se baseia, sobretudo, em estudos publicados a partir de 1991. O recorte se 

fez necessário porque, mesmo enfocando a discussão contemporânea, verificamos uma 

paradoxal “dispersão” do uso do termo no meio acadêmico, que Rogers Brubaker (2005) 

chama de “diáspora da diáspora”: se, por um lado, a dispersão está em sintonia com a noção 

de diáspora como teoria multidisciplinar, por outro incorre no risco de perda do rigor 

científico na proliferação desenfreada do uso do termo. Nossa fronteira teórica tem como 

marco divisório simbólico o lançamento de Diaspora: a Journal of Transnational Studies 

(1991), um periódico que inaugura uma nova era nos estudos sobre a diáspora. Devemos, 

entretanto, fazer justiça e mencionar um trabalho anterior: a coletânea Modern Diasporas in 

International Politics, editada por Gabriel Sheffer em 1986, obra que, segundo Sudesh Mishra 

(2006), deu início ao “falatório” e à “aglomeração” em torno da diáspora. Nessa coletânea, 

dois trabalhos alcançaram maior destaque: “A New Field of Study: Modern Diasporas in 

International Politics”, do próprio Sheffer (1986) e “The Impact of Homelands upon 

Diasporas”, de Walker Conner (1986). No primeiro, Sheffer (1986) oferece não apenas uma 

acepção para diáspora moderna, ampliando o uso do termo diáspora para incluir a dispersão 

de diferentes povos, mas desenvolve o conceito de “relação tríade” entre a diáspora, a terra 

natal e o país hospedeiro. No segundo, Conner (1986) enfatiza o laço afetivo entre a diáspora 

e a terra natal, exemplificado por sinônimos como motherland e fatherland, palavras que 
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abarcam a carga emocional existente na noção de homeland. Conner (1986) conclui que “as 

percepções psicológicas sobre a terra natal e os mitos que elas criam são a matéria prima da 

qual são feitos os sonhos. Mas são os sonhos e as percepções que dão forma ao nosso 

comportamento” (CONNER, 1986, p. 38). 1 

Outra publicação relevante que antecede a 1991 é o artigo de John Armstrong 

(1976) “Mobilized and Proletarian Diasporas”, publicado dez anos antes do livro de Sheffer 

(1986) no The American Political Science Review. O autor é um dos primeiros a categorizar 

as diásporas, classificando-as segundo sua conjuntura no país hospedeiro, que pode ser de 

vantagem ou desvantagem. Ao longo do artigo, Armstrong (1976) ressalta “as diferenças 

críticas entre a posição das diásporas mobilizadas e as proletárias” (ARMSTRONG, 1976, p. 

405).2  

Armstrong (1976), Sheffer (1986) e Conner (1986) são frequentemente citados 

nos trabalhos sobre diáspora publicados a partir de 1991, o que ajuda a comprovar seu 

prestígio. Todavia, a necessidade de uma delimitação teórica para esta tese nos levou a 

priorizar publicações de Stuart Hall (1990, 1992, 1996, 1997a, 1997b, 1997c, 1999, 2003), 

William Safran (1991), Khachig Tölölyan (1991, 1996, 2007), James Clifford (1994, 1997, 

1998), Robin Cohen (1995, 1997, 1999), Avtar Brah (1996), Arjun Appadurai (1999), Paul 

Gilroy (1999) e Sudesh Mishra (2002, 2006). Os teóricos escolhidos têm feito parte de nossa 

história acadêmica. Desde 1998, nosso interesse pelas literaturas em língua inglesa se fundiu 

ao fascínio pelas experiências de mobilidade humana, retratadas em textos de escritores 

pertencentes às diferentes diásporas que conhecemos. Dentre os que se estabeleceram na 

Inglaterra, podemos destacar Salman Rushdie, V.S.Naipaul e Caryl Phillips. No Canadá, 

sobressaem Michael Ondaatje e Dionne Brand. Dos radicados nos Estados Unidos, tivemos a 

oportunidade de ler Diana Abu-Jaber e Joseph Geha, de origem árabe; os latinos Cherríe 

Moraga, Sandra Cisneros, Julia Alvarez e Dolores Prida; as afro-americanas Toni Morrison e 

Alice Walker. Vindas da Índia, temos Jhumpa Lahiri e Bharati Mukherjee e, de outros países 

asiáticos, Amy Tan, Jessica Hagedorn e Maxine Hong Kingston.   

A atração pela literatura desses escritores diaspóricos culminou na decisão de 

tomar parte no processo seletivo do mestrado em Estudos Literários da UFMG, apresentando 

um projeto que propusesse investigar um dentre aqueles autores recentemente lidos. Nessa 

ocasião, tivemos o primeiro contato com a escrita de Karen Tei Yamashita, que decidimos 
                                                 
1 “Psychological perceptions of homelands and the myths to which they give rise are the stuff that dreams are 
made of. But it is dreams and perceptions that shape our behavior.” Esta e as demais traduções na tese são 
nossas. 
2 “…the critical differences between the position of the mobilized and the proletarian diasporas.” 
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pesquisar. Nascida na Califórnia, Yamashita é neta de japoneses que imigraram para os 

Estados Unidos na passagem do século XIX para o XX.   A multiplicidade de sua produção 

artístico-literária impressiona, conforme relata Robin E. Field (2003): “Yamashita trabalhou 

com uma série de gêneros e mídias artísticas, que incluem um roteiro de cinema, peças de 

teatro, contos, romances, arte performática, ensaios, um diário eletrônico e uma coletânea de 

contos” (FIELD, 2003, p. 328). 3 É autora dos romances Through the Arc of the Rain Forest 

(1990)4, Brazil-Maru (1992) e Tropic of Orange (1997), além das coletâneas Circle K Cycles 

(2001) e I Hotel (2010). Escreveu ainda as peças de teatro Hannah Kusoh, Noh Bozos e O-

Men. Dentre os contos, merecem destaque “Madama B” (1993), “The Last Secretary” (1996) 

e “The Bath” (1975), vencedor do Concurso de Contos do Amerasia Journal, em 1975.  

Acreditamos ser arriscada a tarefa de tentar sintetizar o conjunto da obra de 

Yamashita em termos de temas, assuntos, mensagens e contextos. Porém, pode-se falar em 

uma tendência da escritora em descrever o mundo contemporâneo que, para ela, é marcado 

por conflitos decorrentes do encontro de culturas distintas, compostas por comunidades e 

sujeitos instáveis e fluidos, que desestabilizam as noções ortodoxas de fronteiras geográficas 

ou culturais. Na opinião de Jean Vengua Gier e Carla Alicia Tejeda (1998), o trabalho de 

Yamashita “é engajado nas questões da identidade híbrida e nas políticas da mobilidade” 

(GIER; TEJEDA, 1998, p. 2),5 típicas dos tempos de globalização. 

A biografia da escritora que, de acordo com Kandice Chuh (2006), “reflete o 

interesse consistente de sua escrita por movimento, migração e transformação” (CHUH, 2006, 

p. 620),6 nos revela como ela própria se insere nesse contexto. A imigração de seus 

antepassados japoneses determina sua nacionalidade estadunidense, mas Yamashita, desde 

cedo, optou voluntariamente pela mobilidade além das fronteiras de seu país. Viajou para o 

Japão no início dos anos 70, com o objetivo de pesquisar sua genealogia. Em 1975, recebeu 

uma bolsa de estudos para investigar a imigração japonesa no Brasil. Veio para uma 

temporada de seis meses, mas terminou permanecendo nove anos, casando-se com o arquiteto 

brasileiro Ronaldo Lopes de Oliveira, com quem teve dois filhos. O retorno aos Estados 

Unidos ocorreu em 1983.  

                                                 
3 “Yamashita worked with a variety of genres and artistic media, which include a screenplay, plays, short stories, 
novels, performance art, essays, and an electronic journal and short story collection.” 
4 Through the Arc of the Rain Forest rendeu à Yamashita os prêmios literários Janet Heidinger Kafka Prize e o 
American Book Award. Em português, recebeu o título Matacão, uma lenda tropical, tendo sido traduzido por 
Cristina Maria Stevens e Carolina Berard.  
5 “Her works engage the question of hybrid identity and the politics of mobility.” 
6 “…reflects the consistent interest in her writings in movement, migration, and transformation.” 
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Em meio a aspectos globalizantes e híbridos, tanto na produção literária quanto na 

biografia da autora, destaca-se um interesse pela cultura brasileira, despertado pelo período 

vivido no Brasil. Três de seus livros trazem personagens, enredos, tempos e espaços 

brasileiros ou relacionados ao Brasil. Na perspectiva plural de Yamashita, o Brasil e os 

brasileiros formam um conjunto variado, cuja abordagem criativa chamou a atenção de 

Cristina T. Stevens (2001).  Em “O Brasil na agenda pan cultural de Karen Tei Yamashita”, a 

crítica discute os romances Through the Arc of the Rain Forest (1990) e Brazil-Maru (1992), 

concluindo que a literatura de Yamashita difere daquela de outros escritores estadunidenses que 

tiveram o Brasil como cenário de suas obras, como John Updike, John dos Passos e Elizabeth Bishop:  

 
Esses escritores analisam o Brasil como observadores externos e parecem querer 
arrogar a eles a autoridade do etnógrafo [...]. A atitude condescendente desses 
escritores contrasta com a perspectiva adotada por Yamashita, que mergulha em 
nossa cultura para vivenciá-la de forma espontânea e verdadeira. (STEVENS, 2001, p. 271)   

 

As referências perspicazes ao Brasil também nos serviram de motivação para as 

escolhas feitas no mestrado, concluído em 2006. Nesse estudo, tomamos o primeiro romance 

de Yamashita, Through the Arc of the Rain Forest (1990), como objeto de análise. O decorrer 

da pesquisa, entretanto, ampliou nossa perspectiva para além da representação de um país e 

seus cidadãos, levando- nos a interpretar Through the Arc como uma representação do mundo 

contemporâneo no qual a mobilidade acontece em escala global, induzindo a um estado de 

instabilidade das fronteiras tradicionais que circundam nossos espaços físicos e não físicos. 

Nessa obra, pudemos constatar que o efeito da mobilidade global remodela a dimensão local, 

transformando espaços e deslocando sujeitos. Vimos também que, em meio à negociação 

entre o global e o local, o nacional é uma dimensão fortemente afetada, na medida em que os 

Estados-nações parecem ter suas fronteiras enfraquecidas. Nas considerações finais da 

dissertação, ressaltamos o uso específico de recursos estruturais e estilísticos da autora para 

oferecer aos leitores, por meio da narrativa, novos entendimentos do mundo contemporâneo, 

mais complexos em relação às perspectivas mais convencionais.  

Ainda no mestrado, percebemos que poderia haver um universo literário mais 

rico, a ser descoberto nas outras obras publicadas pela autora. Assim, a presente tese pode ser 

entendida como uma sequência dos estudos e pesquisas iniciados em 2004. Mas, desta vez, 

optamos por analisar e comparar as obras Brazil-Maru e Circle K Cycles, publicadas em 1992 

e 2001, respectivamente.  Brazil-Maru é um romance dividido em cinco partes, cada uma com 

seu próprio narrador. A história é ambientada na Comunidade Esperança, no interior de São 
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Paulo, onde um grupo de imigrantes japoneses se instala em 1925. A chegada no navio 

Brazil-Maru, o idealismo dos colonos e seus valores, a ascensão das lideranças comunitárias, 

assim como os primeiros casamentos e nascimentos são descritos por Ichiro Terada, 

conhecido pelo apelido Emiru, em referência ao personagem Emílio, da obra de Jean Jacques-

Rousseau. Após a exposição dos fatos e personagens que alicerçam a história, a narrativa se 

torna bem mais crítica na voz de Haru Okumura. Ao contrário de Ichiro, ela revela que há 

doentes abandonados, casamentos impostos, pessoas que sofrem com a saudade da terra natal, 

intrigas e desmandos. É Haru quem relata prisões, agressões e confiscos de bens dos 

japoneses, ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. Ela também descreve o pós-guerra, 

em que informações desencontradas se alastram, dividindo os japoneses no Brasil em 

Kachigumi e Makegumi. O primeiro grupo acredita que o Japão venceu a guerra, enquanto o 

segundo sabe da derrota. Organizados em uma sociedade secreta, os Kachigumi ameaçam de 

morte os Makegumi, a quem consideram traidores. A guerra particular entre os japoneses no 

Brasil termina com o assassinato de Okumura, pai de Haru, tido como Makegumi.   

Na seção seguinte, os fatos são narrados pelo marido de Haru, o líder comunitário 

Kantaro Uno. Egocêntrico, Kantaro deseja contar sua história de “sucesso”, mas acaba 

fornecendo detalhes nada positivos sobre a vida secreta que leva em São Paulo. Kantaro 

sustenta uma amante e gasta o dinheiro dos agricultores com farras e extravagâncias. O 

esbanjamento se soma à má administração da cooperativa, o que culmina na falência e na 

perda das terras da comunidade, em 1959. Deste ponto em diante, o narrador é Genji Befu, 

sobrinho de Kantaro. Genji fala de novos colonos que se juntam ao grupo, trazendo hábitos 

ocidentais como o cigarro e o uísque, além de oferecer sua perspectiva sobre outras 

personagens, especialmente Ichiro, Haru e Kantaro. Entretanto, sua narrativa é mais pujante 

nas ocasiões em que relata sua própria história: Genji havia sido um garoto mimado, 

tornando-se um adulto frustrado e desajustado, a ponto de tentar suicídio. De certa forma, 

Genji, sendo parte da primeira geração nascida no Brasil, personifica o fracasso do projeto 

dos imigrantes que fundaram Esperança, comunidade agrícola que deveria se tornar uma 

“grande civilização”. O encerramento de Brazil-Maru se dá pela voz de Guilherme, o único 

entre os narradores que não é habitante de Esperança. Guilherme informa o leitor sobre a 

morte de Kantaro e Genji, sobre a divisão da comunidade após a falência de 1959 e o 

desfecho de Ichiro Terada que, com 76 anos de idade, fala da neta que imigra para o Japão, 

onde é operária, apesar de ter se formado em arquitetura. 

De certa forma, Circle K Cycles parece continuar a história dessa comunidade 

nipo-brasileira de Brazil-Maru.  O livro é uma coletânea dividida em oito partes que 
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combinam gêneros textuais diferentes em primeira e terceira pessoa. Os contos em terceira 

pessoa são ficcionais, trazendo personagens nipo-brasileiros que vivem nas cidades industriais 

do Japão. Uns, como Zé Maria e Paulo, trabalham em fábricas ou suas subsidiárias. Outros, 

como Alice e Célia, desenvolvem pequenos negócios voltados para a comunidade brasileira. 

Personagens como Miss Hamamatsu e Maria Madalena sobrevivem de atividades inusitadas. 

Crianças como Iara e José vivem o drama da discriminação na escola. O tom das histórias é 

variado: em algumas passagens dramáticas, a autora aborda acidentes de trabalho, alcoolismo 

e suicídios entre os nipo-brasileiros.  Em outras, no entanto, é frequente a alternância para um 

tom narrativo mais alegre, que descreve bons momentos, como o jogo da seleção brasileira de 

futebol. A autora também faz uso do humor para narrar as soluções criativas de sobrevivência 

encontradas por brasileiros no Japão, bem exemplificadas na personagem Maria Madalena e 

suas três conversas telefônicas simultâneas: um serviço de sexo por telefone e a venda de 

anúncios publicitários, intercalados por um diálogo hilariante com a amiga Alice. Acima de 

tudo, as personagens de Circle K Cycles, a quem Roy Osamu Kamada (2001) chama de 

“filhas da diáspora japonesa”, são “confrontadas por displaçamentos econômicos e culturais 

que as forçam a questionar quem são e de onde vêm” (KAMADA, 2001, p.1).7 

Em meio a essas inúmeras personagens, presentes em seis contos narrados em 

terceira pessoa, Yamashita intercala textos que refletem sobre raça, hibridismo, diferenças de 

costumes, língua, comida e comportamento, sempre contados em primeira pessoa. Os meios 

de expressão literária variam: alguns, como “Purely Japanese”, “Backache”, “Circling 

Katakana”, “Saudade” e “Epilogue: Wagahai wa Nikkei de Aru” são ensaios curtos. “Circle 

Trash/Maru Gomi” é escrito como um diário de viagem, relatando o ocorrido em abril de 

1997, mês em que Yamashita se esforça para se adaptar aos costumes japoneses. “May: 

Touch your Heart Circle K” é um capítulo feito de colagens de fragmentos reunidos pela 

autora durante sua estada no Japão: notícias de jornais e revistas, cartazes publicitários, 

anúncios, formulários de emprego, logomarcas de empresas e produtos, ilustrações e fotos do 

arquivo pessoal da autora. “Circle K Recipes” mescla receitas de comida japonesa e brasileira, 

intercaladas a reflexões sobre a diferença cultural, que pode ser percebida a partir da 

comparação entre o arroz japonês e o brasileiro, entre outros pratos. Na opinião de Jason 

Picone (2002), “a fusão brilhante de formas em Circle K Cycles é perfeitamente adequada ao 

                                                 
7 “…confronted by economic and cultural displacements that force them to question who they are and where 
they come from.” 
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seu tema, proporcionando um insight das vidas caleidoscópicas dos decasséguis” (PICONE, 

2002, p. 136).8 

Logo na primeira leitura, a história contada em cada obra nos instigou, de forma 

quase instantânea, à aventura de uma abordagem comparativa: se Brazil-Maru conta a vida de 

japoneses que se deslocam para o Brasil, Circle K Cycles faz o percurso inverso, narrando o 

dia a dia de nipo-brasileiros que foram trabalhar no Japão. Em um segundo momento, a 

possibilidade de contrastar formas literárias absolutamente distintas aguçou-nos o senso de 

pesquisadores: quantas escritoras existem em Karen Tei Yamashita? 

A ousadia de tal questionamento nos foi estimulada por Jorge Luis Borges (2001). 

Quando nosso projeto de pesquisa se desenhava, a comparação entre uma escritora e ela 

mesma não nos parecia comum em literatura comparada. Mesmo assim, o desejo de fazer tal 

estudo comparativo persistia. Então, em uma releitura do conto “Pierre Menard, autor de 

Quixote”, de Borges (2001), verificamos que o autor defende a “originalidade” do texto do 

escritor fictício Pierre Menard, embora ele seja uma cópia inalterada de Dom Quixote de La 

Mancha, de Miguel de Cervantes. Apesar disso, o narrador de Borges considera que o texto 

de Menard não é apenas diferente, mas muito mais rico que o de Cervantes. Com esse 

argumento, Borges (2001) intenciona romper com a noção de sacralização da autoria e 

discutir a mudança da percepção e recepção do texto literário pelo leitor de diferentes épocas, 

já que 300 anos separam o Dom Quixote de Cervantes e o Dom Quixote-cópia de Menard.  

Borges (2001) demonstra, através de “Pierre Menard”, que é possível ver o mesmo 

texto de maneiras diferentes, a ponto de considerá-lo não o mesmo, mas dois textos distintos. 

Ao atribuir o mesmo texto a dois autores, separados pela dimensão temporal e pelo lócus de 

enunciação, Borges (2001) abre-nos a possibilidade inversa: analisar dois textos de uma 

mesma escritora, como se pertencessem a duas, considerando que as obras apresentam 

distinções estilísticas notáveis e são de fases distintas da carreira de Yamashita. Nesse caso, 

configura-se uma das hipóteses que nos estimularam a escolha desses dois livros de 

Yamashita: a fim de alocar narrativas em tempos e espaços distintos, a autora faz uso 

deliberado de formas literárias e linguagens específicas para cada livro.   

Além do tempo e do espaço, elementos como enredo, personagens e narradores 

também se diferenciam ao serem confrontados, propiciando uma análise mais rica. Quanto às 

semelhanças, as obras se cruzam, principalmente, no tema do deslocamento humano e nos 

conflitos gerados a partir dele. Por isso, nesta tese, analisamos e comparamos a forma como 

                                                 
8 “Circle K Cycles's brilliant fusing of forms is perfectly suited to its subject matter, giving insight into the 
kaleidoscopic lives of dekasegi.” 
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Yamashita representa as comunidades diaspóricas nas duas obras e a maneira como as 

personagens – japoneses no Brasil e nipo-brasileiros no Japão – ilustram, por meio de sua 

caracterização, as situações e os sentimentos típicos da diáspora, desde os conflitos 

vivenciados no país hospedeiro até as transformações dos valores e aspectos identitários 

trazidos do país de origem. Além das teorias sobre diáspora, as obras são relidas à luz de 

textos que tratam de conceitos complementares, pertinentes ao recorte teórico, como 

etnicidade e raça, Estado-nação e comunidades imaginadas, entre-lugar, identificação, sujeito 

e seu posicionamento, globalização e hibridismo. Em algumas situações, utilizamos trechos 

de entrevistas concedidas pela autora e de alguns textos críticos sobre suas obras, que ainda 

são relativamente pouco pesquisadas. 

Esses conceitos teóricos a que recorremos são investigados ao longo dos capítulos 

desta tese, que é estruturada sobre dois eixos centrais: o coletivo e o individual. Nos dois 

capítulos iniciais, demonstramos a diáspora nas obras e a problematizamos a partir de seus 

aspectos de grupo, objetivando a apreensão de afinidades e semelhanças. Os dois capítulos 

finais têm a dimensão individual como objeto de análise, investigada por meio da análise de 

perfis de personagens relevantes. Assim, destacamos não mais os traços de semelhança, 

formadores da coletividade diaspórica, mas as diferenças que caracterizam os sujeitos 

diaspóricos individualmente.   

No segundo capítulo, que se segue, propomo-nos a arrolar e examinar elementos 

nas narrativas que apontem para respostas a questionamentos iniciais: o que é uma diáspora? 

O que caracteriza uma comunidade diaspórica? Que características condizentes com as 

descrições teóricas de diáspora podem ser encontradas nas obras de Yamashita? Quais 

extrapolam o discurso teórico? Dentre as constatações finais do capítulo, a proposição de que 

Brazil-Maru e Circle K Cycles retratam, de fato, duas formações diaspóricas se confirma, 

muito embora se possa concluir que nenhuma diáspora é portadora de um perfil homogêneo, 

ajustado ipsis litteris ao que é descrito teoricamente. 

No terceiro capítulo, analisamos as relações entre as comunidades diaspóricas e o 

Estado-nação, seja ele o Brasil ou o Japão, abordando como alguns aspectos culturais 

nacionais  �  o esporte, a língua nacional e a comida   �  são reimaginados na diáspora. 

Nossa apreciação nos direciona para a ideia do entre-lugar diaspórico, uma dimensão que vai 

além do espaço geográfico, caracterizando-se por propiciar circunstâncias que desestabilizam 

preceitos de unidade e pureza ditados pelo Estado-nação, que se revela um construto social.  

O quarto capítulo destaca o sujeito diaspórico em Brazil-Maru e suas identidades 

diasporizadas. A investigação é estabelecida por meio do contraste entre um modelo 
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identitário fixo em permanente tensão com a multiplicidade de identificações que caracteriza 

as personagens narradoras. A construção de cada perfil, que se processa na luta individual 

entre o fixo e o fluido, demonstra as dificuldades decorrentes da tentativa de se livrar de 

identidades impostas a fim de se experimentar a pluralidade identitária. Concluímos, no 

capítulo, que a mobilidade diaspórica em si não garante a transição entre o fixo e o fluido, 

podendo até mesmo agravar a frustração daqueles que desejam sair da prisão dos modelos 

identitários fixos. 

No quinto capítulo, dedicamo-nos ao estudo do sujeito diaspórico em Circle K 

Cycles, construído na era da globalização e reconstruído pelos fluxos culturais globais.  

Apesar de ter um contexto histórico, geográfico, social e cultural próprio, o sujeito em Circle 

K Cycles também negocia, como o de Brazil-Maru, suas identificações múltiplas com padrões 

que visam à homogeneização e ao controle. Apesar de influentes, os instrumentos 

homogeneizantes que atuam sobre o sujeito não conseguem destruir sua heterogeneidade, 

tampouco o hibridismo cultural que caracteriza a comunidade diaspórica.  

As considerações finais encerram nossa pesquisa com uma explanação sobre 

espaço literário, prosa diaspórica e aquilo que denominamos espaço literário diaspórico de 

Karen Yamashita, uma conclusão a que chegamos por meio das análises do coletivo e do 

individual, desenvolvidas ao longo dos quatro capítulos da tese. Nesse comentário final, 

procuramos discutir aspectos textuais, paratextuais, biográficos e linguísticos que 

caracterizam a literatura de Yamashita, atribuindo-lhes qualidades diaspóricas, compatíveis 

com as que detectamos na análise do conteúdo das obras. Finalmente, refletimos sobre nossa 

operação de leitura, a qual denominamos “Diaspoética”, uma articulação entre o texto, o 

paratexto e o contexto, feita por meio da teoria da diáspora. 

Nossa contribuição, no âmbito dos estudos literários desenvolvidos no meio 

acadêmico brasileiro, tem como um de seus principais fundamentos o ineditismo que permeia 

a investigação: o trabalho é uma análise comparativa de duas obras até então não 

confrontadas, elaborada por meio de uma abordagem teórica incomum no que se refere à obra 

de Yamashita. Para isso, um estudo teórico minucioso é entrelaçado ao texto crítico que 

apresentamos. Ademais, nossa pesquisa contribui para divulgar um caso de representação 

literária de uma diáspora brasileira, tema que é raro seja na literatura brasileira ou na de outros 

países.   
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2. MAPEANDO A DIÁSPORA  
EM BRAZIL-MARU E CIRCLE K CYCLES 
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As diásporas já não estão mais pendentes entre 
destinos e origens geopolíticos, ou entre as 
comunidades imaginadas aqui e lá. Em vez 
disso, por serem diferentes de outras entidades 
sociais e por protelarem suas reivindicações 
de identificação territorial, elas assumem as 
características do suplemento desviante. 
(MISHRA, 2006, p. 174)9 

 

 

2.1 Diáspora: um conceito deslizante 

 

Diáspora é, de acordo com Paul Gilroy (1999), uma palavra antiga, para a qual “foi 

dada um sabor decididamente moderno devido à sua utilidade inesperada” (GILROY, 1999, p. 

293). 10 No entanto, em certas discussões acadêmicas atuais, o vocábulo “diáspora” tem sido 

confundido como outros fenômenos de mobilidade humana, como a imigração e o exílio. Para 

Stéphane Dufoix (2008), “diáspora é, atualmente, um termo tão instável que não é raro observar 

uma quantidade de alterações semânticas em um único texto, às vezes em um mesmo 

parágrafo” (DUFOIX, 2008, p. 54).11 Refletindo sobre o aumento significativo do uso do 

termo diáspora12, o teórico Robin Cohen (1999) sugere que, antes de transcender o conceito, é 

preciso compreendê-lo em seus aspectos mais elementares. Sendo assim, não poderíamos, neste 

capítulo inicial, propor outro exercício que não o de delimitar o uso do termo, descrevendo as 

características mais consensuais da teoria da diáspora para, então, verificar, demonstrar e 

contrastar as diásporas representadas em Brazil-Maru e Circle K Cycles. Desenvolveremos, 

então, uma discussão prévia do conjunto de atributos pertinentes às diásporas, que fazemos 

aqui tendo como base principal os trabalhos de William Safran (1991), Khachig Tölölyan 

(1991, 1996, 2007), James Clifford (1994, 1997, 1998) e Robin Cohen (1995, 1997, 1999). 

                                                 
9 Diasporas are no longer suspended between geopolitical ends and origins or between the imagined 
communities here and there. Instead, by differing from other social entities and deferring their claims to 
territorial identification, they take on the characteristics of the detouring supplement. 
10 “…was given a decidedly modern flavour by its unanticipated usefulness…”  
11 “Diaspora is currently so labile that it is not unusual to notice a number of semantic shifts, within a single text, 
sometimes within the same paragraph”. 
12 Ellis Cashmore (2000) tem a mesma preocupação e orienta o leitor citando William Safran, James Clifford, 
Robin Cohen, Stuart Hall e Paul Gilroy como autores que desenvolvem a teoria da diáspora de forma pertinente 
e rigorosa. 
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O conceito de diáspora é bastante caro ao estudo dos movimentos migratórios na 

contemporaneidade por estar intrinsecamente relacionado a questões de mobilidade 

transnacional. O armênio-americano Tölölyan (1991), editor do periódico Diaspora: a 

Journal of Transnational Studies, vê nas comunidades diaspóricas a representação típica do 

momento transnacional em que vivemos.13 Apesar disso, Tölölyan (1991) sempre introduz suas 

discussões sobre o assunto lembrando que as diásporas clássicas – a grega, a armênia e a 

judaica – são anteriores à formação dos estados nacionais.14 Por isso, não se deve limitar o 

debate da diáspora à relação com o Estado-nação ou ao transnacionalismo, ainda que esta 

seja, de acordo com Tölölyan (1991), uma tendência atual. Gilroy (1999) vai mais além, 

afirmando que “diáspora é um termo externo ao nacional” (GILROY, 1999, p. 293).15 

Independentemente do período de formação dos estados nacionais, o fato é que o 

conceito de diáspora é marcado por incertezas: “os exemplos primordiais já contêm as sementes da 

ambiguidade posterior” (TÖLÖLYAN, 1996, p.11).16 Nesta tese, o objetivo não é uma análise 

profunda dos exemplos clássicos, mas a investigação das ambiguidades e questionamentos 

conceituais deste fenômeno, surgidos a partir de 1990. Afinal, Brazil-Maru e Circle K Cycles 

retratam, como veremos, diásporas contemporâneas. A título de exemplo, na introdução a The 

Penguin Atlas of the Diasporas, Gérard Chaliand e Jean-Pierre Rageau (1997) ressaltam “como é 

difícil, em muitos casos, encontrar um conceito que faça uma distinção clara entre uma 

migração e uma diáspora, ou entre uma minoria e uma diáspora” (CHALIAND; RAGEAU, 

1997, p. xiii).17 John Durham Peters (1999), Avtar Brah (1996) e Stuart Hall (1997b), por sua vez, 

utilizam expressões como “conceito disperso” (PETERS, 1999, p. 18), “escorregadio” (BRAH, 

1996, p. 179), “heterogêneo e diverso” (HALL, 1997b, p. 312), ao sugerirem uma definição 

para diáspora.  

Jana E. Braziel e Anita Mannur (2003) esclarecem que diáspora é um termo que 

tem sido utilizado “como expressão guarda-chuva para falar de todos os movimentos e falar 

por eles, ainda que privilegiados, e falar de todos os deslocamentos, até mesmo aqueles 

simbólicos” (2003, p. 3).18 De acordo com essas autoras, o conceito de diáspora pode tornar-

                                                 
13 Cf. TÖLÖLYAN, Khachig. The Nation-State and its Others: in Lieu of a Preface. Diaspora: a Journal of 
Transnational Studies. Toronto: University of Toronto Press, v. 1, n. 1, p. 5, 1991.  
14  Fazemos referência ao contexto europeu, a partir do fim do século XVIII, quando tem início o processo de 
consolidação de estados nacionais como França, Inglaterra, Alemanha e Itália.  
15 “Diaspora is an outer-national term.” 
16 “…early examples already contain the seeds of later ambiguity.” 
17 “... how difficult it is in many cases to find a definition that makes a clear distinction between a migration and 
a diaspora, or between a minority and a diaspora.” 
18 “... as a catch-all phrase to speak of and for all movements, however privileged, and for all dislocations, even 
symbolic ones.” 
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se ainda mais complicado quando usado para se referir a minorias hegemônicas, ou 

legitimadas. Além disso, as diásporas, de fato, não são fixas nem perenes, e podem deixar de 

existir com o passar do tempo. Desse modo, estaria a falta de precisão no uso do termo em 

consonância com o próprio movimento de dispersão que ele sugere? Ou teríamos aqui mais 

uma instância de distensão de um conceito que se vê esgarçado de forma a abarcar uma série 

de cenários díspares, como ocorreu, por exemplo, com o conceito de pós-colonialismo? Esta 

tese procura aprofundar a discussão de possíveis respostas a estes questionamentos.  

Alguns teóricos chamam a atenção para as consequências da globalização para a 

condição diaspórica, associando esta ao debate sobre o global e o local.19 Além de perpassar 

as questões de nação e nacionalismo, hibridismo e transculturação, a diáspora herda sua atual 

“multifuncionalidade”, em parte, de sua aproximação ao conceito de etnicidade. Com efeito, 

diásporas são resultantes da dispersão de grupos étnicos. Diáspora é, por excelência, um 

conceito espacial, ao passo que a etnicidade, como a conhecemos hoje em dia, pauta-se em 

questões de identificação cultural. No entanto, a ideia de espacialidade atribuída ao termo 

diáspora vem cedendo lugar a uma abordagem que também é cultural, ou um espaço 

simbólico, por assim dizer, de contato cultural, na medida em que a acepção mais ampla de 

discurso diaspórico gradualmente subsumiu a abordagem às diásporas históricas. 

William Safran (1991) foi um dos pioneiros na recente teorização sobre o tema, ao 

publicar, no número inaugural do periódico Diaspora, em 1991, o artigo “Diaspora in Modern 

Societies: Myths of Homeland and Return”.20 Safran se debruça sobre a tarefa de definir a 

diáspora de forma a descrever as comunidades expatriadas a partir de determinadas 

características: dispersão de um centro para duas ou mais regiões periféricas ou estrangeiras; 

manutenção de uma memória coletiva, perspectiva comum e mito sobre a terra natal; crença 

de que a aceitação plena na sociedade hospedeira não é possível; respeito pela terra natal 

ancestral como o lar verdadeiro ou ideal e destino de um eventual retorno; compromisso com 

a manutenção ou restauração da terra natal, sua segurança e prosperidade; e relação pessoal ou 

indireta que continua a existir com a terra natal por meio de uma consciência étnico-

comunitária (SAFRAN, 1991, p. 83-84). Além, é claro, da dispersão geográfica, percebe-se, 

nessas características, a ênfase à ideia de uma memória coletiva sobre a terra natal e de um 

passado, ainda que mítico, os quais Safran ilustra com as diásporas dos magrebinos, turcos, 

palestinos, cubanos e gregos. Vale ressaltar que a memória coletiva e o passado são aspectos 

                                                 
19 Cf., por exemplo, KEARNEY; BRAZIEL e MANNUR; APPADURAI (1999). 
20  Este trabalho de Safran foi reproduzido na coletânea Migration, Diasporas and Transnationalism, organizada 
por Robin Cohen e Steven Vertovec (1999). 
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também enfatizados por teóricos da etnicidade, além da problematização da aceitação ou da 

rejeição por parte do país hospedeiro.  

Mais tarde, em um ensaio intitulado “Diasporas and the Nation-State”, Robin 

Cohen (1999) também elabora uma lista de características comuns à diáspora, semelhantes 

àquelas arroladas por Safran, porém mais abrangentes: 

 
1. Dispersão iniciada em uma terra natal original, muitas vezes de forma 
traumática, para duas ou mais regiões estrangeiras. 
2. Ou, alternativamente, uma expansão para além de uma terra natal à procura de 
trabalho, em busca de comércio ou por futuras ambições coloniais.  
3. Memória e mito coletivos sobre a terra natal, incluindo sua localização, história e 
feitos.  
4. Uma idealização do suposto lar ancestral e um compromisso coletivo para sua 
manutenção, restauração, segurança e prosperidade, e até para sua criação.  
5. O desenvolvimento de um movimento de retorno que adquire uma aquiescência 
coletiva. 
6. Uma forte consciência de grupo étnico sustentada por um longo período e 
baseada em um senso de distinção, em uma história comum e na crença em um 
destino comum. 
7. Uma relação conturbada com a sociedade anfitriã, sugerindo uma falta de 
aceitação ou pelo menos a possibilidade que outra calamidade possa advir ao grupo. 
8. Um senso de empatia e solidariedade com membros de mesma etnia em outros 
países de assentamento. 
9. A possibilidade de uma vida peculiar, até mesmo enriquecedora e criativa, nos 
países anfitriões com uma tolerância para o pluralismo. (COHEN, 1999, p. 274)21 

 

Podemos notar que Safran e Cohen, assim como outros teóricos, valem-se do 

vocábulo homeland em suas discussões. O termo é recorrente também nos estudos sobre 

etnicidade, sublinhando o ponto de contato entre as duas áreas de estudo e enfatizando 

novamente que os estudos da diáspora não estão isentos da discussão sobre nação e 

nacionalismo. Homeland, que encerra a ideia de lar (home), pode ser traduzido em português 

tanto por “terra natal” quanto por “pátria”, e ambos os sentidos serão sempre associados ao 

“lugar de origem” no discurso diaspórico. O termo está carregado do tom nostálgico e, ao 

mesmo tempo, politizado, como, por exemplo, na afirmação da chicana Cherríe Moraga 
                                                 
21 1. Dispersal from an original homeland, often traumatically, to two or more foreign regions. 

2. Alternatively, the expansion from a homeland in search of work, in pursuit of trade or to further colonial 
ambitions. 
3. A collective memory and myth about the homeland, including its location, history and achievements. 
4. An idealization of the putative ancestral home and a collective commitment to its maintenance, restoration, 
safety and prosperity, even to its creation. 
5. The development of a return movement, which gains collective approbation. 
6. A strong ethnic group consciousness sustained over a long time and based on a sense of distinctiveness, a 
common history and the belief in a common fate. 
7. A troubled relationship with host societies, suggesting a lack of acceptance at the least or the possibility that 
another calamity might befall the group. 
8. A sense of empathy and solidarity with co-ethnic members in other countries of settlement.  
9. The possibility of a distinctive yet creative and enriching life in host countries with a tolerance for 
pluralism. 
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(1994): “Los Estados Unidos és mi país, pero no és mi patria” (MORAGA, 1994, p. 301). É 

nesse sentido que o conceito de home/homeland será particularmente útil no desenvolvimento 

deste capítulo. 

 

2.2 Diáspora japonesa e diáspora brasileira: algumas considerações 

 

Os recortes teóricos pelos quais optamos a fim de viabilizar a pesquisa de Brazil-

Maru e de Circle K Cycles merecem algumas considerações iniciais. A primeira delas diz 

respeito ao tipo de mobilidade humana representada em cada livro. A teoria define a diáspora 

como a dispersão de um grupo humano para duas ou mais regiões. Brazil-Maru, entretanto, 

não aborda a dispersão da população japonesa para diversas regiões do mundo, mas retrata 

somente um grupo situado no Brasil. Da mesma forma, Circle K Cycles não discute as várias 

comunidades brasileiras formadas em diferentes países, mas se restringe ao contexto dos nipo-

brasileiros que foram para o Japão. Portanto, para apreender o fenômeno representado nos 

objetos de estudo desta tese como formações diaspóricas, é necessário conhecer, por uma via 

extraliterária, a questão da dispersão populacional japonesa e brasileira. 

Alguns teóricos da diáspora se perguntam se realmente existe uma diáspora 

japonesa. Cohen (1999), em “Diasporas and the Nation-State: from Victims to Challengers”, 

classifica o caso da dispersão japonesa como ambíguo.  Um dos motivos que provavelmente 

levaram a esta classificação seria o fato do Japão ser um império milenar, com uma história de 

dominação e poder, características que, de modo geral – ainda que se possa falar em minorias 

hegemônicas – não estão associadas às comunidades diaspóricas. Também Gérard Chaliand e 

Jean-Pierre Rageau, na introdução do seu The Penguin Atlas of the Diasporas, põem em 

xeque a diáspora japonesa, chamando-a de semi-diáspora (CHALIAND; RAGEAU, 1997, p. 

xix).  

Todavia, outros estudiosos, como o historiador Roger Daniels (2006) e o 

antropólogo James Stanlaw (2006), não hesitam em categorizar a mobilidade japonesa pelo 

mundo como diáspora, tendo pesquisado e publicado sobre as origens do fenômeno. Para 

Nobuko Adachi (2006), a dúvida de alguns sobre a diáspora japonesa parece ser mero 

desconhecimento do assunto. Na introdução a Japanese Diasporas: Unsung Pasts, Conflicting 

Presents and Uncertain Futures, a autora reclama que, ao contrário de grupos africanos, 

judaicos, chineses e irlandeses, “japoneses e nikkeis receberam pouca atenção de 

antropólogos, sociólogos e historiadores. A maior parte da literatura existente  não os 
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considera  membros de uma ‘diáspora’”(ADACHI, 2006, p.1).22 Professora da Universidade 

de Chicago, Adachi (2006) se ocupa em  teorizar, de forma específica, a diáspora japonesa, 

sendo editora do periódico Pan-Japan: the International Journal of Japanese Diaspora. A 

investigação que faremos de Brazil-Maru, na qual tratamos da comunidade representada como 

um exemplo de diáspora, contribuirá, por meio de evidências reunidas e analisadas, para o 

esclarecimento desse impasse entre os teóricos.   

Em Circle K Cycles, por outro lado, abordaremos a condição das personagens nipo-

brasileiras no livro como sujeitos diaspóricos. Precisamente, é do hífen que separa/une o 

substantivo composto “nipo-brasileiro” que nasce o questionamento: a experiência de 

mobilidade vivida pelos brasileiros de origem japonesa pode ser considerado um fenômeno da 

diáspora brasileira? Ou seria a diáspora da diáspora japonesa? A resposta que supomos é a de 

que o fenômeno dos personagens hifenizados de Circle K Cycles resulta do cruzamento e da 

justaposição de dois casos de diásporas, o que nos abre um horizonte de grande riqueza e 

amplitude analítica. No entanto, o que ocorre em uma comunidade diaspórica justaposta, em 

que sujeitos são constituídos por sua própria experiência de mobilidade, somada à de seus 

antepassados?  

Antes de responder a esse questionamento nos capítulos quarto e quinto, definimos, 

neste momento inicial, as bases do que pretendemos chamar de diáspora brasileira. A 

mobilidade de brasileiros constitui um fenômeno relativamente pouco estudado à luz da teoria 

da diáspora, talvez por ser muito recente. Os principais teóricos da diáspora dos anos 90 não 

mencionam os movimentos migratórios brasileiros como exemplos de diáspora. A expressão 

“diáspora brasileira” não consta nos inúmeros artigos e livros por eles publicados.  Todavia, o 

fato de não ter sido investigada não significa que seja inexistente, ou que a experiência 

brasileira de mobilidade, devido à sua relevância, não possa ser analisada com tal base teórica. 

Tomemos o argumento de Clifford (1994) na introdução de “Diaspora” (1994) para alicerçar a 

tarefa a que nos propomos: a teorização da diáspora “está sempre inserida em mapas e histórias 

específicos” (CLIFFORD, 1994, p. 215).23 Investigar, portanto, o caso brasileiro é uma tarefa 

paradoxal: implica buscar semelhanças com outras diásporas para identificar as diferenças, ou 

seja, são as especificidades histórico-culturais que irão caracterizá-la. Mas Clifford (1994) 

também assegura que a teoria da diáspora tem sido, em grande parte, desenvolvida por 

analogia, enfatizando que seu próprio ensaio “empenha-se em manter um escopo comparativo” 

                                                 
22 “Japanese and Nikkei have received little attention from anthropologists, sociologists and historians. Nor does 
much of the existing literature consider them as members of a ‘diaspora’.” 
23 “…is always embedded in particular maps and histories.” 
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(CLIFFORD, 1994, p. 215).24 Assim, pretendemos reunir as evidências que caracterizam a 

diáspora brasileira representada em Circle K Cycles não somente com base em conceitos 

teóricos, mas em comparação com outras diásporas, relacionadas e investigadas nos textos de 

Safran, Cohen e Clifford, dentre outros.  

A última consideração vem do trabalho do antropólogo Daniel Touro Linger (2001) 

que, em uma pesquisa etnográfica sobre os brasileiros no Japão, faz uso da expressão “diáspora 

brasileira”. Em seu livro No One Home: Brazilian Selves Remade in Japan (2001), o autor 

classifica a comunidade nipo-brasileira em território japonês como a “terceira maior diáspora 

brasileira (170.000)” (LINGER, 2001, p. 24, grifo nosso), atrás dos brasileiros nos Estados 

Unidos (610.000) e no Paraguai (325.000).25 Dois anos depois, no artigo “Do Japanese 

Brazilians Exist?”, Linger (2003) problematiza a questão, mas partindo da hipótese de que os 

nipo-brasileiros são, na verdade, japoneses. Afinal, as questões sanguíneas foram o critério 

utilizado para a elaboração do Ato de Reconhecimento de Refugiados e Controle de Imigração 

de 1990, a chamada lei da imigração, que sistematizou a entrada dos descendentes de japoneses 

no Japão.26 Neste caso, a ida dos nipo-brasileiros para o Japão é entendida como um retorno. 

Após o término de sua pesquisa, Linger (2003) expressa sua conclusão mencionando o caso de 

um dos nipo-brasileiros por ele pesquisados:  

 
César não é um japonês diaspórico, nem a maioria dos nipo-brasileiros que 
conheci em Toyota City o são. Com exceção talvez da imaginação daqueles 
que fizeram a nova lei de imigração, japoneses diaspóricos são, eu creio, uma 
raridade. (LINGER, 2003, p. 211)27  

 

Observa-se que Linger (2003), na conclusão de seu trabalho, tende a não identificar 

os nipo-brasileiros como japoneses oriundos da diáspora japonesa, mas como um grupo a ser 

definido. Além disso, é necessário esclarecer que, ao afirmar que um japonês diaspórico é uma 

raridade, Linger (2003) considera apenas o contexto de sua pesquisa no Japão; o grupo por ele 

analisado não é feito de japoneses que retornam da diáspora, mas de nipo-brasileiros com 

identificações culturais específicas. Sua pesquisa, portanto, não desmente a existência de 

                                                 
24 “... strives for comparative scope.” 
25 Os números apresentados não são o foco do argumento mas talvez seja útil esclarecer que em 2000, na última 
contagem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), eram 224.970 brasileiros no Japão, 454.501 
no Paraguai e 799.203 nos Estados Unidos. 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/atlas/pag021.pdf. Acesso em: 04 jun. 2008. 
26 Vale destacar, entretanto, que a imigração brasileira para o Japão já vinha ocorrendo nos anos 80, viabilizada 
por leis pré-existentes, que não estavam sistematizadas em um único documento. Para maiores informações, cf 
Naoto Higuchi (2005).   
27 “César is not a diasporic Japanese, nor are most Japanese Brazilians I knew in Toyota City. Except perhaps in the 
imaginations of those who designed the new immigration law, diasporic Japanese are, I believe, a rarity.” 
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comunidades diaspóricas japonesas nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá e no Peru, apenas 

não as abrange. A partir dessas considerações, exploraremos a representação da diáspora na 

obra de Yamashita, problematizando-a por meio das características propostas pelos teóricos desse 

conceito. 

 

2.3 As diásporas de Brazil-Maru e de Circle K Cycles 

 

Safran (1991) e Cohen (1995) partem da premissa de que um caso de mobilidade 

humana, para ser qualificado como diáspora, deve constituir uma dispersão que tenha início 

em uma terra natal e que o grupo em movimento se desloque para duas ou mais regiões 

estrangeiras. O título do romance Brazil-Maru por si só já anuncia que a narrativa será construída 

com base na mobilidade: Brazil-Maru é o nome do navio que transportava os japoneses para o 

Brasil. Significativamente, o capítulo 1 leva o mesmo nome do romance, reforçando a 

relevância do movimento na história que se inicia. Nesse princípio, o narrador Ichiro Terada 

descreve o Japão do início do século XX, apresentando as razões que geraram a dispersão:  

 
Por volta dos anos 1920, muitos japoneses, especialmente os não-primogênitos, sem 
direito à herança, tinham partido em busca de um meio de vida no exterior. [...] a 
cada ano, mais e mais fazendeiros arrendatários pobres, que reclamavam de altos 
impostos e falta de perspectiva futura, procuravam oportunidades em lugares 
distantes. (YAMASHITA, 1992, p. 6)28  
 
 

Essa passagem, que tem fundamento em documentos históricos, deixa explícita a 

existência de um contexto de mobilidade para o exterior, por motivos sociais e econômicos. 

Mais adiante, o desastre natural, um trauma comum na geração de diásporas, também é citado 

como motivo para a saída dos japoneses: “O recente terremoto de Kanto, em 1923, deixou 

muitos sem casa e desempregados” (YAMASHITA, 1992, p. 6).29 Outra forma de trauma que 

estimula a dispersão é a perseguição religiosa, também registrada ficcionalmente nos relatos dos 

personagens de Brazil-Maru:  
Meus pais tinham deixado o Japão porque eram cristãos [...] Meu sogro, Naotaro 
Uno, recordava sua experiência no serviço militar. Ele havia sido perseguido por 
ser um yaso, denominação pejorativa para cristão. Ele admitiu que ele e Waka 

                                                 
28 “By the 1920s many Japanese, especially second sons without rights of inheritance, had left to find livelihood 
abroad. […] every year more and more poor tenant farmers who complained of high taxes and no future looked 
for opportunities far away.” 
29 “The recent Kanto earthquake of 1923 had left many homeless and unemployed”.  
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tinham decidido vir para o Brasil para Kantaro não ter que prestar o serviço militar. 
(YAMASHITA, 1992, p. 91)30  
 
 

Na voz da narradora Haru, este testemunho enfatiza a condição de minoria dos 

cristãos na sociedade japonesa, em que as religiões predominantes são o budismo e o xintoísmo. A 

experiência traumática do preconceito e da perseguição, que colaboram para a decisão de 

virem para o Brasil, torna-os uma “minoria expatriada”, como define Safran (1991).  No 

início do romance, o narrador Ichiro lembra ainda que a imigração japonesa ocorre 

inicialmente para os Estados Unidos: “Nós sabíamos de vários homens de nossa cidade que 

tinham partido para a Califórnia na virada do século” (YAMASHITA, 1992, p. 6).31 Assim, 

desde o capítulo 1, fica caracterizada que a história dos japoneses de Brazil-Maru pertence a 

um contexto de dispersão internacional para, pelo menos, duas regiões estrangeiras, os 

Estados Unidos e o Brasil, o que é uma condição para se definirem eventos de mobilidade 

humana como diásporas.32  

Ao contrário do que encontramos em Brazil-Maru, Circle K Cycles não apresenta 

registros do contexto internacional da diáspora brasileira, abordando somente a vida dos 

brasileiros no Japão. Entretanto, a caracterização de outras formações diaspóricas brasileiras 

pode ser construída com a ajuda de um contexto extra literário, como o já citado trabalho de 

Linger (2001), ou por meio dos estudos empreendidos pelo governo do Brasil, que registram a 

dispersão de brasileiros para vários países do mundo.33 Nesse sentido, pode-se afirmar que há 

uma história de dispersão – aspecto primordial da diáspora – tanto no contexto dos japoneses 

de Brazil-Maru quanto no caso dos brasileiros de Circle K Cycles.    

A segunda característica da lista de Cohen (1995) é continuação da trajetória de 

mobilidade humana da primeira, pois permanece o intuito de caracterizar as razões que 

originam a dispersão de um grupo. Observa-se que, ao contrário de Safran (1991), Cohen 

insiste um pouco neste aspecto, estabelecendo três possibilidades como motivos para a geração 

de uma diáspora: a necessidade de trabalho, o comércio ou as ambições coloniais. 

Discorremos sobre falta de trabalho na terra natal, mas também devemos considerar a 

                                                 
30 “My parents had left Japan because they were Christians […] My father-in-law, Naotaro Uno, remembered his 
experience in military service. He had been bullied for being a yaso, a bad name for Christians. He admitted that 
he and Waka had decided to come to Brazil so that Kantaro would not have to serve in the military.” 
31 “We knew of several men from our town who had left for California at the turn of the century.” 
32 Além do Brasil e Estados Unidos, a diáspora japonesa têm registros de comunidades estabelecidas em países 
como Canadá, Peru e Reino Unido. Para uma breve história e cronograma da emigração japonesa, ver 
http://www.janm.org/projects/inrp/portuguese/overview_po.htm. 
33 Cf IBGE http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/atlas/pag021.pdf  
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demanda por mão de obra no país hospedeiro como fator de atração e geração de uma 

comunidade diaspórica.  

No capítulo 1 de Brazil-Maru, a referência à chegada dos japoneses no porto de 

Santos sugere o processo de expansão agrícola no Brasil: “Desde 1908, chegavam a este 

mesmo porto levas e mais levas até que fossem milhares de japoneses, a maioria trabalhando 

nas lavouras de café no estado de São Paulo” (YAMASHITA, 1992, p. 3).34 Mas nem todos vão 

trabalhar nas lavouras dos fazendeiros brasileiros. Em Brazil-Maru, a narrativa é centrada em um 

grupo diferente, feito de “cristãos, formalmente educados e com tendências socialistas” 

(YAMASHITA, 1992, p. 6)35 e que tem melhores condições financeiras: “Nós tínhamos pagado 

nossa passagem e íamos ocupar uma terra que tínhamos comprado, ao passo que os 

trabalhadores de contrato estavam comprometidos a muitos anos de labuta para pagar as 

passagens” (YAMASHITA, 1992, p. 7).36 Observa-se, portanto, que a família de Ichiro e seu 

grupo, mesmo que não se possa dizer que tenham ambições coloniais, desejam se instalar de 

maneira definitiva, a fim de criar ali uma  nova civilização.  

Em Circle K Cycles, a ida dos nipo-brasileiros para o Japão se deve, duplamente, à 

falta de trabalho no Brasil e à necessidade de mão de obra barata no Japão. Enquanto no 

Brasil os anos 80 são chamados de década perdida, devido a fortes crises econômicas, no 

Japão a economia vive um período de intenso crescimento, posteriormente nomeado “bolha 

econômica”. Nesse cenário de demanda, o Estado japonês começa a criar mecanismos legais 

que favorecem a entrada de niseis e sanseis em terras japonesas, com o objetivo de suprir a 

falta de mão de obra. Desse modo, o desemprego brasileiro e a oferta de trabalho no Japão são 

os impulsos que desencadeiam a mobilidade nipo-brasileira:  

 
Desde 1990, um número crescente de nipo-brasileiros e suas famílias vêm imigrando 
para o Japão como operários contratados para trabalhar nas inúmeras fábricas de peças 
e sub-peças que subsidiam os produtos de empresas como Toyota, Mitsubishi, 
Yamaha, Sony, Subaru, Sanyo, e Suzuki. (YAMASHITA, 2001, p. 13-14)37 
 
 

Para os nipo-brasileiros, os primeiros conflitos surgem no campo profissional: “Suas 

vidas no Brasil devem ter sido muito diferentes; eles, provavelmente, nunca trabalharam em 

                                                 
34 “Since 1908, they had arrived at this same port in shipload after shipload until there were thousands of 
Japanese, the majority laboring on coffee plantations in the State of São Paulo”. 
35 “… educated Christians with Socialist sentiments.” 
36 “We had paid for our passage and were destined to settle land we had bought, while the contract laborers were 
committed to several years of labor to pay for their passage.” 
37 “Since 1990 a growing number of Japanese Brazilians and their families have migrated to Japan as contract 
laborers to work in the myriad parts and subparts factories that support the products of companies like Toyota, 
Mitsubishi, Yamaha, Sony, Subaru, Sanyo, and Suzuki.”  
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uma fábrica antes. Agora, eles giram em torno dos três Ks: Kitanai, Kitsui e Kigen. Trabalho 

considerado sujo, difícil e perigoso” (YAMASHITA, 2001, p. 32).38 Poderíamos argumentar 

que, por se sujeitarem a condições tão submissas, os nipo-brasileiros teriam razões mais 

profundas para imigrarem, o que daria à diáspora brasileira de Circle K Cycles as feições de um 

trauma. Contudo, o trauma, no sentido aplicado pelos estudiosos da diáspora, é uma situação 

que provoca a expulsão da terra natal. Os nipo-brasileiros não foram expulsos e nem obrigados 

a deixar o Brasil. Não houve a chamada dispersão forçada, aspecto mencionado em diásporas 

antigas como a judaica e a armênia e que, para Cohen, é parte da “memória popular essencial de 

uma experiência diaspórica” (COHEN, 1995, p. 252).39 Ao mesmo tempo em que pondera 

sobre o trauma, Cohen tenta afastar a ênfase na catástrofe e nos episódios traumáticos como 

geradores da dispersão para ver a diáspora de forma mais positiva, especialmente em 

“Rethinking ‘Babylon’: Iconoclastic Conceptions of the Diasporic Experience” (1999).  

Por isso, o argumento de Cohen (1995) é também útil para analisar as estratégias de 

sobrevivência dos nipo-brasileiros. Para desenvolver uma conotação mais otimista da diáspora, 

Cohen se baseia em duas condições opostas: as possibilidades que se abrem em uma sociedade 

pluralística, que aceita, ou ao menos tolera e negocia a presença da comunidade diaspórica e o 

desenvolvimento da criatividade em um ambiente hostil. O autor apresenta a diáspora judaica 

como exemplo para essas duas situações: onde são aceitos, os judeus desenvolvem “centros de 

civilização, cultura e aprendizado” (COHEN, 1995, p. 255).40 Por outro lado, a fim de ilustrar 

uma situação de hostilidade, o autor volta no tempo do rei Nabucodonosor, que subjugou o 

povo judeu e o deportou para a Babilônia, no episódio conhecido como a primeira diáspora 

judaica: “sua residência forçada na Babilônia forjou uma oportunidade para construir e definir 

sua experiência histórica, inventar sua tradição” (COHEN, 1995, p. 254).41 Resguardadas as 

devidas proporções, esta última condição, isto é, o aperfeiçoamento forçado por um ambiente 

desfavorável, é a que melhor se aplica à diáspora brasileira em Circle K Cycles. Por outro lado, 

em Brazil-Maru, cuja narrativa atravessa o século XX, retrata-se tolerância e também hostilidade 

no país hospedeiro, conforme a conjuntura histórica. 

Antes de aprofundar a discussão sobre as relações da diáspora com o país 

hospedeiro, é pertinente tratar dos laços com a terra natal. Os teóricos veem esta característica com 

graus diferenciados de importância, e também particularizam cada caso dentro de parâmetros 
                                                 
38 “Their lives in Brazil may have been very different; they may have never worked a factory job before. Now they 
circle the three Ks. Kitanai. Kitsui. Kigen. Work designated as dirty, difficult, dangerous.” 
39 “…central folk memory of a diasporic experience.” 
40 “…centres of civilisation, culture and learning.” 
41 “…their enforced residence in Babylon provided an opportunity to construct and define their historical 
experience, to invent their tradition.” 
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histórico-culturais específicos. Safran (1991) é o que mais valoriza a relação entre a diáspora e a 

pátria. Das seis características da diáspora por ele elaboradas e publicadas em “Diasporas in 

Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, quatro se referem à “terra natal”, a saber: 

a) manutenção de uma memória coletiva, perspectiva comum e mito sobre a terra natal; b) 

respeito pela terra natal ancestral como o lar verdadeiro ou ideal e destino de um eventual 

retorno; c) compromisso para a manutenção ou restauração da terra natal, sua segurança e 

prosperidade; e d) relação pessoal ou indireta que continua a existir com a terra natal por meio 

de uma consciência étnico-comunitária (SAFRAN, 1991, p. 83-84).  

Crítico do trabalho de Safran, Clifford (1994) reduz a necessidade de se colocar a 

relação entre diáspora e terra natal como prioridade na teoria da diáspora: “Enfatizei, por 

exemplo, que as conexões transnacionais ligando diásporas não precisam ser articuladas 

primariamente por meio de uma terra natal real ou simbólica – pelo menos não no grau que 

Safran sugere” (CLIFFORD, 1994, p. 219).42 Além disso, Clifford, de forma semelhante à 

Tölölyan (1996), alerta para o perigo de definir a terra de origem simplesmente como Estado-

nação, uma vez que isso poderia gerar imprecisões. O autor reforça seu argumento por meio do 

trabalho de Paul Gilroy (2001), estudioso da diáspora africana, que “projeta em profundidade 

histórica uma cultura de diáspora negra diversificada que não pode ser reduzida a nenhuma 

tradição nacional ou etnicamente alicerçada” (CLIFFORD, 1994, p. 229).43 Cohen (1995) 

participa do debate sobre a ausência de uma terra de origem específica na diáspora africana, 

argumentando que falar em uma “terra natal africana” é algo tão problemático quanto fictício. Ele 

também cita Gilroy e o coloca em posição semelhante à de Stuart Hall, afirmando que ambos querem 

“libertar a diáspora de suas associações com parentesco e território” (COHEN, 1995, p. 261).44 

Nossa intenção, desse modo, é não atribuir um valor excessivo à relação entre a 

diáspora e a terra natal, mas, ao mesmo tempo, não desprezá-la. De qualquer forma, não há 

como ignorar essa questão em Brazil-Maru e em Circle K Cycles. Momentos históricos e 

culturas diferentes criam relações distintas com a terra natal em cada caso. No entanto, verifica-

se, nas duas obras, a tendência da comunidade diaspórica de criar mitos sobre a pátria, 

geralmente coletivos. Em Brazil-Maru, Ichiro associa o estilo de vida comunitário ao surgimento 

de uma chamada memória coletiva:  

 

                                                 
42 “I have stressed, for example, that the transnational connections linking diasporas need not be articulated 
primarily through a real or symbolic homeland – at least not to the degree that Safran implies.” 
43 “...projects in historical depth a diverse black diaspora culture that cannot be reduced to any national or 
ethnically based tradition.” 
44 “…free diaspora from its associations with kinship and territory.” 
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Eu não sinto que posso falar por meus irmãos, embora nossa vida coletiva tenha 
ditado que eles também teriam as mesmas exatas memórias. Memórias coletivas. 
Sou incapaz de dizer, deste momento da minha vida em diante, que as minhas 
memórias pertencem somente a mim, mas posso apenas garantir o filtro particular 
que apliquei às lentes destas memórias. (YAMASHITA, 1992, p. 76)45  

 

A memória coletiva de que fala Ichiro é marcante em relação às lembranças do 

Japão, que, para a maioria dos imigrantes, é um império de grandeza, regido por um 

imperador venerado, mesmo à longa distância: “Nas colônias, havia muita propaganda sobre o 

Japão como uma nação superior guiada por um imperador divino” (YAMASHITA, 1992, p. 91) 46. 

Tal posicionamento também remete a outro aspecto comum às diásporas, que é idealização do 

lar ancestral, reforçado por um compromisso coletivo para sua manutenção, restauração, 

segurança e prosperidade, ou até para sua criação, como descreve Cohen. Em Brazil-Maru, a 

crença da comunidade diaspórica de que o Japão havia vencido a II Guerra Mundial é o 

melhor exemplo de idealização do lar ancestral. Neste período, as informações recebidas são 

poucas e contraditórias, mas a comunidade elege o que quer acreditar:  

 
Alguns viajaram para o Japão. Eles dizem que o Japão tem um trem-bala que anda 
a 200 milhas por hora. Eles produzem câmeras, carros, televisões. Ninguém passa 
fome no Japão; eles são ricos e vivem no conforto. Como um país desses poderia 
ter sido derrotado? (YAMASHITA, 1992, p. 107)47 
  
 

O trem-bala ou Shinkansen, que ainda não existia, ilustra a tendência de exagero dos 

imigrantes em relação à grandeza do Japão em 1945. Símbolo tecnológico do progresso da nação 

japonesa, o trem era apenas um projeto nas décadas de 30 e 40, e não poderia ter sido visto por 

ninguém que tivesse voltado ao Japão. Sua implantação foi iniciada somente em 1959, e a 

primeira linha, entre Tóquio e Osaka, inaugurada em 1964.48 Boatos à parte, o duelo entre os 

kachigumi, que acreditavam na vitória e os makegumi, que sabiam da derrota do Japão, toma 

proporções de uma guerra particular entre os japoneses do Brasil, após 1945. Ao descrever a 

situação, Haru testemunha a força que a ideia adquire: 

 

                                                 
45 “I do not feel that I can speak for my brothers, yet our collective life has dictated that they would have the very 
same memories. Collective memories. I am unable to say, from this time in my life on, that my memories belong 
to me alone, but can only vouch for the particular filter I applied to the lens of those memories.”   
46 “In the colonies, there was a lot of propaganda about Japan. Japan was a superior nation led by a divine 
emperor.” 
47 “Some others had traveled to Japan. They say that Japan has a bullet train that travels 200 miles an hour. They 
make cameras, cars, televisions. No one is hungry in Japan; they are rich and comfortable. How could such a 
country have been defeated?” 
48 O artigo “Media and Political Protest: The Bullet Train Movements”, de David Earl Groth (1996), traz uma 
breve história e cronograma de implantação do trem-bala no Japão. Ver p. 214 e 215.  
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Entre os kachigumi, havia uma sociedade secreta de homens que se intitulavam 
Shindo Renmei. Os Shindo Renmei formavam esquadrões da morte e enviavam 
mensagens ameaçadoras para as pessoas ditas makegumi. [...] Independente do que 
se acreditava, todo mundo permanecia calado, temendo dizer qualquer coisa em 
público. (YAMASHITA, 1992, p.107)49 

 

A crença na vitória japonesa não era somente uma questão de honra, como observa 

Haru, mas também uma fonte de lucro e vantagem para muitos. Na seção III, em conversa 

com o amigo jornalista Shigeshi Kasai, o narrador Kantaro constata como restaurantes, clubes 

noturnos, casas de câmbio e jornais de São Paulo se tornam oportunistas:  

 
― Que falta de bom senso! Logo, todo mundo no restaurante está lendo o jornal, 
comprando cerveja e cantando. Alguém entra com mais cópias e vende pra todo 
mundo.  
― É um fato histórico! Os jornais estão perpetuando esta mentira! Kasai se sentia 
ultrajado.  
― Eles vendem muito, eu disse.  
― Eu vou descobrir quem está por trás disso. 
― Você pode ser morto. Pessoas têm sido assassinadas por aí. (YAMASHITA, 
1992, p. 120)50 
 

A fantasia da vitória mergulha parte significativa da comunidade japonesa de 

Brazil-Maru em uma espécie de transe coletivo que caracteriza um fanatismo em relação à 

grandeza e ao poder da terra natal. Diferentemente, as conexões criadas pelos nipo-brasileiros 

de Circle K Cycles com a terra natal possuem outras motivações. Para os decasséguis51, o 

Brasil deixado para traz é percebido como uma terra de calor humano, em que os laços 

familiares são fortes. Também aspectos culturais como a comida, o futebol e a música 

contribuem para se imaginar um Brasil ideal. A ilusão só é desfeita em ocasiões em que o 

desemprego e a má remuneração são, de alguma forma, materializados. Por isso, algumas das 

características apresentadas por Safran (1991) na relação da diáspora com a terra natal não são 

encontradas em Circle K Cycles. O Brasil, por exemplo, não é alvo de idealização nos sentidos 

político e econômico. Tampouco os nipo-brasileiros se veem como filhos de uma pátria 

devastada, que por eles deve ser restaurada. Neste aspecto, a diáspora brasileira de Circle K 

                                                 
49 “Those who believed in victory were called kachigumi and those who believed in defeat were called 
makegumi. Among the kachigumi, there was a very secret society of men who called themselves the Shindo 
Renmei. The Shindo Renmei formed death squads and sent out threatening messages to people who were said to 
be makegumi.[…] No matter what people believed, everyone remained quiet, fearing to say anything in public.” 
50 “What nonsense! Pretty soon everyone in the restaurant is reading the paper and buying beer and singing. 
Someone comes by with more copies of the paper and sells it to everyone. It’s a historic information! The 
newspaper are perpetuating this lie! Kasai was outraged. “They sell a lot of copy”, I nodded. “I am going to find 
out who is behind this”. “You might get killed. People have been killed.” 
51 Decasségui é “aquele que se fixa, mas apenas temporariamente, no Japão, para trabalhar frequentemente como 
mão de obra direta” (HOUAISS, 2001). 
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Cycles apresenta semelhanças com a diáspora mexicana nos Estados Unidos52, conforme 

descrição de Safran (1991):  
Mexicano-americanos não cultivam um mito de terra natal [...] talvez porque a terra 
natal não possa ser facilmente idealizada. A pobreza e a corrupção política do México 
(que é fácil o bastante de ser observada, dada a proximidade do país) se situam em 
severo contraste com as condições nos Estados Unidos. (SAFRAN, 1991, p. 371)53  
 
 

A ausência de devoção política à terra de origem, contudo, não descaracteriza a 

condição diaspórica dos nipo-brasileiros no Japão, podendo ser justificada por questões internas 

brasileiras, como o feroz processo de despolitização da sociedade brasileira durante as décadas 

da ditadura militar, que impediu e quase extinguiu a participação política dos cidadãos 

brasileiros. 

Questões políticas à parte, o Brasil adquire outra dimensão no imaginário 

decasségui, quando a questão é a afetividade: um lugar que merece o sacrifício do trabalho duro 

e o envio de recursos e que está atado, mesmo que à longa distância, por laços familiares. 

Temos, portanto, a noção nipo-brasileira de lar. Vale lembrar que, em Brazil-Maru, os 

imigrantes partem para o Brasil com suas famílias, alguns com a intenção de assentamento, e na 

década de 20 há pouca ou nenhuma possibilidade de comunicação com os parentes no Japão. 

Na representação literária de Circle K Cycles, muitos imigram sozinhos, o que faz da 

manutenção dos laços familiares uma prioridade, quase uma questão de sobrevivência, e um dos 

principais elos com a terra natal. O comprometimento dos nipo-brasileiros em dar apoio 

financeiro aos parentes no Brasil é recorrente em várias passagens: “Jorginho, você sabe que eu 

dou a maior parte do dinheiro que eu ganho pra minha mãe, coitada, pras despesas. Ela manda 

todo o dinheiro dela pro Brasil para cuidar da mãe dela e do meu irmãozinho lá” 

(YAMASHITA, 2001, p. 25).54 Esta fala, da personagem Miss Hamamatsu, do capítulo “What 

if Miss Nikkei Were God(dess)?”, ilustra o caso de milhares de decasséguis no Japão, que 

sustentam entes queridos em dificuldade no Brasil. Outro exemplo vem da seção “June”, em que 

o leitor se depara com o drama de Fátima, mãe solteira que deixa a filha recém-nascida no Brasil: 

“Ela estava ganhando muito dinheiro e mandando tudo para casa, para a mãe cuidar de Iara. 

                                                 
52 Apesar de Safran trazer a experiência mexicana como exemplo de diáspora, há autores que não consideram os 
casos do México e de Cuba nos Estados Unidos como diásporas. Isto se deve ao fato de que, em ambos, não 
ocorre a dispersão para duas ou mais terras de assentamento.  
53 “Mexican Americans do not cultivate a homeland myth […] perhaps because the homeland cannot be easily 
idealized. The poverty and political corruption of Mexico (which is easy enough to observe, given the proximity of 
that country) stand in too sharp a contrast with conditions in the United States.” 
54 “Jorginho you know I give most of the money I make to my mother, poor thing, for expenses. She sends all her 
money to Brazil to take care of her mother and my little brother there.” 
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Como mãe solteira, isso parecia a coisa certa a fazer no momento, mas, depois de vários meses, 

Fátima estava morta de remorso por ter deixado Iara para trás” (YAMASHITA, 2001, p. 89).55  

Ainda nessa seção, em “Circle K Recipes”, Yamashita examina a relação do 

decasségui com a comida brasileira. O arroz e feijão, conforme a autora, é como o gohan para 

os japoneses: a comida sagrada de cada dia, o alimento do povo, diretamente associados à terra 

natal: “O que é que a comida da sua terra natal, da cozinha da sua mãe, te proporciona? Por que 

a desejamos tanto? Por que nosso paladar nos atrai para o lar? Será que a comida da mamãe era 

tão boa assim?” (YAMASHITA, 2001, p. 83).56 

Além de demonstrar como a comida de casa amarra os laços afetivos, esta passagem 

também direciona a análise para o fato de que a ligação entre a comunidade diaspórica nipo-

brasileira e o Brasil deve também ser apreendida em termos culturais. Entre os teóricos da 

diáspora, Paul Gilroy (1999, 2001) é o que mais investiga a relação entre diáspora e cultura, em 

publicações como Atlântico negro: modernidade e dupla consciência (2001). Trabalhando 

com a dispersão africana, Gilroy descreve uma cultura de diáspora diversificada, que se 

expressa por meio de várias formas culturais modernas. Ao discorrer sobre o trabalho de Gilroy, 

Clifford (1994) comenta que “as culturas da diáspora operam no sentido de manter a 

comunidade, preservando e recuperando tradições de forma seletiva, adaptando-as e apresentando 

novas versões delas, híbridas e, frequentemente, antagônicas” (CLIFFORD, 1994, p. 230). 57 Em 

Circle K Cycles, o processo de desenvolvimento e vivência de uma cultura de diáspora tem ampla 

representação. Um dos mais significativos exemplos está na seção “August”. Nela, Yamashita 

narra a jornada de sua família e de amigos nipo-brasileiros a Osaka, para assistir a um jogo de 

futebol da seleção brasileira: “um convite pra ver este jogo não poderia – e eu repito – não 

poderia nunca deixar de ser atendido, na opinião do meu marido brasileiro e do nosso filho” 

(YAMASHITA, 2001, p. 129).58  

O olhar da narradora, porém, não cai na armadilha do estereótipo cultural brasileiro 

mais incisivo: o “país do futebol”. Para ela, o esporte nacional vai funcionar como um pretexto 

para um encontro festivo, que dá margem a outras percepções. Com a atenção voltada para o 

entorno do acontecimento central, Yamashita descreve, em forma de diário, as manifestações 

                                                 
55 “She was making a lot of money and sending it all home to her mother to care for Iara. As a single parent, it 
seemed the right thing to do at the time, but after several months, Fátima was sick with remorse over leaving Iara 
behind.” 
56 “What is that the food of your homeland, of your mother’s kitchen, will provide you? Why do we crave it so 
badly? Why do our tongues pull us home? Was mom’s cooking really good?” 
57 “…diaspora cultures work to maintain community, selectively preserving and recovering traditions, 
“customizing” and “versionizing” them in novel, hybrid, and often antagonistic situations.” 
58 “…an invitation to see this game could not – I repeat – could not in the minds of my Brazilian husband and our 
son be passed up.” 
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culturais derivadas do encontro de brasileiros em um estádio de futebol no Japão, em 13 de 

agosto de 1997. Ainda no carro, ela conta: “É uma jornada de três horas pela kosoku [rodovia] 

até Osaka. São também três horas contando casos. Há piadas e histórias de “pegadinhas”, 

revelando uma infância cheia de humor inimaginável no Japão ou até mesmo nos EUA” 

(YAMASHITA, 2001, p. 130).59 De acordo com a narradora, antes do jogo, do lado de fora do 

estádio, grupos de brasileiros dançavam a “dança da garrafa”, outros vestiam camisas de times 

brasileiros; alguns japoneses participavam, deixando-se contagiar pela alegria e bom humor. Às 

cinco da tarde, antes do jogo começar, “as coisas começam a ficar mais movimentadas no front. 

Um grupo de samba está esquentando os tambores. Os brasileiros não conseguem ficar sem os 

seus ritmos. A baderna barulhenta e a farra são contagiantes. A sensação aumenta com a 

expectativa” (YAMASHITA, 2001, p. 132).60 Nos momentos finais que antecediam a partida 

havia também show de capoeira e mais samba. 

A espontaneidade, a expressão oral, as histórias e piadas, a interatividade, a dança e 

a música são características culturais normalmente atribuídas aos brasileiros, detectadas pela 

narradora no dia do jogo da seleção brasileira. Trata-se de uma rara ocasião; os decasséguis 

faltam ao trabalho para ver a partida e viajam, vindos de vários pontos, para algumas horas de 

lazer em Osaka. O retrato dessa explosão cultural dá o tom da relação entre a diáspora brasileira 

e a terra natal: em Circle K Cycles, o mito que se forma em torno da pátria é altamente 

fundamentado em práticas culturais de nuances descontraídas e alegres e em laços afetivos. Não 

há, portanto, registros de um compromisso político entre a diáspora brasileira e a pátria, como 

Safran (1991), Tölölyan (1991, 1996, 2007) e Cohen (1995, 1997, 1999) descrevem nos exemplos 

de outras diásporas.  

Além disso, a exuberância da folia organizada em torno da partida de futebol, 

descrita pela narradora, gera um questionamento: que Brasil é esse que os decasséguis têm em 

mente? A necessidade de se reproduzir, no Japão, certos padrões culturais brasileiros revela um 

desejo excessivo de posse e retenção da terra natal. No dia do jogo, os decasséguis extravasam 

este desejo que estava refreado em um contexto japonês, privando-os de sua espontaneidade. 

Isso resulta no clima festivo do jogo, simbolizando a reprodução de um Brasil alegre que há 

muito não podem acessar, mas que está guardado entre as seleções feitas pela memória coletiva 

da comunidade diaspórica brasileira. Em seu trabalho, Safran (1991), de fato, observa que 

comunidades diaspóricas desenvolvem memórias coletivas e uma perspectiva comum sobre a 
                                                 
59 “It’s a three-hour ride over the kosoku (highway) to Osaka. It’s also three hours of storytelling. There are jokes 
and prankster tales revealing a childhood full of a humor unimaginable in Japan or even in the U.S.” 
60 “Things are intensifying at the front. A samba group is drumming it up. Brazilians can’t be without their rhythms. 
The noisy ruckus and hilarity are infectious. The sensation of it swells with expectation.” 
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terra natal, e tendem a fazer da pátria um mito. Na partida de futebol de Circle K Cycles, o 

Brasil é projetado como pátria ideal por um dia, sem pobreza e sem desemprego, tendo 

somente o lado positivo se manifestado. 

A narradora, contudo, não deixa de observar o caráter efêmero do momento: “a 

névoa da festa brasileira que encheu todo o ar se dissipa gradualmente. Os ritmos se cansam. 

O carnaval revela a sua tristeza” (YAMASHITA, 2001, p. 132).61 Com o fim do jogo, muitos 

ainda vão pegar o turno da noite nas fábricas, e o encanto se desfaz: “À meia noite, com o 

Delica roncando seu motor pela rodovia, eles voltaram a seus velhos papéis: peões, como eles 

se denominavam: decasséguis” (YAMASHITA, 2001, p. 132).62  

O dia do jogo de futebol em Circle K Cycles não só revela um tipo “brasileiro” de 

conexão entre a diáspora e a terra de origem, como também revela o apego a ela, o que conduz 

à outra relevante característica da diáspora, discutida pela maioria dos teóricos: o desejo do 

retorno. Podendo se concretizar ou não, o retorno é uma aspiração que alimenta a comunidade 

diaspórica, como Safran (1991) assinala. Para ele, o retorno se transforma em um mito, assim 

como a terra natal. Nesse aspecto, Safran e Cohen têm entendimentos semelhantes: na diáspora, 

ocorre “o desenvolvimento de um movimento de retorno que adquire uma aquiescência 

coletiva” (COHEN, 1999, p. 274).63 Em Brazil-Maru, o desejo de voltar não é uma 

unanimidade, mas a força da ideia fica explícita em várias passagens. Ichiro observa isso, em 

1925, antes mesmo da chegada ao porto de Santos: “E eu acho que a maioria dos imigrantes 

era igual em pensar que voltaria – depois que seus contratos acabassem ou em poucos anos, 

não importando quanto tempo levasse – para o Japão com certa prosperidade, munidos de 

histórias de aventura e o orgulho do sucesso” (YAMASHITA, 1992, p. 7-8).64 Décadas 

depois, já nos anos 40, a narrativa conduzida por Haru demonstra que a tendência permanece: 

“E enquanto gente como nós tinha vindo para o Brasil para viver e fixar residência, a maioria 

dos japoneses só pensava em voltar” (YAMASHITA, 1992, p. 83).65 

Haru, entretanto, ao expor as frustrações que brotavam de sua dura rotina, abre um 

precedente importante na discussão do mito do retorno: se voltar era a ilusão da maioria dos 

japoneses, estabelecer-se também poderia o ser. Entre aqueles que têm o desejo de ficar, havia 

                                                 
61 the steam of  Brazilian revelry that filled the very air gradually seeps away. The rhythms tire. The carnival 
reveals its tristeza” 
62 “At midnight, as the Delica churned its engine across the highway, they must have stirred in their old roles: peons 
they would call themselves, dekasegi.” 
63 “the development of a return movement which gains collective approbation.” 
64 “And I think most of the immigrants were alike in thinking that they would return –after their contracts were 
up or in a few years, however long it might take – to Japan with certain wealth, stories of adventure and the pride 
of success.” 
65 “And while people like us came to Brazil to live and settle, most Japanese only thought about returning.” 
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um projeto de se alcançar sucesso e obter reconhecimento. A força de trabalho de Haru faz 

parte desse projeto e, por isso, seus anos foram inteiramente dedicados à fantasia do marido 

Kantaro, líder sonhador e carismático, que comanda o grupo na construção de uma “grande 

civilização” em Esperança:  

 
Kantaro dizia que [...] enquanto eles [os japoneses que queriam voltar] se 
ocupavam do passado, suas vidas passavam de forma despercebida. Quando penso 
sobre isso, vejo que minha vida passou despercebida como de qualquer outro 
imigrante, vivendo o dia a dia – cozinhando, lavando, costurando, plantando, 
capinando. Eu tentei pensar como Kantaro, que eu era parte de um projeto especial, mas 
todo dia as pessoas querem comer no mesmo horário. (YAMASHITA, 1992, p. 104)66  

 

Tendo a vida determinada e limitada por Kantaro, a narrativa de Haru demonstra 

que as ilusões de grandeza, sejam de um retorno ou de um assentamento bem-sucedido, são 

fomentadas por líderes que, em geral, manipulam o grupo a fim de colocar projetos pessoais 

em prática. 

Em São Paulo, bem longe do ambiente rural de Esperança, o desejo de retorno não 

só existe como é explorado economicamente, como na boate Miyasaka’s: “Papa Miyasaka 

tinha conseguido recriar um pedaço microscópico, uma casa noturna do antigo distrito da luz 

vermelha em que, se você tivesse status e dinheiro para pagar, poderia desfrutar da ilusão de 

retornar ao Japão” (YAMASHITA, 1992, p. 119).67 O clube, ponto de encontro dos japoneses 

mais abastados, é constituído de símbolos eleitos da ancestralidade comum: a culinária 

japonesa, mulheres de quimono e o som do shamisen, instrumento musical japonês.  

Em Circle K Cycles, o mito do retorno é construído por um aparato que visa a 

aprisionar os decasséguis em uma armadilha de visões distorcidas, ora sobre a terra de 

origem, ora sobre o país hospedeiro. A motivação inicial para a emigração – a busca de 

solução para o desemprego – não garante melhor qualidade de vida em terras japonesas. Em 

outras palavras, a situação precária na terra natal pode se tornar ainda pior no país hospedeiro, 

como na história de Zé Maria Fukuyama. No Brasil, uma agência de viagens lhe promete 

trabalho em empresa renomada, boa remuneração e apartamento com quarto individual. No 

Japão, “eles o colocaram junto com outros sete homens num apartamento de dois quartos, 

num bangalô de metal pré-fabricado. A empresa contratante pegou seu passaporte como 

                                                 
66 “Kantaro said [...] while they were busy thinking of the past, their lives passed them by. When I think about it, 
my life has passed me by as it has any other immigrant, living day to day- cooking, washing, sewing, planting, 
weeding. I have tried to think like Kantaro that I have been part of something special, but every day, people want 
to eat at the same hour.” 
67 “Papa Miyasaka had managed to recreate a microscopic piece of an old floating world where, if you had 
money and status to pay, you could enjoy the illusion of returning to Japan.” 
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garantia de que ele cumpriria o contrato de trabalho e pagaria suas dívidas – passagem aérea, 

moradia e o dinheiro que haviam investido nele” (YAMASHITA, 2001, p. 35).68  

Zé Maria é o típico decasségui ludibriado por um esquema de agências e grandes 

empresas. Uma vez no Japão, eles se veem obrigados a entrar no sistema, trabalhando “longas 

horas, semanas de seis, até sete dias, assumindo horas extras, sem feriados, durante meses a 

fio” (YAMASHITA, 2001, p. 14).69 Sob estas condições, o retorno se torna, obviamente, mais 

almejado. Circle K Cycles traz o desejo de retorno retratado também em outros personagens, 

como o pequeno José, do conto “Hantai”, que sofre discriminação na escola japonesa e Paulo, 

personagem do capítulo “Samba Matsuri”, que “só pensa no dia em que poderá voltar para o 

Brasil” (YAMASHITA, 2001, p. 138).70 No capítulo “Three Marias”, entretanto, o anseio 

pelo retorno à terra natal é analisado de outra forma, na voz de Zé Maria: 
 
Um decasségui se informa das notícias lendo um dos quatro jornais brasileiros 
[publicados no Japão]. Ele quer saber se a economia no Brasil está favorável para a 
volta [...] Como a imprensa sobrevive de anúncios pagos pelas empreiteiras, agências 
de viagens, bancos, agências de despachantes e companhias telefônicas, o clima 
estará sempre favorável ao retorno e, ao mesmo tempo, nunca estará bom para voltar. 
(YAMASHITA, 2001, p. 34)71 
 
 

Zé Maria é um dos poucos cientes das circunstâncias de incertezas em que meios de 

comunicação inserem os decasséguis, mantendo-os com o sonho do retorno e, ao mesmo tempo, 

induzindo-os a permanecerem por mais tempo, explorados pelo complexo sistema que lucra 

com sua força de trabalho. Peças fundamentais do esquema de convencimento, os jornais  de 

imigrantes brasileiros, publicados no Japão, também contam histórias de decasséguis bem-

sucedidos, e trazem anúncios de empresas brasileiras interessadas em captar os recursos 

economizados pelos decasséguis: 
Imóveis no Brasil – Sua propriedade no Brasil 

Boa oportunidade para compra de populares (sic) está no Grande ABC 
O Condomínio Residencial Arco-Íris fica no centro de São Bernardo do Campo, com 

296 apartamentos, área útil de 43 metros quadrados e uma área de lazer de 1.200 
metros quadrados.(YAMASHITA, 2001, p. 50)72 

 
                                                 
68 “…they put him up with seven other men in a two-room apartment in a pre-fab tin box bungalow. The contract 
company took his passport as a guarantee that he’d complete his contract to work and pay up his debts – his 
airfare, his housing, and the money they’d invested in him.” 
69 “…long hours, , six, even seven-day weeks, taking on overtime without holidays for months on end.” 
70 “…only thinks about the day he can return to Brazil.” 
71 “A dekasegi gets his news by reading one of four Brazilian newspapers. He wants to know if the economy in 
Brazil is favorable for returning. […] Since the Newspaper is supported by ads paid for by Empreiteiras, Travel 
Agencies, Banks, Dispatching Service Agencies, and Telephone Companies, it will always be favorable to return 
and it will never be favorable.” 
72 “Imóveis no Brasil – Your real estate in Brazil. Boa oportunidade para compra de populares está no Grande 
ABC. Arco-Íris Residential Condominium is located in the center of São Bernardo do Campo, with 296 
apartments, a useful area of 43 square meters, and a leisure area of 1,200 square meters.” 
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 Ao anunciarem nos jornais direcionados ao consumidor decasségui, as construtoras 

brasileiras tentam explorar o desejo coletivo de (re)constituição do lar na terra natal que, para os 

nipo-brasileiros, começa com a aquisição da casa própria. Voltar, entretanto, pode não ser uma 

experiência bem sucedida, o que pode ser confirmado tanto nos estudos antropológicos de 

Linger (2001) quanto na ficção de Yamashita: 

 
Muitos voltam ou devem voltar ao Brasil com suas economias para abrir negócios ou 
comprar imóveis. Ao mesmo tempo em que alguns obtêm sucesso no restabelecimento 
de suas vidas no Brasil, muitos voltam ao Japão, tendo perdido seus investimentos ou 
sua capacidade de reintegrar-se à vida brasileira. (YAMASHITA, 2001, p. 14)73  
 
 

Enquanto negocia o desejo, a impossibilidade do retorno e a dissipação da noção de 

pertença, a comunidade diaspórica vive o dia a dia como pode no país hospedeiro. A relação da 

diáspora com a sociedade que a recebe é, para os estudiosos do assunto, fundamental para se 

delinear uma formação diaspórica. De acordo com Cohen (1999), a diáspora apresenta “uma 

relação conturbada com a sociedade anfitriã, sugerindo uma falta de aceitação ou, pelo menos, 

a possibilidade de que outra calamidade possa advir ao grupo” (COHEN, 1999, p. 274).74  

Brazil-Maru é especialmente rico na ilustração dessa característica, quando a 

autora aborda o drama vivido pela comunidade japonesa no Brasil durante a II Guerra 

Mundial. Até a década de 40, a relação da comunidade Esperança com o Brasil e os 

brasileiros não pode ser considerada conturbada. Isso ocorre uma vez que o intenso grau de 

isolamento imposto por seus líderes vai postergar as vantagens e também as possíveis 

desvantagens que a interação com a sociedade brasileira possa trazer para os membros da 

comunidade diaspórica. No entanto, a guerra coloca a comunidade japonesa em uma 

encruzilhada: “No dia seguinte ao casamento de Ritsu e Befu, escutamos que bombardeiros 

japoneses tinham atacado Pearl Harbor e que o Japão havia declarado guerra à América. O 

Brasil estava aliado à América e, de uma hora para outra, fomos totalmente separados de 

nossa terra natal” (YAMASHITA, 1992, p. 91).75 No meio de um fogo cruzado internacional, 

os japoneses, no Brasil, são impedidos de viajar, escolas e jornais são fechados, o dinheiro 

retido nos bancos e o uso da língua japonesa é proibido. As reuniões são coibidas e a polícia 

brasileira prende professores, presidentes de associações, clubes e cooperativas, sacerdotes 
                                                 
73 “Many have or may return to Brazil with their savings to start businesses or to buy property. While some may 
succeed in reestablishing their lives in Brazil, many return to Japan, having lost their investments or their ability to 
reintegrate into Brazilian life.” 
74 “A troubled relationship with host societies, suggesting a lack of acceptance at the least or the possibility that 
another calamity might befall the group.” 
75 “… we heard that Japanese bombers had attacked Pearl Harbor and Japan had declared war on America. Brazil 
was in agreement with America, and suddenly we were cut off from our birthplace.” 
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budistas e donos de jornais: “Em toda parte, os japoneses queimaram cartas, comendas, diplomas 

e livros. Enterraram no solo, debaixo de suas casas, fotografias, objetos herdados e lembranças 

encaixotadas. Esconderam ou destruíram sinais de memórias preciosas de suas vidas e famílias no 

Japão” (YAMASHITA, 1992, p. 93).76 

Esconder ou destruir os indícios de conexão com a terra natal são atos dolorosos 

para os japoneses, mas que têm o objetivo específico de evitar a perseguição iniciada pelo 

Estado brasileiro. Porém, a perseguição aos japoneses, no Brasil, não se limita às esferas 

governamentais. Na pequena Santa Cruz d’Azedinha, Yogu, membro da comunidade 

Esperança, é vítima de uma agressão praticada por um forasteiro que inflama uma pequena 

multidão contra o “perigo japonês”: “Yogu não fez nada para se defender. Sedentas por 

diversão, as pessoas no bar não ajudavam. Pelo contrário, apostavam enquanto ele golpeava 

Yogu com suas mãos cerradas, jogando-o na poeira da estrada e chutando-o várias vezes” 

(YAMASHITA, 1992, p. 101).77 Essa passagem dá a entender que civis brasileiros são 

manipulados pela propaganda de guerra da época, a ponto de acreditar que japoneses 

agricultores do interior no São Paulo são espiões do Exército Imperial Japonês. 

Em Circle K Cycles, agressões físicas não constam dos relatos da relação entre a 

comunidade diaspórica e a sociedade japonesa. No entanto, o livro, da mesma forma que os 

estudos etnográficos de Linger (2001, 2003), registra um estilo de “hostilidade contemporânea” 

praticada pela sociedade e pelo governo japonês. A relação destes com a diáspora brasileira, por 

sinal, já nasce estigmatizada. O governo do Japão demonstra, desde a lei de 1990, querer 

controlar e restringir a atividade dos estrangeiros em terras japonesas, emitindo vistos que 

permitem apenas trabalhos inferiores, para cobrir uma necessidade específica da sociedade 

japonesa naquele momento: “Tanto o governo quanto as empresas esperavam encontrar uma 

forma de repor a falta de mão de obra industrial não especializada” (YAMASHITA, 2001, p. 13).78 

A forma como o Japão manipula a entrada e a atividade de brasileiros, de acordo com sua 

necessidade, é teoricamente descrita por Safran (1991): “Os integrantes de comunidades 

diaspóricas são, de forma alternada, maltratados pelo país anfitrião como sendo ‘estranhos 

dentro de casa’; ou então bem recebidos ou ainda explorados em favor dos interesses 

                                                 
76 “Everywhere, Japanese burned letters, commendations, diplomas and books. They buried photographs, 
heirlooms and memorabilia in boxes under the earth, under their houses. People hid or destroyed tokens of 
precious memories of their lives and families in Japan.” 
77 “Yogu did nothing to defend himself. The people in the bar, eager for some excitement, did not come to 
Yogu’s  rescue. Instead, they passed bets around while the man pummeled Yogu with his fists, throwing him 
onto the dirt road and kicking him again and again”.  
78 “Both the government and business hoped to find a way to replenish the loss of unskilled factory labor.” 
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domésticos e diplomáticos do país anfitrião” (SAFRAN, 1991, p. 373).79 A lei de 1990 é a 

pedra fundamental na construção de uma relação entre país hospedeiro e comunidade 

diaspórica visivelmente exploratória, fruto de um “capitalismo pária”. Esta expressão, aqui 

empregada para caracterizar a diáspora brasileira, é originalmente utilizada por Safran (1991) 

para discutir as diásporas armênia, judaica, indiana e principalmente a chinesa. Safran (1991) as 

vê situadas entre um país hospedeiro desenvolvido e a terra de origem subdesenvolvida: “elas 

têm funcionado como intermediárias entre a agricultura de subsistência da maioria nativa e os 

interesses mais comerciais e industriais de países estrangeiros” (SAFRAN, 1991, p. 370).80  

Vale ressaltar que Circle K Cycles não se aprofunda na representação dos nipo-

brasileiros antes da ida para o Japão, isto é, não demonstra se eles vêm exatamente de 

comunidades agrícolas de subsistência, como os chineses. Já em Brazil-Maru, está claro que os 

antepassados dos decasséguis formaram, nos primeiros anos, comunidades agrícolas isoladas 

que buscavam se sustentar. Em todo caso, o lugar intermediário, comumente ocupado pelas 

comunidades diaspóricas, é característica óbvia da diáspora brasileira no Japão. 

Além do governo japonês, outros setores da sociedade apresentam práticas hostis, 

até mesmo xenófobas, registradas em Circle K Cycles. Destacamos dois exemplos extraídos da 

seção “May”. O primeiro é um anúncio público feito em lojas: “Atenção, compradores e 

balconistas! Estrangeiros entraram na loja. Compradores, por favor, cuidem da segurança de 

seus pertences pessoais. Balconistas, por favor, fiquem alertas para possível roubo de 

mercadorias” (YAMASHITA, 2001, p. 47).81 O segundo é uma declaração do imperador do 

Japão em visita ao Brasil: “Ficarei muito feliz se isso [o fenômeno decasségui] resultar em 

oportunidades para maior intercâmbio entre os povos de nossos países. Espero que sua estada 

no Japão seja frutífera e que eles possam fazer bons amigos antes de voltar ao seu país” 

(YAMASHITA, 2001, p. 49).82 Assim, o imperador oficializa que a permanência dos brasileiros 

no Japão é provisória,  e que o retorno ao Brasil é o que se espera deles. Vista como 

temporária, não é de se admirar, portanto, que a comunidade diaspórica brasileira, no Japão, 

assim como outras diásporas, “acredite que não seja, e que talvez não possa ser, totalmente 

                                                 
79 “Members of diaspora communities are by turns mistreated by the host country as ‘strangers within the gates’ or 
welcomed or exploited for the sake of the domestic and diplomatic interests of the host country.” 
80 “… they have functioned as intermediaries between the subsistence agriculture of the native majority and the 
more commercial and industrial concerns of foreign countries.” 
81 “Attention shoppers and clerks! Foreigners have entered the premises. Shoppers, please take care to secure your 
personal belongings. Clerks, please watch for possible theft of merchandise.” 
82 “I will be very happy if this (dekasegi phenomenon) results in opportunities for more interchange between the 
people of our countries. I hope that their stay in Japan will be fruitful and that they can make good friends here 
before they return to their country.” 
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aceita pela sociedade anfitriã e que, por isso, se sinta parcialmente excluída e insulada dela” 

(SAFRAN, 1991, p. 364).83   

As atitudes discriminatórias por parte da sociedade japonesa não deixam muitas 

alternativas aos brasileiros, a não ser “dar um jeitinho” para sobreviver. Retomando Cohen 

(1999), a diáspora pode se desenvolver em uma sociedade pluralista e tolerante ou, como em 

Circle K Cycles, em uma sociedade que a hostiliza. Assim, os nipo-brasileiros reagem à 

aversão dos japoneses construindo para si uma rede de relacionamento e de ajuda mútua:  

 
…quem vê fica maravilhado diante da engenhosidade e da energia destas pessoas. 
Eles rapidamente montaram pequenos negócios; serviços como programas 
educacionais, creche, serviços jurídicos e de documentação, associações e redes de 
todos os tipos, incluindo times de futebol, cyber cafés e escolas de samba. 
(YAMASHITA, 2001, p. 14)84  
 
 

As alternativas criadas pela comunidade diaspórica de Circle K Cycles são 

diferentes das que vemos em Brazil-Maru, mas, em ambos, observa-se como elas podem ser 

peculiares, enriquecedoras e criativas. A diferença marcante nesse aspecto é que, apesar das 

retaliações sofridas no período da guerra, os japoneses de Esperança encontram um ambiente 

de maior tolerância e pluralismo no Brasil. A Cooperativa Esperança, por exemplo, era “uma 

entidade importante e lucrativa na região” (YAMASHITA, 1992, p. 20),85 pelo menos nas 

primeiras décadas, sob a direção de Takeo Okumura. À medida que os negócios se 

desenvolvem, jovens líderes criam e diversificam as atividades, e fazem dos japoneses os 

primeiros no Brasil a modernizar o modo caseiro de produzir: “A produção de ovos e carne de 

frango para a venda em larga escala, como vemos hoje, não existia. Befu e Kantaro foram os 

primeiros a pensá-la, ali no nosso canto do mundo” (YAMASHITA, 1992, p. 61).86  

Além dos negócios agrícolas, Brazil-Maru retrata outras oportunidades que 

surgem para a diáspora no país hospedeiro. Estar no Brasil permite aos japoneses o acesso a 

uma nova cultura, embora somente alguns membros da Comunidade Esperança tenham 

usufruído do contato com os brasileiros, como Ichiro: “Ao contrário de outros japoneses do 

meu tempo, aprendi a ler e a escrever em português. Essa habilidade de lidar 

confortavelmente nas duas línguas tem sido de grande valor para mim. Sou grato ao meu pai 
                                                 
83 “... they believe that they are not – and perhaps may not  be - fully accepted by the host society and therefore 
feel partly alienated or insulated from it.” 
84 “…one marvels at the resourcefulness and energy of these people. They have rapidly built small businesses; 
services such as educational programs, child care facilities, documentation and legal services, and associations and 
networks of every kind including soccer teams, internet cafés, and samba schools.” 
85 “… a very important and profitable entity in the area.” 
86 “The productions of eggs and chicken meat for large-scale sale, as we know it today, did not exist. Befu and 
Kantaro were the first to think of it in our corner of the world.” 
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por isso” (YAMASHITA, 1992, p. 71).87 O pai de Ichiro possui, obviamente, uma perspectiva 

progressista e um desprendimento maior que o de outros imigrantes da época. Sua família 

desenvolve laços de amizade fora da colônia, o que resulta na forma como ele percebia a 

sociedade brasileira, definindo-a como receptiva: “O Brasil é um lugar maravilhoso e rico 

para construir um lar, dizia. Nós temos muita sorte de sermos bem-vindos em um país como 

este” (YAMASHITA, 1992, p. 71).88 

Seja maior ou menor o grau de aceitação, as comunidades diaspóricas, tanto em 

Brazil-Maru quanto em Circle K Cycles, são compostas por indivíduos que desejam e 

necessitam estar juntos, apresentando uma consciência de grupo. Segundo Cohen (1999), 

estas são características comumente atribuídas às diásporas. Para ele, comunidades 

diaspóricas apresentam uma consciência étnica forte, sustentada por um período longo e 

baseada em um senso de distinção, de história comum e na crença em um destino comum.  Em 

Brazil-Maru, os japoneses se encontram em lugares públicos, como o clube Miyasaka, na 

capital paulista, ou nas comunidades no interior. Essa característica também é retratada em 

Circle K Cycles, cujos personagens constituem, em diversos aspectos, um grupo étnico.  

O conceito de etnicidade apresenta pontos em comum com a teoria da diáspora.  

Para Myria Georgiou (2006), grande parte das recentes análises desenvolvidas no campo da 

diáspora tem origem nos estudos de etnicidade e identidade das últimas décadas.89 

Retomemos a análise de Stuart Hall (1992), um dos principais responsáveis pela reformulação 

do conceito de etnicidade e de seu uso nos estudos culturais: “O termo etnicidade reconhece o 

lugar  da história, da língua e da cultura na construção da subjetividade e da identidade, bem 

como o fato de que todo discurso é localizado, posicionado e situado e que todo conhecimento 

é situacional” (HALL, 1992, p. 56).90 Tratar de etnicidade é, portanto, relativizar, ideologizar 

e contextualizar qualquer análise de grupos humanos. 

Contudo, qual seria, de fato, a distinção entre diáspora e etnicidade? Entre os 

estudiosos da diáspora, Tölölyan (2007) parece ser o que mais se preocupa em fazer a 

diferenciação.  Para ele, “todas as comunidades diaspóricas são também comunidades étnicas, 

mas nem todas as comunidades étnicas são diaspóricas” (TÖLÖLYAN, 2007, p. 649).91 As 

                                                 
87 “Unlike other Japanese of my time, I was taught to read and write in Portuguese. This ability to deal 
comfortably in both languages has since been invaluable to me. I am grateful to my father for this.” 
88 “Brazil is a rich, wonderful place to make a home”, he would say. We are very fortunate to be welcome in 
such a country.”  
89 GEORGIOU, Myria, Diaspora, Identity, and the Media: diasporic transnationalism and mediated spacialities, 
(Cresskill, NJ; Hempton Press, 2006) p. 46. 
90 “The term ethnicity acknowledges a place of history, language and culture in the construction of subjectivity 
and identity, as well as the fact that all discourse is placed, positioned, situated, and all knowledge is situational.” 
91 “All diasporic communities are also ethnic communities, but not all ethnic communities are diasporic…” 
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diásporas seriam um tipo específico de grupo étnico: “uma comunidade étnica é diferente de 

uma diáspora porque à primeira falta o duplo comprometimento da segunda em manter 

conexões com sua terra natal e suas comunidades irmãs em outros Estados; falta a 

autorrepresentação continuada e também a perpetuação de diferenças significativas” 

(TÖLÖLYAN, 2007, p. 649).92 Tais fatores de diferenciação são oriundos da mobilidade que 

caracteriza as diásporas, mas que não se aplica, necessariamente, aos grupos étnicos. 

Apesar das diferenças, as discussões acadêmicas sobre a etnicidade enfatizam, 

frequentemente, a questão coletiva, assim como a teoria da diáspora. Por isso, muitos teóricos 

da etnicidade desenvolvem sua argumentação utilizando a expressão “grupo étnico”, como 

Richard Alonzo Schermerhorn (1970). Em Comparative Ethnic Relations: A Framework for 

Theory and Research , o autor apresenta a seguinte definição para grupo étnico: 

 
Uma coletividade dentro de uma sociedade maior, que tem ancestralidade comum, 
comprovada ou suposta, memórias de um passado histórico comum e um foco 
cultural em um ou mais elementos simbólicos definidos como a epítome de sua 
consciência como povo. (SCHERMERHORN, 1970, p. 12)93 

 

Em Ethnicity and Race, Stephen Cornell e Douglas Hartmann (1998) comentam a 

acepção de Schermerhorn (1970), lembrando que ela conduz a importantes desdobramentos: 

os padrões de relacionamento no grupo, a história comum e os símbolos. Analisando 

criticamente o trabalho de Schermerhorn (1970), esses autores destacam que a chamada 

distinção cultural, crucial nas discussões sobre grupos étnicos, pode ou não existir. Na 

verdade, são os grupos que se veem como diferentes. Essa ideia relaciona o conceito de 

etnicidade com o de identificação: “uma vez que a identidade se torna subjetiva, isto é, 

quando uma população começa a se ver em termos étnicos, talvez em resposta à identidade 

que os observadores externos atribuam a ela, torna-se um grupo étnico” (CORNEL; 

HARTMANN, 1998, p. 20-21).94  

Características dessa discussão sobre etnicidade e grupo étnico podem ser 

atribuídas, cada uma a seu modo, aos japoneses em Esperança e aos decasséguis no Japão, 

ficcionalmente representados na obra de Yamashita. Não há dúvidas, por exemplo, que eles se 

                                                 
92 “Yet an ethnic community differs from a diaspora because the former lacks the latter’s twin commitment to 
maintain connections with its homeland and its kin communities in other states and to sustained self-
representation and the perpetuation of significant differences.” 
93 “a collectivity within a larger  society having real or putative common ancestry, memories of a shared 
historical past, and a cultural focus on one or more symbolic elements defined as the epitome of their 
peoplehood.” 
94 “Once that identity becomes subjective – that is, once that populations sees itself in ethnic terms, perhaps in 
response to the identity outsiders assign to it – it becomes an ethnic group.” 
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veem como diferentes e são, além disso, vistos como tal pelos observadores externos.  Por isso, 

abordaremos, neste capítulo, alguns aspectos identitários comuns a grupos étnicos, como o apego 

à língua materna, aos símbolos culturais ou ainda, nas palavras de Schermerhorn, aos 

elementos simbólicos do foco cultural de um grupo, originados e perpetuados por meio dos 

padrões de relacionamento.  

Apesar de estabelecidos no coração do Brasil, o grupo diaspórico de Brazil-Maru 

fala apenas japonês, com exceção de alguns membros da comunidade, eleitos para aprender 

português com a finalidade única de fazer os contatos essenciais à sobrevivência. A ideia de 

entrosamento ou casamento com brasileiros sequer é cogitada, a não ser a partir dos anos 70, 

cerca de cinco décadas após a chegada dos primeiros imigrantes de Esperança. O senso de 

distinção pode ser ilustrado pelo uso do termo pejorativo gaijin, “pelo qual os japoneses 

chamavam os europeus e por meio do qual os brasileiros foram denominados pelos primeiros 

imigrantes do Japão” (HOUAISS, 2001), sendo traduzido por “estrangeiro”. Em Brazil-Maru, 

os brasileiros, mesmo dentro do Brasil, são considerados estrangeiros ou “pessoas 

estrangeiras” 95 pelos colonos japoneses. 

Outro elemento cultural característico de grupos étnicos é a religião comum. 

Brazil-Maru trata de um grupo que, no Japão, era uma exceção à regra, por ser cristão. No 

Brasil, apesar da maioria cristã, a religião não é fator de integração entre japoneses e brasileiros, 

impedida por uma série de imposições criadas pelos líderes de Esperança. No romance, os 

imigrantes sequer frequentam a cidadezinha próxima, nem mesmo por motivos religiosos. 

No que concerne aos padrões de relacionamento, pode-se destacar o senso de 

coletividade, a obediência e a rigidez das normas sociais, em Esperança, como predicados herdados 

da terra natal e mantidos no país hospedeiro. Outros aspectos culturais retratados na narrativa 

são o cultivo do arroz, a culinária e a jardinagem, também trazidos do Japão. O modo de vida 

coletivo na comunidade japonesa está presente em tudo: refeições, dormitórios, banhos, lazer 

e trabalho. Os poucos amigos brasileiros da colônia demonstram não compreender bem a 

diferença cultural: “Não é comunismo, dizia o Bahiano, mas é bem próximo. Apesar disso, dá 

pra ver que funciona bem. Isso poderia ser a solução para a agricultura no Brasil” 

(YAMASHITA, 1992, p. 94).96 Mesmo admirando a produtividade e a organização na 

Comunidade Esperança, a personagem Bahiano, líder no município vizinho, tem dificuldade 

para entender o funcionamento de uma cooperativa nos moldes japoneses, como observa 

                                                 
95 Etimologicamente, gai- significa ‘externo, estrangeiro’ e -jin é ‘pessoa’ (HOUAISS, 2001). 
96 “It’s not communism ... but it comes damn close. Yet I can see how it works. This might well be the answer 
for agriculture in Brazil.” 
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Haru: “o Bahiano entendia como os fazendeiros podiam conseguir melhores preços, mas fazê-

lo entender o que era compartilhar era um grande problema. Não era o jeito dele. Ele não 

gostava de dividir” (YAMASHITA, 1992, p. 95).97 

Além do cooperativismo no estilo japonês, a prática do beisebol é outro aspecto 

cultural que reforça a consciência de grupo e o senso de coletividade entre os japoneses. 

Apesar de ser um esporte tipicamente estadunidense, o beisebol adquiriu grande popularidade 

no Japão desde sua introdução no país, no final do século XIX, tornando-se o primeiro entre 

os esportes de equipe. Yamashita se apropria desse dado histórico e o adapta ao contexto de 

Brazil-Maru, em que a prática do beisebol é introduzida nos anos 30, na Comunidade Esperança. 

Curiosamente, o romance mostra que existem interesses nem tanto coletivos por trás da 

implantação de um esporte de equipe. Tais interesses são ligados aos planos de Kantaro, que 

deseja permanecer líder da comunidade, beneficiando-se da manutenção e da coesão do grupo:  

 
Não sei se foi Kantaro que promoveu o beisebol ou se foi o beisebol que promoveu 
Kantaro; foi uma dessas combinações auspiciosas que transformam atletas ou 
atores em heróis. Entretanto, tenho certeza de que foi Kantaro que atou o beisebol 
ao nosso modo de vida em Esperança. (YAMASHITA, 1992, p. 26)98  

 

Antes de imigrar, Kantaro era um talentoso jogador de beisebol no Japão. Todavia, 

mesmo sendo um gosto pessoal de um líder e usado politicamente, o beisebol acaba 

cumprindo o objetivo de manter o grupo coeso por certo tempo. Além disso, permite o 

intercâmbio entre Esperança e outras colônias, por meio dos campeonatos que foram organizados 

por Kantaro. 

As características do grupo étnico nipo-brasileiro de Circle K Cycles têm 

fundamentos semelhantes aos que apresentamos para Brazil-Maru, mas com seu próprio lugar 

histórico, linguístico e cultural. Abordamos, por exemplo, a necessidade de estarem juntos 

como fator gerador da consciência de grupo; a ancestralidade comum da comunidade nipo-

brasileira, outra característica identificadora dos grupos étnicos; e a ideia que a comunidade 

faz de si mesma, bem como sua imagem para a maioria que a rodeia.   

Com relação à língua, vale a pena destacar que, assim como o japonês em Brazil-

Maru, o português funciona como um elemento simbólico relevante na composição cultural 

do grupo. Em Circle K Cycles, Yamashita trabalha a relação da comunidade com a língua 

                                                 
97 “the Bahiano understood about farmers getting a better price, but it was another problem to explain about 
sharing. This was not the Bahiano’s way. He didn’t like to share.” 
98 “I am not sure whether it was Kantaro who promoted baseball or baseball that promoted Kantaro; it was one of 
those fortunate combinations that makes heroes of athletes and actors. However, I am sure that it was Kantaro 
who tied baseball to our way of life in Esperança”. 
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tanto nos contos, isto é, na representação ficcional, quanto na estratégia de estruturação 

literária do livro, que discutiremos no quarto capítulo. Na ficção, encontramos a personagem 

Tia Célia, professora de português para filhos de brasileiros nascidos no Japão. Ensinar a 

língua natal dos pais dos alunos é o “ofício diaspórico” de Célia, que aproxima brasileiros que 

não dominam o idioma japonês de seus filhos:  

 
― Agora que sabe falar português, você anda cheia de perguntas. Por quê?  
― Tia Célia diz que é bom fazer perguntas pra descobrir coisas. A gente pratica 
fazendo perguntas o tempo todo. 
Alice pensava como falar português tinha mudado a relação entre Fátima e sua 
filha. Era como se estivessem tentando compensar todo o tempo que Fátima 
passava trabalhando longe de Iara. (YAMASHITA, 2001, p. 88)99  

 

Além de Iara, Célia possui outros alunos, que frequentam sua pequena sala de aula 

improvisada, após as aulas regulares na escola japonesa. A demanda por aulas de português 

na comunidade nipo-brasileira demonstra que a língua ancestral continua sendo relevante para 

a nova geração, pelo menos no lar, onde o relacionamento afetivo se realiza. Yamashita 

também utiliza o português como língua narrativa em Circle K Cycles, mesclada ao inglês e 

ao japonês. Folhear as páginas do livro gera, além da curiosidade, uma sensação de estranheza 

advinda de uma compreensão apenas parcial. O leitor nativo da língua inglesa se depara com 

os caracteres que compõem a língua japonesa e com textos e expressões em português, que 

nem sempre são traduzidos. O efeito desta combinação provoca o leitor, obrigando-o a uma 

experiência, no mínimo, desconcertante: da mesma forma que os personagens nipo-brasileiros 

no Japão, ele precisa lidar e conviver com signos desconhecidos, tentando compreendê-los, ao 

menos parcialmente.  

Outro elemento simbólico comumente relacionado entre as características que 

compõem o foco cultural de um grupo étnico é a comida. A seção “June”, de Circle K Cycles, 

é rica na abordagem desse tema. Para Yamashita,  

 
no núcleo de cada vida brasileira no Japão, você encontra comida. Às vezes, é um 
restaurante; às vezes, uma cantina, ou supermercado, ou um karaokê. Às vezes, é um 
caminhão estocado com mercadoria brasileira fazendo entregas programadas em 
alojamentos de operários em cidadezinhas distantes. Frequentemente é a marmiteira, 
que entrega almoço e jantar para operários. (YAMASHITA, 2001, p. 83)100 

                                                 
99 “Now that you can speak Portuguese, you are full of questions. Why is that?  
“Tia Célia says it’s good to ask questions to find out things. We practice asking questions all the time”.  
Alice thought about how speaking Portuguese had changed the relationship between Fátima and her daughter. It 
was as if they were trying to make up for lost time, for all the time Fátima spent working away form Iara.” 
 
100 “In the center of every Brazilian life in Japan, you find food. Sometimes it is a restaurant; sometimes a 
cantina and grocery store, or a karaoke bar. Sometimes it is a truck stocked with Brazilian goods making 
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A demanda pela comida brasileira que a narradora observa nos decasséguis é uma 

forma de apego da comunidade diaspórica à terra natal.  A culinária tradicional brasileira, 

frequentemente associada à afetividade do lar materno, instiga a narradora: “A comida da 

mamãe era tão boa assim?” (YAMASHITA, 2001, p.83).101 A resposta a esta pergunta poderá 

ser positiva, se considerarmos a significativa carga afetivo-cultural que o ato de cozinhar e a 

comida trazem, principalmente no âmbito familiar.  Os jovens decasséguis, por exemplo, 

rejeitam a comida japonesa, alegando que ela “não sustenta”. Eles perdem peso quando 

chegam ao Japão e começam a rotina de trabalho. Sua demanda pela “comida de casa” gera os 

primeiros pequenos negócios comandados por nipo-brasileiros, como a entrega de marmitas 

para os trabalhadores nas fábricas e as importadoras: “Mandioca, Sonho de Valsa, Guaraná, 

pão de queijo, linguiça, goiabada, fubá, suco de maracujá” (YAMASHITA, 2001, p. 83) são 

exemplos de produtos comestíveis importados para atender ao público consumidor decasségui.  

Mais do que simplesmente importar os produtos, prepará-los no estilo brasileiro é 

necessário. Desta forma, os hábitos alimentares são parte relevante na composição dos 

padrões de relacionamento no grupo, o que é outro elemento étnico, segundo Schermerhorn. 

A fornecedora de marmitas, por exemplo, não se limita a cozinhar e a fazer a entrega: ela 

“traz também notícias, fofocas e conselhos maternos. Muitas vezes, ela é um serviço social 

ambulante: fornece informações sobre plano de saúde, visto, carteira de motorista. Ela já está 

aqui há um tempo, começou seu próprio negócio, sabe das coisas” (YAMASHITA, 2001, p. 

84).102 Ao extrapolar seu pequeno negócio de alimentação, a fornecedora de marmitas 

desempenha um papel de mãe junto a seus clientes decasséguis, carentes de diálogo e atenção. 

A autora parece querer ressaltar a necessidade de interação e a oralidade como características 

culturais brasileiras. Além disso, a troca de informações e conselhos indica ajuda mútua e 

consciência de grupo, confirmada pelos variados tipos de grupos sociais, educacionais, 

econômicos, associações esportivas e culturais.  

Em “July: Circle K Rules”, Yamashita prossegue tratando dos padrões de 

relacionamento da comunidade nipo-brasileira, mas, nessa seção, a autora estabelece 

comparações com a sociedade japonesa. O quadro de avisos e o folheto de regras de 

convivência do condomínio Homi-Danchi, onde 25% dos oito mil moradores são brasileiros, 
                                                                                                                                                         
designated stops at the lodgings of factory workers in remote towns. Often it is the obento/ marmita lady, the 
woman who delivers box lunches and dinners to factory workers.” 
101  
102 “…also brings news, gossip, and motherly advice. Often she’s a walking social service: she’ll give the 
information about health insurance, your visa, your driver’s license. She’s been here a while, started her own 
business, knows the ropes.” 
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é uma das formas pelas quais a autora realiza essa tarefa. São 20 regras de convivência 

descritas detalhadamente. A maior parte parece ser dirigida diretamente ao público brasileiro, 

como: “vamos parar de fazer churrasco na varanda [...] vamos ter cuidado com a poluição 

sonora” (YAMASHITA, 2001, p. 108).103 Em forte contraste com a rigidez dos costumes 

japoneses, a flexibilidade brasileira adquire um caráter conflituoso no Japão, soando como um 

insulto aos hábitos locais: “os japoneses residentes já não sabem mais o que fazer. Os 

brasileiros são incontroláveis. A presença deles bagunçou a rotina ordenada” (YAMASHITA, 

2001, p. 110).104 A desobediência às normas sociais no condomínio não são, para a autora-

narradora, necessariamente uma característica que inferioriza os brasileiros em relação aos 

japoneses. Buscando sempre ver os dois lados da moeda, Yamashita destaca a carga de 

trabalho diferenciada: os brasileiros dormem na hora do trabalho comunitário dominical do 

condomínio porque precisam compensar o excesso de horas-extras feitas nas fábricas.  

Circle K Cycles também registra diferenças entre brasileiros e japoneses quanto à 

expressão da afetividade e o contato físico:  
 
Os brasileiros são um povo muito físico. Eles tocam muito uns aos outros. Eles se 
beijam e se abraçam. Eles se beijam e se abraçam quando chegam e se beijam e se 
abraçam quando vão embora. […] Consequentemente, culturas que acham essa 
“beijação” desconcertante são um povo frio. Frio. Americanos e japoneses raramente 
demonstram afeição em público; beijar um mero conhecido parece um pouco 
exagerado. (YAMASHITA, 2001, p. 111)105 
  

Essa passagem, em que a perspectiva de afetividade dos nipo-brasileiros é criticada, é 

útil para discutir o contraste entre os costumes. Ao concluir que “Brasileiros beijam. 

Japoneses ficam nus juntos quando tomam banhos quentes” (YAMASHITA, 2001, p. 111),106 

a autora sugere, apesar da generalização, que grupos étnicos têm hábitos que podem parecer 

estranhos aos olhos de outros e que formas particulares de expressão da afetividade não 

implicam graus diferenciados de calor humano ou frieza.  

 

 

 

 

                                                 
103 “Let’s stop barbecuing on the verandah. […] Let’s take care with noise pollution.” 
104 “…the Japanese residents are at their wit’s end. The Brazilians are unruly. Their presence has made a muck of 
a tidy routine.” 
105 “Brazilians are a very physical people. They touch each other a lot. They kiss and hug. They kiss and hug 
when meeting and  kiss and hug when taking leave. […] thus, cultures who find this kissing disconcerting are a 
cold people. Frio. Americans and Japanese hardly show affection in public; to kiss a mere acquaintance seems a 
little overdone.” 
106 “Brazilians kiss. Japanese get naked together in hot baths.” 
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2.4 Questionando a coesão de grupo na comunidade diaspórica 

 

Brazil-Maru e Circle K Cycles descrevem, com riqueza de detalhes, dois casos de 

diáspora. Nesta pesquisa, sustentados pelos recortes teóricos mencionados na introdução do 

capítulo, discutimos, demonstramos e comparamos características conceituais importantes na 

teoria da diáspora, como a dispersão e suas razões, as relações com a terra natal, os conflitos 

no país hospedeiro, o mito do retorno e a consciência de grupo étnico. Para Cohen (1999), 

uma diáspora pode ser detectada de acordo com nove características, conforme explicitamos 

na página 28. As histórias dos imigrantes japoneses de Brazil-Maru e dos decasséguis de 

Circle K Cycles preenchem, com coerência, sete dos nove aspectos listados pelo autor. Em 

outras palavras, as duas obras descrevem processos coletivos de deslocamento e assentamento 

que não deixam dúvidas quanto ao fato de representarem formações diaspóricas. 

Porém, vale a pena ressaltar que há uma característica diaspórica não retratada na 

ficção de Yamashita, que se refere à existência de uma conexão entre diásporas em diferentes 

países, como Safran (1991), Tölölyan (1996) e Cohen (1999) afirmam em seus artigos. Cohen 

pondera que é comum haver um senso de empatia e solidariedade com membros de mesma 

etnia em outros países de assentamento. Circle K Cycles não faz alusão a redes internacionais 

de brasileiros em ajuda mútua e Brazil-Maru possui poucas referências a contatos no exterior. 

No entanto, o próprio Cohen ressalta que “nenhuma diáspora vai manifestar todos os 

aspectos” (COHEN, 1999, p. 274). 

Brazil-Maru apresenta exemplos específicos do território brasileiro que 

demonstram união e solidariedade entre as comunidades de japoneses. Considerando as 

dimensões continentais brasileiras, podemos adaptar as redes tecidas pelos japoneses por todo 

o território brasileiro ao argumento de Cohen, ainda que este se refira a conexões 

internacionais.  Assim, voltamos à questão do líder de Esperança, Kantaro, e ao entendimento 

acerca do esporte como fator de união entre os japoneses: “Mais do que nunca, ele estava 

determinado a espalhar o beisebol entre os japoneses jovens do Brasil para criar uma conexão 

forte entre eles, que logo forjaria uma unidade poderosa” (YAMASHITA, 1992, p. 43).107 

Outro fator de solidariedade, mas também limitado ao território brasileiro, é a já citada 

organização em cooperativas locais, que, por sua vez, ligavam-se em redes de alcance nacional: 
 
Havia colônias japonesas tanto no distante norte, no Rio Amazonas, no Pará, 
quanto no sul, no Paraná. [...] nós já estávamos naturalmente ligados uns aos outros 

                                                 
107 “He was more determined than ever to spread baseball among the young Japanese men of Brazil, to create a 
strong connection among them which would eventually forge a powerful unit.” 
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pela crescente rede de cooperativas que os fazendeiros japoneses haviam criado 
para administrar e amparar seus interesses. (YAMASHITA, 1992, p. 77)108  

 

Estariam os japoneses de Brazil-Maru mais interconectados que os brasileiros de 

Circle K Cycles? Seria, neste caso, a diáspora japonesa “mais diaspórica” que a brasileira? 

Pela análise desenvolvida a partir da representação literária, pode-se concluir que as ligações 

e o senso de coletividade entre os brasileiros também existem, mas são histórica e 

culturalmente distintos, se comparados aos dos japoneses. Nesse aspecto, é relevante notar como 

Yamashita desconstrói, de forma provocativa e perspicaz, os estereótipos tanto de brasileiros quanto 

de japoneses. Os japoneses, mundialmente reconhecidos por sua união e senso comunitário, têm, 

em Brazil-Maru, um líder que usa o dinheiro do grupo para benefícios pessoais, levando a 

cooperativa à falência. No condomínio Homi-Danchi, de Circle K Cycles, a autora percebe o 

choque cultural do encontro de brasileiros e japoneses não apenas descrevendo a dificuldade 

dos primeiros em seguir as regras, mas também vislumbrando uma patológica busca por 

aceitação entre os japoneses:  

 
Dar uma volta em Homi-Danchi e redondezas dá uma sensação de um silêncio 
opressivo – o som das pessoas adormecidas que trabalham no turno da noite, o som 
de uma maioria calada que quer, a qualquer custo, ser aceita, o som de gente 
tentando realmente ficar em silêncio. Até as crianças parecem brincar silenciosamente. 
(YAMASHITA, 2001, p. 16)109  
 

Assim, o silêncio reinante nos limites do condomínio Homi-Danchi sugere um 

confinamento sócio-cultural que, ironicamente, aprisiona tanto brasileiros quanto japoneses.   

Com relação à opção de recorte teórico feita, percebemos que, ao afirmarem com 

veemência o caráter coletivo da diáspora, teóricos como Safran (1991) e Cohen (1995, 1999) 

podem perder de vista a dimensão individual que se justapõe ao grupo, e que também deve ser 

analisada no contexto da diáspora. A diáspora não deve ser teorizada apenas a partir de laços 

– impostos ou não – que reúnem indivíduos em grupos, gerando coletividades, para que não 

se corra o risco de se tornar incompleta ou insuficiente como metodologia de pesquisa. Por 

isso, tentaremos, no capítulo quinto deste estudo, priorizar a análise do individual por meio do 

enfoque sobre os sujeitos diaspóricos retratados em Brazil-Maru e Circle K Cycles.  

                                                 
108 “There were Japanese colonies as far north as the Amazon River in Pará and as far south as Paraná […] we 
were naturally tied to each other by the growing network of cooperatives which the Japanese farmers had created 
to govern and support their interests.” 
109 “A tour of Homi-Danchi and its environs gives you a sense of an oppressive quiet – the sound of sleeping 
people who work the night shift, the sound of a silent majority who want very badly to be accepted, the sound of 
people trying hard to be quiet. Even the children seem to play quietly.  
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Ainda com relação ao caráter coletivo da diáspora, notamos que a representação 

literária, na obra de Yamashita, também atenta para a questão da “falsa” coesão de grupo. No 

exemplo de Brazil-Maru, Kantaro despreza as individualidades para forjar uma suposta 

harmonia do grupo, situação que favorece a sua própria liderança. Vale lembrar também que 

Sudesh Mishra (2002), em “Diaspora Criticism”, ressalta que nem Safran (1991) nem Cohen 

(1995, 1999) parecem “sentir a necessidade de refletir criticamente sobre os perigos de se 

representar diásporas-modelo como coletividades étnicas neutras em questões de classe, gênero 

e gerações” (MISHRA, 2002, p. 17). É como se projetassem a terra natal e o país hospedeiro 

como entidades territoriais fixas e homogêneas e forjassem seu argumento em um binarismo.  

Outra consideração final deste capítulo que, de fato, é uma contradição de cunho 

analítico, nasce de nossa proposta inicial: examinar as diásporas japonesa e brasileira tomando 

por base textos teóricos que, frequentemente, associam-se e se valem das características das 

diásporas clássicas. Não fazer referências teóricas a diásporas como a judaica é uma tarefa 

impraticável, ao mesmo tempo em que fazer delas o único parâmetro pode se tornar inviável. 

Tomemos como exemplo a relação entre diáspora, terra natal e país hospedeiro: em Brazil-

Maru e Circle K Cycles, tal relação é constantemente perpassada pela influência do Estado-nação 

na comunidade diaspórica, ao passo que, em diásporas clássicas, essa relação precede a 

formação dos estados nacionais. Portanto, a fim de compreender melhor duas diásporas que 

ocorrem na era moderna, será preciso discorrer sobre o Estado-nação. No próximo capítulo, 

vamos nos dedicar com maior afinco a essa questão.  

Este capítulo, portanto, abre caminhos que conduzem a discussões que localizam, 

historicizam e dão maior especificidade às diásporas que pretendemos examinar. Neste 

sentido, continuaremos, nos próximos capítulos, uma jornada que almeja transcender o 

conceito de diáspora, acrescentando, ao conjunto desta análise, abordagens de autores como 

Stuart Hall (1990, 1992, 1996, 1997a, 1997b, 1997c, 1999, 2003), Boyarian e Boyarin (1993), 

Avtar Brah (1996), Arjun Appadurai (1999), John Durham Peters (1999), Jana Evans Braziel 

e Anita Mannur (2003) e Sudesh Mishra (2006).  
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3. UM JAPÃO NO BRASIL E UM BRASIL NO JAPÃO:  
A DIÁSPORA (RE)IMAGINA110 O ESTADO-NAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

110 Neste capítulo, utilizamos o parêntese no prefixo –re do verbo reimaginar para destacar o caráter processual e 
simultâneo dos atos de imaginar e reimaginar a nação.  
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As nações, como as narrativas, perdem 
suas origens nos mitos do tempo e só 
percebem seus horizontes de forma 
integral no olho da mente. (BHABHA, 
1990, p. 1)111  

 

 

3.1 Diásporas nas comunidades imaginadas 

 

 

De onde vem e onde se instala uma comunidade diaspórica? Autores como 

William Safran (1991) e Khachig Tölölyan (1991, 1996, 2007) lançam mão das expressões 

“terra natal” e “país hospedeiro”, com o objetivo de abarcar fenômenos diaspóricos ocorridos 

antes do surgimento dos Estados nacionais, processo iniciado a partir do fim do século XVIII. 

Jana Evans Braziel e Anita Mannur (2003), por outro lado, teorizam a diáspora fazendo uso 

mais reiterado do termo “Estado-nação”. De acordo com essa perspectiva, que vem ao 

encontro da investigação realizada na presente tese, uma diáspora se desloca de um Estado-

nação de origem para um Estado-nação hospedeiro. É o que encontramos em Brazil-Maru e 

Circle K Cycles, que retratam duas formações diaspóricas em contextos históricos mais atuais, 

em relação de tensão e negociação com o Brasil e o Japão do século XX. Nesse contexto, 

discutimos o Estado-nação a partir da perspectiva das comunidades diaspóricas de Brazil-

Maru e Circle K Cycles, que trazem representações do Japão e do Brasil, tendo o trabalho de 

Benedict Anderson (2008) como base teórica. Em seguida, investigamos como as comunidades 

diaspóricas negociam sua posição intermediária na relação com o Estado-nação, ora se 

subordinando a ele, ora desestabilizando seus pressupostos como os de pureza, homogeneidade, 

igualdade e unidade. Para desenvolver esse argumento, fundamentamo-nos na noção de entre-

lugar de Homi K. Bhabha (1998a, 1998b).   

O Estado-nação, seja ele a terra natal ou o país hospedeiro, afeta profundamente as 

diásporas contemporâneas. Ao se deslocarem, os grupos diaspóricos atuais transitam pelo 

sistema de Estados-nações que prevalece no globo. Formações diaspóricas se acomodam em 

espaços intermediários e simbólicos, construídos a partir de um processo de negociação entre 

as referências trazidas do Estado-nação de origem e as influências do Estado-nação 

hospedeiro. Para nos referirmos a esse espaço intermediário ocupado pela diáspora, fazemos 

uso do termo entre-lugar. O entre-lugar da diáspora é uma dimensão de tensão e conflito, ao 

mesmo tempo material e imaterial, cuja complexidade é construída por diferentes níveis 
                                                 
111 Nations like narratives lose their origins in the myths of time and only fully realize their horizons in the minds’ eye. 
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espaciais como, por exemplo, o nacional.  Por isso, uma prévia discussão teórica sobre o 

Estado-nação se faz pertinente.  

Em Cultural Studies: Theory and Practice, Chris Barker e Paul Willis (2003) 

afirmam que “o Estado-nação é um conceito político referente a um aparato administrativo 

que tem soberania determinante sobre um espaço específico ou território, dentro de um 

sistema de Estados-nações” (BARKER; WILLIS, 2003, p. 252).112 A sucinta definição de 

Barker e Willis faz referência a aspectos importantes como a existência de um governo, a 

autoridade político-administrativa e a territorialidade, mas a expressão Estado-nação vai além 

disso. O termo se propõe a incluir, em uma única dimensão, o aparato político, administrativo 

e governamental de um país e a cultura, os costumes e valores de seu povo. Tema recorrente 

no campo dos estudos culturais, muitas publicações contemporâneas sobre o Estado-nação 

fazem referência a seu caráter imaginado, noção proposta por Anderson (2008) no seminal 

Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo, cuja 

primeira edição data de 1983. O Estado-nação imaginado é caracterizado como uma dimensão 

socialmente construída, responsável por tecer as chamadas identidades nacionais. Tal 

construção é sustentada por pilares políticos, sociais, econômicos e, principalmente, culturais, 

que se entrelaçam em uma complexa organização.  

Em linhas gerais, os idealizadores do Estado-nação criam, incentivam e até 

financiam manifestações culturais comprometidas com a difusão de representações capazes de 

reunir diferentes indivíduos em uma única, grande comunidade. Tais indivíduos são levados a 

crer em uma identidade nacional, compartilhada por todos os cidadãos de uma nação. Uma 

elite político-econômica endossa e patrocina a disseminação das características culturais 

eleitas para o Estado-nação, beneficiando-se delas para permanecer no poder. No entanto, 

quais são os símbolos e discursos usados para manter a coesão do Estado-nação?  

Os fundadores de um Estado nacional geralmente escolhem símbolos como o hino 

e a bandeira, que sempre estarão de acordo com uma conjuntura histórica específica. 

Desenvolvem, também, o discurso de uma origem e uma tradição comuns. Práticas 

unificadoras são encorajadas e, muitas vezes impostas, como o uso de uma língua oficial. De 

forma processual, uma extensa gama de produtos e práticas culturais é produzida, incentivada 

e patrocinada, desde que promovam o Estado-nação, como argumentam Barker e Willis 

(2003): “a identidade nacional é uma forma de identificação via representações de 

experiências compartilhadas e história. Elas são contadas por meio de histórias, literatura, 

                                                 
112 “ The Nation-State is a political concept that refers to an administrative apparatus – deemed to have 
sovereignty over a specific space or territory within the nation-state system”.   
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cultura popular e mídia” (BARKER; WILLIS, 2003, p. 253).113 Tais produtos culturais são 

meios de expressão de uma narrativa que visa a promover a unidade. Eles compõem um 

sistema de representação que dá uma face única ao Estado-nação, fazendo com que seus 

membros se sintam parte de um único grupo. O Estado-nação depende, portanto, de 

representações para que a cultura eleita como nacional se imponha sobre as outras, atingindo 

mesmo os mais distantes lugarejos do território nacional. 

As narrativas que promovem a unidade no processo de fundação e manutenção de 

um Estado-nação podem ser transplantadas e adaptadas de um contexto para outro, 

apresentando peculiaridades históricas e regionais. No Japão, por exemplo, após a revolução 

Meiji (1868), “os novos líderes viajaram para vários países europeus para procurar modelos 

para suas inovações” (HENDRY, 2003, p. 16).114 O Estado-nação japonês adotou uma 

monarquia semelhante à inglesa, um “sistema legal baseado nos modelos francês e alemão” 

(HENDRY, 2003, p. 17)115 e um discurso que exaltava a homogeneidade, uma noção que 

“nunca foi realmente um fato” (HENDRY, 2003, p. xiv).116 Outra estratégia de promoção da 

unidade do Estado-nação, diferente da ideia da homogeneidade, é o melting pot estadunidense. 

Nesse caso, o discurso oficial de unidade é elaborado e difundido em forma de uma pedagogia 

que preconiza o respeito à diversidade e a união, valores que em muitos casos são, conforme 

revela a História, pura ficção. 

Em Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo, Anderson (2008) trabalha o nacionalismo partindo do princípio de que a nação 

é pensada como uma comunidade, mas, devido às suas dimensões nada “comunitárias”, ela 

precisa ser imaginada para que possa então existir: “É imaginada porque seus membros, 

mesmo os pertencentes à menor entre todas as nações, nunca conhecerão a maioria de seus 

compatriotas, nunca os encontrarão ou mesmo ouvirão falar deles, apesar de, na mente de 

cada um, perdurar a imagem de sua comunhão” (ANDERSON, 2008, p. 6).117 Nessa 

justificativa, Anderson (2008) se vale do fato de que a nação sempre implica uma vastidão 

espacial que o indivíduo não consegue abarcar, daí a necessidade de imaginar. O autor 

acrescenta outras características ao procedimento de imaginar: a nação será sempre imaginada 

possuindo limites ou fronteiras com outras nações, fazendo parte, portanto, de um sistema 

                                                 
113 “ National identity is a form of identification with representations of shared experiences  and history. These 
are told though stories, literature, popular culture, and the media.” 
114 “The new leaders travelled to various European countries to seek models for their innovations.” 
115 “legal system, based on French and German models.” 
116 “…never actually a fact…” 
117 “It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-
members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion.” 
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maior; ela sempre é soberana sendo que a ideia de soberania é desenvolvida com o objetivo 

específico de contrapor o direito divino dos reis e a monarquia; e por último, a nação sempre 

carrega a noção de fraternidade, uma extensa rede de ajuda e proteção mútua, como uma 

comunidade deve ser. Esse complexo processo de imaginar é “costurado” a partir do 

estabelecimento de uma consciência nacional e do patriotismo, tendo sempre a estratégia da 

representação cultural incentivada, repetida e constantemente renovada. Em seu livro, Anderson 

destaca a importância de livros e jornais nesse processo, que chama de “capitalismo 

tipográfico”. Ao se apropriar dos produtos impressos, o Estado-nação investe na difusão e 

padronização de uma língua nacional, reforçando, mais uma vez, a sua proposta de unificação 

(ANDERSON, 2008, p. 46). 

O argumento de Anderson (2008) é um marco no estudo contemporâneo do 

nacionalismo, e seu conceito de comunidades imaginadas certamente nos interessa. 

Entretanto, o autor não aborda a existência de forças que desafiam os projetos de unidade e/ou 

homogeneidade da nação e o sistema de Estados-nações como, por exemplo, a diáspora. As 

formações diaspóricas contemporâneas, como as retratadas em Brazil-Maru e Circle K 

Cycles, “incomodam” o Estado-nação porque sua existência rompe preceitos nacionais de 

cultura única e igualdade na nação hospedeira, que são revelados como artificiais e, mais 

ainda, por vezes inexistentes. Ao mesmo tempo, a comunidade diaspórica carrega consigo 

marcas culturais da nação de origem, o que desvincula a cultura nacional de um território. Ao 

colocar uma cultura em contato com a outra, a diáspora provoca conflitos e reconfigurações 

de identidades aparentemente fixas e estáveis, previstas no modelo definido pelo Estado-

nação. 

A diáspora, como uma condição transnacional que desestabiliza o Estado-nação, 

precisa ser também situada no tempo. Analisando o contexto histórico do final do século XX, 

Robin Cohen (1999) afirma que “o mundo mudou; o espaço de afiliações e associações 

múltiplas que foi aberto fora e além do Estado-nação tem também possibilitado à fidelidade 

diaspórica tornar-se mais aberta e mais aceitável” (COHEN, 1999, p. 276).118 Brazil-Maru é, 

nesse sentido, um relevante objeto de estudo: ao retratar uma comunidade diaspórica de 1920 

a 1980, o romance ilustra a mudança na relação entre a diáspora e o Estado-nação, na medida 

em que o contexto histórico também muda. Também discorrendo sobre as diásporas no 

contexto do final do século XX, Avtar Brah (1996) as vê como “redes de identificações 

                                                 
118 “…the world has changed; the space for multiple affiliations and associations that has been opened up outside 
and beyond the nation-state has also allowed diasporic allegiance to become both more open and more 
acceptable.” 
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transnacionais que englobam comunidades imaginadas e confrontadas” (BRAH, 1996, p. 

196).119 Além de pensar o conflito vivido pela diáspora por meio da perspectiva andersoniana 

do imaginar, Brah pondera que o Estado-nação chegou a um momento em que não pode 

recusar a diasporização, que é, ao mesmo tempo, a condição de sua persistência e erosão 

(BRAH, 1996, p 240). É o que constatamos, com muita clareza, em Brazil-Maru e Circle K 

Cycles. No primeiro, um Brasil agrícola que necessita da mão de obra estrangeira na lavoura 

e, no segundo, um Japão industrial ameaçado pela estagnação econômica, carente de mão de 

obra barata nas fábricas multinacionais.  

Diferentemente dos demais teóricos citados, Braziel e Mannur (2003) apresentam 

sua definição de diáspora lançando mão do termo Estado-nação, e estabelecendo, assim, um 

elo mais forte entre os dois conceitos: “A diáspora sugere um deslocamento do Estado-nação 

ou lugar geográfico de origem e uma relocação em um ou mais Estados-nações, territórios ou 

países” (BRAZIEL; MANNUR, 2003, p. 1).120 As autoras explicam, ainda na introdução de 

Theorizing Diaspora: A Reader, que veem os estudos de diáspora como fundamentais no 

contexto contemporâneo para contestar as chamadas forças hegemônicas e homogeneizadoras 

da globalização. Além disso, para Braziel e Mannur, “a diáspora nos força a repensar as 

rubricas da nação e do nacionalismo, ao mesmo tempo em que reconfigura as relações dos 

cidadãos com os Estados-nações” (BRAZIEL; MANNUR, 2003, p. 7).121 Portanto, o exercício de 

articular a diáspora com o Estado-nação possui uma complexidade desafiadora, na medida em 

que temos, de um lado, uma condição transnacional, instável, móvel e fluida e, de outro, uma 

dimensão imaginada, que, no contexto da diáspora, vai ser (re)imaginada e, portanto, 

desconstruída. 

Brazil-Maru e Circle K Cycles proporcionam perspectivas em que os Estados-

nações brasileiro e o japonês são retratados em representações simultaneamente encontradas 

nos dois livros. Em Brazil-Maru, uma diáspora japonesa que representa um Japão 

(re)imaginado no Brasil é descrita simultaneamente às referências de um “Brasil no Brasil”. 

Em Circle K Cycles, ocorre o oposto: a diáspora brasileira retratada (re)imagina um Brasil no 

Japão, um procedimento permanentemente confrontado com “Japão no Japão”. Entrelaçadas, 

essas dimensões serão investigadas a partir de aspectos históricos e culturais das nações 

brasileira e japonesa. 

                                                 
119 “…networks of transnational identifications encompassing imagined and encountered communities.” 
120 “Diaspora suggests a dislocation from the nation-state or geographical location of origin and a relocation in 
one or more nation-states, territories, or countries.” 
121 “… diaspora forces us to rethink the rubrics of nation and nationalism, while refiguring the relations of 
citizens and nation-states.” 
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3.2 Um Japão (re)imaginado: sangue, raça e superioridade 

 

De forma geral, as expectativas geradas pelas resenhas de Brazil-Maru são as de 

um romance repleto de referências ao Brasil, país em que os imigrantes japoneses, 

personagens da história, instalam-se. Entretanto, isso não ocorre com a frequência esperada. 

Nosso argumento é o de que a diáspora japonesa de Brazil-Maru, que tem como arena a 

Comunidade Esperança, é concebida e controlada para ser uma espécie de micro Japão no 

interior de São Paulo. Os sujeitos diaspóricos habitantes de Esperança (re)imaginam o Japão 

predominantemente a partir de lembranças, que se desvanecem com o passar do tempo. Dois 

questionamentos, porém, nascem no decorrer da leitura de Brazil-Maru: quem (re)imagina 

esse Japão no Brasil? Como se dá esse processo? Os narradores do romance nos levam a crer 

que, na construção de Esperança, prevalece a mão forte e autoritária de líderes como Kantaro 

e Befu, como se fosse uma alegoria de uma elite dominante impondo um modelo na 

construção de um Estado nacional. 

Esse modelo, concebido pelo fundador de Esperança, o evangélico Momose-

sensei, prevê a edificação de uma “grande civilização”, que seria diferente do Japão e, ao 

mesmo tempo, não influenciada pelo Brasil. Seus líderes perpetuam esse discurso por 

décadas. Todavia, as cinco vozes narrativas de Brazil-Maru vão revelando, pouco a pouco, 

que a implantação da grande civilização se realiza por meio de um discurso manipulador e 

convincente e à custa da exploração e da supressão de direitos dos mais fracos, como 

mulheres e crianças. A perspectiva feminina de Haru, por exemplo, mostra que a busca pela 

grande civilização fez de sua vida uma rotina de trabalho pesado, sem direito a lazer. Genji, 

narrador da quarta seção, manifesta-se sobre Esperança com cinismo e ironia, destacando os seus 

fracassos e revelando que a grande civilização, na verdade, nunca se concretiza. Desfigurada 

por pontos de vista diferentes, a narrativa de glória e grandeza da “grande civilização” de 

Esperança é um conjunto de ações e discursos que podem ser historicamente associados a 

processos de implantação de Estados-nações: o grupo que assume o poder, muitas vezes de 

forma violenta, tece uma história de êxito, ao mesmo tempo em que silencia, domina e oprime 

grupos minoritários.  

Para assegurar o seu domínio sobre o projeto da criação da grande civilização, 

Kantaro e Befu mantêm os colonos em regime de reclusão. Assim, é inevitável a comparação 

entre a comunidade Esperança com o Japão feudal do período Edo (1603-1868). Apesar de 

fundada em 1925 no Brasil, Esperança é um espaço radicalmente fechado que se caracteriza 
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pelo trabalho agrícola coletivo, pela agricultura de subsistência e pela ausência de circulação 

de moeda. O município mais próximo só é visitado por necessidade médica ou para negociar 

os excedentes de produção, tarefa desempenhada por alguns, especialmente designados para 

isso. Em uma das raras visitas, o pistoleiro japonês Yogu zomba do perfil antiquado de 

Esperança, em conversa com Kantaro:  

 
― Por que você veio aqui? [...]  
― Quer saber mesmo? Yogu inclinou-se expressivamente. Estou me escondendo, 
disse entre os dentes. Quer lugar melhor? Esperança é uma colônia cristã amorosa 
de japoneses intelectuais e comunistas. Vocês não estão todos se escondendo? Eu 
me encaixo perfeitamente, não?  
― Acho que sim, Kantaro acenou com a cabeça. (YAMASHITA, 1992, p. 31)122  
 

Surpreendido, Kantaro não sabe bem como responder às críticas e acaba 

concordando com Yogu, que ainda diz: “Eu nem sei por que vim para cá. Isso aqui parece o 

Japão” (YAMASHITA, 1992, p. 30).123 As semelhanças entre o Japão e a colônia observadas 

pela personagem recém-chegada parecem se sustentar na rigorosa privação de contato com a 

sociedade brasileira: Esperança é tão insular quanto o Japão. O isolamento geográfico é 

estrategicamente complementado pelo isolamento cultural: salvo exceções, os colonos não 

aprendem a língua portuguesa, e, por isso, não podem interagir com os brasileiros. O líder 

Kantaro não é contra a escola comunitária interna, com aulas dadas em japonês, mas impede, 

durante décadas, que as crianças estudem fora dos limites da comunidade.  

O regime de reclusão quase absoluta nas primeiras décadas de Esperança se 

assemelha à proibição de viagens ao exterior, impostas aos japoneses durante o período Edo. 

Nessa época, um sistema feudal descentralizado se instaurou no Japão, com uma política 

isolacionista que durou dois séculos e meio. Havia semelhanças com o feudalismo europeu, 

como a divisão social em que o primeiro estamento era composto de nobres guerreiros, os 

samurais, que se proclamavam descendentes da família real, e o estamento inferior, composto 

por camponeses. Além disso, em Esperança, a economia é de subsistência, tendo o arroz 

como base. Assim, ao contrário do discurso entoado pelas lideranças, a “grande civilização” 

de Esperança apresenta, nos anos 20, características de um Japão feudal.  

Com o esgotamento do feudalismo japonês, somado à pressão de nações ocidentais, 

deu-se início a uma abertura e a uma modernização do país, no período histórico conhecido 
                                                 
122  “Why did you come here? […] 
“Do you really want to know?” Yogu leaned over meaningfully. “I am hiding,” he  hissed between his teeth. 
“What better place? Esperança, a loving Christian colony of Japanese intellectuals and communists. Aren’t you 
all hiding? I fit right in, don’t I?” 
“I suppose so,” Kantaro nodded. 
123 “I don’t know why I ever came here. It looks like Japan here.” 
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como Restauração Meiji (1868-1912). Valores e ideias ocidentais foram importados pelo 

Japão. Ao mesmo tempo em que o poder imperial foi restabelecido, implantou-se um Estado 

nacional nos moldes europeus, em um processo que negociou a ocidentalização com a 

tradição japonesa. Em outras palavras, ocidentalizar não foi simplesmente reproduzir, mas 

adaptar conceitos ocidentais ao contexto japonês.  

Com o passar dos anos, a comunidade Esperança de Brazil-Maru adquire traços da 

ocidentalização historicamente registrada no Japão da era Meiji, que se justapõem às 

características feudais. O esporte, a educação, a cultura e a religião são parte de um arcabouço 

de ideias ocidentais cuja implantação é retratada. O beisebol, por exemplo, é introduzido na 

comunidade com um objetivo bem específico:  

 
― Há muitos de nós, rapazes de Esperança, que poderiam ser unidos pelo beisebol, 
Kantaro afirmava enfaticamente.  Sim, é só um jogo, mas um jogo com muitas 
virtudes.  
Tsuruta acenou com a cabeça: 
―Trabalho em equipe... concentração... competição... entusiasmo... 

(YAMASHITA, 1992, p. 26)124  
 

O beisebol, como vimos, funciona como um esporte nacional que promove a 

unificação, tornando- se uma febre entre os jovens de Esperança. Em termos educacionais, 

observa-se que, na escola da comunidade, as crianças e jovens de Esperança são educados 

pelo professor Mizuoka, cuja biblioteca garante “acesso à toda grande literatura, filosofia e 

história do mundo que havia sido traduzida para o japonês naquele tempo” (YAMASHITA, 

1992, p. 25).125 O estudo de obras da cultura ocidental como Shakespeare, Voltaire e Rousseau 

são, na voz do narrador Ichiro, considerados uma “educação muito refinada” (YAMASHITA, 

1992, p. 25)126 que ele e outras crianças de seu tempo receberam. Nos auto-falantes 

espalhados pela fazenda, os trabalhadores escutam os discos de música clássica de Shinkichi 

Kawagoe (fã de Richard Wagner), cuja filha toca piano clássico todas as noites. Na década de 

60, Esperança recebe novos imigrantes: o cineasta Hatomura, o escultor Karasumori, a 

bailarina Fuyuko e o agrônomo Kono, que introduzem novos “hábitos ocidentais”, como o 

cigarro, o uísque, o jazz e o balé moderno.  

Outra característica ocidental dos japoneses de Esperança é a religião cristã. Em 

Modern Japan: A Social and Political History, Elise K. Tipton (2002) afirma que:  
                                                 
124 ““There are many of us young men in Esperança who would be united by baseball,” Kantaro affirmed 
emphatically. Yes, it’s only a game, but it’s a game with many virtues.”  
Tsuruta nodded. “Teamwork... Concentration... Competition... Spirit...” 
125 “… access to all the great literature, philosophy and history of the world that had been translated into 
Japanese at the time.” 
126 “… a very refined education.” 
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Intelectuais japoneses, muitos da antiga classe samurai, achavam que o cristianismo 
era o espírito da civilização ocidental e a fonte de seu sucesso.  Escolas missionárias 
deram a eles o acesso ao conhecimento ocidental e alimentaram suas esperanças e 
ambições de serem líderes na sociedade japonesa. (TIPTON, 2002, p. 48)127 

 

Esperança é uma “colônia cristã amorosa de japoneses intelectuais e comunistas” 

(YAMASHITA, 1992, p. 31),128 como define o personagem visitante Yogu, cinicamente. 

Vale notar que o cristianismo não foi inserido na comunidade, mas trata-se de uma 

característica ocidental trazida do Japão pelos personagens imigrantes. 

No entanto, uma das principais ideias ocidentais implantadas no Japão, desde a era 

Meiji, é o conceito de raça. Em “Memories of Japanese Identity and Racial Hierarchy”, 

Miyuki Yonezawa (2005) observa que “Raça é um conceito originado na Europa que categoriza 

povos em tipos humanos distintos […]. Teorias do pensamento racial, construídas no 

Ocidente para tentar entender povos diferentes pelo mundo, influenciaram o Japão nos séculos XIX 

e XX” (YONEZAWA, 2005, p. 115-116).129 Tais ideias, hoje denominadas teorias do racismo 

científico, tinham por objetivo estabelecer a superioridade da raça branca. De forma 

semelhante, são adaptadas no Japão para justificar a noção de pureza do sangue da raça 

japonesa, condição para a suposta homogeneidade da nação, tendo sido, portanto, 

fundamentais na construção de um discurso de unidade e superioridade. 

Para Gordon L. Anderson (2006), “não há Estado-nação puro, mas exemplos que 

chegam perto poderiam incluir o Japão e a Islândia” (ANDERSON, 2006, p. 75).130 Assim 

como Anderson (2006), muitos se deixam impressionar pelo discurso de pureza e 

homogeneidade que sustenta a narrativa da nação japonesa. O impressionante índice de 95% 

da população que se denominam simplesmente japoneses ou yamatos131 ilustra a força que 

essa noção ainda possui, inclusive no Ocidente. No contexto interno, as noções de 

homogeneidade e pureza são associadas à de superioridade racial. Anderson (2006) parece 

não perceber a eficácia do Estado  japonês em disseminar, de forma convincente, a imagem de 

                                                 
127 “Japanese intellectuals, many from the old samurai class, found Christianity to be the spirit of Western 
civilization  and the source of Western success. Missionary schools gave them access to Western knowledge, and 
nurtured their hopes and ambitions to be leaders of Japanese society.” 
128 “… a loving Christian colony of Japanese intellectuals and communists…” 
129 “Race is a concept originating from Europe categorizing people into distinct human types. […] Theories of 
racial thinking constructed in the West to understand outwardly different people around the world influenced 
Japan in the nineteenth and twentieth centuries…” 
130 “There are no pure nation-states, but examples that come close might include Japan and Iceland”.” 
131 De acordo com Yonezawa (2005), o Japão tem origem na nação Yamato, unificada no Período Kofun (300 a 
700 D.C.), no oeste de Honshu, ilha principal do Japão. A família imperial japonesa é tida como descendente das 
primeiras dinastias de imperadores Yamato. (cf Yonezawa, 2005, p. 117) 
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uma nação unida por laços de sangue, imposta por meio da supressão de sua diversidade ou, 

então, tornando suas minorias “invisíveis”. Yonezawa (2005) afirma que “a maioria dos 

japoneses não reconhece a existência das minorias dentro de seu país, mesmo os líderes 

políticos se dobram a essa crença prevalente. Como resultado de tal mentalidade, as minorias 

que vivem no Japão têm sido virtualmente ignoradas” (YONEZAWA, 2005, p. 116).132 Em seu 

artigo, Yonezawa (2005) examina o caso de minorias como os Ainu e os Okinawenses, além 

de grupos recentemente instalados como os nipo-brasileiros, desfazendo, assim, o mito da 

homogeneidade japonesa. Linger (2001), que também trabalha a minoria nipo-brasileira e sua 

relação com o Estado-nação japonês, usa a expressão “a narrativa do sangue japonês” como a 

principal estratégia de unidade promovida pelo Japão:  

 
A nacionalidade japonesa, por exemplo, é legalmente regida pelo princípio do jus 
sanguinis, em que a cidadania é conferida pelo sangue. As crianças filhas de 
cidadãos japoneses são japonesas. Jus sanguinis alinha a nacionalidade com a 
consanguinidade; a nação é, em virtude do sangue comum, uma enorme família. 
(LINGER, 2001, p.277)133   
 
 

Adaptada da Alemanha, a política social do jus sanguinis compõe o pacote de 

características que define a superioridade japonesa, juntamente com a língua e a cultura, como 

afirma Linger (2001). 

A ficção de Yamashita aborda os mesmos valores de superioridade, pureza e raça, 

tanto na “grande civilização” Esperança, de Brazil-Maru, quanto no Japão contemporâneo, 

retratado em Circle K Cycles. No primeiro, a representação ficcional contempla, de forma 

alegórica, a história da consolidação da nação japonesa. Brazil-Maru, entretanto, traz o ponto 

de vista de quem sofreu a imposição das ideias, como mulheres e crianças, nas vozes de Haru 

e Genji, respectivamente. No segundo, a narrativa do sangue japonês é abordada não apenas 

em ficção, mas de forma ensaística, na voz da própria autora. O prólogo de Circle K Cycles, 

estrategicamente intitulado “Purely Japanese” traz as impressões pessoais de Yamashita sobre 

a questão da pureza racial na sociedade japonesa contemporânea, a partir de fatos ocorridos 

durante sua estada no Japão:  

 

                                                 
132 “Most Japanese do not recognize the existence of minorities within their country; even the political leaders 
succumb to this prevailing belief. As a result of such a mentality, minorities living within Japan have been 
virtually ignored.” 
133 “Japanese nationality, for example, is governed legally by jus sanguinis, the principle that  citizenship is 
conferred through blood.  The children of Japanese nationals are Japanese. Jus sanguinis aligns  nationality with  
kinship; the nation is, by virtue of shared blood, an enormous family.” 
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...de vez em quando eu era questionada, de forma indireta, sobre minha 
ancestralidade, sobre meus pais e os pais deles, até que minha história terminava em 
Gifu, Tóquio e Nagano. O questionador, então, exclamava com surpresa: Ah, então 
você é uma japonesa pura! (YAMASHITA, 2001, p. 12)134  
 

A recorrente admiração dos japoneses, ao descobrirem a ancestralidade japonesa 

da autora, sugere que a noção de pureza racial permanece valiosa no Japão, mesmo nos dias 

atuais. Mais curiosa é a conclusão da conversa; ao saber que Yamashita é neta de japoneses, 

tanto por parte de pai quanto de mãe, o questionador deduz, com satisfação, que ela é 

“puramente japonesa”, já que seus ancestrais não se “misturaram” com não-japoneses. 

Também não parece importar o fato de Yamashita ter nascido em outro país.  Ainda no 

prólogo, a autora volta a abordar a questão, posicionando-se em relação ao Ato de 

Reconhecimento de Refugiados e Controle de Imigração de 1990. Popularmente conhecido 

como lei da imigração, o ato serviu para regulamentar a entrada de trabalhadores estrangeiros, 

dando-lhes permissão de trabalho para funções inferiores apenas: “Em resumo, foi uma 

solução provavelmente bem intencionada, mas talvez tenha ocorrido puramente em favor da 

raça” (YAMASHITA, 2001, p. 13).135 O Ato prioriza a entrada de descendentes de japoneses, 

os nisseis e sanseis, ao mesmo tempo em que dificulta a entrada daqueles sem ascendência 

nipônica. 

Os trabalhos de Yamashita (1992, 2001), Linger (2001) e Yonezawa (2005) 

confirmam, seja por meio da ficção ou não-ficção, que a narrativa do sangue japonês 

permanece convincente no Japão contemporâneo. Seu poder persuasivo não recai apenas 

sobre os cidadãos japoneses, mas também sobre os imigrantes nipo-brasileiros. O rigoroso 

processo de comprovação de ascendência, que resulta no certificado obrigatório koseki tohon, 

contribui para que os decasséguis atribuam um valor significativo à ancestralidade japonesa, 

já que, sem ela, não estariam no Japão.  

No conto “Samba Matsuri”, de Circle K Cycles, Yamashita narra o incidente 

gerado por uma discussão motivada pela questão sanguínea. Em um festival de cultura 

brasileira, o decasségui Paulo observa a mulher eleita como Miss Nikkei136, desconfiado de 

sua ascendência: “Eu aposto que aquela Miss Nikkei não tem uma gota sequer de sangue 

                                                 
134 “… every now and again, I would be questioned in a roundabout way about my ancestry, about my parents 
and their parents until my story ended in Gifu, Tokyo, and Nagano. The questioner would then exclaim with 
surprise: Ah, then you are a pure Japanese!” 
135 “ In short, it was a solution probably well-intentioned but perhaps purely in favor of race.” 
136  Nikkei é um termo com mais de um sentido. No dicionário decasségui de Circle K Cycles, Nikkei é definido 
como “aquele de ancestralidade ou linhagem japonesa; pertencente à tribo japonesa; porém, alguns dicionários 
traduzem essa palavra como imigrante japonês ou nipo-americano” (YAMASHITA, 2001, p.10). 
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japonês. Alguém verificou o koseki tohon dela? Que farsa!” (YAMASHITA 2001, p. 140).137 

Simpatizante da cultura japonesa, a gaijin Marcolina, esposa de Paulo, retruca dizendo ser 

“mais japonesa” que ele, embora não tenha ancestrais japoneses. Irritado, Paulo responde aos 

gritos: “Você não estaria aqui se não fosse por mim, é o meu sangue que conta” 

(YAMASHITA 2001, p. 141).138 A discussão sobre o registro de família que comprovaria o 

sangue japonês da Miss começa a se espalhar entre as pessoas próximas. Um homem, que 

perdera o dedo no trabalho da fábrica, aponta com seu “dedo invisível” e grita: “Aquela 

mulher é uma ofensa ao meu sacrifício!” (YAMASHITA 2001, p. 141).139 O debate se 

transforma em uma briga que se alastra pela rua, em meio à concentração da escola de samba 

prestes a desfilar. Nesse conto, a narrativa do sangue japonês se revela em uma trajetória que 

resiste ao tempo, atravessando o século XX, ao movimento e à distância, subsistindo nas 

distantes diásporas além-mar, como a que se instalou no Brasil, e retornando por meio dos 

descendentes dos imigrantes. 

 

3.2.1 Race and Rice 

 

O ideal de homogeneidade e pureza da raça japonesa é também discutido na obra 

de Yamashita a partir de sua principal metáfora: o arroz. O cultivo e o consumo do arroz no 

Japão são um hábito milenar que “adquiriu, no decorrer dos séculos, uma singularidade 

mística, quase sacramental” (FULFORD, 2006, p 358).140 O ritual é mantido na Comunidade 

Esperança de Brazil-Maru: “Em toda parte o grão dourado amadurecia sob o sol tropical. Os 

novos colonos o tinham plantado em todo o solo disponível, entre os tocos chamuscados das 

árvores derrubadas, junto de suas casas e abraçando as estradas, como um grande tapete de 

ondas” (YAMASHITA, 1992, p. 45).141 Ao cultivo do arroz, associa-se a tradição japonesa de 

trabalho coletivo, como assinala Robert Fulford (2006): “Mesmo recentemente, na década de 

80, um urbanista japonês me explicou que o sucesso do Japão como uma sociedade produtiva 

                                                 
137 “… I’m willing to bet that Miss Nikkei doesn’t have a drop of Japanese blood. Did anyone consult her koseki 
tohon? What a fake!” 
138 “You wouldn’t be here if it weren’t for me. It’s my blood that counts” 
139 “That woman is an offense to my sacrifice!” 
140 “…has acquired over the centuries a mystical, almost sacramental uniqueness.” 
141 “Everywhere the golden grain ripened in the tropical Sun. The new settlers had planted it in all available soil, 
between the charred stumps of fallen trees, right up their houses and skirting the roads like a great waving 
carpet.” 
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e pacífica era baseado nas tradições criadas pelo estilo necessariamente colaborativo da 

irrigação do arrozal” (FULFORD, 2006, p 358).142 

A tradição do arroz foi devidamente empregada na construção do Estado-nação, 

conforme pondera Emiko Ohnuki-Tierney (1993) em Rice as Self: Japanese Identities 

through Time: “O arroz branco, que é o arroz doméstico, foi construído para representar a 

pureza do self japonês. O governo dizia aos civis que o arroz japonês era mandado para os 

soldados no front para dar a eles energia para vencer a guerra” (OHNUKI-TIERNEY, 1993, 

p. 93).143 Aprofundando a discussão iniciada no trabalho de Ohnuki-Tierney (1993), Fulford 

(2006) assinala que o uso de costumes japoneses milenares como o cultivo do arroz foi 

retomado para contribuir para a construção do ideal de pureza japonês. Isso ocorreu de forma 

simultânea ao processo de ocidentalização do Japão, na Restauração Meiji, permanecendo 

consistente nos dias atuais.  

A contemporaneidade desse componente nacional japonês que é o arroz é 

abordada também em Circle K Cycles: “No Japão, o arroz deve ser viscoso e branco polido. A 

pessoa come a pureza dele. Não importa se o seu valor nutricional é negligenciado. 

Raramente você consegue encontrar outro tipo de arroz ou grão até onde se sabe. Não há arroz 

integral, nem trigo triturado e nem farinha de milho. Nenhum grão comprido” (YAMASHITA, 

2001, p. 82).144 A narradora ressalta ainda que a noção de pureza e homogeneidade é 

estendida a outros alimentos, que observa no supermercado: “Por exemplo, todas as berinjelas 

se parecem umas com as outras. O mesmo vale para pepinos, tomates, cebolas, batatas, 

maçãs, laranjas, melões, etc.” (YAMASHITA, 2001, p. 82).145 A demanda pela “perfeição” de 

produtos alimentícios é suprida a um altíssimo custo, que inclui o desperdício de toneladas de 

alimentos no Japão. Curiosamente, Yamashita discute o fracasso da tentativa de entrada do 

arroz tailandês no mercado japonês, traçando um paralelo entre a rejeição do arroz estrangeiro 

e a discriminação dos grupos estrangeiros, como os nipo-brasileiros. Para os japoneses, o 

arroz estrangeiro tinha um cheiro estranho, não era viscoso, era barato. Por isso, toneladas 

foram atiradas ao lixo. 

                                                 
142 “As recently as the 1980s a Japanese town planner explained to me that Japan's success as a peaceful, 
productive society depended on traditions created by the necessarily collaborative style of rice-paddy irrigation.” 
143 “White rice, that is domestic rice, was constructed to represent the purity of the Japanese self. The 
government told the civilians that the Japanese rice was sent to soldiers at the front to give them energy to win 
the war.” 
144 “In Japan, rice must be sticky and polished white. One eats the purity of it. It doesn’t matter if its nutrition is 
negligible. You can rarely find any other sort of rice, or grain for that matter. No brown rice. No barley. No 
cracked wheat. No cornmeal. No long grain.” 
145 “For example, every eggplant looks like every other eggplant. The same goes for cucumbers, tomatoes, 
onions, potatoes, apples, oranges, melons, etc.” 
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A autora faz esta discussão entremeada de “inocentes” receitas de comidas 

japonesas, sempre comparadas a receitas de pratos brasileiros. A abertura do capítulo é feita 

de forma aparentemente despretensiosa, com as receitas de arroz no estilo japonês e no estilo 

brasileiro. Na página seguinte, a receita de feijão brasileiro é colocada, seguida de uma 

explicação sobre o prato mais tradicional do Brasil: “arroz e feijão [...] a comida que define o 

povo, a bênção diária, a comida sagrada” (YAMASHITA, 2001, p. 82).146 Assim como a 

pureza do arroz é associada à pureza da raça japonesa, Yamashita parece sugerir uma 

associação metafórica entre o arroz com feijão e a miscigenação racial característica do 

Brasil. 

   

3.3 Um Brasil (re)imaginado: democracia racial, história e cultura nacional  

 

Se, por um lado, a narrativa da nação japonesa foi tecida nos termos de sua suposta 

homogeneidade, muitas vezes considerada sinônimo de superioridade, por outro se tem o mito 

de formação da nação brasileira construído a partir da miscigenação de raças. A mistura do 

negro, do índio e do branco resultaria em uma espécie de amálgama racial, que levaria à 

criação da civilização brasileira. Em Casa-grande & senzala: formação da família brasileira 

sob o regime da economia patriarcal, primeiramente publicado em 1933, Gilberto Freyre 

(1978) relata que “talvez em parte alguma se esteja verificando, com igual liberalidade o 

encontro, a intercomunicação e até a fusão harmoniosa de tradições diversas, ou antes, 

antagônicas, de cultura, como no Brasil” (FREYRE, 1978, p. 52). Na opinião de Linger 

(2001), o trabalho de Freyre tem a explícita intenção de forjar uma narrativa positiva para a 

nação brasileira, confrontando a teoria do racismo científico europeu, cujos preceitos condenariam 

o Brasil a uma eterna desvantagem em relação às nações que se intitularam “puras”. Assim, no 

entendimento de Freyre (1978), o povo brasileiro resulta de um verdadeiro melting pot, fundido 

em um só grupo, diferentemente do conjunto multiétnico que forma, por exemplo, o povo 

estadunidense, hoje estudado, nos meios acadêmicos daquele país, nos termos de sua diferença 

cultural.  

O ponto de vista de Freyre (1978) é respeitado, mas não está isento de críticas: 

mesmo que seu projeto pareça abrangente, não inclui certas minorias do Brasil, como a 

população nipo-brasileira, que não faz parte da teoria do melting pot brasileiro. 

Conscientemente ou não, Freyre (1978) está a serviço da construção ideológica de um Estado-

                                                 
146 “… rice and beans […] the food that defines the people, the daily blessing, a comida sagrada.” 
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nação. A noção de democracia racial, entretanto, não deixa dúvidas quanto ao fato de que a 

nação brasileira tenha sido imaginada em termos de sua fusão racial, e, por isso, imaginada 

como um espaço de maior tolerância, pluralidade e maior aceitação das diferenças. Essa é a 

impressão do imigrante Kiyoshi Terada, de Brazil-Maru: “‘O Brasil é um lugar maravilhoso e 

rico para se fazer um lar’, dizia. ‘Nós temos muita sorte de sermos bem-vindos num país como 

esse’” (YAMASHITA, 1992, p. 71).147 Esta passagem, ainda nos primeiros anos da 

Comunidade Esperança, sugere que Kiyoshi “compra” a ideia de um Brasil fraterno, onde 

todos são bem-vindos. Mas sua perspectiva otimista se situa em seu pequeno contexto 

particular. A família Terada é uma exceção entre os colonos japoneses. Os Terada têm 

amizades fora da colônia e Kiyoshi, por ser farmacêutico, atrai uma extensa comunidade 

carente moradora das redondezas, em busca de tratamento. Em pagamento, esses brasileiros 

humildes levam presentes, comida e trabalham voluntariamente em suas terras. Tal 

entrosamento contribui para que Kiyoshi desenvolva a imagem de um Brasil em que existe, de 

fato, uma convivência harmoniosa entre etnias diferentes.  

 Mas, se do ponto de vista de Kiyoshi o Brasil apresenta certo grau de verossímil 

harmonia, um estudo do contexto histórico dos anos 20 demonstra que a aceitação do 

imigrante japonês por parte do Estado brasileiro se deve puramente à necessidade de mão de 

obra na lavoura do café. Além disso, Thomas E. Skidmore (1976), em Preto no branco: raça 

e nacionalidade no pensamento brasileiro, atenta para o fato de que, previamente à permissão de 

entrada de japoneses, árabes e judeus, houve uma significativa campanha do incipiente Estado-

nação brasileiro para embranquecer a população, incentivando a imigração de europeus. 

Curiosamente, a ficção de Yamashita retrata como os brasileiros internalizam a 

ideia da miscigenação como algo positivo: “Você quer beleza, tem que trapacear! Você tem 

que misturar o sangue. Mulheres bonitas são todas mestiças” (YAMASHITA, 2001, p. 141).148 

Com estas palavras, o personagem decasségui de Circle K Cycles sintetiza o valor que os 

brasileiros atribuem à mestiçagem, estimulados por uma série de representações culturais 

patrocinadas, durante várias décadas do século XX, pelo Estado-nação. Ainda em Circle K 

Cycles, no conto “What If Miss Nikkei Were God (ess)?”, a personagem Miss Hamamatsu 96, 

uma nipo-brasileira de sangue italiano e japonês, é outro exemplo que ilustra o ideal de 

miscigenação brasileiro: 

 

                                                 
147 “‘Brazil is a rich, wonderful place to make a home’, he would say. ‘We are very fortunate to be welcome in 
such a country.’”  
148 “You want beauty, you have to cheat! You have to mix the bloodlines. Beautiful women are all mestiças.” 
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Ela era a mistura estonteante do europeu e do asiático que alimenta a imaginação 
fílmica. Seus traços representavam a extensão máxima da beleza ocidental, tudo 
graciosamente acentuado no exótico. Para completar estas qualidades de deusa, ela 
trazia um despojado charme brasileiro. (YAMASHITA, 2001, p. 19)149 

 

Ao mesmo tempo em que registra a beleza mestiça de Miss Hamamatsu, ilustrando 

a exaltação da miscigenação, Circle K Cycles também revela, por intermédio das 

personagens Mariko e João, uma lacuna na teoria da democracia racial brasileira, que nunca 

incluiu a minoria nipo-brasileira: “Depois de alguns anos no Japão, como outros nisseis, 

tanto Mariko quanto João acharam-se em um limbo estranho. No Brasil, sempre receberam o 

rótulo de japoneses; uma vez no Japão, os japoneses os tratavam como estrangeiros, 

escreviam seus nomes em katakana. Quem eram eles?” (YAMASHITA, 2001, p. 139).150 

Sistema japonês de escrita silábica, o katakana é usado para grafar palavras estrangeiras, 

com exceção das chinesas. 

Ao mesmo tempo em que a ficção de Yamashita registra como a minoria nipo-

brasileira é deixada de fora do ideal de miscigenação brasileiro, o trabalho de Jeffrey Lesser 

(2008) reforça a mesma noção fora do campo ficcional.  Segundo Lesser (2008), o rótulo 

japonês sempre foi imposto aos nipo-brasileiros por meio de piadas de tom discriminatório. 

Tais piadas são uma “tradição” brasileira que atinge outros grupos de imigrantes, 

principalmente os portugueses. Na introdução de seu livro Uma diáspora descontente: os 

nipo-brasileiros e os significados da militância étnica (1960-1980), Lesser (2008) destaca 

como algumas dessas piadas podem adquirir um sentido agressivo: “garanta o seu lugar na 

Universidade de São Paulo amanhã: mate um japa hoje” (LESSER, 2008, p. 10). Tal incitação 

à violência é motivada pelo alto índice de nipo-brasileiros aprovados no vestibular da 

Universidade de São Paulo, conforme pondera Lesser (2008). 

 

3.3.1 Um Brasil em Brazil-Maru: a história em meio à ficção 

 

Brazil-Maru possui um maior número de referências ao Japão, mas o Brasil tem 

cinco “participações especiais” no romance, que estão relacionadas ao espaço geográfico 

nacional, a fatos históricos do século XX e à crise econômica da década de 80. A primeira 

                                                 
149 “She was the stunning mixture of Euro and Asian that feeds the filmic imagination. Her features represented 
the full measure of occidental beauty, all gracefully accented in the exotic. To top it off, she carried these venus-
like qualities with an easy Brazilian charm…” 
150 “After a couple of years in Japan, like other nisei, both Mariko and João had found themselves in a strange 
limbo. When in Brazil, they were always called japonês; now in Japan, the Japanese treated them as foreigners, 
wrote their names in katakana. Who were they?” 
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delas diz respeito à vastidão territorial brasileira, que é inevitavelmente comparada às 

proporções diminutas das ilhas japonesas: “Imagine, sessenta acres de terra para uma família! 

Quanto dá isso? Mais que uma vila inteira, e ainda há duzentos lotes disponíveis – mais de 

120.000 acres!” (YAMASHITA, 1992, p. 6),151 exclama o imigrante Kiyoshi Terada. Para o 

então jovem Kantaro, em seu cavalo, “há espaço infinito para o espírito e a imaginação” 

(YAMASHITA, 1992, p. 6),152 em uma terra que impressiona também pela fertilidade: “Tudo 

cresce mais e com maior rapidez aqui. Não é impressionante?” (YAMASHITA, 1992, p.17).153 O 

otimismo e as expectativas dos imigrantes são acentuados pelo contraste com o Japão que 

deixam para trás: um país de desemprego e altos impostos, passando por uma explosão 

demográfica. O Brasil, ao contrário, vive uma fase de expansão da agricultura, com 

necessidade de mão de obra, sendo, portanto, imaginado como uma terra de oportunidades, 

em que a grande disponibilidade de espaço certamente contribuirá para uma vida mais 

próspera. A expectativa em torno do sucesso é ilustrada pelo nome escolhido para a 

comunidade, Esperança, somado ao audacioso projeto: “Poderemos criar uma nova 

civilização” (YAMASHITA, 1992, p 6).154 Com o desenrolar do enredo, entretanto, observa-

se que a amplitude espacial em si, como instrumento gerador de prosperidade, não se 

confirma. A maioria dos habitantes de Esperança sequer tem acesso à vastidão do espaço 

brasileiro, já que seus líderes impõem um confinamento, como forma de controle e 

dominação. 

Entretanto, a principal estratégia de Yamashita para relacionar o Estado-nação 

brasileiro com a diáspora japonesa é a inserção de três relevantes fatos históricos na narrativa, 

que se entrelaçam às histórias de seus personagens: a Revolução de 1930, o impacto da 

Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar. Nessas ocasiões, o Estado-nação brasileiro é 

uma força externa que interfere, de forma inesperada e esporádica, na rotina dos colonos japoneses 

de Esperança. A relevância de tais interferências parece aumentar com o desenrolar do enredo.  

No contexto da Revolução de 1930, a deposição de Washington Luís e a ascensão 

de Getúlio Vargas ao poder são costurados ao polêmico casamento dos personagens Kantaro e 

Haru e à fuga de Kimi e Yogu. Passando pela região, uma tropa de revolucionários exige 

comida e confisca o cavalo de Kantaro, que tinha relevante significado para o grupo: 

“Naqueles primeiros anos, nós todos lutávamos juntos como uma comunidade; acho que 

                                                 
151 “Imagine, sixty acres of land for one family! How much land is that? More than an entire village, and then 
there are two hundred such lots available — more than 120000 acres!" 
152 “… there is infinite space for the spirit and the imagination.” 
153 “Everything grows quickly and bigger here. Isn't it something!” 
154 “We will be able to create a new civilization”. 
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Kantaro, indo de um lugar para outro em seu cavalo, com seu jeito particular e fala otimista, 

de alguma forma nos uniu trazendo informações e ajuda mútua” (YAMASHITA, 1992, p. 18).155 

O cavalo de Kantaro é o único disponível na colônia. O animal lhe proporciona mobilidade e 

poder e, aos poucos, Kantaro vai se tornando um líder comunitário. Mas o cavalo é também 

um símbolo de liberdade, um fator de união entre os diferentes núcleos de colonos, como 

narra Ichiro. Meses após a revolução, conta o narrador, “representantes do novo governo 

vieram com estoques de comida em agradecimento à nossa ‘contribuição’ para a causa, mas 

nós nunca mais vimos o cavalo de Kantaro” (YAMASHITA, 1992, p. 59).156 Nesse episódio, 

a disputa de poder que caracteriza o contexto histórico da época marca de forma negativa a 

relação entre a comunidade diaspórica e o Estado-nação. O cavalo confiscado de forma 

autoritária é, simbolicamente, uma ameaça à liberdade de ação dos colonos que, em 

contrapartida, se isolam ainda mais dentro dos limites de Esperança.   

Na década seguinte, o Estado-nação brasileiro vai novamente intervir na vida dos 

colonos. A lembrança dos acontecimentos é outra vez associada com um casamento, mas 

agora a narrativa é de Haru, na segunda seção do romance. O contexto histórico é a Segunda 

Guerra Mundial, em que o Estado brasileiro, depois de se posicionar ao lado das Potências 

Aliadas, dá início a uma perseguição aos imigrantes de origem japonesa. Medidas radicais são 

impostas, como a proibição do idioma japonês, de reuniões e de viagens, confisco do 

dinheiro, prisões e interrogatórios, como o de Naotaro Uno: 
 
― Nós viemos aqui para morar. O Brasil é o nosso lar agora. 
[...] 
― O senhor professa lealdade ao imperador japonês? 
[...] 
― O senhor professa lealdade ao Estado japonês? O senhor renunciaria à sua 
cidadania japonesa? 
― Eu sou um cidadão do mundo. 
― Japonês doido! Do que é que ele está falando?  
(YAMASHITA, 1992, p. 97)157 

 

                                                 
155 “In those early years, we all struggled together as a community, and I think Kantaro, wandering about on his 
horse with his personal ways and his positive talk, somehow bound us together by bringing news and collective 
help.” 
156 “… representatives from the new government came with stores of food in return to our “contribution” to the 
cause, but we never saw Kantaro’s horse again.” 
157 “We have come here to live. Brazil is our home now.” 

[...] 
“Do you profess loyalty to the Japanese Emperor?” 
[...] 
“Do you profess loyalty to the Japanese state? Would you renounce your Japanese citizenship?” 
“I am a citizen of the world.” 
“Crazy Japanese! What’s he talking about?”  
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Ordenada pelo governo, a sindicância promovida pela polícia brasileira ilustra a 

tensão que surgiu entre o Brasil e o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Para o policial, 

a figura de Naotaro encarna o “inimigo” japonês, enquanto para Naotaro, o policial é o 

representante de um Estado ameaçador para ele e para a sua comunidade. Por isso, em sua 

argumentação, ele tenta, da melhor forma, dissociar sua imagem do Japão. Naotaro não nega 

sua filiação àquele país, mas também não a assume. Seu argumento de cidadania mundial, que 

não faz o menor sentido para o inquisidor brasileiro dos anos 40, tem o efeito prático 

desejado: ao final de três dias, Naotaro é libertado. 

A narrativa avança no tempo, sustentada por uma complexa teia de fatos que 

evoluem no contexto local, da comunidade, até a época da ditadura militar brasileira. O leitor 

tem acesso a essa conjuntura por intermédio de vozes narrativas mais jovens. Nascidos no 

Brasil, Genji e Guilherme narram a quarta seção e o Epílogo de Brazil-Maru, 

respectivamente. Genji, filho de Befu, líder de Esperança, vai morar no bairro Liberdade, em 

São Paulo. Genji é um personagem que possibilita a Yamashita entrelaçar diferentes 

dimensões espaciais: a comunidade agrícola interiorana onde nasceu, o bairro de maioria 

japonesa no maior centro urbano brasileiro, a cidade de São Paulo e o país. Mimado e 

imaturo, Genji não está preparado para lidar com a complexidade urbana e caótica de uma 

metrópole, em plena ditadura militar, situação tão distante do ambiente rural em que vivia. 

Apesar de nascido no Brasil, Genji não fala português e por isso apresenta dificuldades de 

entender as novas dimensões espaciais simbólicas que se apresentam em sua vida: “O que é o 

Japão? Igualzinho a Esperança, eu achava. Igualzinho a esse bairro japonês, esse Liberdade. 

Mas Guilherme dizia que isso não é o Japão, isso é o Brasil. Você é brasileiro, dizia” 

(YAMASHITA, 1992, p. 221).158 A confusão mental de Genji não é superada nem com a 

ajuda do amigo Guilherme que, com frequência, o convoca a começar a “viver no Brasil”.  

Conhecido reduto da comunidade de japoneses e nipo-brasileiros na capital 

paulista, o bairro Liberdade é o berço de uma diáspora mais integrada à sociedade brasileira, 

incrustado na maior região metropolitana do país. Em Brazil-Maru, o bairro Liberdade é 

contrastado com o isolamento de Esperança, figurando como um reduto mais moderno e 

progressista, cujos habitantes, durante a ditadura militar, se opõem ao governo brasileiro no 

combate ao autoritarismo. Nesse contexto, o nome Liberdade adquire um significado especial. 

É nesse cenário que a autora apresenta a personagem Guilherme, antítese de Genji. Guilherme 

é um jovem nipo-brasileiro, filho do jornalista Shigeshi Kasai, cuja história de vida lhe 

                                                 
158 “What is Japan? Just like Esperança, I thought. Just like this Japanese bairro, this Liberdade. But Guilherme 
said that this is not Japan. This is Brazil. You are Brazilian, he Said.” 
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garante plena capacidade de abstrair o significado do Estado-nação brasileiro: “Eu morava na 

cidade e fui criado como brasileiro. Meus amigos eram misturados, muitos deles não 

japoneses” (YAMASHITA, 1992, p. 245).159 A busca de Guilherme é por uma identidade 

brasileira, que o situa contra a ditadura militar.  Atuante no grêmio estudantil da universidade 

que frequenta, ele tenta conscientizar Genji, envolvendo-o nos protestos e movimentos contra 

a ditadura. Mas o alienado Genji não compreende o momento político e sua gravidade nem 

mesmo no dia em que vê de perto a repressão do Estado, durante uma panfletagem política ilegal 

na Praça da República. A polícia, em ação típica do período militar persegue, fere e prende: 

 
Eu não sabia dizer o que aconteceu. Acertaram-me o estômago com um cassetete. 
As pessoas começaram a correr. A voz no alto-falante estava gritando. Então houve 
tiros como fogos de artifício e o ar se encheu de um fedor. Meus olhos ardiam. 
Queria vomitar. Corri em volta procurando Guilherme. Tropecei em algo e caí. 
Quando olhei, tinha uma mulher embaixo de mim. O vestido ensopado de sangue. 
Eu olhei bem para o sangue vindo do pescoço e do peito dela. (YAMASHITA, 
1992, p. 223)160 
 
 

A violência deixa Genji impressionado, mas não o mobiliza para a luta. Ao 

contrário, afasta-o ainda mais do Brasil que Guilherme tentava lhe mostrar. Genji, então, 

decide retornar ao isolamento de Esperança onde, pouco tempo depois, tenta suicídio, incapaz de se 

adaptar. Ao mesmo tempo, Guilherme é obrigado a se exilar para escapar da tortura e da prisão. 

No epílogo de Brazil-Maru, Guilherme deixa de ser uma descrição na voz de Genji 

e passa a ser o narrador. Mais maduro, casado, pai de dois filhos e recém-chegado do exílio 

político, ele revê o passado com certo cinismo: “Eu era jovem, cheio de idealismo, preparado 

feito um bobo para lutar pelo meu país” (YAMASHITA, 1992, p. 245).161 Guilherme é o 

único entre os cinco narradores que trata o Brasil como “seu” país. De forma estratégica, 

Yamashita marca essa diferença dando ao personagem um nome brasileiro, ao contrário de 

Ichiro, Haru, Kantaro e Genji. Além disso, sua mulher Jacira é uma gaijin, cujo nome 

indígena acentua sua brasilidade.  

A descrição que o jovem Guilherme faz do Brasil, que gira em torno do contexto 

político nacional, muda de foco na fase adulta, narrada no epílogo do romance. No período 

pós-ditatorial, ele destaca o contexto social brasileiro por meio da história de Ichiro Terada, 

preocupado com a neta, arquiteta desempregada, que “é uma entre mais de 150.000 nipo-
                                                 
159 “I lived in the cited and was raised a Brazilian. My friends were mixed, many of them non-Japanese.” 
160 “I couldn’t tell what happened. I got punched in the stomach with a stick. People started to run. The voice in 
the bullhorn was screaming. Then, there were shots like firecrackers and the air stank. My eyes stung. I wanted 
to vomit. I ran around looking for Guilherme. I tripped over something and fell. When I looked, there was a 
woman beneath me. Her dress was soaked in blood. I stared at the blood coming from her neck and her chest.” 
161 “I was young, full of idealism, foolishly prepared to struggle for my country.” 



 79

brasileiros que estão atualmente no Japão, desempenhando trabalhos servis” (YAMASHITA, 

1992, p. 248).162 Com esse desfecho, Brazil-Maru ilustra a crise econômica do Brasil nos anos 

80 por meio de uma perspectiva até então insólita, a da minoria nipo-brasileira. O comentário 

final de Guilherme apresenta ainda a alternativa que se abriu para os nipo-brasileiros, que 

iniciam um intenso fluxo migratório para o Japão. Esse episódio faz parte de um fenômeno de 

dispersão brasileira mais abrangente, uma diáspora com registros de imigração em massa 

também para os Estados Unidos e países da Europa. Além disso, a abordagem da questão 

decasségui no capítulo final de Brazil-Maru funciona como um elo que liga a outro projeto 

literário da autora, o então futuro Circle K Cycles.  

A Revolução de 1930, a Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar são três 

referências históricas ao Brasil que apresentam relações conturbadas entre o Estado-nação 

brasileiro e a diáspora japonesa de Brazil-Maru. Marcadas pelo autoritarismo, tais relações 

desmancham a ingênua antevisão de Kiyoshi Terada que, nos anos 20, dizia aos filhos o 

quanto o Brasil era um lugar “perfeito para se criar um lar”. No final do romance, os 

momentos históricos de conflito político dão lugar à crise econômica da década de 80, que 

leva milhares de nipo-brasileiros ao Japão, como o já mencionado caso da bisneta de Kiyoshi 

Terada: mesmo formada com honra e distinção em arquitetura, ela não consegue um emprego 

estável no Brasil. As três referências históricas retratam o Estado como promotor de atitudes 

repressoras que cerceiam a liberdade e a cidadania. Já na crise econômica, apesar do momento 

histórico de abertura democrática, o foco recai sobre a incapacidade do país em gerar empregos 

dignos, mesmo para cidadãos com escolaridade superior. 

 

3.3.2 Cultura nacional: uma perspectiva do Brasil em Circle K Cycles 

 

Se, em Brazil-Maru, fatos históricos inserem o tema Brasil na narrativa, em Circle 

K Cycles é a cultura brasileira que perpassa a maioria dos contos e memórias do livro. Em 

processo semelhante à implantação de todo Estado-nação, a disseminação de práticas culturais 

uniformizadoras vão ajudar a construir a nação brasileira. A partir de 1930, órgãos do governo 

federal começam promover certos elementos culturais, como o futebol, o carnaval e a 

feijoada, escolhidos para dar uma face única ao país. Todos os meios disponíveis são 

aproveitados para a criação e a divulgação de uma narrativa nacional convincente, capaz de 

                                                 
162  “… is one of over 150,000 Japanese-Brazilians who are currently in Japan, working as menial labor.” 
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persuadir um grupo heterogêneo a acreditar em suas características “comuns” e, portanto, 

aceitar sua filiação ao Estado-nação. 

A diáspora brasileira no Japão, representada em Circle K Cycles, (re)imagina o 

Brasil por meio de seus estereótipos culturais nacionais. Entretanto, como a narrativa é 

centrada predominantemente na minoria nipo-brasileira, o processo de (re)imaginar retratado 

constitui um caso peculiar, devido à relação também peculiar entre os brasileiros de origem 

japonesa com seu país. No Brasil, os nipo-brasileiros são estigmatizados pelo rótulo de 

“japonês” e, portanto, crescem e vivem no Brasil com a ideia de serem, de alguma forma, 

japoneses. Assim, a ida dos nipo-brasileiros para o Japão, como retratado em Circle K Cycles, 

é marcada por uma ambiguidade: ao desembarcarem em terras nipônicas, percebem que 

continuam uma minoria, mas agora são rotulados de brasileiros. Então, com poucas chances 

de se integrarem na sociedade local, os nipo-brasileiros se tornam, à sua maneira, brasileiros. 

Assumir uma identidade nacional brasileira à distância, no contexto de uma dupla crise 

identitária, é processo bastante confuso para esses sujeitos diaspóricos. Mas (re)imaginar o 

Brasil no Japão é, para muitos decasséguis, uma questão de sobrevivência.  

Circle K Cycles ilustra o (re)imaginar do Brasil por meio da reprodução de 

práticas culturais brasileiras, disseminadas na comunidade diaspórica pelos produtos da 

indústria cultural. Consumidos pela comunidade diaspórica, programas de televisão, 

principalmente a telenovela, figuram como veículos essenciais do sistema de representação do 

Brasil. É relevante notar como o (re)imaginar do Estado-nação, no contexto contemporâneo 

de Circle K Cycles, é permeado pela influência da mídia, ao contrário de Brazil-Maru, em que 

a memória era basicamente o único modo no processo de (re)imaginar. 

Um bom exemplo está no conto “What If Miss Nikkei Were God (ess)?”, em que a 

nipo-brasileira Miss Hamamatsu trabalha copiando dezenas de fitas de vídeo de programas da 

televisão brasileira, que são distribuídas em locadoras e alugadas para decasséguis: “O lar era 

uma cópia, de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia, mais distante do que ela poderia 

imaginar” (YAMASHITA, 2001, p. 20).163 A fita de vídeo com imagens “do Brasil” é uma 

metáfora do caráter imaginado do Estado-nação, revelado com maior clareza na condição 

diaspórica dos decasséguis. Assim como as cópias vão perdendo a qualidade no curso de sua 

reprodução, o Brasil (re)imaginado na distância também vai ficando cada vez mais sujeito à 

mediação dos capítulos de novelas, jogos de futebol, shows de duplas sertanejas, programas 

infantis e de variedades. Esses programas típicos da indústria cultural brasileira tendem a 

                                                 
163 “Home was a copy of a copy of a copy of a copy, further away than she could imagine.” 



 81

agravar a crise identitária do decasségui, já que eles, de fato, não o representam. Há uma 

carência de representação da minoria nipo-brasileira na grande mídia de massa do país, 

responsável por difundir a cultura considerada oficial pelo Estado-nação brasileiro. Em meio a 

capítulos da novela O Rei do gado, shows de Chitãozinho e Xororó e programa infantil “Xou” 

da Xuxa, a única exceção é o filme Gaijin: caminhos da liberdade, da cineasta Tsuka 

Yamasaki. O longa-metragem, que conta a história de um grupo de imigrantes japoneses em 

São Paulo, no início do século, é também reproduzido, distribuído e alugado pela comunidade 

nipo-brasileira.  

A mídia brasileira divulga e estimula traços culturais típicos do Brasil na 

comunidade diaspórica de Circle K Cycles, como a comida típica, as escolas de samba e o 

futebol. Na seção “Circle K Recipes”, a narrativa demonstra que a comida também é uma 

forma de (re)imaginar o Brasil. O arroz com feijão surge como mais um símbolo da cultura 

nacional: “Arroz e feijão. Inseparáveis. Para brasileiros, a única comida que sustenta” 

(YAMASHITA, 2001 p. 83).164 O livro traz a expressão “arroz e feijão” em português, 

inserida após “rice and beans”, como se a língua oficial do Brasil enfatizasse a brasilidade do 

prato. A comida brasileira, como pondera a narradora, está presente em tudo na vida dos 

decasséguis e vai motivar os primeiros negócios geridos por nipo-brasileiros no Japão. Em 

outra seção, intitulada “Samba Matsuri”, a narradora descreve um festival de cultura brasileira 

no Japão: “esse ano três escolas de samba estavam competindo pelo primeiro lugar: JaBrasil, 

Unidos d’Oizumi e JaPortela” (YAMASHITA, 2001, p. 140).165  

Em “August: Just Do It in 24 Hours”, a narrativa de um jogo da seleção brasileira 

no Japão traz à tona a relação entre a diáspora e o estereótipo cultural brasileiro mais incisivo, 

provocando um questionamento: será o Brasil de Circle K Cycles simplesmente o estereotipado 

país do futebol? Essa perspectiva parece se confirmar no princípio de “August”, em que o 

leitor encontra uma narrativa em forma de diário, com datas, denominações e nomes não 

fictícios, como Karen, Ronaldo e Jon.166 Ao contrário de “What if Miss Nikkei...” e “Samba 

Matsuri”, “August” não é ficcional, mas faz parte das memórias de Yamashita, a partir das 

quais a autora manifesta sua perspectiva pessoal. No parágrafo de abertura, a descrição da 

paixão pelo futebol confirma que o esporte é um forte elemento de narrativa nacional, um 

estereótipo cultural muito bem construído e que talvez seja capaz de persuadir até a própria 

Yamashita. Isso daria a entender que, assim como os decasséguis reproduzem os estereótipos 

                                                 
164 “Arroz e feijão. Inseparable. For Brazilians, the only food that sustains.” 
165 “This year three escolas de samba were competing for first place: JaBrasil, Unidos d’Oizumi, and JaPortela.” 
166 Ronaldo é o marido de Karen Yamashita e Jon é um dos filhos do casal. 
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culturais da nação, a autora também retrataria um Brasil estereotipado em sua literatura. Mais 

adiante, porém, a narradora surpreende o leitor com uma postura crítica que reconhece os 

estereótipos culturais associados à nação brasileira. No carro dos amigos, que seguem para o 

jogo Brasil e Japão, estão três decasséguis jovens:   
 
Hoje, uma quarta-feira, eles mataram serviço para poder ver, ao vivo, pela primeira 
vez, os brasileiros campeões, o time que sustenta seus sonhos e a percepção de si, 
mesmo em um lar distante. Perder um dia de trabalho não é uma coisa à toa, mas 
esta é uma escolha particularmente brasileira, mergulhada em uma confusão de 
identidade, rebeldia e saudades. (YAMASHITA, 2001, p. 130)167  

 

Nesse dia, a narradora observa que a seleção brasileira de futebol parece encarnar 

o Brasil tornando-se, para esses jovens e para outros decasséguis, uma única entidade. 

Empolgados, dirigem-se ao estádio como se estivessem voltando para casa. O futebol, ao 

mesmo tempo em que ameniza a saudade, revela a crise de identidade, agravada pela 

distância, pelo cansaço das pesadas horas de trabalho e pela hostilidade da sociedade local. A 

euforia coletiva de milhares de decasséguis em um estádio de futebol, unidos por um laço 

cultural nacional, faz com que deixem de ser uma minoria, mesmo que temporariamente. 

Entretanto, no fim do dia, já fora do ambiente em que estava, a narradora constata 

que o esporte nacional não é exatamente uma unanimidade e que a paixão pelo futebol, que se 

manifesta no grupo, apresenta um caráter performativo. Nem o marido e nem o filho sabiam, 

por exemplo, dar informações precisas sobre o jogo: “Minhas perguntas: como foi o jogo? 

Quanto ficou? Quem marcou gol? Todas irrelevantes” (YAMASHITA, 2001, p. 133).168 O 

que foi de fato significativo para os milhares de decasséguis no estádio de futebol? A 

sensação de liberdade por um dia funciona como uma válvula pela qual os decasséguis 

escapam da rotina de trabalho intenso. Representar o papel de brasileiro preenche a 

necessidade de pertença dos decasséguis, exacerbada pelo contexto social hostil. A saída 

disponível, para os nipo-brasileiros no Japão, é se entregar ao estereótipo cultural brasileiro 

mais incisivo. Além disso, a experiência dos decasséguis com o futebol permite-nos constatar 

que o sistema de difusão cultural do Estado atua fortemente em espaços públicos, como o 

estádio de futebol, atingindo o grupo como um todo. Em situações como a partida de futebol, 

cada brasileiro parece vigiar a “brasilidade” do outro e os indivíduos optam por simplesmente 

seguir a maioria e participar, mesmo que nunca tenham gostado de futebol de fato. Portanto, 

                                                 
167 Today, a Wednesday, they’ve skipped out of their jobs in order to see live, for the first time, the Brazilian 
champions, the team that sustains their dreams and self-perceptions in a distant home. To lose a day of work is 
no small thing, but the choice is a particularly Brazilian one, steeped in a confusion of identity, rebellion and 
saudades.” 
168 “My questions: How was the game? What was the score? Who made a goal? All irrelevant.” 
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de certa forma, o Estado-nação depende do espaço público e da coletividade para aplicar suas 

estratégias unificadoras, conforme observamos nesse capítulo de Circle K Cycles. 

 

3.4 Desestabilizando o Estado-nação: o entre-lugar da diáspora 

 

Apesar de constatarmos, nas obras de Yamashita, a significativa influência 

exercida pelo Estado-nação sobre a comunidade diaspórica, estudiosos da diáspora alertam 

para o fato de que uma formação diaspórica frequentemente subverte (CLIFFORD, 1994) e 

desafia (COHEN, 1999) o Estado-nação, reconfigurando as relações entre este e seus cidadãos 

(BRAZIEL; MANNUR, 2003). Isso suscita novos questionamentos: de que forma as 

diásporas representadas na obra de Yamashita negociam a presença do Estado-nação, tanto no 

país de origem quanto no hospedeiro? Como desestabilizam suas narrativas? Um caminho para 

buscar respostas a estes questionamentos é a investigação da postura e das iniciativas dos 

personagens diaspóricos da obra de Yamashita. Intencionamos desenvolver esta análise a 

partir de uma perspectiva espacial, em que uma dimensão simbólica, por nós denominada o 

“entre-lugar da diáspora”, é o território de negociações e conflitos entre sujeito diaspórico e 

Estado-nação. Por ser empregado de formas diferentes pelos teóricos, o termo “entre-lugar” 

merece uma discussão prévia. 

 

3.4.1 Entre-lugares  

 

Atribui-se a Silviano Santiago (1978) o pioneirismo no uso do termo entre-lugar, 

presente em seu texto “O entre-lugar do discurso latino-americano”.169 Nesse ensaio, Santiago 

utiliza a expressão “entre-lugar” somente no título, mas sua argumentação justifica a escolha 

do vocábulo para designar a interposição do artista latino-americano, principalmente o 

escritor, que ocupa um lugar intermediário no mapa cultural da civilização ocidental, mas nem 

por isso é menos criativo ou inferior: 

Qual seria, pois, o papel do intelectual hoje em face das relações entre duas nações 
que participam de uma mesma cultura, a ocidental, mas na situação em que uma 
mantém o poder econômico sobre a outra?  [...] Qual seria a atitude do artista de um 
país em evidente inferioridade econômica com relação à cultura ocidental, à cultura 
da metrópole, e finalmente à cultura do seu próprio país?  Poder-se-ia surpreender a 
originalidade de uma obra de arte se se institui como única medida as dívidas 
contraídas pelo artista junto ao modelo que teve necessidade de importar da 

                                                 
169 O ensaio foi publicado no livro Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural (1978), mas 
já havia sido apresentado em março de 1971, em palestra na Universidade de Montreal.  
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metrópole?  Ou seria mais interessante assinalar os elementos da obra que marcam 
a sua diferença? (SANTIAGO, 1978, p. 19) 

 

Dessa forma, Santiago (1978) propõe a conscientização da crítica literária acerca 

do entre-lugar do artista latino-americano: ao mesmo tempo em que se nutre da cultura 

imposta por potências hegemônicas e da qual não pode se desvencilhar, ele a transgride por 

meio de releituras e de inserções de novos elementos culturais, realizando o “ritual antropófago 

da literatura latino-americana” (SANTIAGO, 1978, p.28), como conclui Santiago. 

Apesar de discorrer sobre o contexto literário na América Latina, o ponto de vista 

de Santiago (1978), já nos anos 70, antecipa o que muitos pensadores, críticos e intelectuais 

de várias partes do mundo argumentam nas décadas seguintes: é necessário desconstruir a 

perspectiva teórica eurocêntrica, que se baseia em conceitos de originalidade, unidade e 

pureza e eleva a si própria a um pedestal de superioridade cultural, condenando o restante à 

condição de cópias ou imitações.  

Dentre os teóricos que abordam o entre-lugar, a partir da década de 80, Homi K. 

Bhabha (1990a, 1990b, 1998a, 1998b, 2002) é o que apresenta a perspectiva mais pertinente a 

esta tese. A discussão desse tema em Bhabha tem como contexto os estudos pós-coloniais, 

campo em que é considerado uma das maiores autoridades. Não consideramos sua abordagem 

sobre o entre-lugar uma teoria em si, mas uma noção que perpassa seus mais importantes 

conceitos teóricos, como ambivalência, mímica e hibridismo. Estes conceitos expõem, entre 

outras coisas, estratégias de sobrevivência cultural de povos que passaram por processos de 

colonização, obrigados a uma negociação em que elementos culturais vindos de fora são 

incorporados, mas também “traduzidos”. Tais estratégias, que desestabilizam a aparente 

supremacia das nações colonizadoras e sua originalidade cultural, se realizam em um espaço 

intermediário: o entre-lugar. No livro Homi K. Bhabha, David Huddart (2006) observa que  
 

ao invés de começar com a ideia da interação entre culturas puras, Bhabha direciona 
nossa atenção para o que acontece nas margens das culturas, para verificar o que 
ocorre no entre-lugar cultural. Ele reflete sobre isso através do que denomina o 
liminar, que significa o que está na fronteira ou no limiar. O termo enfatiza a ideia 
de que aquilo que se encontra no entre-lugar de identidades e culturas estabelecidas 
[…] é central para a criação de novos sentidos culturais. (HUDDART, 2006, p. 7)170 

 

                                                 
170 “Instead of beginning with an idea of pure cultures interacting, Bhabha directs our attention to what happens 
on the borderlines of cultures, to see what happens in-between cultures. He thinks about this through what he 
calls the liminal, meaning that which is on the border or the threshold. The term stresses the idea that what is in-
between settled cultural forms and identities […] is central to the creation of new cultural meanings”.  
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Huddart (2006) ressalta também que o entre-lugar cultural de Bhabha é feito de 

espaços e tempos simbólicos. Os espaços do entre-lugar e suas características fronteiriças 

muitas vezes não são geográficos, mas ocupam uma dimensão simbólica frequentemente 

incrustada em territórios de culturas oficiais.  A temporalidade, por sua vez, marca a fluidez 

da cultura – sua open-endedness ou devir – para destacar sua permanente transformação.  

Em O local da cultura, Bhabha (1998b) apresenta desdobramentos para a noção de 

entre-lugar, problematizando-a a partir de três termos: beyond, interstice e Third Space, 

traduzidos respectivamente por “além”, “espaço intersticial” e “Terceiro Espaço”. Mas, afinal, 

estamos tratando de três expressões sinônimas ou conceitos sutilmente diferentes? 

Para Bhabha (1998b), estar no “além” é “habitar um espaço intermédio [...] ser 

parte de um tempo revisional, um retorno ao presente para descrever novamente nossa 

contemporaneidade cultural” (BHABHA, 1998b, p.27). O autor propõe, a partir desse 

argumento, discutir um posicionamento político que não se configura com base em 

dicotomias e que se volta para a atualidade por meio da releitura do passado. Entretanto, o 

“além” é um termo de menor incidência no trabalho de Bhabha. Assim, optamos por não 

utilizar o “além” nesta tese, já que é discutido apenas na introdução de O local da cultura. 

A ideia de “espaço intersticial” ou “interstício” pode se referir a fissuras entre as 

partes de um todo, que é o sistema que divide o mundo em nações, ou a intervalos de tempo, 

derivados dos diferentes momentos históricos de cada cultura. Em “Como o novo entra no 

mundo”, Bhabha discorre sobre passagens intersticiais que devem ser significadas no contexto 

atual: um espaço internacional de realidades históricas descontínuas, com “processos de 

diferenças culturais que estão inscritos no entre-lugar” (BHABHA, 1998b, p. 298).  

Apesar de Nubia Jacques Hanciau (2005) argumentar que há uma mesma intenção 

no uso dos termos “espaço intersticial” e “Terceiro Espaço” em Bhabha, sugerindo que ambos 

são simplesmente entre-lugares, identificamos, na obra do autor, um maior aprofundamento e, 

consequentemente, maior relevância dada à expressão “Terceiro Espaço”. O termo, mais 

condizente com a argumentação que pretendemos desenvolver para definir e problematizar o 

entre-lugar cultural da diáspora, apresenta duas acepções. A primeira é tratada de forma mais 

específica em “O compromisso com a teoria”, primeiro capítulo de O local da cultura. Nesse 

capítulo, o objetivo de Bhabha é se  
 
situar nas margens deslizantes do deslocamento cultural — isto torna confuso 
qualquer sentido profundo ou “autêntico” de cultura “nacional” ou de intelectual 
“orgânico” — e perguntar qual poderia ser a função de uma perspectiva teórica 
comprometida, uma vez que o hibridismo cultural e histórico do mundo pós-colonial 
é tomado como lugar paradigmático de partida. (BHABHA, 1998b, p. 46) 
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O entre-lugar em que Bhabha pretende se colocar é por ele denominado “Terceiro 

Espaço”. É um posicionamento intelectual, o “Terceiro Espaço” de enunciação, que, como o 

autor especifica, “garante que os significados e os símbolos da cultura não tenham unidade ou 

fixidez primordial” (BHABHA, 1998b, p.68). Assim, o autor busca uma teoria, uma forma de 

pensamento que não esteja presa a um lugar fixo, mas situada nas “margens deslizantes do 

deslocamento cultural”, cujo caráter de ambivalência e contradição conduz a uma nova 

produção de sentido. Para concluir “O compromisso com a teoria”, Bhabha enfatiza que, com 

o “Terceiro Espaço”, “temos a possibilidade de evitar a política da polaridade e emergir como 

o outro de nós mesmos” (BHABHA, 1998b, p. 69). 

A segunda acepção para a expressão “Terceiro Espaço” se refere a um local 

cultural onde comunidades híbridas, com suas particularidades geográficas e históricas, 

desestabilizam estruturas oficiais como as chamadas culturas nacionais. Por terem o 

hibridismo como característica fundamental, as práticas culturais dessas comunidades não são 

vistas como pertencentes a esta ou àquela cultura, além de se encontrarem em constante 

deslocamento. Vale a pena citar como exemplo a resposta de Bhabha a Jonathan Rutherford 

(1990), na entrevista “The Third Space”, quando Rutherford lhe solicita que analise a 

controvérsia entre os muçulmanos britânicos, na ocasião do lançamento do romance Os versos 

satânicos, de Salman Rushdie: “Até onde vai o caso Rushdie, você está coberto de razão em 

notar que em um determinado nível, o que vemos é um tipo de fixidez da diferença muito 

desregrado e obstinado sendo estabelecido” (BHABHA, 1990, p. 211).171 A confusão é gerada 

pela radicalização – a fixidez da diferença – entre o que é considerado ser britânico ou ser 

muçulmano. No “terceiro espaço”172 da comunidade britânico-muçulmana, o livro de Rushdie 

gera um conflito entre sujeitos cuja rotina é negociar, diariamente, fragmentos de tradições 

diferentes e conflitantes, em que não mais podem se reconhecer como “autênticos” 

muçulmanos e nem “autênticos” britânicos.  

Resguardadas as diferenças histórico-culturais, o “Terceiro Espaço” da 

comunidade britânico-muçulmana descrito por Bhabha (1990a) pode ser ajustado a outras 

formações diaspóricas, como as que vemos retratadas em Brazil-Maru e Circle K Cycles.  

Afinal, como pondera Huddart (2006), o “Terceiro Espaço” se refere ao que acontece nas 

                                                 
171 “As far as the Rushdie case goes, you’re quite right to note that at one level what we see is a very intractable, 
obstinate sort of fixity of difference being established”. 
172 No texto de Rutherford, o termo third space é grafado em letra minúscula, ao contrário do que vemos em O 
local da cultura.  
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fronteiras, nos ajudando a desconstruir as representações baseadas nas ideias de pureza e 

unidade; são passagens em que os processos de hibridização cultural ocorrem.  

Dessa forma, é possível aproximar as noções do termo “Terceiro Espaço” em 

Bhabha ao que pretendemos denominar “entre-lugar da diáspora”. Central para esse conceito, a 

ideia de cultura em deslocamento, que por sua vez, implica um desencaixe e um movimento, 

conduz a caminhos alternativos a serem percorridos, em franco contraste com a fixidez e o 

enraizamento. No conflito entre o fixo e o móvel, a diáspora é protagonista, pois a 

comunidade diaspórica constitui um espaço óbvio de acesso a trocas culturais, explicitando 

seus impactos. Devido a isso, lembra-nos Constantina Papoulias (2004), os estudos 

diaspóricos passam a ser de grande interesse para Bhabha a partir do final da década de 80, 

quando o autor começa a ansiar por “uma leitura mais nuançada de identidades culturais nas 

geografias pós-coloniais de migração e de diáspora” (PAPOULIAS, 2004, p. 54).173   

Sempre fruto de um deslocamento que gera uma relocação, a diáspora é um campo 

fértil para o cultivo do ideário de Bhabha, segundo ele próprio: “é com aqueles que sofreram o 

sentenciamento da história – subjugação, dominação, diáspora, deslocamento – que aprendemos 

nossas lições mais duradouras de vida e pensamento” (BHABHA, 1998b, p. 240). Por isso, a 

diáspora nesta tese é pensada a partir do “Terceiro Espaço”. Ao refletir sobre ela desta forma, 

adquirimos a consciência de que uma comunidade diaspórica se situa em uma dimensão 

simbólica, próxima ao que Bhabha (1990a, 1998b) descreve, na qual ocorrem não apenas 

trocas, mas novas construções culturais. Em suas ponderações sobre a cultura, em que procura 

desconstruir as narrativas hegemônicas de autenticidade e tradição, Bhabha destaca o papel 

ativo da diáspora nesse processo: 
A dimensão transnacional da transformação cultural  �  migração, diáspora, 
deslocamento, relocação  � torna o processo de tradução cultural uma forma 
complexa de significação. O discurso natural(izado), unificador, da “nação”, dos 
“povos” ou da tradição “popular” autêntica, esses mitos incrustados da 
particularidade da cultura, não pode ter referências imediatas. A grande, embora 
desestabilizadora, vantagem dessa posição é que ela nos torna progressivamente 
conscientes da construção da cultura e da invenção da tradição. (BHABHA, 1998b, p. 241, 
grifo nosso) 

 
A proposta de Bhabha, portanto, implica ir além da discussão em que as forças do 

Estado-nação atuam sobre as diásporas de forma unilateral e implacável. Por isso, nesta tese, 

desejamos, também, verificar a diáspora como um entre-lugar que cria seus próprios sistemas 

de hibridização cultural, contrastando os contextos diferentes de Brazil-Maru com os de 

Circle K Cycles. Tais sistemas, criados em espaços profissionais, pessoais ou mistos, são 
                                                 
173 “…a more nuanced reading of cultural identities within the postcolonial geographies of migration and 
diaspora.” 
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favorecidos por contatos variados, em que ocorrem a aquisição e a mistura de línguas, relações 

amorosas, interações com vizinhos, relocações, adaptações e estratégias de sobrevivência. 

Em Brazil-Maru, tais estratégias são necessárias antes mesmo de os imigrantes 

aportarem no Brasil, dando sinais de como a diáspora é capaz de burlar mecanismos oficiais 

como as leis de imigração impostas pelo Estado brasileiro. O narrador Ichiro observa que  
o governo brasileiro exigia que a força de trabalho entrasse no Brasil em grupos 
familiares, mas não era sempre assim que as coisas aconteciam. As autoridades 
governamentais não sabiam, mas os imigrantes, quando necessário, criavam grupos 
familiares muitas vezes misturando e casando parentes, amigos e estranhos 
(YAMASHITA, 1992, p. 7).174  
 

Nesse exemplo, o desconhecimento da língua japonesa por parte das autoridades brasileiras é 

aproveitado como uma ferramenta que possibilita a conquista de um objetivo prático: a 

diáspora faz uso da diferença cultural em seu próprio benefício.  

O “jeitinho japonês” retratado em Brazil-Maru tem sua contrapartida em Circle K 

Cycles. Com vistos temporários, com permissão de assumir apenas funções inferiores em 

grandes fábricas, os decasséguis estariam condenados a servir apenas às necessidades 

japonesas de mão de obra barata, cuja escassez levaria à estagnação econômica do país. 

Entretanto, muitos nipo-brasileiros simplesmente ignoram os preceitos da lei de imigração, 

desenvolvendo “ofícios diaspóricos”. Bons exemplos são as aulas de português de Tia Célia, 

dirigidas às crianças nipo-brasileiras nascidas no Japão, a ilha de edição de Miss Hamamatsu, 

que reproduz programas da TV brasileira para a comunidade, e negócios de fornecimento de 

marmitas para brasileiros. Além disso, as leis japonesas de imigração certamente não prevêem 

“creche, serviços jurídicos e de documentação, associações e ligas de todos os tipos incluindo 

times de futebol, internet cafés e escolas de samba” (YAMASHITA, 2001, p. 14),175 sob o 

comando de imigrantes nipo-brasileiros. 

As iniciativas desses imigrantes nipo-brasileiros, que desestabilizam o Estado-

nação, não se limitam à esfera profissional, como vemos na história de Joji e Alice, no conto 

“Hantai”. Ele é um japonês abandonado repentinamente pela esposa, que o deixa com os 

filhos. Ela é uma brasileira que, aos quarenta anos, decide ir para o Japão, apenas para 

começar uma nova vida:  
Ela nunca imaginou que a nova vida poderia significar criar outra família e iniciar 
seu próprio negócio. Joji viu [Alice] reorganizar sua família, colocar seus filhos para 
tomarem conta uns dos outros e começar seu negócio de obento para brasileiros. A 

                                                 
174 “The Brazilian government required that contract labor enter Brazil in family units, but this was not always 
how things worked out. Unknown to  government authorities, immigrants  when necessary, created family units, 
oftentimes mixing and matching relatives and friends and strangers.” 
175 “…child care facilities, documentation and legal services, and associations and networks of every kind including 
soccer teams, internet cafés, and samba schools.” 
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energia e a exuberância dela encheu suas vidas. O arroz comum foi trocado pelo 
sabor brasileiro de alho, sal e azeite com uma concha de feijão. (YAMASHITA, 
2001, p. 97)176 

 

O trauma do abandono da esposa e a forma como Alice entra em sua vida, nesta 

passagem simbolizada pelo tempero da comida brasileira, fazem com que Joji questione a 

sociedade ao seu redor. Seu relacionamento com uma nisei é uma ruptura da homogeneidade 

e da pureza social japonesa, o único modelo que Joji conhecia até então: “Com frequência 

ficava intrigado com sua nova esposa, essa nisei, tão cheia de vida e de amor pelos filhos dele: 

“Era o Brasil?”, ele se perguntava” (YAMASHITA, 2001, p. 97).177 A indagação de Joji 

parece sugerir que sua reflexão é simplificada em apenas duas dimensões: ele “é” o Japão que 

encontra Alice, que “é” o Brasil. Nesse primeiro momento, o personagem não conclui, mas 

apenas se pergunta se a mulher que entra em sua vida com bondade, energia e exuberância 

encarna o Brasil que ele desconhece.  

O pensamento de Joji, porém, continua: “Ele poderia não ter ido ao Brasil, mas o 

Brasil tinha, como em um milagre, vindo até ele” (YAMASHITA, 2001, p. 97).178 Esta 

conjectura final revela que, no fundo, Joji constrói uma ideia de Brasil a partir de Alice, sua 

principal referência e, em comparação com o Japão, seu país. Seria a personagem nissei Alice 

uma espécie de estereótipo cultural do brasileiro? Ou estaria a autora de Circle K Cycles 

sugerindo que o japonês médio, como Joji, não teria outro meio de “imaginar” o Brasil, a não 

ser por essa via?  

Em entrevista a nós concedida, a autora revela que a personagem Alice, assim 

como a história de seu envolvimento com Joji, tem inspiração em fatos por ela observados no 

Japão. Em outras palavras, a bondade, a energia e a exuberância de Alice são de Alice e não 

necessariamente de todos os brasileiros, embora o marido Joji tenda a imaginar um Brasil 

fraterno, a partir da imagem da mulher. De nossa parte, queremos ressaltar que a história de 

Joji e Alice não é central no contexto de Circle K Cycles, o que nos levar a inferir que a autora 

não deseja, com a história do casal, romantizar o encontro de duas culturas. Pelo contrário, 

Alice e Joji estão situados em meio a um emaranhado de personagens, outros casais e 

situações, nem sempre felizes.  

                                                 
176 “She never imagined that a new life might mean raising another family and starting her own business. Joji 
watched her reorganize his family, put his children to work to care for each other, and  start her obento business 
for  Brazilians. Her energy and exuberance filled their lives. Plain rice was exchanged for the Brazilian taste of 
garlic, salt, and olive oil with a ladle of beans.” 
177 “He often puzzled over his new wife, this nisei, so filled with  life and  love for his children. Was it Brazil? he 
wondered.” 
178 “He could not have gone to Brazil but Brazil had miraculously come to him.” 
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Joji e Alice também nos conduzem a outra reflexão: o entre-lugar das diásporas de 

Brazil-Maru e Circle K Cycles é, com frequência, relacionado ao lar, mas um tipo de lar 

adaptado ao trabalho. Da cozinha de casa, Alice conduz a pequena empresa fornecedora de 

marmitas, ao mesmo tempo em que cuida dos enteados. Também em Brazil-Maru, a 

Comunidade Esperança é um entre-lugar em que lar e trabalho se confundem. Embora a 

tenhamos investigado sob a perspectiva de ser uma alegoria do Japão no Brasil, observamos 

que, de forma simultânea, Esperança também constitui um “Terceiro Espaço” em negociação 

com o Estado-nação, subordinando-se a ele e subvertendo-o ao mesmo tempo. 

Por mais que reedite as narrativas do Estado-nação japonês em diferentes 

temporalidades, a Comunidade Esperança é uma formação diaspórica no interior do Brasil. 

Esta premissa nos leva a crer que o processo de (re)imaginar o Japão, mesmo sendo 

conduzido hábil e convincentemente pelos líderes e aceito pela maioria dos liderados, vai ser 

reconfigurado pelo contexto brasileiro que, por vezes, rompe o isolamento de Esperança e 

desestabiliza o micro-Japão que se pretende implantar. É relevante observar que, nas análises 

feitas sobre a representação do Japão em Brazil-Maru, ele surge como uma força 

impressionante, capaz de estender o seu domínio a distantes territórios, até do outro lado do 

mundo, no interior de São Paulo. Entretanto, a diáspora japonesa em Brazil-Maru vai, de 

forma paradoxal, promover o Estado-nação japonês e subverter suas práticas, como verificamos 

em dois acontecimentos de duas seções distintas, narrados por Ichiro e Haru, respectivamente.  

A gradual ruptura do isolamento – possível com a integração social, a educação e a 

mobilidade – é uma estratégia de desestabilização do Estado-nação para os personagens de 

Brazil-Maru, que ocorre em diferentes contextos históricos. Assim como é retratado, no final 

do romance, os descendentes de Kantaro vivendo “na mesma terra e de forma similar a que 

tinham vivido por décadas” (YAMASHITA, 1992, p. 246), também observamos, na década 

de 20, setores dispostos a se integrar. O núcleo familiar dos Terada, por exemplo, constitui 

um espaço intermediário que subverte o persistente Estado-nação japonês, modelo da 

comunidade Esperança: “Ao contrário da maioria dos outros japoneses de Esperança – com a 

exceção talvez de Okumura – nossa família fez amizades e fechou acordos com brasileiros 

fora da colônia japonesa” (YAMASHITA, 1992, p. 71).179 A interação que os Terada 

estabelecem com os brasileiros é ilustrada por detalhes simples, mas de grande significância.  

O ótimo fogão a lenha da Sei Terada, por exemplo, é construído por um brasileiro, depois de 

várias tentativas frustradas: “Mesmo quando ela podia usar um fogão a gás moderno, ela 

                                                 
179 “Unlike most other Japanese in Esperança – with the exception perhaps of Okumura – our family formed 
friendships and dealings with Brazilians outside our Japanese colony.” 



 91

mencionava com certa nostalgia o gosto da comida preparada no velho fogão de barro de 

nossa primeira casa” (YAMASHITA, 1992, p. 19).180 Por ser um instrumento que permite 

preparar o alimento da família, o fogão a lenha construído pelas mãos de um brasileiro, bem no 

princípio do assentamento, sugere que, para os Terada, a sobrevivência depende da integração. 

O nascimento de Koichi, o filho mais novo do casal Terada, também simboliza 

uma relação diferente com a nova terra: “Ah, é um menino. É um menino. Nascido no Brasil! 

Nascido no Brasil!” (YAMASHITA, 1992, p. 16).181 Para Kiyoshi, o nascimento de um filho 

na nova terra é motivo de grande celebração, pois sua postura é mais aberta que a dos outros 

colonos, e seu desejo de integração na sociedade brasileira é maior. As profissões do casal 

Terada também parecem simbolizar esta postura. Farmacêutico licenciado no Japão, Kiyoshi 

possui a habilidade de aliviar e curar doenças, o que atrai brasileiros das redondezas, onde fica 

conhecido como Doutor “Terra”. Ao mesmo tempo em que a profissão do pai permite 

estabelecer vínculos fora da comunidade, a profissão da mãe, Sei Terada, mantém os laços 

internos com as famílias japonesas: “É bem provável que qualquer um que tenha nascido em 

Esperança entre 1925 e 1950 tenha sido trazido a este mundo por minha mãe” 

(YAMASHITA, 1992, p. 20),182 diz Ichiro. Como parteira, Sei tem a simbólica função de 

trazer à vida os primeiros nipo-brasileiros.   

Além de se integrar por meio de suas atividades profissionais, o casal Terada 

também promove a educação dos filhos, incentivando o convívio com a nova sociedade e não 

buscando a simples repetição da tradição japonesa, diferentemente de outras famílias da 

colônia: “Ao contrário de outros japoneses do meu tempo, aprendi a ler e a escrever em 

português. Esta habilidade de lidar confortavelmente com as duas línguas tem sido de grande 

valia para mim. Sou grato ao meu pai por isso” (YAMASHITA, 1992, p. 71),183 conta Ichiro 

Terada. Dessa forma, os Terada desafiam o Estado-nação japonês que se impõe na comunidade 

diaspórica por meio de seus líderes, negociando sua integração à sociedade brasileira.   

Porém, o trauma da morte de Kiyoshi Terada interrompe e atrasa a integração da 

família com a sociedade local. Por ser o mais velho, Ichiro é visto como o sucessor de 

Kiyoshi, mas ele é muito diferente do pai e, inseguro, não tem como fazer cumprir a tradição. 

Ao invés de conduzir a família, como seu pai costumava fazer, Ichiro decide se mudar para a 

                                                 
180 “Even when she was able to use a modern gas stove,  she mentioned with a certain nostalgia  the taste of food 
on the old clay stove of our first house.” 
181 “Ah, it’s a boy. It’s a boy. Born in Brazil! Born in Brazil!” 
182 “Mostly likely anyone who was born in Esperança between 1925 and 1950 was brought into this world by my 
mother.” 
183 “Unlike other Japanese of my time, I was taught to read and write in Portuguese. This ability to deal 
comfortably in both languages has since been invaluable to me. I am grateful to my father for this.” 
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“casa de Kantaro”, chamado “Rancho Novo Mundo”. O sítio é uma seção de Esperança, sob a 

liderança de Kantaro, para onde muitos jovens se transferem sob a expectativa de fazerem 

parte de um “grande projeto”.  O discurso manipulador de Kantaro os mantém trabalhando de 

graça em inúmeras atividades agrícolas durante décadas, isolados nos limites do rancho, 

ocupados demais para pensarem outras possibilidades. A afiliação de Ichiro ao “Rancho Novo 

Mundo” representa, portanto, um retrocesso, um retorno ao isolamento que seu pai procurava 

combater. 

Apesar de seu relativo sucesso, o Rancho Novo Mundo de Kantaro – que pode ser 

entendido como uma alusão à implantação de um Estado nacional por um grupo dissidente – 

sofre “ameaças” durante o percurso de sua construção, que se intensificam com as novas 

gerações. Nos anos 40, o discurso de compromisso, união e grandeza, semelhante à narrativa 

que deu origem ao Estado-nação japonês, é imitado na colônia, especialmente por Kantaro. 

Somente Saburo, irmão mais jovem de Kantaro, parece perceber o que se passa. Desde o 

princípio, Saburo se opõe aos projetos e atitudes do irmão e critica os colegas que aderem ao 

estilo de vida em isolamento do Rancho Novo Mundo: “‘Emiru’, Saburo caçoava. ‘Onde você 

tem andado? Por aí, tentando ganhar dinheiro para Kantaro gastá-lo em seu sonho particular? 

Quando você vai aprender?’” (YAMASHITA, 1992, p 176).184 Saburo tenta alertar o amigo 

de infância Ichiro, mas suas vidas tomam rumos diferentes.  

Insatisfeito, Saburo parte para “ver” o Brasil e volta, após dez anos, em plena 

Segunda Guerra Mundial. Vivendo em Palma por uns tempos, convive com diferentes grupos 

étnicos: “Todo mundo em Palma fala diversas línguas, dizia Saburo. “Além do letão, falam 

russo e alemão. Alguns falam francês e inglês e outros línguas escandinavas, italiano e 

espanhol […] não consigo entender tudo, mas dá para acompanhar a guerra” (YAMASHITA, 

1992, p. 106).185 O aprendizado de línguas estrangeiras fora da colônia e, portanto, fora dos 

domínios de Kantaro, tem um sentido libertador para Saburo. Em segredo, ele segue as 

notícias da guerra escutando a “coisa que fazia os barulhos estranhos: um rádio de ondas 

curtas” (YAMASHITA, 1992, p. 106).186 Assim, a mobilidade, o conhecimento de línguas e a 

posse do rádio conferem a Saburo um poder que lhe permite acessar o mundo exterior.  

Saburo é o primeiro japonês da colônia a ficar sabendo do fim da Segunda Guerra Mundial: 

“nós todos escutamos os estrondos dos fogos de artifício, iluminando o céu de Santa Cruz, 
                                                 
184 “‘Emiru’, Saburo chuckled, ‘where have you been? Out trying to make money so Kantaro can spend it on his 
personal dream? When will you ever learn?’” 
185 “Everyone at Palma speaks several languages”, said Saburo. “Besides Latvian, they speak Russian and 
German. Some speak French and English, and others Scandinavian languages, Italian and Spanish […] I can’t 
understand everything, but I know enough to follow the war.” 
186 “… the thing that made the strange noises: a shortwave radio.”  
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mas só Saburo sabia o motivo da celebração” (YAMASHITA, 1992, p. 107),187 conta Haru. 

Além disso, Saburo sabe, por meio do noticiário transmitido pelo rádio, que o Japão havia 

perdido a guerra, enquanto a maioria acreditava no boato de que o Japão era vencedor. 

Saburo e Kiyoshi Terada são exemplos de personagens de Brazil-Maru atuantes na 

construção de um “entre-lugar diaspórico”. Saburo possui um perfil contestador; ao desafiar a 

autoridade do irmão Kantaro, ele tenta subverter as estratégias de dominação na comunidade 

Esperança que, reproduzidas no grupo diaspórico, são um espelho daquelas aplicadas na 

implantação de um Estado-nação. Agindo com maior astúcia, Kiyoshi Terada não é 

exatamente um contestador, mas suas ações, que promovem a integração, desestabilizam a 

ordem interna, de forma não agressiva. Ambos agem, cada um a seu modo, contra a clausura, 

o quase-aprisionamento dos colonos nos limites da fazenda, que facilita sua manipulação e 

adia o seu contato com a cultura do país hospedeiro, privando-os das possibilidades que a 

nova terra lhes oferece. 

Por outro lado, o “entre-lugar da diáspora” em Circle K Cycles, ilustrado nas 

histórias de personagens como Joji e Alice, Miss Hamamatsu e Tia Célia, parece sugerir 

termos não tão aguerridos, como contestação ou subversão ao Estado-nação, retratando mais 

um processo de negociação. Circle K Cycles reproduz um contexto histórico do final do 

século XX, em que o Estado-nação tende a se tornar menos decisivo na vida das pessoas. Tal 

contexto o diferencia de Brazil-Maru, obra que cobre, em sua maior parte, um período que vai 

de 1925 aos anos 80. De fato, Cohen (1999) distingue as diásporas ocorridas no período da 

chamada modernidade daquelas que acontecem atualmente: “Na era da globalização, o mundo 

está sendo organizado verticalmente pelos Estados-nações e regiões, mas horizontalmente por 

um sistema de interações sobreposto, permeável e múltiplo. Este sistema cria comunidades 

não de lugar, mas de interesse” (COHEN, 1999, p. 276).188 De certa forma, é relevante 

ressaltar que Brazil-Maru situa a diáspora predominantemente na modernidade e Circle K 

Cycles a situa na era da globalização, o que produz características específicas na relação entre 

a comunidade diaspórica e o Estado-nação, tanto o de origem quanto o hospedeiro, ao mesmo 

tempo em que observamos aspectos comuns às diásporas. Especificidades temporais à parte, 

as duas obras desmontam a ideia, comum a tantas tradições literárias, da nação como cenário 

principal, conforme avalia Chuh (2006), para quem a nação é uma categoria “absolutamente 

                                                 
187 “…we all heard the thunder of fireworks, lighting the sky over Santa Cruz, but only Saburo knew what the 
celebration was all about.” 
188 “In the age of globalization, the world is being organized vertically by nation-states and regions, but 
horizontally  by an overlapping, permeable,  multiple system of  interactions. This system creates communities 
not of place but of interest…” 
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inadequada para a tarefa de capturar a geografia de sua imaginação [de Yamashita]” (CHUH, 

2006, p. 620-621).189 

Por fim, o enfoque dado às relações entre entidades coletivas como a diáspora e o 

Estado-nação nos estimula a buscar o aprofundamento de questões relacionadas ao indivíduo 

que habita o entre-lugar diaspórico: quem são esses homens, mulheres e crianças na diáspora? 

Nos próximos capítulos, abordamos o sujeito diaspórico em relação ao contexto em que está 

inserido, buscando tratar das especificidades que diferenciam Brazil-Maru de Circle K Cycles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 “…utterly inadequate for the task of capturing the geography of her imagination.” 
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A esse território só se adaptam coisas ou pessoas 
fluidas, ambíguas, num estado de permanente 
transformar-se, num estado constante de 
autotransgressão. Zygmunt Bauman190  

 

 

4.1 Processos de identificação na diáspora   

 

Tema recorrente nos principais textos teóricos sobre a diáspora, os processos de 

identificação vividos pelo sujeito diaspórico são abordados de maneiras distintas. Khachig 

Tölölyan (2007), por exemplo, pondera que “as características definidoras das diásporas são, a 

princípio, uma cultura e uma identidade coletiva que preserva elementos da língua natal ou as 

práticas religiosas, sociais e culturais, intactas ou transformadas, com o passar do tempo, em 

formas biculturais misturadas” (TÖLÖLYAN, 2007, p. 600).191 Assim, na opinião de 

Tölölyan (2007), a identidade diaspórica implica o surgimento de novos pontos de 

identificação que se constroem por meio do contato entre uma cultura trazida da terra natal e a 

cultura vivenciada no país hospedeiro. 

Acreditamos, porém, que os processos de identificação na diáspora vão além do 

binarismo terra natal e sociedade hospedeira. Refletindo sobre o trabalho de Daniel e Jonathan 

Boyarin (1993), Clifford (1994) alerta para a necessidade de se estudar a fluidez das 

identidades na diáspora a partir de outras perspectivas, como a de gênero:  

 
Seres humanos são divididos em homens e mulheres para certos propósitos. Que 
propósitos? Quais são as estruturas divisórias desiguais? [...] Já argumentei que é 
importante resistir à tendência das identidades diaspóricas de deslizarem para a 
equivalência com as identidades desagregadas, posicionadas e performativas em 
geral. (CLIFFORD, 1994, p. 237)192  

 

Além da questão de gênero, Clifford (1994) também dialoga com os irmãos 

Boyarin (1993) na discussão que faz sobre o caráter desagregado da identidade na diáspora. 

No artigo “Diaspora: Generation and the Ground of Jewish Identity”, Boyarin e Boyarin 

(1993) afirmam que “a identidade diaspórica é uma identidade desagregada. A judaicidade – 

Jewishness – rompe com as próprias categorias de identidade porque não é nacional, nem 

                                                 
190 Modernidade líquida, 2001, p. 238. 
191 “The defining characteristics of diasporas are, first, a culture and a collective identity that preserves elements 
of the homeland's language, or religious, social, and cultural practice, either intact or, as time passes, in mixed, 
bicultural forms.” 
192 “Human beings are divided into men and women for certain purposes. Whose purposes? What are the 
unequal dividing structures? [...] I have already argued that it is important to resist the tendency of diasporic 
identities to slide into equivalence with disaggregated, positional, performed identities in general.” 
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genealógica e nem religiosa, mas todas, ao mesmo tempo, em tensão dialética uma com a 

outra” (BOYARIN; BOYARIN, 1993, p. 721).193 Apesar de abordarem de maneira específica a 

diáspora judaica, os irmãos Boyarin (1993) constroem um argumento que pode ser estendido às 

diásporas de outros povos, já que as formações diaspóricas, em geral, têm por atributo o 

desenvolvimento de processos de identificação que não se enquadram em padrões hegemônicos. 

Uma característica comum aos trabalhos de Tölölyan (2007), de Clifford (1994) e 

dos irmãos Boyarin (1993) é que todos teorizam, ainda que por meios diferentes, a existência 

de uma identidade fragmentada e descentrada, associada ao sujeito diaspórico. Essa 

característica se torna proeminente pelas experiências de deslocamento e relocação, próprias 

da diáspora. Entretanto, é Stuart Hall (1990, 1992, 1995, 1996, 2003, 2005) quem se dedica 

com maior afinco às questões de identidade e sujeito. Seu trabalho é referência para a maioria 

dos teóricos da diáspora.  

 

4.2 Stuart Hall e a identidade cultural 

 

 Nascido na Jamaica, Hall se mudou para a Inglaterra nos anos 50, onde construiu 

sua vida pessoal e profissional “à sombra da diáspora negra – ‘na barriga do monstro’” 

(HALL, 1996, p. 211).194 Frequentemente chamado de pai dos estudos culturais, Hall é um 

intelectual diaspórico dono de uma longa e profícua trajetória acadêmica que não nos cabe 

detalhar aqui, mas que culminou, na década de 1990, em um interesse pela diáspora, revelado 

em vários artigos e livros.  Apesar disso, Kobena Mercer (2000) pondera que Hall não é um 

teórico da diáspora, mas faz uso dela para alicerçar seus argumentos, principalmente quando 

discute identidade. A opinião de Don Mitchell (2004) sobre Hall é semelhante: 

 
Hall argumentou que a diáspora era o processo definidor de nossos tempos e que 
entender nossa experiência a respeito dela era vital politicamente. Seus questionamentos 
então se tornaram maneiras de explicar a formação da identidade e por que a 
formação da identidade é importante (Hall e Du Gay, 1996). Nestes termos, a 
“diáspora” proporcionou uma janela a que Hall chamou de “articulação” do sujeito 
em circunstâncias globais pós-coloniais e pós-modernas. (MITCHELL, 2004, p. 162-3)195 
 
 

                                                 
193 “… diasporic identity is a disaggregated identity. Jewishness disrupts the very categories of identity because 
is not national, not genealogical, not religious, but all of these in dialectical tension with one another.” 
194 “in the shadow of the black diaspora – ‘in the belly of the beast’.” 
195 “Hall argued that diaspora was the defining process of our times and understanding our experience of it was 
politically vital. The questions he asked thus became ones of how to account for identity formation and why 
identity formation matters (Hall and Du Gay, 1996). In these terms, 'diaspora' provided a window on what Hall 
called the 'articulation' of the subject in postmodern and postcolonial global circumstances.” 
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Na avaliação de Mitchell (2004), a articulação entre sujeito e identidade, 

possibilitada pela diáspora, pode ser entendida como a retomada de uma discussão de 1976, 

quando Hall e Tony Jefferson discorrem sobre as identidades de grupos no livro Resistance 

Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain (1976). Nesse trabalho, os autores 

usam pouco o termo diáspora, mas enfatizam a condição marginal dos chamados grupos 

subculturais na sociedade inglesa, que necessitam “ganhar espaço” no processo de negociação 

com a ordem hegemônica, por meio de uma apropriação e demarcação territorial que requer a 

produção de espaços. Em textos mais atuais, Hall esclarece que tais espaços de expressão não 

são necessariamente físicos ou geográficos: “Todas as identidades estão localizadas no espaço 

e no tempo simbólicos” (HALL, 1999, p. 71). Assim, nos anos 90, Hall elabora a ligação 

entre espaço, diáspora e identidade de forma mais explícita, argumentando que:  
 
Pela perspectiva da diáspora, a identidade tem muitos lares “imaginados” (e, portanto, não 
possui uma única pátria); tem muitas formas diferentes de se “sentir em casa” – uma 
vez que ela concebe indivíduos capazes de se valer de diferentes mapas de 
significado e localizá-los, em um e mesmo tempo, em diferentes geografias – mas 
não está amarrada a um lugar particular. (HALL, 1995, p. 207)196 

 

Diferentemente de Tölölyan (2007), Hall faz da associação entre pluralidade 

identitária e multiplicidade geográfica uma condição do sujeito diaspórico, ao mesmo tempo 

em que afirma que “sentir-se em casa” ou ficar à vontade em um lar imaginado e provisório é 

uma capacidade desenvolvida por indivíduos na diáspora. Além disso, Hall atenta para a 

noção de mobilidade, ponderando que são as rotas – routes – e não as raízes – roots – que 

determinam o processo de construção da identidade.  

Tal processo está descrito de forma clara no artigo “Cultural Identity and 

Diaspora” (1990), em que Hall apresenta duas formas de pensar a identidade. A primeira trata 

da definição de identidade cultural “em termos de uma cultura comum, um tipo de ‘verdadeiro 

self coletivo’” (HALL, 1990, p. 223),197 vinda de experiências históricas e códigos culturais 

comuns que emolduram uma coletividade que se afirma como um povo, dando-lhes referência 

e sentido. Para Hall (1990), a diáspora precisa ter a consciência dessa identidade cultural e 

trazê-la à luz por meio da representação.  

Na segunda perspectiva, Hall pondera que, apesar dos pontos em comum, “há 

também pontos críticos de diferença profunda e significativa que constituem “‘o que 

                                                 
196 “From the diaspora perspective, identity has many ‘imagined’ homes (and therefore no one single homeland); 
it has many different ways of ‘being at home’ – since it conceives of individuals as capable of drawing on 
different maps of meaning and locating them in different geographies at one and the same time – but it is not tied 
to one, particular place.” 
197 “…in terms of one, shared culture, a sort of collective  ‘one true self’ …” 
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realmente somos’, ou, ainda – já que a história interveio – ‘o que nos tornamos’” (HALL, 1990, 

p. 223).198 Nesse caso, a identidade cultural apresenta um caráter mais individualizado e 

processual. Por estar em constante transformação, a identidade cultural estaria ligada tanto ao 

futuro quanto ao passado. Ilustrando seu argumento com o caso da diáspora caribenha, Hall 

(1990) esclarece que essas duas formas de pensar a identidade – o self coletivo ou a 

perspectiva individual – não se anulam e nem se contradizem: “Martinicanos e jamaicanos são 

tanto iguais quanto diferentes” (HALL, 1990, p. 227),199 havendo, portanto, pontos de 

identificação suficientes para se falar em uma identidade caribenha e, ao mesmo tempo, 

diferenças culturais e históricas profundas. Por fim, o autor pondera que “as identidades 

diaspóricas são aquelas que estão constantemente se produzindo e se reproduzindo de novo, 

por meio da transformação e da diferença” (HALL, 1990, p. 235).200  

As dimensões coletiva e individual de identidade apresentadas por Hall (1990) são 

igualmente relevantes, mas sua diferença é especialmente útil no contexto desta tese. No 

segundo e terceiro capítulos, as teorias da diáspora e do Estado-nação nos possibilitaram 

problematizar as coletividades e as referências de grupo, tanto em Brazil-Maru quanto em 

Circle K Cycles. Neste capítulo, assim como no próximo, nosso objeto de estudo é o 

indivíduo e não o grupo. Nesse sentido, nosso intuito passa a ser a apreensão da diferença e 

não dos pontos em comum. Portanto, é a segunda perspectiva de Hall (1990) que mais se 

adapta a este capítulo, em que examinamos personagens selecionadas de Brazil-Maru como 

representações de sujeitos diaspóricos. 

 

4.3 Rousseau e Stuart Hall: descentrando o sujeito diaspórico em Brazil-Maru 

 

De forma geral, o sujeito diaspórico em Brazil-Maru enfrenta um contexto que lhe 

dificulta viver sua identidade heterogênea de forma aberta e livre. O conflito resultante de um 

meio que tenta impor um perfil rígido ao sujeito gera o que Hall (1992) chama de crise de 

identidade: “A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais 

amplo de mudança, que está [...] abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos 

uma ancoragem estável no mundo social” (HALL, 1992, p. 7). Fruto da própria inexistência 

                                                 
198 “…there are also critical points of deep significant difference which constitute ‘what we really are’; or rather 
– since history has intervened – ‘what we have become’.” 
199 “Martiniquains and Jamaicans are both the same and different” 
200 “Diaspora identities are those which are constantly producing and reproducing themselves anew, through 
transformation and difference”.  
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da identidade, esta crise a que Hall (1992) se refere será investigada no sujeito diaspórico em 

Brazil-Maru, a partir dos cinco personagens-narradores: Ichiro, Haru, Kantaro, Genji e Guilherme.  

Uma das características mais marcantes de Brazil-Maru é a intrigante variação do 

ponto de vista narrativo. Em cada seção, tem-se acesso a uma perspectiva diferente, que inclui 

uma auto-descrição do personagem-narrador e, ao mesmo tempo, sua opinião sobre os 

demais. Yamashita costura pontos de vista distintos, em períodos cronológicos também 

distintos, possibilitando-nos relacionar a construção e a transformação do sujeito no tempo e 

no espaço, o que amplia a complexidade de seus personagens. A fim de analisá-los, vamos 

confrontar duas noções conceituais distintas: o sujeito como portador de uma identidade fixa e 

estável, conforme descrito pelos iluministas, em especial Jean-Jacques Rousseau (1712-1768), e o 

sujeito fragmentado, inacabado e heterogêneo, assim descrito no trabalho de Stuart Hall (1992, 1999).   

A escolha de Rousseau para discutir a perspectiva iluminista não é aleatória, mas 

se justifica pelo fato de Yamashita ter incluído, no início de cada seção e também do epílogo 

de Brazil-Maru, uma epígrafe do filósofo. Questionada sobre essa opção, a autora conta que 

durante o período em que investigou uma comunidade japonesa no Brasil, “o nome de 

Rousseau e seu trabalho surgiram, mas também, e mais particularmente, Emílio; todos haviam 

sido traduzidos para japonês” (YAMASHITA, 2008, Entrevista a nós concedida).201 Yamashita 

observa também que Rousseau tem um significado especial para intelectuais japoneses na 

virada do século XIX, empenhados em “organizar” uma nova sociedade. De fato, o 

historiador Saburo D. Ienaga (1962) confirma que “os trabalhos de pensadores europeus como 

Rousseau, Mill e Spencer influenciaram de forma considerável os intelectuais japoneses 

daquela época” (IENAGA, 1962, p.205).202 Publicado em 1762, Emílio, ou da educação, um 

dos textos mais conhecidos de Rousseau, é leitura obrigatória entre professores japoneses até hoje.  

Como toda boa epígrafe, as de Brazil-Maru geram uma expectativa no leitor, 

aguçando a curiosidade e a imaginação para o texto que se segue. Entretanto, como as 

epígrafes de abertura das seções se relacionam com os textos a que se referem? Nosso 

argumento é o de que cada uma delas dialoga com o perfil do personagem-narrador correspondente 

em cada seção do romance. Portanto, é necessário estabelecer as bases desse diálogo. 

Além de mencionado nas epígrafes, Rousseau é também assunto entre os 

personagens do romance. Isso significa que Yamashita aborda a influência do filósofo na 

sociedade japonesa de duas formas: no espaço literário, pelas epígrafes que seleciona e no 
                                                 
201 “the name of Rousseau and his work came up, but also more particularly, Emile, all of which had been 
translated to Japanese.” 
202 “…the works of such European thinkers as Rousseau, Mill and Spencer had a considerable influence on the 
Japanese intellectuals of the time.” 



 101

espaço ficcional, já que o filósofo é citado por adultos e lido pelas crianças na escola 

comunitária de Esperança. Porém, de que forma os japoneses diaspóricos interpretam e aplicam a 

filosofia de Rousseau?  Começamos a resposta pela relação que estabelecem com a natureza.   

 

4.3.1 O espaço natural  

 

Um dos preceitos filosóficos rousseaunianos mais conhecidos é a necessidade do 

retorno do ser humano à natureza, que seria o verdadeiro progresso. Em Brazil-Maru, os 

japoneses imigrantes iniciam sua jornada com grande entusiasmo, por considerarem 

Esperança uma oportunidade única, em que terão a chance de constituir um espaço puro e 

natural, sem a influência do mundo exterior. O espaço construído em Esperança possui 

características relevantes, algumas já discutidas nesta tese, como o isolamento, o uso da 

língua japonesa, a agricultura de subsistência, a inexistência de moeda e a coletividade. No 

entanto, devemos acrescentar outro aspecto ainda não abordado: o espaço natural.  

Entre os colonos, o trabalho na terra e a ideia de viver no campo são 

frequentemente associados à pureza e à liberdade. O princípio do permanente contato com a 

natureza conquista adeptos de variadas classes sociais, como Shinkichi Kawagoe, personagem 

que parece ilustrar o contraste rousseauniano entre o homem natural e o homem artificial:  

 
É exatamente por isso que vim para Esperança!  Eu fico ao ar livre no mundo 
natural, plantando, capinando, escavando, revirando a terra de Deus. Olhe para 
minhas mãos. Costumavam ser as mãos de um homem que contava dinheiro. 
Alguns dirão que estas mãos são sujas, mas eu sei que só agora elas estão se 
tornando limpas. Quantos anos serão necessários para limpar estas mãos, Kantaro? 
(YAMASHITA, 1992, p. 50-51)203 

 
Ex-banqueiro, Shinkichi expressa, nesta passagem, a ideia de purificação pelo 

contato com a natureza, proporcionado pelo trabalho agrícola e pelo distanciamento do 

“mundo dos homens”. Assim como a de outros homens de Esperança, a opinião do ex-

banqueiro parece se ajustar ao pensamento de Rousseau, que afirma que o verdadeiro 

progresso é o retorno ao espaço natural, identificado como o lugar de origem do homem.  

Além do contato com a natureza, a educação das crianças é, para Rousseau, 

fundamental para se chegar à condição natural do homem. O filósofo elabora uma analogia 

que evidencia o valor atribuído à natureza como parte fundamental na formação do homem: 

                                                 
203 “This is exactly why I have come to Esperança. Every day I am outside in the natural world, planting, hoeing, 
digging, turning God’s earth. Look at my hands. These used to be the hands of a man who counted money. Some 
will say that these hands are dirty, but I know that these hands are only now becoming clean. How many years 
will it take to cleanse these hands, Kantaro?” 
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“É a você que me dirijo, meiga e previdente mãe [...]. Cultive, regue a jovem planta antes que 

ela morra, seus frutos um dia farão a sua felicidade. Forme logo um recinto em volta da alma 

de seu filho [...]. Moldam-se plantas pelo cultivo e homens pela educação” (ROUSSEAU, 

2002, p. 87). Cultivar seres humanos como plantas, livres das influências do mundo dos 

homens, pode soar como um conselho bem intencionado, mas Brazil-Maru demonstra que 

essa noção pode sofrer distorções perigosas: metaforicamente vistos como plantas, homens, 

mulheres e crianças são também enraizados, e, portanto, imobilizados. Além disso, são podados 

todas as vezes que tentam expandir-se para além dos papéis que lhes foram impostos. Entre as 

vítimas do modelo rousseauniano, estão as mulheres, os jovens e as crianças de Esperança.  

 

4.3.2 Os meninos Ichiro e Genji: cobaias de um experimento 

 

A abordagem filosófica de Rousseau é colocada em prática em Esperança por 

meio da implantação de um sistema educacional rígido, condizente com regras sociais 

também austeras. Em Emílio, ou da educação, Rousseau “ensina” a mães e a professores 

como educar: “Na ordem social, onde todos os lugares são marcados, cada um deve ser 

educado para o seu. Se um particular, formado para determinada função sair dela, não serve 

para nada” (ROUSSEAU, 1992, p. 94). Determinar papéis fixos para os indivíduos ainda na 

infância é uma prática recorrente entre os adultos de Brazil-Maru, podendo vir de pais e 

educadores previdentes como Kiyoshi Terada e Mizuoka ou de líderes manipuladores como 

Kantaro. Como a maioria dos homens e mulheres não dispõe de consciência crítica para 

perceber a situação, será comum o sacrifício de projetos e necessidades individuais em favor de 

um suposto bem-estar coletivo, necessário para conduzir o grupo a um futuro feliz e próspero.   

O personagem Ichiro, que chega ao Brasil com nove anos de idade, figura como 

uma das principais vítimas do plano elaborado para Esperança: “Uma vez apontaram para 

mim e disseram algo sobre um escritor francês de nome Rousseau. Então aqui está o nosso 

Emílio japonês. Meu pai riu e disse: Nós faremos de você um experimento, Ichiro, no Brasil” 

(YAMASHITA, 1992, p.12).204 Ao manifestar os planos de criar os filhos de acordo com os 

preceitos de Rousseau, Kiyoshi, na verdade, expressa um objetivo comum entre os adultos da 

época, munidos de boas intenções. Inocentemente, o menino Ichiro se sente bem com a 

atenção que lhe é dispensada: “Um Emílio japonês. Deve ser uma função muito importante de 

                                                 
204 “Once they pointed to me and said something about a French writer named Rousseau. “Here then is our 
Japanese Emile." My father laughed and said, “We will make an experiment of you, Ichiro, in Brazil.”” 
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fato” (YAMASHITA, 1992, p. 12).205 A partir daí, Ichiro recebe o apelido de “Emiru”, uma 

referência direta ao texto Emílio, ou da Educação, de Rousseau, em que o filósofo sintetiza os 

princípios educacionais em que acredita: “Para ser alguma coisa, para ser si mesmo e sempre 

um, é preciso agir e falar da mesma forma, é preciso estar sempre decidido acerca do partido a 

ser escolhido, escolhê-lo altivamente e segui-lo sempre” (ROUSSEAU, 2002, p. 92). Esse 

princípio “educacional” rígido, que despreza a versatilidade do sujeito e o direito à 

mutabilidade ao longo da vida, não é apenas aplicado às crianças de Esperança, mas passa a ser a 

forma como os adultos as veem. Mesmo com o passar do tempo, Ichiro permanece sendo visto 

pelos outros como um Emílio de Rousseau, portador das qualidades descritas na epígrafe da seção I:  

 
Emílio tem pouco conhecimento, mas o que tem é verdadeiramente seu….  
Emílio possui uma mente que é universal, não por seu aprendizado, mas pela sua 
capacidade de aprender; uma mente que é aberta, inteligente, pronta para tudo…. 
Emílio tem um conhecimento que é somente natural e puramente físico. Não sabe 
nem o que é história, metafísica ou moral... 
Emílio é laborioso, moderado, paciente, firme e cheio de coragem. Sua imaginação 
não é de forma alguma exaltada e nunca amplia os perigos. Ele tem sensibilidade 
para perceber maldades e conhece a constância na resistência porque não aprendeu 
a brigar com o destino… 
Em suma, tudo que se relaciona a Emílio é virtude... Ele necessita somente do 
aprendizado, que sua mente está completamente preparada para receber… 
Ele considera a si mesmo sem se importar com os outros e acha bom que não 
pensem nele. Não quer nada de ninguém e acredita que não deve nada a ninguém. 
Está sozinho na sociedade dos homens... tem vivido satisfeito, feliz e livre até 
onde a natureza permite. Você acha que uma criança que chegou desse jeito aos 
seus quinze anos desperdiçou os anos precedentes? (ROUSSEAU apud 
YAMASHITA, 1992, p. 2)206 

 

A imposição desse modelo de sujeito que é “sempre um” traz consequências 

negativas para Ichiro na juventude e na vida adulta. Ele se sente confuso por não reconhecer 

em si o Emílio japonês que todos desejam que ele seja. Quando seu pai morre, a família e a 

                                                 
205 “A Japanese Emile. This might be a very important function indeed.” 
206 Emile has little knowledge, but what he has is truly his own….  
Emile has a mind that is universal not by its learning but by its faculty to acquire learning; a mind that is open, 
intelligent, ready for everything…. 
Emile has only natural and purely physical knowledge. He does not know even the name of history, or what 
metaphysics and morals are…. 
Emile is industrious, temperate, patient, firm, and full of courage. His imagination is in no way inflamed and 
never enlarges dangers. He is sensitive to feel ills, and he knows constancy in endurance because he has not 
learned to quarrel with destiny… 
In a word, of virtue Emile has all that relates to himself…. He lacks only the learning which his mind is all ready 
to receive… 
He considers himself  without regard to others and finds it good that others do not think of him. He demands 
nothing of anyone and believes he owes nothing to anyone. He is alone in human society…. He has lived 
satisfied, happy and free insofar as nature has permitted. Do you find that a child who has come in this way to 
his fifteenth year has wasted the preceding ones? 
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sociedade se voltam para ele, o filho mais velho, vendo-o como um substituto natural, apto a 

continuar o trabalho social que Kiyoshi realiza como farmacêutico:  

 
Para mim, era uma expectativa impossível. Eu não sabia como poderia continuar o 
trabalho de meu pai – era apenas um garoto de dezenove anos. Não entendia o que 
era o que as pessoas pareciam querer ou esperar de mim. Eles não queriam que eu 
pranteasse a morte de meu pai. Ao invés disso, queriam que eu fosse meu pai, como 
se isso fosse a ordem certa dos fatos, como se, dessa forma, ele não morresse. Eu 
também queria ver meu pai vivo novamente, mas não podia vê-lo em mim mesmo, 
por mais que eu quisesse encontrá-lo dentro de mim.  Não podia ser o mesmo 
homem. Ninguém parecia entender isso. (YAMASHITA, 1992, p. 72)207 
 
 

O drama de Ichiro está na expectativa de que ele seja o Emílio rousseauniano, 

portador de qualidades como ser aberto e inteligente, estar pronto para tudo, ser firme e 

corajoso, dentre outras. No entanto, ele é apenas um jovem amedrontado pela morte do pai. 

Nessa passagem, a avaliação consciente dos fatos é feita por Ichiro maduro, anos depois do 

ocorrido. Ao 19 anos, Ichiro sente-se confuso, infeliz e incapaz de cumprir o “destino” que 

lhe é imposto. Pressionado, Ichiro começa a se afastar da família aos poucos, indo trabalhar 

no rancho de Kantaro: “Um dia, não voltei mais para minha mãe e meus irmãos. Eu havia 

encontrado um novo lar” (YAMASHITA, 1992, p. 74).208 A busca de um lugar seguro, um 

refúgio tipicamente representado pelo lar, é a única saída encontrada por Ichiro. Entretanto, se 

morar no rancho alivia a pressão advinda da morte do pai, por outro lado coloca-o sob os 

desmandos de Kantaro, que parece enxergar no Emílio japonês um bom instrumento para 

atingir seus objetivos. 

Na opinião de Kantaro, Ichiro deve ser trabalhador e obediente, assim como os 

outros jovens que se juntam em seu rancho para realizar, durante anos, tarefas pesadas, para 

as quais não são remunerados. A motivação vem do discurso persuasivo de Kantaro: “era 

mais que a reunião da energia juvenil, era a reunião de mentes. Ao relembrar tudo, não fico 

admirado diante de meu completo entusiasmo pelas palavras de Kantaro” (YAMASHITA, 

1992, p. 76).209 Com essas palavras, o narrador Ichiro parece reconhecer o esquema 

persuasivo e manipulador do qual fora vítima. Mas, quando jovem, ele cede ao apelo sedutor 

                                                 
207 “To me, this was an impossible expectation. I did not know how I would be able to continue my father's work 
– I was only a nineteen-year-old boy. I did not understand what it was that people seemed to want or expect of 
me. They did not want me to mourn my father’s death. Instead, they wanted me to be my father, as if this were 
the proper sequence of events, as if, in this way, he would not die. I too wanted to see my father alive again, but I 
could not see my father in myself, as much as I wanted to find him there. I could not be the same man. No one 
seemed to understand that.” 
208 “One day, I did not return to my mother and my brothers. I had found a new home.” 
209 “It was more than the gathering of youthful energy; it was a gathering of minds. Looking back on it all, I don't 
wonder at my complete enthusiasm for Kantaro’s words.” 
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do discurso de Kantaro, conforme suas próprias palavras, no encerramento de sua narrativa: 

“Os sonhos de Kantaro eram, inegavelmente, os meus. Eu havia encontrado meu lugar e meu 

trabalho. Minha mente não estava mais confusa. O arroz era parte de Esperança. Eu também 

era” (YAMASHITA, 1992, p. 78).210    

Entretanto, a perspectiva romântica de Ichiro, que retrata uma comunidade fraterna 

e unida, dá lugar aos pontos de vista mais críticos de Haru, Kantaro e Genji, que desfazem, 

cada um à sua maneira, a descrição idealista que Ichiro faz, inclusive de si próprio. Na fase 

adulta, Ichiro passa a ter outras necessidades que não consegue satisfazer por não poder se 

libertar do domínio de Kantaro. Sua incapacidade para agir é disfarçada sob a forma de dever 

a ser cumprido, das obrigações que tem com a comunidade. Aceita passivamente a excessiva 

carga de trabalho que lhe é destinada: Kantaro ordena que ele dirija, por longas horas, todos 

os dias, fazendo entregas dos ovos produzidos em Esperança.  

Haru, entretanto, gosta de Ichiro, e é capaz de observar como ele é diferente dos 

outros homens: 
Quando Ichiro não estava na estrada fazendo entregas de ovos, ele ficava com as 
garotas, ajudando-as em seus afazeres. O engraçado era que Ichiro não demonstrava 
saber por que ficava lá fora com elas. […] Acho que estava cansado da conversa de 
Befu sobre guerra e da rabugice de Saburo, cansado de homens.  Todos percebiam 
esta mudança em Ichiro e zombavam dele. (YAMASHITA, 1992, p.111)211 
 

Ichiro é vítima de uma estrutura social em que os papéis masculinos e femininos 

são definidos e radicalmente separados, não deixando muitas alternativas. Qualquer iniciativa 

que fugisse aos moldes pré-estabelecidos é vista com estranhamento ou escárnio. Acorrentado 

a um modelo fixo, Ichiro não é capaz de tomar iniciativas como cortejar Akiko, a mulher que 

ama. Ele não tem coragem de se aproximar dela e não compreende o que se passa quando 

Kantaro a designa para ser empregada de sua amante Natsuko em São Paulo. Ichiro se limita a 

sofrer calado, sem questionar a arbitrariedade da decisão. Ao descobrir que Kantaro havia 

engravidado Akiko e a ida para São Paulo incluía um aborto, Ichiro mais uma vez se resigna e 

acaba se casando com outra mulher. Incapaz de agir por si só, Ichiro só vai mudar de atitude 

após o dia em que seu amigo Saburo resolve lhe abrir os olhos:  
Por que você acha que eles te colocam naquele caminhão pra lá e pra cá, pra lá e 
pra cá? Você é como uma galinha que vive sob luzes artificiais dia e noite, botando 
ovos, sem descanso. Para você não há sono, folga ou noite, nem tempo para pensar 

                                                 
210 “Kantaro's dreams were undeniably my dreams. I had found my place and my work. There was no longer any 
confusion in my mind. The rice belonged to Esperança. I belonged.” 
211 “When Ichiro was not on the road delivering eggs, he was with the girls helping them with their chores. The 
funny thing about Ichiro is that he didn't seem to know why he was out there with the girls. […] I think he was 
tired of Befu’s talk of war and Saburo’s sullenness, tired of men. Everyone noticed this change in Ichiro and 
made fun of him.” 
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ou questionar aquilo que você vê claramente. Todos dizem que você tem feito 
grandes sacrifícios. Você acha que estão te elogiando, mas não consegue ver o que 
realmente querem dizer. (YAMASHITA, 1992, p. 178)212 

  

As duras palavras de Saburo marcam o fim da inocência de Ichiro, que se 

conscientiza do esquema que o subjuga e de sua imagem de tolo perante a comunidade. Pouco 

tempo depois, com a falência da cooperativa e a perda das terras, os colonos se dividem em 

duas facções que seguem rumos distintos. Ichiro se junta ao grupo que se opõe a Kantaro, 

desvencilhando-se de seu comando. Porém, as consequências dos anos passados sob o jugo de 

Kantaro continuarão a repercutir por toda a vida de Ichiro.      

Outro exemplo da manipulação do sujeito em Brazil-Maru é Genji, filho do 

agrônomo Seijiro Befu e de Ritsu, irmã de Kantaro. Aos nove anos, seu pai o entrega ao 

pintor Takahashi Inagaki, para que seja cobaia de um experimento. De acordo com Inagaki, 

qualquer um pode aprender a pintar e se tornar um grande artista: “Era uma questão de foco 

espiritual e físico e de treinamento rigoroso” (YAMASHITA, 1992, p.132).213 O patrocinador do 

experimento é Kantaro, que “generosamente supriu Inagaki e o pequeno Genji com material de 

arte e sua produção foi prodigiosa” (YAMASHITA, 1992, p. 133).214 Na versão de Kantaro, a 

história que conhecemos é o resultado de um projeto bem-sucedido, que produz 

instantaneamente um gênio da pintura impressionista: “Genji rapidamente se tornou o centro 

de uma atenção fora do comum. Visitantes vieram ver nossa maravilha artística” 

(YAMASHITA, 1992, p. 133).215 Apesar de narrar como se celebrasse uma vitória, as 

palavras de Kantaro trazem discretas indicações de que algo deu errado: o pequeno gênio 

pintor possui estilo e habilidade “semelhantes” ao de seu mestre, sendo difícil diferenciar o 

trabalho de um ou outro.  

Na quarta seção de Brazil-Maru, a perspectiva muda e quem passa a contar os 

fatos é o próprio Genji. Como nas outras seções, antes de dar voz ao narrador, Yamashita 

insere um pensamento de Rousseau: “O homem nasce livre e ainda assim o vemos 

acorrentado em todo lugar” (ROUSSEAU apud YAMASHITA, 1992, p. 186),216 diz a 

epígrafe, retirada de O contrato social. O menino prodígio, gênio da pintura impressionista 

segundo Kantaro, revela-se, a partir deste ponto, um prisioneiro. O perfil de Genji, traçado por 

                                                 
212 “Why do you think you're put on that truck to run back and forth, back and forth? You're like a chicken who 
lives under artificial lights day and night, laying eggs without rest. For you, there is no sleep, no rest, no night, 
no time to think or question what you clearly see. Everyone says that you have made great sacrifices. You think 
they are praising you, but you cannot see what they really mean.” 
213 “It was a matter of physical and spiritual focus and careful training.” 
214 “…generously supplied both Inagaki and little Genji with art materials, and their production was prodigious.” 
215 “Genji quickly became the focus of an unusual amount of attention. Visitors came to see our artistic Marvel.” 
216 “Man is born free, and yet we see him everywhere in chains.” 



 107

ele mesmo, não é o de um homem livre, tampouco o de um artista bem-sucedido, mas o de 

um fracassado, cujo destino é bem pior que o de Ichiro: Genji também é educado para ser um 

Emílio japonês, mas o projeto de gênio pintor a que fora forçado incide sobre ele de forma 

mais agressiva, fazendo com que sua trajetória seja mais dolorosa e complicada.  

Genji cresce convencido de que é um gênio. A decisão de usá-lo como cobaia de 

um experimento, ignorando sua falta de aptidão artística, nega-lhe a possibilidade de fazer 

escolhas pessoais. Por isso, a alusão ao aprisionamento do homem, na epígrafe de Rousseau, 

encontra correspondência em várias passagens da vida de Genji. Sua mãe, Ritsu, é super 

protetora, o que lhe rende a fama de garoto mimado: “Minha primeira lembrança é muito 

estranha: estou numa cesta olhando para o céu azul. Devo ser pequeno o bastante para caber 

numa cesta, mas não grande o suficiente para me mexer. Estou todo apertado, com meus 

joelhos tocando meu queixo” (YAMASHITA, 1992, p.187).217 A cesta que limita seus 

movimentos é uma metáfora para o ambiente em que cresce, impedido de caminhar com as 

próprias pernas. Inerte e sem iniciativa, o adulto Genji é incapaz de compreender a si mesmo, 

como se a imobilidade do bebê dentro da cesta permanecesse para sempre. Quando o mestre 

pintor Inagaki deixa Esperança, percebe-se mais claramente que a genialidade de Genji para a 

pintura era uma farsa bancada por seu pai e Kantaro: “Por um tempo, não sabia o que fazer 

sem Inagaki. Isso fez meu velho ficar bravo. Ele gritou que eu era um gênio e que não 

precisava de nenhum professor. Ele ordenou que eu pintasse. Então eu pintei o pomar das 

mangueiras outra vez” (YAMASHITA, 1992, p. 189).218 

O pomar de mangueiras era a única paisagem que Genji conseguia pintar sozinho. 

A cena o persegue por toda a vida. O repetir da mesma pintura sugere não só a ausência da 

sensibilidade artística que seu pai e Kantaro insistiam em lhe atribuir, mas também o 

engessamento de uma fase de sua vida, a adolescência, tempos em que a inocência e a 

imaturidade ajudavam-no a crer que ele era, de fato, um artista. Genji se desvincula do dia a 

dia da comunidade, que passa a não oferecer lugar para ele: não se adapta ao trabalho no 

campo com os outros, porque não é acostumado, sendo chamado de preguiçoso. Com a 

falência da cooperativa, é impedido de pintar, pois não há mais recursos para a compra do 

material. Seu pai Befu, então, envia-o para São Paulo, onde vai viver com Kasai e Teru, no 

conhecido bairro Liberdade.  

                                                 
217 “My first memory is a rather strange one; I am in a basket looking up at the blue sky. I must be small enough 
to fit in a basket but not big enough to move around. I am all squashed, with my knees touching my chin.” 
218 “For a while I didn’t know what to do without Inagaki; this made my old man angry. He shouted that I was a 
genius and didn’t need any teachers. He ordered me to paint. So I painted the  mango groves again…” 
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Viver em um bairro com este nome é uma ironia para Genji, que permanece 

aprisionado ao projeto de gênio-pintor e desmotivado para realizar qualquer outra atividade. 

Morando de favor nos fundos da casa de Shigeshi Kasai, Genji descreve o seu quarto: “fecho 

a porta e estou cercado por quatro paredes. É um pequeno túmulo” (YAMASHITA, 1992, p. 

218).219 Assim como a cesta em que era colocado, o pequeno quarto, comparado a um túmulo, 

é uma metáfora espacial para uma existência sem sentido, uma vida que mais se assemelha à 

morte. Para Teru, a esposa de Kasai, Genji é um vagabundo que passa o dia fumando, 

dormindo e vendo TV. Algumas pessoas à sua volta, no entanto, tentam estimulá-lo a mudar 

de atitude. Kasai lhe consegue um emprego de assistente de pintor, mas Genji se atrasa com 

frequência, pois não se adapta transporte público da cidade grande. Acaba demitido, após 

provocar um incêndio no estúdio do pintor. O filho de Kasai, Guilherme, tenta engajá-lo no 

movimento estudantil contra a ditadura militar brasileira, mas Genji não compreende o 

sentido da luta pela democratização do país. Por fim, vai trabalhar como carregador, mas não 

suporta o peso da mercadoria: “Dei dois passos com aquele saco. Todos os meus ossos se 

dobraram, formando uma pilha debaixo dele. Os gaijin e Urashima, os filhos dele e as pessoas na 

rua que viram, todos riram” (YAMASHITA, 1992, p. 124).220 O colapso de seu frágil corpo, 

que sucumbe sob o peso do saco de feijão, soma-se à reação das pessoas presentes para 

marcar não apenas o fim da experiência de Genji na cidade grande, mas também a sua ruína mental: 

incapaz de ajustar à sociedade, é enviado de volta a Esperança, onde logo depois tenta se matar. 

A tentativa de suicídio de Genji é um dos pontos mais críticos da narrativa. Em 

poucas linhas, Yamashita reúne os elementos que simbolizam sua fracassada trajetória: os 

quadros do pomar de mangueiras, o retrato de Kantaro, as tintas de cores vibrantes, o cigarro, 

o sangue, o fogo, a mãe e o pai, entrelaçando-os no momento do suicídio. Genji passa dias 

fumando e olhando para seus quadros. Ele se lembra do incêndio no ateliê do artista para o 

qual trabalhava em São Paulo. Então, decide recolher das paredes todas as telas que havia 

pintado, e ateando-lhes fogo com seu último cigarro, age como se quisesse destruir a falácia 

que foi a própria vida: “Chamas por todo lado. Chamas alaranjadas, douradas, amarelas e 

verdes. Ritsu veio para fora gritando, correndo pra lá e pra cá como uma galinha sem cabeça, 

tirando os quadros do fogo, batendo os pés no fogo, batendo os pés descalços” 

(YAMASHITA, 1992, p. 225).221 A comparação de sua mãe Ritsu com uma galinha sem 

                                                 
219 “...I close the door, and I am surrounded by four walls — it's a small tomb.” 
220 “I took two steps with that sack. All of my bones sort of folded into a pile under the sack. The gaijin and 
Urashima, Urashima’s kids and the people on the street who saw, all laughed.” 
221 “Flames everywhere. Orange, gold, yellow, green flames. Ritsu ran out screaming, running around like a 
chicken without a head, pulling the paintings away. Stamping on the fire. Stamping with her bare feet.” 
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cabeça expressa o desprezo de Genji por ela, a quem considera uma mulher sem voz ativa, 

uma fraca. Genji também nutre por sua mãe um ressentimento, já que ela nunca o defendeu 

perante os desmandos do pai. Delirante, Genji começa a correr ao redor da fogueira: 
 
Eu estava com o canivete do velho. Vi aquela mulher da praça outra vez. Vi o 
sangue dela. Ela era o povo. Eu era o povo. Apunhalei meu peito. Apunhalei, 
apunhalei, apunhalei. Chamas. Fogo. Dor. Dor. Chamas em sangue como meus 
quadros. Chamas. Chamas. Chamas. (YAMASHITA, 1992, p. 225)222  
 

O canivete do pai como instrumento de suicídio adquire um significado peculiar: 

para Genji, é seu pai Befu quem o mata, de forma processual, a partir do dia em que o entrega 

para ser cobaia de um experimento absurdo, fazendo-o acreditar em uma mentira.  Em uma 

sequência de pensamentos confusos, ele se recorda da primeira vez em que viu sangue, 

episódio que o impressionou profundamente. Após a punhalada, Genji entra em uma espécie 

de delírio em que ocorre a fusão das chamas da fogueira, que ardem como a punhalada em seu 

peito e possuem um tom avermelhado, assim como seu próprio sangue. 

A tentativa de suicídio de Genji revela um drama individual, mas também ilustra a 

luta travada no inconsciente de vários habitantes de Esperança. Colocar um fim na própria 

vida aparenta ser a única forma de se libertar da angústia e do sentimento de impotência que 

dele se apoderam: passar a vida submisso a um papel que lhe foi imposto, crescer sem ter a 

oportunidade de descobrir outros “eus”. De fato, Hall (1999) esclarece que o sujeito vivencia 

sua própria identidade como se ela estivesse reunida e resolvida, como resultado da fantasia 

de si mesmo como uma pessoa unificada. Mas o sujeito está sempre partido ou dividido, daí o 

conflito (HALL, 1999, p. 38). Educado para atuar de forma única e estável, Genji é uma 

personagem que ilustra essa situação. 

   

4.3.3 Haru Okumura, uma voz feminina em Brazil-Maru 
 

Enquanto Ichiro e Genji funcionam como representações das crianças de 

Esperança, ilustrando as imposições de um sistema social que as força a viver papéis 

determinados, Haru Okumura é uma personagem que representa o destino dado à maioria das 

mulheres em Esperança. Yamashita, entretanto, confere a Haru maior proeminência entre as 

personagens femininas de Brazil-Maru. Haru tem uma personalidade forte  � Ichiro dizia que 

era “levemente selvagem” � uma posição social de destaque, como esposa do líder e, 

                                                 
222 “I had the old man's penknife. I saw the woman in the plaza again. I saw her blood. She was the people. I was 
the people. I stabbed my breast. Stabbed. Stabbed. Stabbed. Flames. Fire. Pain. Pain. Bleeding flames like my 
paintings. Flames. Flames. Flames.” 
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sobretudo, Haru tem uma voz: é o único ponto de vista feminino, dentre os cinco narradores 

de Brazil-Maru. Para iniciar a seção de Haru, Yamashita reúne, na epígrafe, quatro trechos de 

Julia ou a nova Heloisa, obra em que Rousseau desenha a mulher “ideal” segundo seus 

princípios. Na seleção dos textos feita pela autora, o filósofo fala de amor e casamento, 

natureza e cultivo, trabalho coletivo, liberdade e honestidade. Entretanto, a narrativa de Haru 

aponta para uma conjuntura distante do ideal rousseauniano, em que há limites sociais 

contundentes para a mulher, difíceis de serem transpostos.  Será que Haru teria, com sua 

personalidade forte e posição social, condições para superar tais limites? Argumentaremos 

que, mesmo sendo uma personagem elaborada com características distintas das outras, Haru 

acaba sendo tão subjugada quanto as demais mulheres de Esperança. A fim de discutir esse 

ponto, enfocamos os trechos de Rousseau que Yamashita seleciona para a epígrafe, ligando-os 

ao universo da personagem Haru.  

Também vamos aproveitar o fato de que Haru é retratada por diferentes vozes 

narrativas no romance. Yamashita as utiliza como um recurso para apresentar não apenas 

uma, mas diferentes “versões” de Haru. Bela ou feia, cruel ou humana, solidária ou egoísta, 

Haru pode ser analisada a partir da perspectiva de Ichiro como a jovem mais teimosa e 

cobiçada de Esperança; da narrativa de Genji, na qual sobressai uma mulher autoritária e cruel 

e, para Kantaro, para quem Haru é simplesmente força de trabalho e parte de seu projeto como líder 

comunitário. Por fim, examinamos a personagem Haru segundo a reflexão que ela faz de si mesma.  

Nas lembranças de Ichiro, Haru é uma moça “forte, irada, teimosa, muitas vezes 

boba, mas certamente corajosa” (YAMASHITA, 1992, p. 36).223 Não é bonita, embora a corte 

excessiva de Kantaro a tenha elevado à categoria de melhor partido de Esperança. Candidato 

insistente, ele a visita todas as tardes, após o treino de beisebol, e lhe escreve cartas quase 

todos os dias. Ao mesmo tempo em que destaca as qualidades de Haru, Ichiro também 

observa que ela é, na verdade, uma moça simples, que não havia terminado os estudos: “Os 

Okumura não tiveram tempo para se importar com a educação de uma filha” (YAMASHITA, 

1992, p. 35).224 Evidência de sua educação precária era o destino que dava às cartas de 

Kantaro: “O máximo que Haru fez com as cartas de Kantaro foi contá-las e de vez em quando 

organizá-las por data” (YAMASHITA, 1992, p. 35).225 Além de não ler as cartas de Kantaro, 

Haru rejeita por três vezes sua proposta de casamento, embora ele fosse o jovem mais 

promissor da colônia. Por isso, a sociedade a vê simplesmente como uma jovem teimosa e 
                                                 
223 “…strong, angry, stubborn, often foolish but certainly courageous.” 
224 “The Okumura had had no time to bother with the education of a daughter.” 
225 “The most Haru would have done with Kantaro’s  letters was to count them occasionally and arrange them by 
date.” 
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tola. Entretanto, Ichiro conhece a secreta atração que Haru tem por Hachiro Yogu, sentimento 

não aprovado por sua mãe. Yogu é grosseiro e sem futuro mas, como narra Ichiro, foi o único 

que “se apaixonou pela Haru real” (YAMASHITA, 1992, p. 36).226 Entretanto, Yogu parte 

para o Japão, sem certeza de retorno, minando as esperanças de Haru. Quando Kantaro 

anuncia o casamento com outra, Haru não admite ser preterida. Cheia de ciúme, ela então 

aceita a proposta de Kantaro, que, imediatamente, desiste da noiva para então se casar com 

aquela que realmente deseja.    

Para o jovem e competitivo Kantaro, conquistar Haru equivale a ganhar um de 

seus campeonatos de beisebol, embora seu discurso sugira o contrário: “Um homem deve se 

casar por amor” (YAMASHITA, 1992, p. 53),227 diz, tentando justificar sua atitude ao 

abandonar a noiva, que fica humilhada perante toda a sociedade. De acordo com Ichiro, “essa 

Haru que Kantaro viu era a Haru que ele imaginou, uma Haru que vivia nas páginas de um 

dos grandes romances de Tolstoy” (YAMASHITA, 1992, p.39).228 De fato, no relato do velho 

Kantaro, não há indícios desse amor proclamado na juventude: “Quando penso a respeito 

dessa minha senhora, ela foi sempre desse jeito. Eu nunca soube. Não dei o devido valor a ela. 

Às vezes penso com quem me casei e por que” (YAMASHITA, 1992, p.141).229 Mesmo 

admitindo não conhecer Haru de verdade, Kantaro muitas vezes a descreve como 

companheira fiel, que não reclama, forte e trabalhadora, mas nunca como a mulher que ama. 

Apesar de expressar certo reconhecimento por meio de palavras, as atitudes de Kantaro 

demonstram que Haru é apenas uma peça que se encaixa em seu plano de poder. Ele não 

hesita em expô-la aos comentários maliciosos das pessoas de Esperança, que tomam 

conhecimento do caso de Kantaro com Natsuko, amante que ele sustenta em São Paulo. Ele 

jamais se interessa por suas necessidades ou gostos pessoais, definindo-a como dona de uma 

personalidade imutável e fixa, o que é conveniente para seus empreendimentos.  

Por outro lado, ser esposa de Kantaro confere a Haru certo poder e liderança na 

comunidade. Haru organiza o trabalho doméstico coletivo, distribui tarefas, dá ordens, 

“cuidando, naquele seu jeito rude, das necessidades de todos” (YAMASHITA, 1992, p. 152).230 O 

narrador Genji, cuja especialidade é observar detalhes que passam despercebidos pelos outros, 

vê uma Haru autoritária, exercendo seu poder na esfera doméstica: “Haru não gosta quando as 

                                                 
226 “…fell in love with the real Haru…” 
227 “A man must marry for love.” 
228 “This Haru that Kantaro saw was a Haru that he imagined, a Haru that lived among the pages of Tolstoy’s 
great romances.” 
229 “When I think about that old lady of mine, she was always that way. I never knew it. I took her for granted. 
Sometimes I wondered who I married and why.” 
230 “…caring in that general brusque way of hers for everyone’s needs.” 
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coisas não acontecem do jeito dela” (YAMASHITA, 1992, p. 201).231 Por achar que a filha 

Hanako deve se casar, Haru a força a se relacionar com Kono, o que resulta em uma gravidez 

e um casamento infeliz. A comida e os chás de Haru são obrigatórios para aqueles a quem ela 

julga doentes. Até mesmo Kantaro se submete às ordens de Haru, na velhice. Genji descreve 

como Haru grita com ele e o maltrata, toda vez que ele suja a mesa ao se alimentar, após ter 

desenvolvido o mal de Parkinson.  

Porém, a acusação mais grave feita por Genji se refere ao tratamento dispensado 

aos idosos. Ao descrever uma época de dificuldades financeiras e escassez de alimento, Genji 

tem sérios motivos para suspeitar que Haru “decide” o futuro de seu sogro e sua sogra:  

 
Quando alguém perguntava por aqueles velhos que ficavam lá atrás dos lençóis 
brancos, Haru balançava a cabeça, dizendo: “A cada dia comem menos e menos. 
Bem, é a velhice”. […] Ela obrigava aqueles pobres idosos a tomar a mesma coisa 
repugnante – aposto que Haru acabou com eles, envenenando-os. (YAMASHITA, 
1992, p. 193)232  
 

Outra possível “estratégia” de Haru, vislumbrada por Genji, foi tê-los matado de fome, 

diminuindo gradativamente a alimentação dos idosos: 

  
Por fim, restou só um. Só um por dia. Eu nunca soube o que esses números 
significavam até que ouvi Haru comentar algo sobre os velhos tomarem um só gole 
de sopa. A essa altura, era tarde demais. Eles mal podiam se mexer ou conversar, de 
tão fracos que estavam. Quando chegava a hora do zero, não tinham mais que 
perguntar um ao outro. (YAMASHITA, 1992, p. 194)233 

 

Cruel com os idosos e com o marido doente, a Haru retratada por Genji é também 

dominadora em relação aos filhos e arbitrária com a comunidade, onde ninguém ousa 

questioná-la. No entanto, mesmo com as evidências de seu temperamento forte também nas 

narrativas de Ichiro e Kantaro, é preciso ponderar que há parcialidade na opinião de Genji, 

que não gosta de Haru, a quem descreve como gorda, velha, de cabelos desgrenhados e 

enrugada (YAMASHITA, 1992, p. 233).    

O perfil de Haru que se pode traçar a partir de sua própria narrativa ajuda a 

explicar parte de suas atitudes e sua condição de mulher, contrapondo, de certa forma, a 

avaliação que Genji faz dela. Em seu projeto de dar personalidade às diferentes vozes de 

                                                 
231 “Haru doesn't like it when she can't get her way.” 
232“You might hear someone ask about those old ones behind the white sheets, and Haru would shake her head. 
“Every day they eat less and less. Well, it’s old age”. […] She made those poor old people sip the same nasty 
stuff – I bet Haru finished them off by poisoning them.” 
233 “Finally, it got down to one. Just one every day. I never knew what these numbers meant until I heard Haru 
say something about how the old ones would only take one sip of soup. By this time, it was too late. They could 
hardly move and hardly talk, they were so weak. When it was time for zero, they didn’t have to ask each other.” 
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Brazil-Maru, Yamashita atribui a Haru uma sensibilidade para perceber o que os outros não 

veem. Somente Haru nota, ao contrário dos narradores homens, a existência de mulheres 

como Ritsu, tratadas como objetos, ou dos acadêmicos e poetas como Akira Tsuruta e Shuhei 

Mizuoka, cujo trabalho intelectual é ridicularizado pela maioria dos homens, agricultores 

rústicos de Esperança.   

Um relevante exemplo de sua percepção aguçada é o relato sobre os últimos meses 

de vida de Tsuruta. Apenas Toshico e Haru notam quando ele para de frequentar o refeitório 

coletivo e vão encontrá-lo ardente em febre. Tuberculoso, Tsuruta tem seus pensamentos no 

Japão, no passado e na família deixada para trás. Haru passa a cuidar dele, tentando mantê-lo 

animado: “A princípio, tentei lembrar coisas sobre o Japão, sobre minha avó ou minhas 

primas, algo que minha mãe me dizia, isso ou aquilo. De alguma forma isso fez Tsuruta se 

sentir melhor” (YAMASHITA, 1992, p. 89).234 Haru demonstra força e sensibilidade, 

alimentando-o, lendo histórias, “tagarelando feito boba” (YAMASHITA, 1992, p. 89),235 até 

o dia em que Tsuruta não mais acordou.  Em contraste, a doença de Tsuruta expõe a fraqueza 

de Kantaro, que esconde as próprias lágrimas e prefere abandoná-lo a vê-lo definhar: “Fiquei 

zangada com esse comportamento de Kantaro, mas ele não conseguia pensar sobre a morte, só 

pensava na vida” (YAMASHITA, 1992, p. 89),236 conta Haru.  

Haru também relata como as crianças, incluindo seus próprios filhos, não são 

devidamente cuidadas por seus pais, que deixam a cargo das esposas toda a responsabilidade. 

Para Haru, a colônia é um lugar onde “a maioria das pessoas, especialmente as mulheres, são 

forçadas a fazer coisas por causa das circunstâncias, porque seus filhos têm fome e choram” 

(YAMASHITA, 1992, p. 81).237 Entre aqueles aprisionados na rigidez da estrutura social de 

Esperança, Haru inclui a si própria, demonstrando consciência do papel que lhe é imposto na 

comunidade: 
Minha vida passou despercebida como a de qualquer outro imigrante, vivendo o dia 
a dia – cozinhando, lavando, costurando, plantando, capinando. Tentei pensar como 
Kantaro, que eu era parte de um projeto especial, mas todo dia as pessoas querem 
comer no mesmo horário. As crianças precisam trocar as fraldas. Os velhos precisam 
tomar seus remédios. (YAMASHITA, 1992, p. 104)238 

 
                                                 
234 “At first, I tried to remember things about Japan, about my grandmother or my cousins, something my mother 
told me, this and that. Somehow this made Tsuruta feel better.” 
235 “chattering foolishly” 
236 “I felt angry at Kantaro about his manner, but Kantaro could not think about death. He only thought about 
life.” 
237 “Most people, especially women, are forced to do things because of the circumstances, because their children 
are hungry and crying.” 
238 “… my life has passed me by as it has any other immigrant, living day to day- cooking, washing, sewing, 
planting, weeding. I have tried to think like Kantaro that I have been part of something special, but every day, 
people want to eat at the same hour. Children need their diapers changed. Old people must take their medicine.” 
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Passagens como esta – em que Haru reflete sobre si própria – são raras, sugerindo 

que Yamashita atribui à narradora a mesma característica da personagem. É como se a dura 

rotina de afazeres domésticos e comunitários da personagem Haru, que não permite que ela 

sequer pense em si mesma, fosse reflexo das poucas palavras que a narradora dedica a si. 

Devido a isso, na seção de Haru, predominam suas impressões sobre outras pessoas, a 

repercussão da Segunda Guerra Mundial na comunidade e as desavenças entre os colonos. 

Outra ponderação que sobressai na voz de Haru é a sua percepção sobre o amor, o 

casamento e sua relação com o marido Kantaro. Mais madura, a Haru narradora se torna 

consciente de uma situação que, quando jovem, não entende: o interesse de Kantaro em se 

casar com ela. Ela percebe que a insistência do então pretendente não era amor, como ele 

dizia, mas a obsessão de um conquistador, interessado em se unir à filha do presidente da 

cooperativa, como parte de seu plano de poder e status.  Sobre a vida familiar, Haru observa, 

por exemplo, como Kantaro perdia o interesse pelas crianças “logo que elas aprendiam a 

falar” (YAMASHITA, 1992, p. 81),239 deixando a cargo dela a tarefa de educar os cinco 

filhos que tiveram. Também comenta sobre o peso de estar casada com um líder sonhador e 

inconsequente: “Alguém como eu é sempre requisitada para passar um pano, limpar a sujeira” 

(YAMASHITA, 1992, p. 81),240 diz, referindo-se às ocasiões em que precisa reparar os 

desmandos do marido. Ao mesmo tempo em que desvenda outro lado de Kantaro, Haru 

admite que também não se casou por amor, tendo aceitado o pedido de casamento de Kantaro 

porque era “tão teimosa quanto ele” (YAMASHITA, 1992, p. 81).241 

O casamento sem amor de Kantaro e Haru nos remete à epígrafe de Rousseau que 

introduz a segunda seção de Brazil-Maru, na qual o filósofo faz uma comparação entre o 

amor e o casamento:     
O amor vem acompanhado de um constrangimento permanente por causa do ciúme 
ou da privação, o que é pouco adequado ao casamento, um estado de gozo e paz. As 
pessoas não se casam a fim de pensar exclusivamente uma na outra, mas a fim de 
cumprirem juntos os deveres da sociedade civil, para governar o lar prudentemente, 
educar bem seus filhos. Os amantes nunca enxergam ninguém além de si mesmos... 
(ROUSSEAU apud YAMASHITA, 1992, p. 80)242 

 
Rousseau se dedica a demonstrar que a instituição do casamento não deve ser 

associada ao amor e que os deveres relacionados à vida de casado são nobres e superiores ao 

                                                 
239 “…after they could really talk…” 
240 “Someone like me is always needed to wipe things up, to clean up the mess.” 
241 “…as stubborn as he.” 
242 “Love is accompanied by a continual uneasiness over jealousy or privation, little suited to marriage, which is 
a state of enjoyment and peace. People do not marry in order to think exclusively of each other, but in order to 
fulfill the duties of civil society jointly, to govern the house prudently, to rear their children well. Lovers never 
see anyone but themselves.” 
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comportamento frívolo dos amantes. O filósofo desenvolve seu argumento através da história 

de Júlia, que se casa com o homem escolhido por seu pai e se empenha em esquecer aquele 

que ama. Para Maurice Cranston (2008), Julia ou a nova Heloisa é o livro em que Rousseau 

desenvolve um de seus princípios políticos mais importantes: “enquanto os homens devem 

comandar o mundo na vida pública, as mulheres devem comandar os homens na vida privada” 

(CRANSTON, 2008, p.1).243 De fato, verificamos uma paridade entre este pensamento e a 

história do casal Kantaro e Haru. Ele é o líder que administra a comunidade em termos 

políticos, econômicos e sociais. Ela dirige, de forma semelhante à Júlia de Rousseau, um 

universo doméstico, que é ampliado pelas características coletivas de Esperança, além de 

exercer, no lar, autoridade sobre o marido.  

 
4.3.4 Kantaro Uno: fusão de senhor feudal e ditador 

 

Ao contrário das personagens analisadas até agora, Kantaro Uno não é vítima, mas 

sim o detentor do poder em Esperança. Um dos responsáveis por conceber o projeto para a 

comunidade, Kantaro é um líder que vê homens, mulheres e crianças como sujeitos a serem 

moldados para atuarem de forma única e imutável, bem ao sabor rousseauniano. Suas 

estratégias de dominação, porém, “evoluem” com o passar do tempo. Para convencer os 

colonos a participarem de seu projeto, o jovem Kantaro faz uso de seu carisma e sua retórica. 

Com o passar do tempo, a persuasão dá lugar à intimidação por meio de violência e 

humilhação pública, o que força o grupo a trabalhar para o alcance de metas aparentemente 

coletivas, mas que no fundo são de sua escolha pessoal. Somando-se a suas atitudes, Kantaro 

também implementa limites  geográficos em Esperança, controlando o espaço interno para 

viabilizar a dominação. Se Esperança reúne, ao mesmo tempo, características de um feudo ou 

de um império, Kantaro é seu senhor feudal, acumulando atributos que facilmente 

caracterizariam ditadores.  

Na condição de senhor feudal, Kantaro exerce um controle sobre os colonos de 

Esperança que se baseia no isolamento e na reclusão, o que os deixa totalmente dependentes. 

Tal situação se assemelha à dos servos medievais, subjugados por seus senhores. Em O 

feudalismo: economia e sociedade, Hamilton M. Monteiro (1991) assegura que “do ponto de 

vista jurídico, político e militar, assiste-se, na época carolíngea, acentuar-se a dependência dos 

camponeses, transformando-os em indivíduos de segunda categoria” (MONTEIRO, 1991, p. 

                                                 
243 “…while men should rule the world in public life, women should rule men in private life.” 
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39). Em outras palavras, os senhores feudais nutrem um desprezo absoluto pelos direitos 

individuais do campesinato, situação que é similar ao ponto de vista de Kantaro em relação 

aos colonos de Esperança. Como um senhor feudal, ele determina a vida das famílias sob o 

seu comando. Kantaro força casamentos, como os de Ritsu e Befu e de Kanzo e Akiko244, ou 

os proíbe. Ele programa o futuro de crianças, como Ichiro e Genji, à revelia de suas vocações 

e aspirações pessoais. Kantaro também impõe trabalho pesado aos homens de Esperança e 

toma para si as jovens mais bonitas, como ele próprio admite: “Todas as garotas da comuna viviam 

juntas, dormindo juntas em um grande rancho dormitório. Esta situação me fez esquecer sua 

linhagem e me deu a sensação de que todas pertenciam a mim” (YAMASHITA, 1992, p. 134).245 

O uso das mulheres como objetos é um dos “pecados” que Kantaro confessa na 

terceira seção de Brazil-Maru, como se estivesse arrependido. No entanto, antes de chegar ao 

ponto de cometer tais abusos, Kantaro é retratado com outro perfil: 

  
Kantaro tinha um jeito de falar sobre a vida e o futuro que leva muitas pessoas a se 
sentirem ao mesmo tempo abertas, completas e cheias de esperança. Falava de 
projetos, grandes e pequenos, com fervor e otimismo, como se as tarefas que 
realizássemos em nosso dia a dia, não importando o quanto fossem triviais, 
fizessem parte de um esquema maior e mais importante. Ele falava de Esperança 
como se fosse a semente de um grande sonho, um experimento especial que 
mudaria o mundo. (YAMASHITA, 1992, p. 50)246  

 
 Narrada por Ichiro, essa passagem exemplifica como a manipulação dos 

colonos é processual e se dá por meio da retórica, característica que Kantaro apresenta desde 

jovem.  Sua eloquência faz com que seja visto como um líder capaz de comandar importantes 

projetos, que há de transformá-los na “grande civilização” prometida pelos fundadores de 

Esperança. Com o passar do tempo, as pessoas comuns se entregam ao carismático Kantaro e 

suas ideias começam a ser implantadas na comunidade. Yamashita, que faz o alinhamento do 

tempo cronológico com o desenrolar da narrativa, proporciona ao leitor a possibilidade de 

descobrir Kantaro, passo a passo. Nas seções primeira e segunda, predomina a imagem de um 

Kantaro idealista e empreendedor, mas as narrativas subsequentes revelam que seu discurso 

do bem comum e do interesse coletivo é apenas a reunião de palavras vazias, produzidas com 

                                                 
244 Conforme relata Monteiro (1991), muitos senhores feudais reservavam-se o direito à primeira noite com as 
noivas dos camponeses sob seu domínio. Somente assim esses homens obteriam a permissão para o casamento. 
Tal prática se assemelha ao que ocorre com Akiko e Kanzo. Ela sempre foi uma espécie de objeto para Kantaro. 
Quando se cansa de Akiko, Kantaro determina que ela se case com o fraco Kanzo, seu filho. 
245 “All the girls in the commune lived together, slept together in one large dormitory cottage. This situation 
made me forget their parentage and gave me the feeling that they all belonged to me.” 
246 “Kantaro had a way of talking about life and the future which made people feel at once expansive and 
fulfilled and full of hope. He spoke of projects, both great and small, with fervor and optimism, as if the tasks we 
took on in our daily lives, no matter how trivial, were part of a larger more important scheme. He spoke of 
Esperança as if it as if it were the seed of a great dream, a special experiment which would change the world.” 
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a finalidade de concretizar projetos pessoais. A implantação do beisebol na comunidade, 

ainda no começo, é um exemplo de seu egocentrismo: trata-se de um esporte em que ele 

próprio se destaca, e sua prática o eleva a ídolo dos jovens de Esperança. Mas o beisebol 

exige recursos para a compra de equipamentos esportivos. Para financiar o projeto, 

sustentando assim sua própria vaidade, Kantaro vende a produção de arroz de sua família, 

sem o consentimento do pai: “Kantaro disse que o arroz não era nosso. Disse que pertencia à 

Esperança” (YAMASHITA, 1992, p. 46),247 explica seu irmão Jiro, ao ver o caminhão que parte 

levando o sacrifício de todos os membros da família. Amparando-se no argumento do bem 

coletivo, dos “interesses de Esperança”, Kantaro segue justificando as arbitrariedades que comete.  

As justificativas são, por sinal, a especialidade de Kantaro. A maioria delas pode 

ser encontrada na terceira seção de Brazil-Maru, em que ele traça o perfil de si mesmo, 

expondo seus pensamentos mais íntimos. É significativo o fato de que Yamashita tenha 

selecionado um trecho de Confissões, o livro autobiográfico de Rousseau, para abrir essa 

seção: “A verdadeira intenção de minhas Confissões é contribuir para um conhecimento 

preciso do meu íntimo em todas as diferentes situações de minha vida. O que eu prometi 

contar é a história da minha alma” (ROUSSEAU apud YAMASHITA, 1992, p. 116).248 Nos 

cinco capítulos seguintes, Kantaro dá sua versão de fatos importantes de sua biografia: sua 

amante Natsuko, a vida paralela que levava em São Paulo, sua relação com Haru, com os pais 

e com os colonos. Conta também sobre inúmeras pessoas que prejudicou e seus negócios mal-

sucedidos, que culminaram na falência da cooperativa e a perda das terras, fato que deixou os 

membros da comunidade completamente sem recursos.  O relato de Kantaro cobre a história 

de Esperança a partir de 1945, tendo início com a descrição que ele faz da comunidade e de si 

mesmo:  
Ao término da guerra, eu era o líder de uma grande comuna de 300 agricultores em 
um rancho de 420 acres e pelo menos mais 1.000 em outras regiões. Nessa época 
tínhamos dez galinheiros e 5.000 galinhas poedeiras [...] Com um financiamento 
adequado e o apoio de uma rede de cooperativas, um grande sonho poderia ser 
realizado. Eu, Kantaro Uno, transformaria Esperança em uma grande civilização. 
(YAMASHITA, 1992, p. 118, grifo nosso)249  

 

Kantaro, diferentemente dos narradores Ichiro e Haru, fornece ao leitor dados 

estatísticos e detalhes administrativos a que somente ele e outros líderes têm acesso, o que 
                                                 
247 “Kantaro said it wasn’t our rice. He said it belonged to Esperança.” 
248 “The real object of my Confessions is, to contribute to an accurate knowledge of my inner being in all the 
different situations of my life. What I have promised to relate, is the history of my soul.”  
249 “By the end of the war, I was the leader of a large commune of  300 people farming on a rancho f 420 acres 
and at least another 1,000 in outlaying areas. At this time, we had a group of 10 poultry barns and 5,000 laying 
hens[..] Now with proper financing and a network of cooperative support,  a great dream could be realized. I, 
Kantaro Uno, would turn Esperança into a great civilization.” 
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evidencia seu poder e interesse pelos negócios. Nessa passagem destaca-se, também, seu lado 

sonhador, seu egocentrismo – Eu! – e a grandiosa proporção de suas metas. Alcançá-las, por 

sinal, significa rolar feito um compressor sobre os interesses pessoais de indivíduos na 

comunidade, a começar por sua esposa: “Haru não reclamava. Essa era a vida que ela tinha 

escolhido” (YAMASHITA, 1992, p. 130),250 diz Kantaro, como se, de fato, Haru tivesse tido 

algum direito de escolher outra vida que não envolvesse o trabalho árduo das tarefas 

domésticas, agrícolas, criação dos filhos e do cuidado com os idosos. Os pais de Kantaro 

também são vítimas de sua arrogância. Tentando impedir que o filho agredisse uma mulher, o 

velho Naotaro Uno se põe na frente de Kantaro que, furioso, o agride fisicamente: “Eu não 

tinha respeito por ele. Eu estava no comando. Como se atrevia a questionar minhas ações?” 

(YAMASHITA, 1992, p. 144).251 Após a humilhação, Naotaro e sua esposa jamais voltam a 

fazer suas refeições com o grupo, isolando-se dos demais por vergonha.  

A amante Natsuko também é oprimida por Kantaro. A princípio, ela parece ser 

privilegiada com presentes, como o piano caríssimo, a casa, as roupas, os livros e a comida. 

Kantaro justifica tamanha “generosidade” com base em sua própria “grandeza”: “Meu 

altruísmo era ilimitado. Eu estava salvando um ser humano, criando uma nova mulher. Estava 

apaixonado pela ideia de que Natsuko pudesse se tornar um modelo para outras seguirem” 

(YAMASHITA, 1992, p. 126).252 O sentimento que ele define como amor ou paixão se revela 

doentio, quando ele confessa ao amigo Kasai que havia tentado matar Natsuko: “Foi um 

momento tão perfeito, tão sereno [...] Queria tê-la para sempre. Então levei minhas mãos até 

seu pescoço e apertei” (YAMASHITA, 1992, p. 158).253    

No que se refere ao uso do dinheiro comunitário, a irresponsabilidade de Kantaro 

é enorme. Dívidas e empréstimos bancários nunca são quitados. A comercialização dos ovos e 

produtos agrícolas de Esperança não traz lucro, devido aos gastos excessivos de Kantaro. Ele 

confessa que o trabalho árduo e não remunerado dos habitantes de Esperança são a moeda que 

paga sua vida secreta em São Paulo, que envolve gastos com presentes para a amante, 

restaurantes caros, suítes em hotéis de luxo, motorista particular e viagens de avião para o Rio 

e para Buenos Aires. “Meus camaradas lá em casa não sabiam naquela época, mas eles 

pagavam por tudo isso” (YAMASHITA, 1992, p. 131), confessa Kantaro.254 Como 

                                                 
250“Haru did not complain. This was the life she had chosen.” 
251 “I had no respect for him. I was in charge. How dare he question my actions.”  
252 “My altruism was boundless; I was saving a human being creating a new woman. I was impassioned with an 
idea that Natsuko would become a model for others to follow”. 
253 “It was a moment so perfect, so peaceful [...] I wanted to have her forever. So I brought my hands around her 
neck and squeezed.” 
254 “My comrades back home did not know it at that time, but they paid for all of this.” 
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consequência do não pagamento das dívidas, o banco confisca as terras e toda a comunidade 

fica sem ter para onde ir, subitamente. Alegando ter sido enganado, Kantaro contorna a 

situação e ainda permanece líder de uma parte do grupo, mais uma vez usando de um discurso 

convincente e mentiroso: “Ficar na terra do Bahiano seria desistir de nossa liberdade, nos 

tornar escravos. [...] Quem me seguiria? Quem? Quem? De pé! (YAMASHITA, 1992, p. 

182).255 O grupo se divide e, entre os que decidem não segui-lo, está Ichiro Terada. Pela 

primeira vez, Ichiro se desprende da liderança opressiva de Kantaro, que passa a considerá-lo 

um traidor: “Não posso esquecer que Ichiro me traiu, embora eu saiba que ele acreditou até o 

ponto em que não podia mais, e por isso ele nunca me perdoará” (YAMASHITA, 1992, p. 

183).256 A partir desse momento, Kantaro acumula rancores e fracassos, que se somam ao mal 

de Parkinson que desenvolve na velhice. Tal condição nos remete à primeira parte da epígrafe 

de Rousseau, na abertura da terceira seção de Brazil-Maru:   
 
Vocês testemunharam minha juventude tranquila se esvaecer de modo agradável, 
uniforme e tolerável, sem grandes decepções ou prosperidade extraordinárias... 
As doces lembranças de meus melhores anos, passados em igual inocência e 
tranquilidade, me deixaram mil impressões agradáveis. Logo se verá o quão 
diferentes são as lembranças do fim da minha vida. Relembrá-las renova sua 
amargura... (ROUSSEAU apud YAMASHITA, 1992, p. 116)257 

 

A “juventude tranquila” e suas “doces lembranças” no discurso rousseauniano não 

correspondem aos fatos da vida do jovem Kantaro. Outros narradores, como Ichiro e Haru, 

revelam que Kantaro não era sossegado, estável ou tolerante, conforme a descrição no texto 

do filósofo. Neste aspecto, podemos identificar que Yamashita se utiliza do mesmo tom 

irônico que marca as epígrafes das seções narradas por Ichiro, Haru e Genji. A referência a 

um fim de vida nada agradável, no entanto, é ratificada pelo que se lê nas páginas finais do 

romance, em que o próprio Kantaro e Genji destacam a falta de êxito de seus projetos, sua 

amargura e sua doença.  

Ao contrapor os diferentes perfis traçados para Kantaro, Yamashita dá à 

personagem uma complexidade que vai além das impressões criadas a partir da epígrafe de 

Rousseau. Kantaro não é pura e simplesmente um vilão, uma personagem plana, mas alguém 

                                                 
255 “... to stay on the Bahiano’s land was to give up our freedom, to become slaves. […] Who would follow me? 
Who? Who? Stand! 
256 I cannot forget that Ichiro betrayed me, even though I know that he believed me until he could believe no 
more, and for that he will never forgive me”. 
257 “You have seen my peaceful youth pass away in a tolerably uniform and agreeable manner, without great 
disappointment or remarkable prosperity… 
The sweet remembrances of my best years, passed in equal innocence and tranquility, have left me a thousand 
charming impressions… It will soon be seen how different are the recollection of the remainder of my life.  To 
recall them renews their bitterness…” 
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que crê em suas próprias metas, mesmo que sejam, por uma perspectiva externa, absurdas. O 

leitor, forçado por um jogo narrativo a contrastar o Kantaro jovem ao adulto, o Kantaro do 

interior ao Kantaro da cidade, passa a observar que ele é uma personagem constituída de 

identidades justapostas que não “são nem puras e nem fixas, mas formadas nas interseções da 

idade, da classe, do gênero, da raça e da nação” (BARKER; WILLIS, 2003, p. 260).258 Além 

disso, ao percorrer toda a sua vida, a narrativa faz da história de Kantaro uma espécie de 

modelo que exemplifica a relação entre tempo e identidade, o que vem ao encontro da 

afirmativa de Hall (2005): “a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 

através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência, no momento do 

nascimento [...] Ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo, sempre ‘sendo 

formada’” (HALL, 2005, p. 38). 

 

4.3.5 Guilherme, um “brasileiro” 

 

Dentre os narradores de Brazil-Maru, Guilherme é o que possui o menor espaço 

narrativo, já que seu relato está restrito a apenas quatro páginas. Isso não implica, entretanto, 

que sua narrativa seja menos relevante que as demais: afinal, é por meio de Guilherme que a 

autora encerra o romance. Analisaremos a personagem por dois ângulos. No primeiro, 

investigamos Guilherme como a representação de um sujeito diaspórico, ilustrando uma 

geração nascida no Brasil, constituída por um conjunto de identificações distinto de seus pais. 

Além disso, Guilherme nos permite discutir o processo de identificação do sujeito diaspórico 

no ambiente urbano, já que é o único personagem-narrador que não vive no meio rural. 

Guilherme está, assim como os outros, em constante formação e mudança, mas seu processo 

é, por assim dizer, feito de fragmentos adquiridos na diversidade da metrópole que, quando 

moldados, produzem um sujeito com particularidades não vistas nos demais. No segundo 

parâmetro analítico, discutimos sua função de narrador, em que Guilherme estabelece ligações 

e fornece explicações para uma série de fatos e situações que vinham sendo contados no 

decorrer do romance.  

Guilherme é um nisei nascido e criado em São Paulo, a maior metrópole 

brasileira, um espaço que contrasta com a interiorana Esperança. Nesse ambiente, Guilherme 

tem maiores oportunidades, ao contrário de seus contemporâneos nascidos e criados em 

isolamento. Entre os narradores de Brazil-Maru, Guilherme é o único a receber um nome 

                                                 
258 “… are never either pure or fixed but formed at the intersections of age, class, gender, race and nation.” 
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brasileiro. Além disso, ele nunca ressalta seu sobrenome japonês como o fazem Kantaro e 

Genji. A forma como a autora nomeia a personagem, bem como o uso que ela faz de seu 

próprio nome, sugerem um sujeito diaspórico em maior grau de desapego ao passado e às 

origens japonesas. 

Seu pai é um jornalista japonês que não lhe nega o direito a uma educação formal. 

Guilherme cresce falando português fluentemente. Na universidade, sua experiência permite 

que ele tenha uma noção de mundo mais ampla. Assim, Guilherme representa um sujeito 

diaspórico em maior nível de integração com a cultura do país hospedeiro: “Eu morava na 

cidade e fui criado como brasileiro. Meus amigos eram misturados, muitos deles não eram 

japoneses” (YAMASHITA, 1992, p. 245).259 É no contato com os gaijin que Guilherme 

conhece a brasileira Jacira, com quem se casa e tem dois filhos.  

O relacionamento com Jacira é um aspecto relevante na composição da 

personagem Guilherme. Na infância, Jacira convive com os japoneses de Esperança, a quem 

considera parte de sua família. Somando-se à afetividade, Jacira aprende a admirar o estilo de 

vida comunitário japonês, o que influencia sua opinião política socialista e talvez explique 

porque veio a se casar com um nipo-brasileiro: “Eu te disse que sou japonesa” 

(YAMASHITA, 1992, p. 247), brinca Jacira com o marido. Nesta passagem, Yamashita 

também é lúdica ao abordar a questão da identificação, pois a personagem Jacira revela que 

sua identidade cultural é, pelo menos em parte, fruto da escolha de “ser japonesa.” Como 

pondera Stuart Hall, (1990), “as identidades culturais são os pontos de identificação, os 

pontos instáveis de identificação ou sutura, que são formulados dentro de discursos históricos 

e culturais. Não são uma essência, mas um posicionamento” (HALL, 1990, p. 226).260 

Enquanto Jacira se posiciona a partir do contato e da afinidade pela cultura japonesa, o marido 

“japonês” tem uma busca que é exatamente oposta, desejando afirmar-se como brasileiro.  

A tendência de Guilherme por identificar-se com aspectos culturais brasileiros é 

retratada por meio de diversos fatores que favorecem sua integração social: estar em São 

Paulo, ter um nome brasileiro, falar português, ter acesso à educação, ter amigos gaijin e, por 

fim, casar-se com Jacira. Este conjunto de fatores, porém, não significa que o processo ocorre 

sem conflitos, que no romance são realçados por meio do contexto histórico. A juventude de 

Guilherme é marcada pela ditadura militar brasileira. Na universidade, ele se alia a outros 

jovens que questionam o regime e querem libertar o Brasil do domínio militar. Nesse 

                                                 
259 “I lived in the cited and was raised a Brazilian. My friends were mixed, many of them non-Japanese.” 
260 “Cultural identities are the points of identification, the unstable points of identification or suture, which are 
made, within the discourses of history and culture. Not an essence but a positioning.” 
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contexto, um nipo-brasileiro como Guilherme precisa, mais que os outros, provar que é 

brasileiro e lutar pelo país que considera seu. Assim, ele prioriza sua identificação com o 

Brasil e as questões brasileiras, o que o distingue dos demais personagens analisados.261    

A busca pela brasilidade se funde à demanda por liberdade, o que leva Guilherme 

a tomar parte em atividades consideradas ilegais pelo governo. Seu pai, que no Japão havia 

lutado pela liberdade de expressão, reconhece a causa do filho e não o impede de prosseguir, 

apesar dos riscos que Guilherme corre. 

Curiosamente, a luta que Guilherme inicia pela liberdade política é um aspecto 

que o diferencia dos niseis de Esperança, que estão na mesma faixa etária, mas o desejo de ser 

livre é na verdade um ponto de identificação entre eles. Se em Esperança jovens como Tsuneo 

e Yae tentam se libertar de líderes que os aprisionam em uma estrutura rígida e tradicional, ao 

estilo japonês, os nipo-brasileiros da cidade grande se engajam em um combate contra o 

regime político totalitário, uma realidade nos países latino-americanos, nas décadas de 60 e 

70. O engajamento dos nipo-brasileiros de São Paulo é uma opção drástica demais para ser 

compreendida pelos habitantes de Esperança: 
 
O povo na colônia falava pelas costas de meu pai, dizendo que era azar de Shigeshi 
Kasai ter um filho radical, mas eu não era como o Masafumi que assaltava bancos 
ou como a Sueli que lutava nas guerrilhas no Araguaia. Estes niseis aderiram a uma 
revolta armada, enquanto eu acreditava que uma ditadura militar poderia ser 
derrubada com uma caneta. (YAMASHITA, 1992, p. 245)262   

 

Essa passagem demonstra que os caminhos percorridos pelos nipo-brasileiros 

urbanos não são apenas diferentes em relação aos seus pares interioranos, mas também 

distintos entre si. Ao se comparar com Masafumi e Sueli, Guilherme retrata a si mesmo 

destacando a ingenuidade de seus propósitos de jovem, frente à violência da ditadura militar 

brasileira. A epígrafe de Rousseau, no Epílogo de Brazil-Maru, pode ser relacionada ao 

narrador Guilherme, pois também faz menção à juventude: “Vi esta condição prazerosa, 

porém passageira, em que o amor e a inocência habitam o mesmo coração” (ROUSSEAU 

apud YAMASHITA, 1992, p. 244).263 Contrastada com a juventude de Guilherme, a 

                                                 
261 Publicado em 2007 e traduzido para o português no ano seguinte, o livro Uma diáspora descontente: os nipo-
brasileiros e os significados da militância étnica -1960-1980, de Jeffrey Lesser, reúne uma pesquisa do autor nas 
décadas de 60 e 70, em que demonstra, entre outros fatos, a necessidade dos nipo-brasileiros de afirmarem sua 
brasilidade, sendo a luta contra a ditadura militar brasileira uma de suas principais estratégias. O trabalho de 
Lesser é relevante por abordar uma questão da minoria nipo-brasileira que é pouco discutida no contexto 
histórico do país.  
262 “People in the colônia talked behind my father’s back, saying it was Shigeshi Kasai’s luck to have a radical 
for a son, but I wasn’t like Masafumi who assaulted banks or Sueli, who fought with guerrillas in Araguaia. 
These nisei joined an armed revolt, while I thought a military dictatorship could be brought down with a pen.” 
263 “I saw this delicious but fleeting state in which love and innocence inhabit the same heart.” 
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descrição idealizada no texto de Rousseau é, assim como as demais, marcada pela ironia: o 

Guilherme adulto se refere ao jovem como um idealista tolo, que deseja encarar as armas e a 

tortura de uma ditadura militar com panfletos mimeografados.  Sua ingenuidade põe em risco 

sua própria vida e tem, como consequência, um exílio de mais de doze anos.264  

Ao voltar do exílio, Guilherme está mudado: “Eu era jovem, cheio de idealismo, 

preparado feito um bobo para lutar pelo meu país. Muitos dos meus amigos foram torturados, 

desapareceram” (YAMASHITA, 1992, p. 245).265 Sua descrença sugere que a brasilidade 

almejada na juventude não é mais importante e a liberdade que buscava era uma ilusão. É este 

Guilherme, mais maduro, casado e pai que narra os fatos que compõem o desfecho de Brazil-Maru.  

Guilherme não é um morador de Esperança, o cenário predominante em Brazil-

Maru, ao mesmo tempo em que não faz parte da trama central do romance. Estas são 

distinções importantes entre ele e os demais personagens-narradores. É como se Yamashita 

quisesse concluir a narrativa com a visão de conjunto e a opinião imparcial de um outsider. 

De fato, o ponto de vista de Guilherme extrapola os limites do mundo de Ichiro, Haru, 

Kantaro e Genji, essencialmente construído no interior da colônia. Mas será que realmente faz 

uma apreciação neutra dos fatos? De que forma Guilherme acessa as informações que relata? 

Por ser, ao mesmo tempo, um instrumento narrativo e uma personagem, 

Guilherme precisa apresentar laços com as pessoas e os fatos que conta, o que Yamashita faz 

de três formas. A primeira é sua amizade com Genji, constituída durante o período em que 

moraram juntos em São Paulo. A segunda é a amizade entre seu pai e Kantaro Uno, e a 

terceira é seu casamento com Jacira, que é, coincidentemente, filha de Floriano Raimundo, o 

Bahiano, vizinho e amigo dos japoneses de Esperança.  Tais conexões dão a entender que 

Guilherme é um narrador com subsídios para amarrar os fatos até então não esclarecidos, 

permitindo assim a conclusão da história.  É por meio de Guilherme que o leitor conhece o 

destino de várias personagens, como o do arqueólogo e professor Shuhei Mizuoka, o de Ichiro 

Terada, que agora tem 76 anos de idade, o de Bahiano e o de Kantaro Uno, que “morreu em 

um acidente de avião na floresta do Mato Grosso em 1976” (YAMASHITA, 1992, p. 245).266  

Guilherme também conta os últimos dias de Genji, único sobrevivente do acidente 

aéreo. Genji passa a viver isolado na floresta, eventualmente roubando cigarros e comida em 

vilarejos do interior do Mato Grosso, onde “sempre deixava sua marca de desenhos estranhos, 

                                                 
264 A experiência de Guilherme no exílio não é descrita no romance, mas certamente contribui para a formação 
de seu ponto de vista cético, explícito no tom de sua narrativa. 
265 “I was young, full of idealism, foolishly prepared to struggle for my country. Many of my friends were 
tortured, disappeared.” 
266 “… died in a plane crash in the forest of the Mato Grosso in 1976.” 



 124

em fuligem, nas paredes, em pedaços de papel ou riscados no chão por algum instrumento 

pontiagudo” (YAMASHITA, 1992, p. 246).267 Seus cabelos agora longos e suas feições 

orientais levam a população local a apelidá-lo de “Índio da tribo perdida,” que fala uma língua 

desconhecida, sempre armado com uma velha espingarda. A notícia de sua morte, publicada 

em um jornal do Mato Grosso, fecha o romance:  
 

Há três dias, o chamado Índio da tribo perdida foi encontrado morto, assassinado 
provavelmente enquanto se servia da comida de alguém ou de mercadorias 
guardadas. Era descrito como um homem muito frágil, de pernas tortas, 
despenteado, com um cabelo preto, longo e sujo, fios finos caindo de seu rosto em 
uma barba emaranhada. (YAMASHITA, 1992, p. 248)268 

 

O trecho de notícia que descreve as circunstâncias do assassinato de Genji não 

aparenta ser uma conclusão ideal para Brazil-Maru, já que trata de um fato isolado, sem 

relação direta com o enredo principal. No entanto, a morte de Genji está intimamente 

relacionada a Guilherme, para quem Genji é particularmente importante, por ter lhe salvado a 

vida, anos antes, durante uma manifestação estudantil em São Paulo. Assim, o destaque dado 

a uma questão pessoal reforça a tese de que a narrativa de Guilherme, embora apresente uma 

visão de conjunto e amarre fatos deixados em aberto pelos narradores anteriores, é, no fundo, 

uma perspectiva individual. Além disso, o fragmento de notícia utilizado como recurso 

narrativo sugere uma forma contemporânea de aquisição de informações, que não foi utilizada 

anteriormente no romance. Por fim, o uso desse recurso narrativo pode ser entendido como 

uma prévia a Circle K Cycles, obra em que trechos de notícias são utilizados com abundância. 

Portanto, se a princípio a narrativa de Guilherme se apresenta como se fosse 

munida de um ponto de vista onisciente, sua análise possibilita verificar que ele é como os 

demais narradores, dono apenas de sua própria perspectiva: ela se caracteriza por um 

distanciamento que os outros não têm, mas também é desprovida de detalhes. Como exemplo 

positivo de sua percepção global, destaca-se a diferenciação entre as duas comunidades 

formadas após a divisão ocorrida em 1956, que somente Guilherme poderia fazer:  

  
…a comuna original liderada por Kantaro Uno parece, fora sua incursão na 
avicultura, estar envolvida em metas artísticas, ao passo que a segunda comuna se 

                                                 
267 “…always left his mark with strange drawings in soot on the walls or on pieces of paper or scratched in the 
dirt by some sharp implement.” 
268 “Three days ago, the so-called Indian of the Lost Tribe was found dead, killed probably while helping himself 
to someone else’s food or store of hidden goods. He was described as a very slight, bowlegged, unkempt man 
with long dirty black hair, thin strands falling in a tangled beard from his face.” 
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considera um experimento amplamente pragmático, social e econômico, buscando 
um objetivo agrícola de diversificar sua produção. (YAMASHITA, 1992, p. 247)269 

 

Ao mesmo tempo em que proporciona uma visão comparativa entre os dois 

grupos, Guilherme emite sua opinião sobre os colonos no campo: “Surpreendia-me a 

possibilidade de haver muitos milhares de nós por todo o Brasil, envolvidos em tantos tipos 

de atividades e ainda assim sermos tão provincianos, tão pequenos” (YAMASHITA, 1992, p. 

245).270 O tom de superioridade de Guilherme confirma, mais uma vez, que sua opinião não é 

isenta, mas uma perspectiva pessoal e, portanto, sujeita a erros de avaliação.  

 

4.4 Do fixo ao fluido: seria a mobilidade um meio de libertação?  

 

A investigação das personagens Ichiro, Genji, Haru, Kantaro e Guilherme 

realizada neste capítulo partiu de pontos comuns a todos: a condição diaspórica, o fato de 

serem narradores e a relação estabelecida entre o sujeito e Rousseau, por meio das epígrafes 

que antecedem as cinco seções do romance. Entretanto, no decorrer da análise, outro ponto 

coincidente despontou: de uma forma ou de outra, Ichiro, Genji, Haru e Guilherme271 se 

sentem retidos em um estado de encarceramento.  Atribuímos tal sensação à tensão entre o 

fixo e o fluido, traduzida pela luta de cada um para tentar superar o modelo iluminista de 

sujeito imutável, em favor de uma existência com direito de escolha. 

O estado de encarceramento, que pode ser, por um lado, concreto e físico ou, por 

outro, abstrato e psicológico, é vivenciado por cada um de forma individual. Às vezes, o 

sujeito tenta experimentar a sensação de liberdade de forma simbólica. Em outras, ocorre um 

movimento concreto de saída de um determinado espaço que representa a opressão para outro 

em que se tem, ou se espera ter, maior liberdade de ação. Devido a essas constatações, cabe 

um comentário final sobre Ichiro, Genji, Guilherme e Haru: de que forma tentam se 

desvincular das imposições que recaem sobre eles? É possível, para o sujeito diaspórico de 

Brazil-Maru, realizar a passagem do fixo para o fluido? 

O perfil de Ichiro, quando traçado por Haru, Kantaro e Genji, demonstra o 

insucesso do projeto de um Emílio japonês que lhe é imposto desde a infância. Chegamos à 

mesma conclusão se relacionarmos os fatos da vida de Ichiro com a epígrafe de abertura da 
                                                 
269 “… the original commune led by Kantaro Uno seems, outside of its poultry venture, to be involved in artistic 
pursuits, while the second commune considers itself largely a pragmatic, social and economic experiment and 
pursues an agricultural objective of diversifying its produce.” 
270 “It amazed me that there could be so many thousands of us all over Brazil involved in so many kinds of work, 
and yet we could seem so provincial, so small.” 
271 A exceção é Kantaro, cuja trajetória é distinta dos demais.  
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seção I de Brazil-Maru. Em seu trecho final, tal epígrafe adquire contornos de profunda ironia 

e até perversidade: “Ele [Emílio] tem vivido satisfeito, feliz e livre, na medida em que a 

natureza tem permitido” (YAMASHITA, 1992, p. 2).272 Ichiro nunca pôde escolher uma 

profissão com a qual se identificasse, não pôde se casar com a mulher que amava e a 

“harmonia” atribuída ao espaço natural, supostamente adquirida pelo contato permanente com 

a natureza na colônia agrícola, não ocorreu, pelo menos não da forma idealizada por 

Rousseau. No entanto, nas duas últimas páginas do romance, o narrador Guilherme se refere à 

segunda parte da vida de Ichiro, até então não mencionada no romance. Aos 76 anos, Ichiro é 

um entre os idosos nas colônias japonesas do interior, cuja força e vitalidade são motivo de 

admiração para Guilherme: “os idosos [...] se encontram úteis e atuantes até o fim de suas 

vidas” (YAMASHITA, 1992, p. 248).273 Após o desligamento do grupo de Kantaro, Ichiro 

segue sua vida, cujos detalhes o leitor não conhece. Mas, nas páginas finais, Guilherme fala 

de um Ichiro que se orgulha da neta arquiteta e do neto, que acaba de passar no vestibular de 

agronomia. Dessas palavras, pode-se inferir que, apesar dos percalços que enfrentou, o Emílio 

japonês alcança algum tipo de realização pessoal, que tem início com sua saída de Esperança 

e a formação de uma nova colônia, após a separação de 1954: “A segunda comuna escolheu 

apoiar aqueles jovens que desejavam fazer faculdade e carreira fora” (YAMASHITA, 1992, p. 

248).274 Assim, Ichiro tenta fazer sua passagem do fixo para o fluido por meio de um 

rompimento concreto, que é o afastamento definitivo de Kantaro. Pelas evidências 

apresentadas por Guilherme, Ichiro vai, em sua própria colônia, trabalhar pelo sustento de sua 

família, o que culmina na educação superior dos netos. Pode-se entender essa conquista como 

tendo um efeito libertador para Ichiro, pois a ele a oportunidade de fazer faculdade havia sido 

negada. A consciência que adquire de si mesmo e de sua comunidade também ameniza o 

estado de encarceramento que predominou em sua vida:   

 
Nós que viemos viver em Esperança fomos um tipo de experimento. […] Talvez não 
tenhamos criado a grande civilização antevista por nosso fundador Momose-sensei, 
mas fomos parte de um grande movimento de povos migrantes de muitos cantos do 
mundo e de dentro do próprio Brasil. (YAMASHITA, 1992, p. 247-8)275 
  

                                                 
272 “He has lived satisfied, happy and free insofar as nature has permitted.” 
273 “the elderly […] who find themselves useful and active to the end of their lives” 
274 “The second commune has chosen to provide for those youth wishing to pursue college and careers outside” 
275 “We who came to live in Esperança were a kind of experiment. […] Perhaps we didn’t create the great 
civilization envisioned by our founder Momose-sensei, but we were a part of a great movement of migrant 
peoples from many parts of the world and within Brazil itself.” 
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Essa fala de Ichiro, incluída nas últimas páginas de Brazil-Maru, demonstra que 

ele é o único, dentre as personagens-narradoras de Esperança,276 a evoluir para uma percepção 

que vai além de assuntos provincianos e questões pessoais.  Suas palavras enfatizam a 

conscientização sobre a condição diaspórica japonesa e a mobilidade de povos de uma forma 

geral. Tal conscientização, somada ao sucesso acadêmico de seus netos, representa uma forma 

de libertação, ainda que tardia, que permite a Ichiro negociar um passado de opressão com um 

presente em que desfruta da satisfação de algumas conquistas. 

Como Ichiro, a personagem Genji representa os perigos e os fracassos de projetos 

que pretendem impor identidades fixas, baseadas em um modelo de sujeito estável, em 

conflito com o descentramento identitário característico do ser humano. Genji também é 

aprisionado à condição infantil de Emílio, o que lhe nega possibilidades de ser em detrimento 

do que deveria ser, segundo a sociedade. E, por ter sido aliciado ainda tão cedo, torna-se 

vulnerável, apresentando grande dificuldade em desenvolver e vivenciar a livre iniciativa.  

Hall (1999) parece explicar a confusão de Ichiro e Genji quando adultos, ao discorrer sobre a 

relação da criança, seus sistemas simbólicos e a sua difícil entrada no sistema de 

representação simbólica: “Os sentimentos contraditórios e não-resolvidos que acompanham 

esta difícil entrada [...] são aspectos chave da formação inconsciente do sujeito e que deixam 

o sujeito dividido, permanecem com a pessoa por toda a vida” (HALL, 1999, p. 38).  Neste 

contexto, Hall (1999) conclui que uma identidade resolvida e unificada é uma fantasia que o 

sujeito tem de si mesmo, em permanente tensão com o descentramento identitário.  

Para Ichiro e Genji, viver de acordo com o projeto rousseauniano de sujeito fixo 

equivale a uma vida inteira baseada na fantasia da identidade resolvida e unificada, como 

argumenta Hall (1999). Entretanto, o encarceramento sentido por Genji é mais dramático, o 

que pode ser detectado por um maior número de imagens e metáforas que remetem ao 

aprisionamento. Elas indicam que Genji está “mais preso” que Ichiro, e são o prenúncio de 

um desfecho mais triste para esta personagem. Se Ichiro envelhece na comunidade, ao lado da 

família, Genji acaba sozinho em uma floresta, após a queda do avião em que viaja. Genji, que 

jamais foi capaz de tomar decisões, encontra no acaso de um acidente uma forma bizarra de 

libertação. Depois da queda, ele acorda. Observa os corpos dos três homens mortos no 

acidente sem demonstrar emoção e repara na luz do sol ao seu redor, “dançando com 

pezinhos” (YAMASHITA, 1992, 241).277 A dança dos raios de sol traz recordações: 

“Lembro-me de estar em uma cesta escura, espiando através dela, vendo o tremular da luz, 

                                                 
276 Guilherme, por não pertencer à Esperança, não se encaixa nesse critério.  
277 “Dancing with little feet.” 
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um prisma de luz tremulando através da palha. Mas, dessa vez, eu não era um prisioneiro” 

(YAMASHITA, 1992, p. 241).278 Estas palavras encerram a narrativa de Genji, mostrando 

que ele somente consegue se sentir livre no isolamento de uma floresta desconhecida, longe 

do mundo dos homens, ao qual nunca se ajustou e nunca compreendeu. 

Na personagem Guilherme, a busca por uma passagem que leve do fixo ao fluido 

ocorre em outro contexto. Como morador da cidade grande, criado por um pai com ideias 

cosmopolitas, Guilherme tem suas escolhas respeitadas no âmbito familiar, não sentindo o 

encarceramento da mesma forma que Ichiro, Genji e Haru. A demanda por liberdade de 

Guilherme, na juventude, está associada à conquista de um espaço de pertencimento em que 

os pontos de identificação se relacionam com o povo brasileiro. A relação que estabelecemos 

entre a personagem e a epígrafe de Rousseau demonstrou a ingenuidade desse ponto de vista. 

Nota-se, ainda, que a referida epígrafe é composta por trechos da obra Os devaneios do 

caminhante solitário, sugerindo o quanto Guilherme está sozinho em seu posicionamento, 

tanto em relação aos colegas nipo-brasileiros da cidade, cujas opções de luta são outras, assim 

como em comparação com os nipo-brasileiros da mesma geração nascidos em Esperança, que 

nada sabem da ditadura militar que assola o país. Além disso, a condição diferenciada de seu 

foco narrativo  – Guilherme  é o narrador outsider  – também representa um isolamento, já 

que é o único a discorrer sobre os fatos a partir de uma perspectiva externa. 

Em contraste com o perfil crítico que Guilherme traça de si mesmo está o ponto 

de vista de Genji, na quarta seção de Brazil-Maru. Genji fala de um Guilherme livre, corajoso 

e aventureiro, reunindo, em sua descrição, aspectos que caracterizariam um sujeito vivendo 

em liberdade plena. Mas a perspectiva de Genji é a de um camponês vindo de uma colônia 

agrícola fechada, distante de tudo. A análise da disparidade entre estas duas perspectivas – 

Guilherme segundo Genji e Guilherme segundo ele próprio – expõe a ironia de uma 

personagem que aparenta ser livre, mas está, na verdade, encarcerada, talvez tanto quanto os 

jovens niseis do meio rural. Os limites ao redor de Guilherme, porém, são mais subjetivos que as 

cercas de Esperança, um espaço que se assemelha a uma prisão até mesmo em termos físicos. 

Por fim, o questionamento sobre a transição entre o fixo e o fluido recai sobre 

Haru. A condição de mulher na diáspora traz algumas implicações específicas. Haru está 

presa à sua condição de mulher em uma cultura sexista como a japonesa e a vinda para o 

Brasil não traz mudanças. Pelo contrário, a rigidez das obrigações da mulher é acentuada na 

diáspora. Haru também está, como vimos, atada a Kantaro pelo casamento e, por fim, presa 

                                                 
278 “I remembered being in a dark basket peeping through the basket, seeing the light flicker, a prism of light 
flickering through the straw. But this time, I was not a prisoner.” 
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nos limites de uma comunidade diaspórica instalada no interior, longe de qualquer contato ou 

possibilidade que altere seu estado de encarceramento. 

No capítulo 10, Haru inicia uma reflexão sobre a ausência da liberdade: “Kantaro 

disse que quando viemos para essa terra, fomos abençoados com a liberdade de criar nossas 

próprias vidas” (YAMASHITA, 1992, p. 104),279 pensa a personagem.  Porém, ao considerar 

a rotina dos trabalhos comunitários e obrigações familiares, ela não consegue enxergar 

liberdade alguma. A impotência de Haru diante do aprisionamento em que se encontra é 

explicada por meio de sua insônia: “Havia um longo período de tempo em que eu não 

conseguia dormir à noite. Ficava deitada na cama, mirando a escuridão. Toda noite era a 

mesma coisa – Kantaro roncando e eu mirando a escuridão. Uma noite pensei sobre isso. Sou 

parte do sonho de Kantaro. É por isso que ele dorme e eu não consigo” (YAMASHITA, 1992, 

p. 104).280 Ao se conscientizar de que o marido a usa e que a sociedade não lhe oferece 

alternativas, Haru parece sentir-se melhor. Na mesma noite, ela encontra uma forma de 

amenizar o efeito de seu aprisionamento:  

 
Levantei-me e fui para a minha horta. Trabalhei nela ao luar, a noite toda. Catei os 
caramujos das folhas; fui atrás das formigas e coloquei veneno em seu buraco. Dormi 
toda a noite seguinte. Nunca tive esse problema outra vez, mas nunca consigo dormir por 
muito tempo. Sempre acordo com o nascer do sol. (YAMASHITA, 1992, p. 104) 281  

 

A revelação que ocorre nessa noite vem seguida de uma atitude simbólica, mas 

importante. A horta é um espaço que pertence a Haru e é trabalhando nela que ela se livra, por 

um tempo, das inúmeras atribuições. Nesse dia, o trabalho ocorre à noite, único período em 

que Haru consegue ficar sozinha. Assim, a reação de Haru não se manifesta por meio de um 

rompimento com a comunidade ou o divórcio, se limitando ao trabalho noturno na horta. 

Além disso, o fato de não conseguir dormir muito tempo e acordar sempre bem cedo atenta 

para o caráter passageiro e incompleto de sua experiência de liberdade. Haveria uma forma de 

se libertar efetivamente? Por que Haru não parte como Ichiro e Genji?  

Há, no romance, uma controvérsia sobre um suposto desaparecimento de Haru. 

Um comentário circula entre os idosos de Esperança, que contam o caso do sumiço da esposa 

de Kantaro. O líder nega a história, mas ele também estava ausente em São Paulo. Um dia, 

                                                 
279 “Kantaro said that when we came to this land, we were blessed with the freedom to create our own lives.” 
280 “There was a long time when I could not sleep at night. I would lay in bed and stare into the dark. Every night 
was the same – Kantaro snoring, me staring into the dark One night I thought about it. I am a part of Kantaro’s 
dream; that is why he sleeps and I cannot.”  
281 “I got up and went into my garden. I worked there in the moonlight all night. I picked up the snails off the 
leaves; I followed the ants and put poison in their hole. The next night, I slept all night. I never had this problem 
again, but I can never sleep very long. I always get up at dawn.” 
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Kantaro decide perguntar à própria Haru, que responde: “Não sei. [...] Não sei. Você sabe, 

Uno-San, eu sempre estive aqui” (YAMASHITA, 1992, p. 233).282 A resposta de Haru não é 

convincente, soando como se quisesse evitar a polêmica. Aparentemente, a verdade se perde 

no tempo, e aqueles que comentam o fato acabam concluindo que não se lembram bem 

devido à memória fraca. Alguns dizem que o sumiço de Haru durou poucos dias, outros falam 

em várias semanas.  Outros acrescentam que ela fugiu com Yogu, sua paixão de adolescente. 

Muitos se lembram de como “tudo deu errado [...] quando ela se foi. O café não estava bom. 

O velho Takeshita não tomou seu remédio e quase morreu” (YAMASHITA, 1992, p. 233).283 

É relevante notar que o leitor sabe da discussão sobre o sumiço de Haru somente por meio da 

narrativa de Kantaro, cujo ponto de vista tende a distorcer os fatos que não lhe são favoráveis. 

Por isso, o narrador reforça a controvérsia: “Talvez tenha acontecido. Talvez seja mentira. É o 

segredo único de Haru” (YAMASHITA, 1992, p. 175).284 Ao mesmo tempo, Kantaro tenta 

reunir evidências de que sua esposa não poderia ter partido: “Ela fala um português que não 

vai além de uma forma muito rudimentar e fragmentada da língua. Sua vida foi sempre na 

terra, cuidando dos filhos, da cozinha e da horta. Não teria sido fácil se aventurar fora de 

nosso mundo” (YAMASHITA, 1992, p. 175).285 Kantaro é egocêntrico demais para enxergar 

a insatisfação de Haru, mas seu comentário tem fundamento. Na maior parte do romance, 

Haru é retratada como uma mulher de temperamento forte, líder e autoritária, mas nesta 

passagem, Kantaro expõe a fragilidade e a dependência de Haru da estrutura familiar e 

comunitária em que vive. Corroborando com esse ponto de vista, a epígrafe de Rousseau 

relacionada a Haru traz um último trecho que sugere seu dilema: “A liberdade não conhece 

outros limites além da honestidade” (ROUSSEAU apud YAMASHITA, 1992, p. 80).286 

Portanto, é mais plausível concluir que Haru nunca partiu ou, se partiu, retornou por crer que 

não podia abandonar seus deveres de esposa e de líder comunitária, que a impediriam de 

tentar  ser livre longe dos que a oprimem. 

Na discussão teórica que introduz este capítulo, a noção de que o sujeito 

diaspórico é portador de uma identidade fragmentada e descentrada, consenso no trabalho de 

Tölölyan (2007), Clifford (1994) e Boyarin e Boyarin (1993), pôde ser ratificada pela análise 

que desenvolvemos. Além disso, a reflexão sobre a representação do sujeito diaspórico em 
                                                 
282 “I don’t know. […] I don’t know. You know, Uno-san, I have always been here.” 
283 “everything went wrong [...] while she was gone. The coffee was no good. Old Takeshita didn’t get his 
medicine and almost died.” 
284 : “Maybe it happened. Maybe it’s a lie. It is Haru’s only secret.” 
285 “She does not speak Portuguese beyond a very rudimentary and broken form of the language. Her life has 
always been on the land, caring for her children, her kitchen and her garden. It would not have been an easy 
thing to venture out of our world.” 
286 “Freedom knows no bounds other than honesty.” 
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Brazil-Maru também nos revela que a premissa da qual partem esses teóricos é mais uma 

afirmação genérica, que pode estendida a qualquer tipo de sujeito, do que uma característica 

específica do sujeito diaspórico. Os conflitos resultantes da tensão entre a identidade fluida e 

o modelo fixo no contexto da diáspora é que se mostraram, na análise, ricos em possibilidades 

e resultados. Por outro lado, a noção de construção da identidade por meio da mobilidade 

proposta por Hall (1995) na dicotomia routes/roots, também discutida na abertura do capítulo, 

pôde ser problematizada na investigação dos processos de Ichiro, Genji, Haru, Kantaro e 

Guilherme. Após experimentarem o deslocamento, esses sujeitos necessitam se refazer em 

meio a experiências de relocação.  A mobilidade diaspórica, entretanto, não é sinônimo de 

libertação, como se poderia deduzir a partir do raciocínio de Hall (1995). Em Brazil-Maru, 

vimos que, embora o sujeito diaspórico frequentemente se entregue à ilusão de que se torna 

livre ao partir, as eventualidades no país hospedeiro podem produzir efeitos imprevisíveis, 

muitas vezes resultando na expansão da sensação de aprisionamento.  
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5. CIRCLE K CYCLES: O SUJEITO DIASPÓRICO  
NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO  
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As migrações modernas, de pensamentos e de 
pessoas, são fenômenos que estão profundamente 
implicados nas trajetórias e futuros um do 
outro. (CHAMBERS, 1994, p.6)287 

 
 

5.1 Caminhos teóricos complementares para o sujeito em Circle K Cycles  

 

A abordagem do sujeito diaspórico em Circle K Cycles é uma tarefa que se 

distingue da realizada no capítulo anterior por duas razões. A primeira se refere ao fato de que 

diásporas são heterogêneas, não são fixas e nem perenes, e sua teorização “está sempre 

inserida em mapas e histórias específicos” (CLIFFORD, 1994, p. 215).288 Por consequência, 

cada diáspora implica um processo específico de construção de sujeitos. Investigá-los, 

portanto, requer um uso particular de ferramentas teóricas que lhes sejam pertinentes. O 

sujeito diaspórico representado em Circle K Cycles é moldado por processos de identificação 

que ocorrem em espaços e tempos contemporâneos: o meio urbano japonês, no ano de 1997, 

em oposição ao ambiente rural de Brazil-Maru, nos anos 1920 a 1980, conforme visto no 

capítulo anterior.  Portanto, o sujeito diaspórico de Circle K Cycles se constrói na conjuntura 

da globalização: ele reside e trabalha em cidades industriais no Japão, no final do século XX.  

O segundo motivo que diferencia nossa abordagem não se refere ao contexto em 

que o sujeito diaspórico é representado, mas a como é apresentado em termos literários. Por 

ser um romance, Brazil-Maru possibilita descrições mais detalhadas e, consequentemente, a 

elaboração de perfis com maior profundidade. Além disso, o próprio livro demonstra a 

intenção de dar destaque às personagens. Evidência disso está nos títulos das seções, que 

levam os nomes das personagens-narradoras, sugerindo uma narrativa centrada em 

representações de sujeitos. A narrativa em primeira pessoa, exclusiva em Brazil-Maru, é outra 

evidência. A primeira pessoa nos chama a atenção para os perfis de cada narrador, que se 

deixam revelar por meio da exposição de seus pontos de vista e pelo intrigante jogo de 

opiniões de uns sobre os outros.  

Em Circle K Cycles, a narrativa alterna primeira e terceira pessoas. As seções não 

recebem títulos de nomes de personagens. Elas enfatizam a ordem cronológica que serve de 

organização para o livro, indicando a sequência de meses de março a agosto de 1997, período 

em que a autora viveu no Japão e produziu parte do que está publicado. Dentre os dezoito 

                                                 
287 The modern migrations of thought and people are phenomena that are deeply implicated in each other’s 
trajectories and futures. . 
288 “…is always embedded in particular maps and histories.” 
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capítulos do livro, apenas três apresentam títulos com nomes de personagens. Também não há 

descrições detalhadas, pensamentos íntimos e longas reflexões feitas por personagens. Ao 

contrário de Brazil-Maru, não há representações que se estendem por gerações, tampouco longas 

abordagens das diferentes fases da vida dessa ou daquela personagem. Em Circle K Cycles, tem-

se acesso às personagens por meio de contos, conhecendo-se apenas fragmentos de sujeitos em 

eventos que são, em sua maioria, independentes entre si. É como se o leitor espiasse, por uma 

janela aberta, uma cena, um momento. Poderia, por este motivo, a representação do sujeito em 

Circle K Cycles ser considerada superficial em relação à de Brazil-Maru?  

Primeiramente, é preciso esclarecer que a experiência de seis meses de Yamashita 

no Japão foi intensa, rica e variada. A representação de tamanha diversidade em apenas um 

livro demandou concisão, necessária para que um número maior de fatos e sujeitos pudesse 

ser registrado. A saída encontrada por Yamashita foi uma estrutura literária fragmentada para 

tratar de fragmentos de vários sujeitos, combinando, assim, apresentação – a forma literária – 

e a representação ficcional desse sujeito. A análise que apresentamos neste capítulo mostra 

que a concisão que caracteriza os contos, mini-contos e relatos de Circle K Cycles não 

equivale a representações superficiais de personagens, pois os exemplos investigados se 

revelam ricos em complexidade. Se comparado a Brazil-Maru, Circle K Cycles é uma espécie 

de exercício de síntese e concisão literária a que autora se propôs, como se desejasse dizer 

muito com poucas palavras. Mesmo não tendo como objetivo central o aprofundamento do 

perfil psicológico das personagens, Circle K Cycles é um veículo que abarca a multiplicidade 

do sujeito diaspórico na comunidade diaspórica brasileira. 

As características que distinguem Circle K Cycles de Brazil-Maru nos levam, 

portanto, a trilhar um caminho teórico que não contradiz, mas suplementa a proposta analítica 

do capítulo anterior, em que discutimos a tensão identitária gerada pelos conflitos entre o fixo 

e o fluido, o coletivo e o individual, tendo Stuart Hall (1990, 1992, 1995, 1996, 2003, 2005) 

como referência teórica básica.  Assim, para apreender a conjuntura que cinge o sujeito 

diaspórico de Circle K Cycles, iniciamos pela delimitação do conceito de globalização e seus 

aspectos principais, reunindo as ideias de Phillip E. Wegner (2002), Anthony D. King (1997), 

Roland Robertson (1987) e John Tomlinson (1999a, 1999b). A problematização do fenômeno 

é feita por meio da teoria dos fluxos culturais globais de Arjun Appadurai (1999) que, por 

possuir implicações diretas nas diásporas contemporâneas, mostra-se útil na análise do sujeito 

diaspórico de Circle K Cycles. Em seguida, articulamos economia global e mão de obra 

diaspórica à luz dos pressupostos teóricos de Sudesh Mishra (2006), Robin Cohen (1997) e 

Stuart Hall (1990, 2006). 
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5.1.1 Globalização e disjunções   

 

Delimitar e problematizar o conceito de globalização requer um discernimento das 

variadas conotações que o termo adquiriu no debate acadêmico. Em “Spatial Criticism: 

Critical Geography, Space, Place and Textuality”, por exemplo, Wegner (2002) dá início ao 

debate afirmando que “qualquer conceito como ‘globalização’ é, desde já, profundamente 

ideológico, obstruindo os interesses e a agência específicos envolvidos em tal processo de 

reterritorialização espacial” (WEGNER, 2002, p. 189).289 King (1997) também leva em 

consideração os perigos das formulações simplificadas em relação ao conceito de 

globalização, partindo das definições de mundo e globo encontradas no Oxford English 

Dictionary. Para definir mundo, são necessárias quatro páginas, ao passo que o conceito de 

globo ocupa apenas meia página no dicionário: “Globo [...] tem uma conotação mais limitada, 

se referindo, mais especificamente, à terra  ou ao globo terrestre” (KING, 1997, p. 11),290 

afirma o autor. Se a palavra globo não é elucidada de maneira satisfatória, o uso do termo 

globalização também necessita ser amadurecido ou, no mínimo, delimitado, a fim de amenizar 

a ambiguidade que o caracteriza. 

 Robertson (1987), em “Globalization and Societal Modernization: a Note on 

Japan and Japanese Religion”, oferece alguns possíveis pontos de partida para o debate sobre 

o tema: o surgimento da condição humana global, a consciência do global em si e a 

globalização vista como “a cristalização do mundo inteiro como um espaço único,” 

(ROBERTSON, 1987, p. 38).291 O termo cristallization sugere, em inglês, pelo menos dois 

sentidos aplicáveis ao contexto teórico da globalização. No The American Heritage 

Dictionary of the English Language, o verbo crystallize é o mesmo que “dar uma forma 

definida, precisa e, geralmente, permanente” (HERITAGE, 2004, p. 1).292 Em português, o 

verbete “cristalização” é explicado de forma semelhante, mas com o acréscimo das noções de 

fixidez e imobilização. Entretanto, o Macmillan English Dictionary for Advanced Learners 

sugere outro sentido para o ato de cristalizar-se: “tornar-se definido ou compreendido 

facilmente” (MACMILLAN, 2007, p. 358),293 associando o verbo à expressão adjetivada 

crystal clear, que se refere ao que é “extremamente óbvio ou fácil de entender” 
                                                 
289 “any concept like ‘globalization’ is always already a deeply ideological one, occluding the particular agency 
and interests involved in such a process of spatial reterritorialization.” 
290 “Globe [...] has a more limited connotation, referring more specifically to the earth or terrestrial globe.” 
291 “the crystallization of the entire world as a single space.” 
292 “To give a definite, precise, and usually permanent form to.” 
293 “To become definite or easily understood.” 
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(MACMILLAN, 2007, p. 358).294 A noção de obviedade e entendimento destoa da ideia de 

estagnação ou fixidez. Assim, a globalização vista como a cristalização do mundo em um 

único espaço, nos termos de Robertson (1987), está mais compatível com a evidência de que, 

cada vez mais, o homem contemporâneo adquire consciência do mundo como um todo.  

A conscientização acerca do globo parece ser uma premissa no debate em que se 

pretende definir globalização. No entanto, como ocorre tal processo? Fatores como a 

mobilidade global e uma de suas consequências principais, a interconectividade, são os 

motores da globalização. Tomemos como base o conceito de conectividade complexa de 

Tomlinson (1999a). Para o autor, a expressão é utilizada para se referir a múltiplas 

articulações em escala mundial, “variando, desde as relações sócioinstitucionais que estão 

proliferando entre indivíduos e coletividades em todo o mundo, até a ideia de ‘fluxo’ 

crescente de mercadorias, informações, pessoas e práticas, através de fronteiras nacionais” 

(TOMLINSON, 1999a, p. 2).295 Tomlinson (1999a) assinala ainda que a conectividade 

complexa se realiza por modalidades mais concretas de conexão, como o sistema de 

transporte aéreo internacional ou, de forma mais abstrata, via sistemas eletrônicos de 

comunicação. Assim, o autor define que “globalização se refere à rede de interconexões e 

interdependências, continuamente densa e rapidamente em desenvolvimento, que 

caracterizam a vida social moderna” (TOMLINSON, 1999a, p. 2).296 Em “A Global 

Society?”, Anthony McGrew (1992) afirma que a globalização é “simplesmente a 

intensificação da interconectividade global” (MCGREW, 1992, p. 63).297 A discussão de 

McGrew (1992) é exemplificada por situações de política internacional, mas sua formulação 

pode ser reaplicada em uma perspectiva sociocultural, como avalia Tomlinson (1999a).298  

A constatação de uma crescente interconectividade no mundo contemporâneo 

pode ser inequívoca, como observamos em McGrew (1992), mas o estudo de suas 

implicações demonstra complexidade. Appadurai299 (1999) é quem melhor identifica a 

dinâmica da globalização no seminal ensaio “Disjuncture and Difference in the Global 

Cultural Economy”. O autor propõe que pensemos o mundo contemporâneo como resultado de 

                                                 
294 “Extremely obvious or easy to understand.” 
295 “varying from the social-institutional relationships that are proliferating between individuals and collectivities 
worldwide, to the idea of increasing ‘flow’ of goods, information, people and practices across national borders.” 
296 “globalization refers to the rapidly developing and ever-densening network of interconnections and 
interdependences that characterize modern social life.” 
297 “…simply the intensification of global interconnectedness.” 
298 Assim como Tomlinson (1999a, 1999b), Hall (1990) e Cohen (1997) também reforçam suas discussões sobre 
globalização citando o trabalho de Anthony McGrew (1992). 
299 Mishra, S. (2006) considera Appadurai um dos mais importantes teóricos da diáspora. Nesta tese, entretanto, 
a teoria da disjunção e das paisagens culturais globais – scapes – somente são aproveitadas neste capítulo, por se 
referirem a um contexto mais condizente com Circle K Cycles.  
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fluxos globais que se cruzam, representados por meio de cinco cenas ou paisagens: 

ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, finanscapes e ideoscapes. Cunhados por Appadurai 

(1999), esses termos se referem, respectivamente, aos fluxos de pessoas, de informação e 

imagens midiáticas, de tecnologia, de capital e de ideologias, sempre em escala global. A 

diáspora está entre as entidades que protagonizam o emaranhado constituído por esses fluxos: 

 
Uso os termos com o sufixo comum -scape para indicar, primeiramente, que não 
implicam relações pré-determinadas objetivamente, que parecem o mesmo de todos 
os ângulos de visão, mas são, mais propriamente, construtos profundamente 
perspectivais, muito flexionados por situabilidades linguísticas e políticas, de 
diferentes tipos de atores: estados-nações, multinacionais, comunidades diaspóricas, 
bem como agrupamentos sub-nacionais e movimentos (quer sejam religiosos, 
políticos ou econômicos), e até grupos íntimos e presenciais como vilas, vizinhanças 
e famílias. (APPADURAI, 1999, p. 221-22, grifo nosso)300 

   

As paisagens identificadas por Appadurai (1999), cujos detalhes apresentamos 

mais adiante, retratam um mundo de “disjunções entre economia, cultura e política” 

(APPADURAI, 1999, p. 221).301 Por ser específica para cada contexto, a disjunção é dotada, 

como relata Appadurai (1999), de perspectivismo, flexibilidade e situacionismo, não podendo 

ser simplificada por meio de oposições binárias como centro e periferia, ocidente e oriente ou 

norte e sul. Em outras palavras, tais paisagens fluem por superfícies irregulares ou, conforme 

King (1997) assinala, constituem “fluxos não-isomórficos” (KING, 1997, p. 11).302 Mishra 

(2006), ao discutir o pensamento de Appadurai (1999), concorda que as paisagens se 

“relacionam umas com as outras de formas profundamente disjuntivas e fortuitas” (MISHRA, 

2006, p 157).303 A fim de fortalecer tal constatação, Mishra (2006) toma o exemplo do Japão 

mencionado em Appadurai (1999) e o desdobra, interpretando-o segundo a própria teoria dos 

fluxos culturais globais:  
 
A receptividade do Japão às ideias e valores importados (ideoscapes) e sua 
habilidade para exportar bens de consumo (incluindo technoscapes) para 
diversas culturas e mercados raramente possui qualquer relação, determinista 
ou outra, com sua intransigência lendária em assuntos de imigração 
(ethnoscapes). (MISHRA, 2006, p. 157)304 

                                                 
300 “I use terms with the common suffix scape to indicate first of all that these are not objectively given relations 
which look the same from every angle of vision, but rather that they are deeply perspectival constructs, inflected 
very much by the historical, linguistic and political situatedness of different sorts of actors: nation-states, 
multinationals, diasporic communities, as well as sub-national grouping and movements (whether religious, 
political or economic), and even intimate face-to-face groups, such as villages, neighborhoods and families.” 
301 “disjunctures between economy, culture and politics”  
302 “non-isomorphic flows” 
303 “relate to one another in profoundly disjunctive and fortuitous ways” 
304 Japan’s receptivity to imported ideas and values (ideoscapes) and ability to export commodities (including 
technoscapes) to a diversity of cultures and markets bears scarcely any relation, deterministic or otherwise, to  its 
legendary intransigence on matters of immigrations (ethnoscapes) (MISHRA, S. 2006, p. 157) 
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 Ao relacionar, nesse exemplo, os fluxos de pessoas, informações e imagens 

midiáticas, tecnologia, capital e ideologias entre si, Mishra (2006) confirma que a noção de 

disjunção talvez seja a principal contribuição do ensaio de Appadurai (1999). Afinal, como 

demonstra o exemplo do Japão, cada caso estudado deve constituir um emaranhado peculiar e 

heterogêneo, podendo apresentar resultados imprevisíveis. Devido a isso, a teoria de 

Appadurai (1999) é aplicável a diferentes conjunturas, sendo útil, como conclui Mishra 

(2006), aos propósitos de estudo da diáspora.  

Também podemos relacionar o exemplo japonês aos objetivos específicos deste 

capítulo. A disjunção que ocorre no Japão pode e deve ser relacionada à Circle K Cycles, obra 

em que a construção do sujeito diaspórico é claramente influenciada pela forma como os 

fluxos culturais ocorrem no contexto japonês. A resistência do cidadão japonês ao imigrante 

provoca um sentimento de rejeição no sujeito diaspórico nipo-brasileiro, um ingrediente que 

faz parte de seu processo de identificação. Por fim, é preciso deixar claro que nosso foco em 

Circle K Cycles não é a análise da incidência dos fluxos culturais globais na sociedade 

japonesa como um todo, mas somente em relação à comunidade diaspórica brasileira 

instalada naquele país. Portanto, na investigação de personagens neste capítulo, um dos 

objetivos é averiguar como os fluxos culturais característicos da globalização se articulam ao 

sujeito diaspórico em seu processo de construção.   

 

5.1.2 Economia global e mão de obra diaspórica   

 

O vínculo entre os fluxos culturais globais de Appadurai (1999) e o sujeito diaspórico 

depende de um esclarecimento sobre a dimensão econômica da globalização e suas implicações 

nas diásporas contemporâneas. Isso se deve ao fato de que Circle K Cycles enfatiza o sujeito 

diaspórico em seu ambiente de trabalho ou em situações ligadas às questões econômicas.   

A articulação entre economia global e diáspora tem sido objeto de estudo de 

teóricos como Sudesh Mishra (2006), Robin Cohen (1997) e Stuart Hall (1990, 2006). Em 

Diaspora Criticism, Mishra (2006) destaca o lado econômico-financeiro da globalização. 

Segundo o autor, o mundo passa por uma “‘virada’ econômica em que formas nacionais de 

acumulação de capital estão sendo suplantadas por práticas transnacionais (como a 

terceirização de indústrias de serviço) que anunciam um sistema mundial integrado” 
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(MISHRA, 2006, p. 147).305 Ao mesmo tempo, a noção de uma integração mundial como 

consequência da globalização é criticada pelo autor, que vê os fluxos globais contemporâneos 

como geradores de disparidades e desequilíbrios. Mishra (2006) acredita que uma 

“globalização unilateral” é ditada pelos países do G8, beneficiando certos segmentos internos 

dessas nações.  

Se um lado é beneficiado, certamente há outro que sofre. Mishra (2006) vê como 

consequência da globalização unilateral o surgimento de “exércitos maciços de mão de obra 

reserva” (MISHRA, 2006, p. 151) nos países periféricos. O autor acrescenta: “o capital 

independente, de fato, estimula certos fluxos transnacionais de pessoas (legalizados, efêmeros 

ou outros), e seria tolo negar isso, mas também desencoraja tais movimentos, ao eliminar 

sistematicamente as opções para as populações periféricas” (MISHRA, 2006, p. 151-2).306 

Apesar de não expressá-la de maneira direta, a relação que Mishra (2006) pretende 

estabelecer entre as formas modernas de dispersão social e a globalização está 

intrinsecamente relacionada com a migração em larga escala por razões de trabalho, 

incluindo, portanto, as diásporas que possuem esta motivação.   

Cohen (1997) as denomina  labour diasporas ou diásporas de mão de obra no livro 

Global Diasporas (1997), obra em que o autor se dedica a categorizar e a discutir as diásporas 

contemporâneas. Criteriosamente, Cohen afirma que trabalhadores “além-mar” não são 

necessariamente uma diáspora, a não ser que desenvolvam uma consciência diaspórica 

caracterizada por fortes laços de união do grupo, uma ligação com a terra de origem e altos 

níveis de exclusão social na sociedade de destino (COHEN, 1997, p. 57-8). No capítulo três 

dessa obra, Cohen utiliza a diáspora indiana como exemplo central. O autor chega a 

questionar se uma diáspora desse tipo não seria um novo sistema de escravidão: “Os 

contratadores eram cruéis, a jornada horrível e os acordos feitos para a proteção legal dos 

trabalhadores eram inadequados” (COHEN, 1997, p. 61).307 Mais adiante, Cohen (1997) 

discorre sobre as diferenças entre os três principais grupos étnico-religiosos da diáspora 

indiana: os siques, os hindus e os muçulmanos. Apesar de seu foco estar nas distinções de 

cunho religioso, o autor constata que, na diáspora, os três grupos são igualmente 

discriminados:  

                                                 
305 “… an economic ‘turn’ whereby national forms of capital accumulation are being supplanted by transnational 
practices (such as the  outsourcing of service industries) that herald an integrated world system.” 
306 “Delinked capital does encourage certain transnational flows of people (legal, ephemeral or otherwise), and it 
would be foolish to deny that, but it also discourages such movements by systematically closing down options 
for peripheral populations.” 
307 “The recruiters were ruthless, the journey was horrific and the arrangements made for the legal protections of 
the workers were inadequate.” 
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Os trabalhadores de contrato eram colocados em alojamentos coletivos, sujeitos a 
um regime penoso e separados do resto da sociedade na qual se encontravam. [...] 
Os indianos eram considerados intrusos para quem arrendamentos de curto prazo era 
o máximo que poderia ser concedido. (COHEN, 1997, p. 64-5)308 

 

Mesmo reunindo tantas evidências negativas sobre a diáspora de mão de obra 

indiana, Cohen não dá como certa a analogia entre as péssimas condições de trabalho e a 

escravidão. Pelo contrário, o autor procura destacar, como é de seu estilo, exemplos de 

famílias ou grupos bem-sucedidos. Há uma minoria indiana que, na diáspora, dá início a 

pequenos negócios e ascende a certo nível educacional e material, desvinculando-se da 

pobreza rural que assola a maioria.  

O tom otimista de Cohen está ainda mais evidente no capítulo “Diasporas in the 

Age of Globalization,” em que define cinco aspectos da globalização que favorecem o 

surgimento, a sobrevivência e a prosperidade das diásporas: a economia mundial, a migração 

internacional, o desenvolvimento das chamadas cidades globais, a criação de culturas locais e 

cosmopolitas e a desterritorialização das identidades sociais (COHEN, 1997, p. 157).  Cohen 

(1997) ilustra cada um dos cinco aspectos que propõe com exemplos de diásporas diversas, 

mas que se encontram em situação bem mais favorável que a diáspora indiana, citada em seu 

capítulo três. Porém, na conclusão do capítulo cinco, o autor parece desconsiderar o caso 

indiano, argumentando que “diasporização” e globalização são fenômenos separados, “mas 

que ‘combinam’ extremamente bem” (COHEN, 1997, p. 175),309 pois as diásporas estariam 

preparadas para as mudanças constantes do mundo globalizado, sendo capazes de se adaptar e 

se beneficiar nessa conjuntura.  

Outros teóricos, entretanto, não veem a relação entre diáspora e globalização de 

forma tão positiva, o que nos leva a crer que Cohen (1997) é excessivamente otimista. Em 

entrevista concedida a Prina Werbner, Hall (2006) expõe uma opinião mais realista, 

considerando prós e contras da globalização para o grupo diaspórico. Um exemplo positivo é 

o desenvolvimento de habilidades cosmopolitas, como a aquisição de uma língua estrangeira. 

Por outro lado, o convívio com a hostilidade na sociedade receptora pode acarretar vários 

tipos de transtornos para o sujeito diaspórico. Questionado sobre o papel das diásporas em um 

mundo globalizado e cosmopolita, Hall (2006) afirma que: 
 

                                                 
308 “The indentured workers were housed in mass barracks, subjected to a harsh regime and separated from the 
rest of society in which they found themselves. [...] Indians were regarded as intruders for whom short-term 
leases were the most that could be conceded.” 
309 “…but they “go together” extremely well.” 
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Dado o retrato conflitante da globalização, […] Eu entenderia a corrente enorme de 
movimentos transnacionais por razões variadas, sabe, direcionada por guerra civil, 
pela limpeza étnica, pela fome, pelo desastre ecológico e pela busca de proveitos 
econômicos, você sabe, qualquer que seja essa onda de povos e de movimentos pelo 
mundo, chamo isso de globalização de baixo para cima. (HALL, 2006, p.1, grifo 
nosso)310 

 

Da forma como é definido por Hall (2006), o conceito de “globalização de baixo 

para cima” reúne motivações variadas para o deslocamento, que extrapolam a questão 

econômica. Ao mesmo tempo, o teórico estabelece como foco o movimento de populações 

pobres, tradicionalmente desconsideradas nos debates sobre globalização. As duas condições 

que caracterizam a “globalização de baixo para cima” são importantes, podendo ser aplicadas 

a Circle K Cycles. Afinal, o sujeito diaspórico que temos por objeto de estudo se constrói em 

uma diáspora motivada pela necessidade econômica, fator que abordaremos em conjunto com 

aspectos de identificação pertinentes a cada personagem. A abordagem de tais aspectos é 

inspirada pelos seguintes questionamentos formulados por Hall (2006), na mesma entrevista 

em que define a “globalização de baixo para cima”:  

 
A questão, então, é: qual a posição deles? Qual é a posição deles em relação aos 
lugares em que se encontram? Qual é sua relação com os lugares de onde vem? E 
qual é a compreensão que têm disso? […] Esta é a questão de identidade que me 
interessa. Como você entende a si mesmo e sua vida, se esse movimento entre 
lugares, culturas religiões, línguas, civilizações, histórias e tempos é sua realidade 
vivida? […] Como posso dizer isso sou eu? (HALL, 2006, p. 1)311 

 

Diretamente relacionadas ao sujeito diaspórico, as questões aqui lançadas por Hall 

(2006) são propostas também por outros teóricos, mas Hall (2006) associa diáspora e 

identidade de forma mais densa. Em “Cultural Identity and Diaspora,” Hall pondera que “as 

identidades culturais são os pontos de identificação, os pontos instáveis de identificação ou 

sutura, que são formulados dentro de discursos históricos e culturais. Não são uma essência, 

mas um posicionamento” (HALL, 1990, p. 226).312 A noção de posicionamento do sujeito – 

                                                 
310 “…given the conflicting picture of globalization, […] I would see the enormous tide of transnational 
movements, for various reasons, you know, driven by civil war, ethnic cleansing and famine and, ecological 
disaster and search for economic benefits, you know, whatever this tide of peoples and of movements across the 
world, I call this globalization from below.” 
311 “The question then is, what is their position? What is their position in relation to the places they find 
themselves in? What is their relation to the places where they come from? And what sense do they make of that? 
[…] This is the identity question I’m interested in.  How do you make sense of yourself, out of your life, if this 
movement between places, cultures, religions, languages, civilizations, histories, times is your lived reality? […] 
How can you say this is me?” 
312 “Cultural identities are the points of identification, the unstable points of identification or suture, which are 
made, within the discourses of history and culture. Not an essence but a positioning.” 
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subject positioning – delimita a ênfase que pretendemos dar na discussão sobre o 

comportamento e a ação do sujeito diaspórico de Circle K Cycles.  

 

5.2 O sujeito diaspórico no contexto contemporâneo globalizado  

 

Estabelecidas as características das disjunções entre os fluxos culturais globais, das 

diásporas de mão de obra e da “globalização de baixo para cima”, cabe-nos verificar como 

podem ser associadas ao sujeito diaspórico de Circle K Cycles. A priori, pode-se afirmar que 

os princípios discutidos incidem sobre todos os sujeitos diaspóricos, apesar de provocarem 

efeitos distintos em cada um. Inicialmente, tratamos desses princípios comuns, tendo o 

contexto da personagem Zé Maria, do conto “Three Marias”, como parâmetro. 

Assim como em Brazil-Maru, o sujeito diaspórico em Circle K Cycles também se 

vê diante de situações que cerceiam sua liberdade e limitam suas possibilidades de 

identificação. As amarras e os limites, porém, são reconfigurados em um contexto 

contemporâneo globalizado. A comunidade diaspórica brasileira não tem, por exemplo, um 

líder de atitude feudal como Kantaro, que determina os papéis de cada um e usa de força e 

intimidação para controlar cada indivíduo, de acordo com seus interesses. Entretanto, há um 

sistema a que o decasségui se submete – denominado Programa de Sete Pontos pela 

personagem Zé Maria – que, de certa forma, atualiza a proposta de Kantaro de Brazil-Maru, 

já que visa a impor um controle sobre aqueles que se submetem às condições de trabalho e de 

vida no Japão.  

O programa, segundo Zé Maria, possui sete agentes: o governo japonês e as 

grandes empresas, as empreiteiras, as agências de viagem, os bancos, as agências de 

despachos, companhias telefônicas e jornais (YAMASHITA, 2001, p. 33-34). Por 

necessidade de mão de obra barata, as grandes corporações pressionam o governo para que 

autorize a entrada de descendentes japoneses e suas famílias. Nesse aspecto, a conjuntura do 

decasségui no Japão ratifica o conceito de “virada econômica” de Mishra (2006). O autor faz 

uso dessa expressão para designar a prática transnacional que se encontra ilustrada em Circle 

K Cycles, sendo característica da era da globalização e realizada pelo Japão, um dos países do 

G8. Ao estimular o deslocamento internacional de brasileiros para suprir necessidades 

econômicas da indústria japonesa, o governo daquele país promove a formação de uma 

diáspora, conforme retratado em Circle K Cycles, uma conjuntura que também pode ser 

analisada segundo o conceito de ethnoscapes, de Appadurai (1999). O termo indica:  
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a paisagem de pessoas que constituem o mundo cambiante em que vivemos: turistas, 
imigrantes, refugiados, exilados, trabalhadores convidados e qualquer grupo ou 
indivíduo em movimento que constituem um aspecto essencial do mundo e parecem 
afetar a política das e entre as nações a um grau sem precedentes até o momento. 
(APPADURAI, 1999, p. 222) 313 
 

 Por meio dessa definição, Appadurai (1999) enumera todas as categorias de 

deslocamento humano que ocorrem a partir das últimas décadas do século XX, como se 

desejasse abarcá-las por meio do termo ethnoscapes. Em uma primeira instância, isso pode 

dar a entender que a teoria de Appadurai (1999) é muito abrangente, não sendo útil para o 

exame das especificidades de uma diáspora como a de Circle K Cycles. Entretanto, a 

teorização das ethnoscapes de Appadurai (1999) contribui para situar a diáspora de Circle K 

Cycles em relação às complexidades do contexto mundial globalizado, diferenciando-a de 

diásporas mais antigas, mesmo a de Brazil-Maru, que tem início nos anos 20. Essa 

complexidade é discutida por meio da própria formulação de Appadurai (1999), que prevê um 

emaranhado composto também pelos outros tipos de fluxos culturais globais ou scapes. O 

mais relevante, nesse caso, é notar que em cada contexto esse emaranhado ganha 

características próprias, cuja investigação nos é estimulada por meio do sujeito diaspórico 

retratado em Circle K Cycles. 

Dessa forma, com a anuência de um Estado a serviço das corporações, o 

deslocamento de brasileiros para o Japão se realiza, dando início ao Programa dos Sete Pontos 

de Zé Maria. A personagem destaca que o prosseguimento do esquema se dá com as 

empreiteiras, mediadoras no processo de contratação do trabalhador estrangeiro pela indústria 

japonesa. A atividade das empreiteiras é ilegal, “mas as grandes empresas não querem ter o 

trabalho de contratar decasséguis. Então, o governo, controlado pelas grandes empresas, faz 

vista grossa” (YAMASHITA, 2001, p.33).314 A avaliação indignada, feita pela personagem 

Zé Maria, encontra respaldo na discussão sobre globalização realizada por Mishra (2006), que 

discorre sobre a terceirização do trabalho em escala global como uma forma de baratear os 

custos operacionais. Operários como os decasséguis são um exemplo disso, pois não recebem 

direitos trabalhistas e possuem salários bem menores que os pagos aos cidadãos japoneses. 

Esse cenário, até agora constituído pelo governo japonês, grandes empresas, empreiteiras e 

decasséguis, também está de acordo com a chamada globalização unilateral que, nos termos 

de Mishra (2006), favorece apenas um dos lados. As grandes empresas, situadas no Japão, se 

                                                 
313 “…the landscape  of persons who constitute the shifting world  in which we live: tourists, immigrants, 
refugees, exiles, guestworkers, and any moving groups and individuals that constitute an essential feature of the 
world, and appear to affect the politics of and between nations to a hitherto unprecedented degree.” 
314 “But businesses don’t want the trouble of hiring dekasegi. So Government, controlled by business, looks the 
other way.” 
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beneficiam da exploração da força de trabalho diaspórica, que é parte dos chamados exércitos 

de mão de obra reserva (MISHRA 2006). No caso de desaceleração da atividade econômica, 

trabalhadores como os decasséguis são descartados e manipulados com “programas de 

incentivo” de retorno ao país de origem, sob a alegação de que não há mais empregos.315  

Zé Maria também explica o papel das agências de viagem, bancos, agências de 

despachos, companhias telefônicas e jornais como agentes do Programa de Sete Pontos. 

Juntos, esses agentes são instrumentos que proporcionam o fluxo de pessoas, capital, 

informação, imagens midiáticas, ideias e notícias, em condições que fogem ao previsível, 

conforme teoriza Appadurai (1999). Os bancos, por exemplo, proporcionam a circulação de 

capital em escala global ou finanscapes, uma paisagem que Appadurai considera difícil de 

acompanhar devido à rapidez cada vez maior com que ocorre: “mercados de moeda corrente, 

bolsas de valores nacionais e especulações sobre commodities movimentam um super capital 

por meio de catracas nacionais em velocidade ofuscante, com implicações vastas e absolutas 

para pequenas diferenças de pontos percentuais e unidades de tempo” (APPADURAI, 1999, 

p. 223).316 A explicação de Appadurai (1999) descreve transações financeiras de grandes 

proporções que tomaram conta do mundo nas últimas décadas, mas a economia gerada pela 

força de trabalho decasségui não é nada desprezível: “Somando tudo, são 2 bilhões de dólares, 

meu amigo! Negócio é negócio” (YAMASHITA, 2001, p. 34), 317 diz Zé Maria, ao avaliar a 

movimentação do envio de dinheiro dos decasséguis para suas famílias no Brasil. 

Destarte, o narrador chega à conclusão de que o esquema de manipulação descrito 

por Zé Maria pode ser melhor qualificado de “armadilha” (YAMASHITA, 2001, p. 33) para 

decasséguis: “Com um programa desses, o que um decasségui tem a perder, a não ser sua 

vida, enquanto todos estão ganhando dinheiro à custa de sua desgraça” (YAMASHITA, 2001, 

p. 34).318 Apesar da reflexão não deixar dúvidas quanto ao caráter falacioso do esquema, o 

narrador ressalta, em comentário final, que todo decasségui no fundo conhece e aceita o 

Programa de Sete Pontos, não podendo, portanto, ser simplesmente classificado de “pobre 

vítima” (YAMASHITA, 2001, p. 34) ou coitado.  

                                                 
315 A edição 2038 da Revista Veja, publicada em 12 de dezembro de 2007, destaca na reportagem especial “O 
Brasil do sol nascente: os 100 anos da imigração japonesa”, a estagnação da economia do Japão a partir de 1994 
e a consequente diminuição do crescimento da população de brasileiros naquele país, que em breve deverá se 
estabilizar para então diminuir.  
316 “Currency markets, national stock exchanges, and commodity speculations move mega-money through 
national turnstiles at blinding speed, with vast absolute implications for small differences in percentage points 
and time units.” 
317 “Put it all together, it’s 2 billion dollars a year, my friend! Business is Business.” 
318 “With a program like this, what’s a dekasegi got to lose but his life while everyone else is making money out 
off his disgrace.” 
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A história de Zé Maria, vista aqui como ilustração do contexto contemporâneo e 

globalizado do sujeito diaspórico de Circle K Cycles, pode ser ainda examinada à luz do 

conceito de diásporas de mão de obra de Cohen (1997), no que se refere às condições 

precárias de moradia. Se o sujeito da diáspora indiana é instalado em alojamentos coletivos, 

com os decasséguis de Circle K Cycles a situação não é muito diferente. Eles também se 

deparam com falsas promessas de moradia digna, só descobertas depois: “Chegando ao Japão, 

a empreiteira mandou alguém buscá-lo, colocaram-no com outros sete homens em um 

apartamento de dois cômodos, um bangalô de metal pré-fabricado” (YAMASHITA, 2001, p. 

35).319 É Zé Maria quem vivencia essa decepção. Ele cogita reclamar da forma como é 

instalado, mas, em uma semana, por estar excessivamente cansado, ele não mais percebe a 

presença dos outros homens.  

Além da longa jornada de trabalho, o sujeito diaspórico em Circle K Cycles é 

limitado a realizar somente tarefas perigosas nas fábricas: “Agora, eles giram em torno dos 

três Ks: Kitanai, Kitsui e Kigen. Trabalho considerado sujo, difícil e perigoso” 

(YAMASHITA, 2001, p. 32).320 A esse tipo de trabalho somam-se longas horas extras e 

trabalho nos fins de semana, que resultam em um esgotamento mental e físico do trabalhador. 

Uma consequência comum entre os decasséguis é a mutilação do corpo, como ocorre com Zé 

Maria: “Duas semanas depois, ele estava cochilando no trabalho. Os homens que dividiam o 

quarto com ele roncavam. Estava perdendo sono e emagrecendo. Em vez de perfurar quando 

devia perfurar, desceu a guilhotina para cortar. Seus dedos estavam na frente” 

(YAMASHITA, 2001. p. 36).321 Acidentes de trabalho que causam mutilação são apenas um 

entre os fatores que, com seu efeito traumático, abalam a auto-estima do sujeito diaspórico. 

No capítulo “May: Touch your Heart Circle K”, a colagem diversificada que compõe o texto é 

perpassada por notícias como: “Brasileiro mata família e tenta suicídio” (YAMASHITA, 

2001, p. 49), “Alunos de 15 anos confessam usar crack em Hamamatsu” (YAMASHITA, 

2001, p. 51) 322 e “Brasileiros desaparecidos” (YAMASHITA, 2001, p. 52).  

No conto “Hantai”, Sérgio é um decasségui frustrado, que se entrega ao 

alcoolismo. Quando bebe, tem acessos de loucura, quebrando móveis e revirando a casa.  A 

família e os amigos procuram um tratamento para Sérgio, mas não há psiquiatras 

                                                 
319 “Arriving in Japan, the contract company sent someone to pick him up, put him up with seven other men in a 
two-room apartment in a pre-fab tin box bungalow.” 
320 “ Now they circle the three Ks. Kitanai. Kitsui. Kigen. Work designated as dirty, difficult, dangerous.” 
321 “Two weeks later, He was falling asleep at his job. The men who shared his room snored. He was losing sleep 
and weight. Instead of drilling when he should drill, he brought down the guillotine to cut. His fingers were in the 
way.” 
322 “15 year-old students confess using crack in Hamamatsu.” 
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credenciados que falem português. A única psicóloga brasileira conhecida apenas faz 

aconselhamentos pelo telefone, limitando-se a sugerir que ele volte para o Brasil, onde poderá 

fazer um tratamento. A história de Sérgio, porém, sugere que as mazelas dos decasséguis 

possuem razões mais complexas: “O problema é que muita gente vem para o Japão achando 

que pode fugir de seus problemas. Vir para o Japão só piora as coisas” (YAMASHITA, 2001, 

p. 95).323 Dessa forma, com a narrativa de Sérgio, Yamashita parece desejar romper a 

tendência superficial de se atribuir todas as aflições dos decasséguis ao Japão às más 

condições em que vivem e trabalham, pois o desajuste social da personagem já existia 

anteriormente. A narrativa menciona que Sérgio nunca de fato soube o que queria da vida, 

sempre fazendo aquilo que era vontade de seus pais, japoneses que haviam imigrado para o 

Brasil. Para agravar ainda mais a questão, o irmão de Sérgio, Mário, é otimista, cheio de 

planos e trabalhador, o que faz com que Fátima, a amiga da família, questione: “Por que os 

irmãos são tão diferentes?” (YAMASHITA, 2001, p.96).324Assim, a origem de tantos 

desatinos, apesar das evidências apresentadas, não é precisamente explicada pelo 

deslocamento, pelo país hospedeiro e nem mesmo pela família da personagem, permanecendo 

dotada de certa obscuridade, sem explicações definitivas, uníssonas ou totalizantes.  

Mesmo pintando um quadro variado no que se refere ao sujeito diaspórico, Circle 

K Cycles apresenta, em praticamente todos os capítulos, a tendência de criticar e denunciar 

um meio em que as condições de sobrevivência não são favoráveis. O Programa de Sete 

Pontos, as péssimas condições de moradia e trabalho são as causas gerais para acidentes de 

trabalho, alcoolismo, brigas, suicídios e assassinatos. Tantos fatores sociais negativos fazem 

com que o sujeito diaspórico se posicione de forma arredia na terra que o recebe, ao mesmo 

tempo em que se volta para a terra natal para encontrar forças. Em Brazil-Maru, vimos que 

existe, por parte dos personagens, a tendência de cortar relações com os familiares e 

conhecidos deixados no Japão: ninguém recebe ou envia cartas a parentes, por exemplo. Em 

Circle K Cycles, muitos dos sujeitos diaspóricos são homens e mulheres que viajam sem as 

famílias. Na diáspora de Circle K Cycles, a maioria dos indivíduos envia parte do salário 

ganho no Japão para os familiares no Brasil, com quem mantêm contato permanente e de 

quem sentem falta. No capítulo “Saudade”, da última seção  do livro, Yamashita discute o 

sentimento do decasségui, como se fizesse uma pausa para refletir sobre as histórias narradas 

até então. A saudade, que perpassa o dia a dia das personagens do livro, é apresentada como 

                                                 
323 “The problem is that a lot of people come to Japan thinking they can run away from their problems. Coming 
to Japan just makes it worse.”  
324 “Why are the brothers so different?” 
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uma “rede complexa de sensações que ressoam espontaneamente, como uma bossa nova que 

permanece em seu ouvido mental” (YAMASHITA, 2001, p. 135).325 A escritora recorre a 

Claude Lévi-Strauss e a Roberto da Matta em uma tentativa de definir saudade que, conforme 

reconhece, é um sentimento com especificidades somente encontradas na cultura brasileira. 

Trazida pelos portugueses, a palavra saudade, assim como o sentimento em si, foi enriquecido 

por todos os povos que se instalaram em terras brasileiras. No encerramento da breve 

discussão, Yamashita dá sua própria contribuição, advinda de seu trabalho de observação e relato:  
 
A saudade continua a viajar. Os imigrantes japoneses, como os outros, absorveram a 
saudade e, como o marujo, transformaram-na para si mesmos. Seus filhos a trazem 
em seu sangue, na pele, por trás de seus globos oculares, instalada em seus dentes; 
trazem-na agora por meio de uma rota de aeronave para a outra ponta do Velho 
Mundo. A saudade chegou ao Japão. (YAMASHITA, 2001, p. 136)326  
 

 Yamashita destaca a força e a fluidez da saudade que, por meio da diáspora 

brasileira, atinge o Japão, onde deve se unir às noções de natsukashii ou awa-re para, então, 

ser ressignificada a partir da experiência dos nipo-brasileiros na diáspora. A saudade, dessa 

forma, é um elemento específico do fluxo cultural global que se realiza no deslocamento que 

constitui a diáspora brasileira no Japão.  

Reunidos, os aspectos do contexto contemporâneo e globalizado que envolve o 

sujeito diaspórico de Circle K Cycles configuram uma série de conflitos no processo de 

construção identitária. Curiosamente, esses conflitos não são apenas aqueles criados e 

acontecidos no Japão, mas também os trazidos do Brasil, que acabam sendo mesclados aos 

atuais. Parte desses conflitos que afligem o sujeito diaspórico podem ser entendidos pela 

relação que o sujeito estabelece com o ambiente em que vive, estuda e trabalha.  As 

personagens que analisamos a seguir negociam o espaço em seu dia a dia, influenciando e 

sendo influenciadas, transformando e sendo transformadas. Com base na noção de subject 

positioning ou posicionamento do sujeito (HALL, 1990), podemos dividi-las em três grupos: 

as que se sentem e se posicionam como vítimas, as que transcendem essa condição e aquelas 

que oscilam entre uma e outra posição.  

 

 

 

                                                 
325 “…complicated net of sensations that resonate effortlessly as a bossa nova that lingers in your mind’s ear.” 
326 “Saudade continues to travel. Japanese immigrants, like the others, have absorbed saudade and, like the sailor, 
have transformed it for themselves. Their children carry it in their blood, under their skin, behind their eyeballs, 
set in their teeth, carry it now across an airborne route to the other end of the Old World. Saudade has arrived in 
Japan.” 
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5.3 Crianças na diáspora: presentes e futuros incertos 

 

A representação das crianças na diáspora em Circle K Cycles é de grande valia 

para a abordagem do posicionamento do sujeito em relação ao lugar em que se encontra e em 

relação ao lugar de onde vem (HALL, 2006). Porém, a análise do sujeito diaspórico mirim 

deve ser precedida de um comentário sobre Célia, pois é por meio dela que conhecemos as 

personagens mirins. O leitor a conhece no capítulo “Hantai”  �  palavra japonesa que 

significa de ponta-cabeça, em completa confusão ou desordem. Em sua casa, Célia recebe a 

visita de uma mãe brasileira, triste com o fato de não poder se comunicar com o filho: “Ele 

havia dito para seu professor que odiava seus pais porque eles trabalhavam até tarde toda 

noite. Dificilmente os via ou falava com eles, e quando falava em japonês – a única língua que 

entendia agora – seus pais não o entendiam” (YAMASHITA, 2001, p. 91).327 A situação 

reflete, além do desencontro linguístico entre gerações, o descaso do sistema de exploração da 

mão de obra decasségui com suas famílias, especialmente com as crianças e adolescentes. O 

problema deixa Célia tão preocupada que ela resolve se tornar professora de português dos 

próprios filhos, temendo que um dia o mesmo pudesse ocorrer em sua família. As aulas vão se 

firmando e logo “Tia Célia” começa a ensinar outras crianças brasileiras.  Seus alunos e 

alunas se encontram no mesmo processo: educados desde cedo em escolas japonesas, 

esquecem a língua portuguesa e por isso têm dificuldades em dialogar com os próprios pais, 

que não falam bem o japonês. A pequena sala de estar do apartamento de Célia é 

transformada em um espaço pedagógico: o alfabeto em um cartaz, livros e materiais didáticos 

em um armário, um quadro e “cartazes brasileiros coloridos de verde e amarelo” 

(YAMASHITA, 2001, p. 90).328 Nesse ambiente, a professora recebe seus alunos: 
 
Algumas crianças podiam traduzir de uma língua para outra, porém muitas delas 
conseguiam entender um pouco de português, mas falavam apenas japonês. Quando 
vinham para Célia, algumas eram terrivelmente tímidas, outras resistentes ou receosas 
de falar português. Ela trabalhava pacientemente com cada criança. Sua casa era um 
refúgio para erros e estímulo. (YAMASHITA, 2001, p. 90)329 

  

                                                 
327 “He had told his teacher that he hated his parents because they worked until late every night. He rarely saw or 
spoke with them, and when he spoke in Japanese – the only language he now understood – his parents did not 
understand him.” 
328 “…colorful green and yellow Brazilian posters.” 
329 Some children could translate back and forth between languages, but many children might understand some 
Portuguese but only speak in Japanese. When they came to Celia, some were terribly shy; others were stubbornly 
resistant to or afraid of speaking any Portuguese. She worked patiently with each child. Her place was a haven 
for mistakes and encouragement. 
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Fruto de sua inesperada carreira de professora de português, o espaço acolhedor 

criado por Célia possibilita ao leitor contemplar a criança na diáspora de Circle K Cycles e 

conhecer trajetórias diversificadas. Para a aluna Iara, as aulas de português têm duas 

motivações especiais: servem para melhorar seu relacionamento com sua mãe Fátima e 

proporcionam uma oportunidade para a menina falar dos conflitos que enfrenta na escola: 
  

― Eu sei como te provocaram, Iara, Lúcio falou. Yara, yara, yara!, escarneceu em 
japonês, fazendo careta e balançando as mãos.  
     Célia estava confusa. 
― Ele está certo, tia, Iara concordou tristemente. Meu nome em japonês significa 
algo como horrível, fedido ou feio. 
― Seu nome não é japonês. Iara é um lindo nome indígena, Célia tranquilizou. 
(YAMASHITA, 2001, p. 91)330  

 

As brincadeiras de mau gosto feitas com nomes parecem simbolizar a intolerância 

com a diferença no ambiente escolar. A colega de Iara, Asako, interrompe os exercícios para 

comentar: “ ‘Você acha seu nome ruim? Olha só o meu: saco! Que saco! Pelo menos aqui no 

Japão ninguém faz piada com meu nome.’ ‘O mundo todo precisa de umas aulas sobre 

respeito, sugeriu Célia’” (YAMASHITA, 2001, p. 91).331 A participação de Asako na 

conversa impede o leitor de avaliar a intolerância de forma unilateral: o abuso sofrido por Iara 

no Japão é semelhante ao que Asako sofria no Brasil. 

Apesar dos percalços, sujeitos diaspóricos como Iara e Asako seguem negociando, 

com saldo positivo, o dia a dia no entre-lugar em que se situam, o que não acontece com todas 

as crianças e jovens na diáspora. Tia Célia descobre histórias não muito felizes, como a do 

irmão mais velho de Asako, que chega ao Japão com 14 anos. Nessa idade, ele já não 

consegue mais acompanhar as aulas no idioma japonês. Desestimulado, o adolescente deixa a 

escola e começa a se meter em confusões. Seu pai, então, decide que o melhor para ele é 

trabalhar: “Então falsificaram sua idade e ele está ganhando muito dinheiro na fábrica, mas 

ele detesta o serviço” (YAMASHITA, 2001, p. 92),332 conta Asako. Esse caso também ilustra 

a fragilidade da criança na diáspora, à mercê da produtividade e do dinheiro, que parecem 

prevalecer acima de tudo. Célia teme pelo futuro incerto de jovens nipo-brasileiros como esse, 

que perdem a chance de estudar, tanto no Japão quanto no Brasil, enterrando-se no trabalho 

                                                 
330 “I know how you got teased, Iara”, Lúcio offered. “Yara yara yara!” he taunted in Japanese making a face and 
waving his hands.  
Célia looked confused.  
“He’s right, Tia”, Iara nodded sadly. “My name in Japanese means something like awful or stinky or ugly.” 
“Your name isn’t Japanese. Iara is a beautiful Indian name,” Célia reassured her.” 
331 “‘You think your name is bad, what about my name: saco! Que saco! At least no one here in Japan makes fun 
of my name.’ ‘The whole world needs lessons in respect’, suggested Célia.” 
332 “So they faked his age, and he’s making a lot of money in the factory. But he hates it.” 
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repetitivo das fábricas. Por outro lado, ela pensa sobre o marido, com curso superior no Brasil, 

mas trabalhando na fabricação de peças para a Toyota: “Salvar essas crianças era mais 

complicado que simplesmente ajudá-las a ter um diploma” (YAMASHITA, 2001, p. 92),333 

conclui Tia Célia.  

No mesmo capítulo, conhecemos outra personagem mirim: José. Uma análise 

comparativa entre José e Iara ilustra a imprevisibilidade do posicionamento do sujeito na 

diáspora. José e Iara têm nove anos de idade e são nascidos no Brasil, mas a menina chega ao 

Japão com dois anos e cresce alfabetizada em japonês. José, cuja família acaba de imigrar, é 

encaminhado à mesma escola de Iara. O estabelecimento não apresenta alternativas para 

crianças estrangeiras que não dominam o idioma japonês. Certo dia, o menino sai correndo da 

escola, enquanto Iara observa que está chorando: “José, José, Iara chamou. Você está pegando 

o caminho errado! Ele estava confuso e triste, descendo a rua errada. Logo estaria perdido. 

Todas as ruas pareciam iguais e ele não sabia ler as placas” (YAMASHITA, 2001, p. 87).334 

Iara o ajuda a voltar para casa. Os dois caminham na confusão das ruas “que parecem iguais”, 

descritas em detalhes pelo narrador. O bairro é o cenário do displaçamento do menino, fator 

somado à angústia de estar sem amigos, em uma cultura que não pode compreender e em um 

país que não o acolhe adequadamente. A situação é agravada pelos colegas, que o perseguem: 

“Estão provocando-o na escola como faziam comigo. Seu nome é José, então estavam 

gozando, chamando-o de josei, josei, como se ele fosse menina” (YAMASHITA, 2001, p. 

91),335 explica Iara. A escola, os colegas, o bairro e a ausência dos pais – decasséguis passam 

longas horas no trabalho – potencializam a saudade que José sente do Brasil, ao mesmo tempo 

em que aumentam sua aversão ao Japão: 

 
― O que estamos fazendo aqui? Gritou ele. Odeio aqui, quero ir pra casa. 
― Se quer ir pra casa, não é esse o caminho, disse ela. É aquele caminho, apontou. 
― Não é minha casa.  
― Ora vamos, disse Iara, e José, triste, a seguiu. (YAMASHITA, 2001, p.87)336  

  

                                                 
333 “Saving these children was more complicated than just helping them get a diploma.” 
334 “José! José! Iara called. You’re going the wrong way! He was so unhappy and confused, he was running 
down the wrong street. Soon he would be lost. All the streets looked the same, and he couldn’t read the signs.” 
335 “They are teasing him in school the same way they used to tease me. His name is José, so they were making 
fun calling him josei, josei, like that, like he was a girl.” 
336 ““What are we doing here?” he cried. “I hate it here. I want to go home.” 
“If you want to go home, it’s not this way,” she said.  
“It’s that way,” she pointed. 
“That’s not my home.” 
“Come on,” Iara said, and José followed her sadly.”   
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Nesse diálogo, Yamashita brinca com o conceito de lar, entendido de forma 

distinta por cada criança. Para Iara, o lar de José é o apartamento em que reside, logo ali, 

naquele bairro japonês. A menina não demonstra possuir laços afetivos com o Brasil, que é 

somente a terra em que nasceu. Sua ideia de lar está relacionada ao apartamento onde mora 

com a mãe. Entretanto, o que José chama de lar está ligado ao país de nascimento, ambiente 

em que se sente à vontade com a cultura, a língua, as pessoas e os lugares. A diferença de 

sentido do termo home, no diálogo das crianças, é semelhante à que se vê em textos teóricos 

sobre a diáspora. Tanto Safran (1991) quanto Cohen (1995, 1997, 1999) – assim como outros 

teóricos – optam pelo uso do vocábulo homeland para enfatizar que os estudos da diáspora 

estão intimamente relacionados com a terra natal. Mas homeland vai além de suas traduções 

mais usuais, como “terra natal” e “pátria”, ou simplesmente o “lugar de origem” no discurso 

diaspórico. Para José, o termo encerra a idéia de “lar” (home), lugar que idealiza como seguro 

e familiar. O menino emprega o termo em tom nostálgico e afetivo, uma ilusão que é 

reforçada na mente José pelas adversidades que enfrenta com os colegas na escola e com a 

ausência dos pais em casa. 

 As diferentes noções de lar apresentadas por José e Iara são fundamentais para 

particularizarmos o posicionamento de cada sujeito diaspórico em relação à terra de origem e 

à sociedade hospedeira. Iara tem a idade e a nacionalidade de José, estuda na mesma escola e 

reside no mesmo bairro que o menino, mas não está na condição de vítima. Iara é um sujeito 

diaspórico que negocia duas heranças culturais, habituado aos conflitos originados dessa 

circunstância. Ela, assim como outras crianças brasileiras que chegam ainda bebês ao Japão, 

vive a ironia de ter que aprender a língua de sua terra natal, que, de certa forma, é sua própria 

língua, mas ensinada como se fosse uma língua estrangeira. 

Nessa condição bastante peculiar, o conceito de home/homeland é reconfigurado, 

caracterizando a existência de uma “tensão [e resposta] criativa”, nos termos de Avtar Brah 

(1996): “o conceito de diáspora gera uma tensão criativa entre o discurso do “lar” e da 

“dispersão”, inscrevendo o desejo de voltar para casa ao mesmo tempo em que critica o 

discurso de uma origem fixa” (BRAH, 1996, p. 192-193).337 A duplicidade de sentido da 

palavra lar e as aulas de português de Iara são fatores que sugerem não haver um único lar de 

origem e que o retorno, como deseja José, não é possível. Uma personagem como Iara 

também ilustra o habitar de mais de um lar ao mesmo tempo, não no sentido do ambiente 

doméstico de conforto e proteção, mas sim de espaço de pertencimento. Assim, Iara retrata 

                                                 
337 “The concept of diaspora places the discourse of ‘home’ and ‘dispersion’ in creative tension, inscribing a 
homing desire while simultaneously critiquing discourses of fixed origins.” 
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um sujeito diaspórico que substitui a ideia de retorno ao lar – home-coming – pelo desejo de 

fazer para si um lar – home-ing, enquanto José é o sujeito diaspórico que se posiciona a partir 

da idealização de uma terra de origem isenta de conflitos.  

 

5.4 Mulheres e seus peculiares ofícios diaspóricos 

 

Em Circle K Cycles, Yamashita prioriza a representação de sujeitos diaspóricos 

femininos no exercício de tarefas inusitadas, como Tia Célia, a professora de português para 

brasileiros que esqueceram a própria língua. As personagens femininas não estão nas linhas 

de produção das fábricas japonesas, o que seria esperado de mulheres decasséguis, mas 

encontram-se em atividades profissionais incomuns, no comércio ou em pequenos negócios, 

que chamamos de ofícios diaspóricos. Por meio dessas atividades, Maria da Conceição, Alice, 

Miss Hamamatsu e Maria Madalena se posicionam, cada uma à sua maneira, no contexto 

contemporâneo e globalizado da diáspora de Circle K Cycles.   

Maria da Conceição dirige uma organização de proteção e apoio a trabalhadores 

decasséguis. Ao entregar seu cartão para um decasségui, Maria da Conceição 

automaticamente assume o papel da ativista e dá início ao seu discurso decorado: “Nosso 

programa é tríplice: assistência, conscientização, ativismo” (YAMASHITA, 2001, p.36).338 A 

luta por liberdade, bem-estar e direitos está intrinsecamente relacionada ao conceito de 

ideoscapes de Appadurai (1999), que “são, com frequência, diretamente políticos e 

frequentemente têm a ver com ideologias de Estados e as contra-ideologias de movimentos 

explicitamente orientados para ganhar o poder ou parte dele” (APPADURAI, 1999, p. 224).339 

A organização de Maria da Conceição é menos ambiciosa, mas sua atuação é 

verdadeiramente política, auxiliando decasséguis como Zé Maria, que tem os dedos mutilados 

na guilhotina da fábrica. Entretanto, Circle K Cycles não tem como foco a importância 

política da entidade, mas as frustrações de Maria da Conceição em seu papel da ativista 

solidária e atuante. Muitas vezes, os brasileiros assistidos nunca a agradecem: “Nem um 

cartão postal, nem uma doação, nem um único convertido a uma vida de ativismo. Não era à 

toa que Maria da Conceição perdia a cabeça” (YAMASHITA, 2001, p.37).340 A exceção é Zé 

Maria, que se junta a Maria da Conceição, transformando-se em seu companheiro de luta. 

                                                 
338 “Our program is threefold: assistance, education, activism.” 
339 “…are often directly political and frequently have to do with the ideologies of states and the counter-
ideologies of movements explicitly oriented to capturing state power or a piece of it.” 
340  “Not a postcard, not a donation, not a single convert to a life of activism. No wonder Maria da Conceição 
went bananas.” 
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Mencionada no terceiro capítulo desta tese, Alice é uma nisei de 40 anos que, ao 

contrário dos demais nipo-brasileiros, não está no Japão por necessidade, mas em busca de 

novas experiências de vida. Ela conhece Joji, um japonês abandonado pela esposa com três 

filhos pequenos, com quem acaba se casando: “A energia e a exuberância dela preencheram 

suas vidas. O arroz comum foi trocado pelo sabor brasileiro do alho, sal e azeite de oliva com 

uma concha de feijão. A nuvem negra do desaparecimento de sua esposa se dissipou” 

(YAMASHITA, 2001, p. 97).341 O tempero brasileiro, metáfora para a forma amorosa com 

que Alice reorganiza a vida de Joji, não se restringe aos cuidados familiares, mas também se 

refere aos negócios. Alice inicia um serviço de fornecimento de marmitas para decasséguis 

que prospera, fazendo com que Joji saia do emprego para ajudar no transporte, nas compras e 

nas entregas. Nesse trabalho, Alice se torna uma espécie de conselheira de decasséguis ou 

“um serviço social ambulante: fornece informações sobre plano de saúde, visto, carteira de 

motorista” (YAMASHITA, 2001, p. 84).342 Assim, uma fornecedora de marmitas como Alice 

se porta como mãe e “psicóloga” de decasséguis, extrapolando sua atividade comercial.  

Mesmo sendo pouco citadas no livro, Maria da Conceição e Alice são duas 

personagens que ilustram formas de posicionamento criativo da mulher na diáspora, por meio 

do desempenho de atividades profissionais que extrapolam os papeis a elas determinados. 

Mas a discussão do sujeito feminino na diáspora e seu posicionamento no contexto social 

globalizado pode ser aprofundada por meio de personagens como Maria Madalena e Miss 

Hamamatsu, que desempenham tarefas ainda mais incomuns, merecendo, portanto, uma 

exame mais detalhado.  

 

5.4.1 Maria Madalena Oliveira, ou Yoshiwara, ou Maria Maravilha ou... 

 

Maria Madalena é uma personagem que carrega as marcas da incerteza, da 

contradição e da trapaça, características apresentadas por meio de diferentes estratégias. A 

primeira é seu próprio nome, que, além de fazer referência à prostituta, personagem bíblica do 

Novo Testamento, varia conforme a situação, podendo ser Maria Madalena Oliveira, Maria 

Madalena Yoshiwara ou Maria Maravilha. Às vezes, vem grafado Maria Magdalena. Tantos 

nomes são indícios da improbidade que caracteriza a personagem e se confirma na narrativa, 

                                                 
341 “Her energy and exuberance filled their lives. Plain Rice was exchanged for the Brazilian taste of garlic, salt, 
and olive oil with a ladle of beans. The dark cloud of his wife’s disappearance lifted.” 
342 “…a walking social service: she’ll give the information about health insurance, your visa, your driver’s 
license.” 
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mas também sugerem as várias faces de um mesmo sujeito, que se posiciona de forma 

diferente em cada situação da vida.  

Yamashita a menciona primeiramente no começo do livro, na Seção “April”, 

capítulo “Three Marias”.  Nessa narrativa, Maria Madalena está na cadeia por ser dona da 

agência de empregos para decasséguis “Tudo Daijóbi”, negócio para o qual não possui 

licença. Depois de ser notícia nos jornais, ela é libertada por Zé Maria, que agora pertence à 

organização de Maria da Conceição, o único decasségui a se tornar um ativista na luta pelos 

direitos dos brasileiros no Japão. Já na saída da prisão, o leitor conhece o “talento” de Maria 

Madalena para representar papéis: “Maria Madalena olhou bem toda a cobertura da imprensa, 

molhou os lábios, umedeceu os olhos e sorriu para as câmeras, ao sair da prisão. Era o triunfo 

da justiça. E a desgraça de Zé Maria” (YAMASHITA, 2001, p. 38).343  

Fora da prisão, Maria Madalena seduz Zé Maria e retoma o negócio ilegal, 

convencendo-o a ser o presidente da agência. Meses depois, ela desaparece com o fundo de 

benefícios de cem trabalhadores associados: “As únicas coisas que deixou foram algumas 

fotos de seu corpo nu, debaixo de uma pilha de calcinhas. Meu Deus, que escândalo!” 

(YAMASHITA, 2001, p. 40).344 Ao fugir, deixando Zé Maria em maus lençóis, Maria 

Madalena revela-se, de fato, uma golpista e, a julgar pelas fotos encontradas, também 

envolvida em prostituição.  

Maria Madalena reaparece na seção seguinte de Circle K Cycles, em “Zero Zero 

Hum...aravilha/Zero Zero Onde...derful”, mas agora não está mais ligada à agência ilegal de 

empregos. Nesse capítulo, a escritora expõe, de forma cômica, outras faces de Maria 

Madalena, dando maior complexidade à personagem. O capítulo se organiza como um 

instrumento que veicula a mutabilidade da personagem, sua performatividade e a confusão de 

sua própria vida. Para produzir esses efeitos, Yamashita o apresenta em duas versões, 

português e inglês, ilustrando-o com algumas frases em japonês e entremeando-o por 

explicações de termos da língua japonesa aportuguesados pelos decasséguis, como, por 

exemplo: “Falar de keitai/ falar no celular” (YAMASHITA, 2001, p. 62) e “Tsukaretar/ Ficar 

cansado(a)” (YAMASHITA, 2001, p. 63). Posicionado exatamente nas páginas centrais de 

Circle K Cycles, “Zero Zero Hum...aravilha/Zero Zero Onde...derful” é um capítulo que se 

destaca dos demais também em termos gráficos: suas páginas são totalmente negras e 

funcionam, possivelmente, como uma estratégia que acompanha uma mudança de tema e de 

                                                 
343 “Maria Madalena looked over all the press coverage, wet her lips, watered her eyes, and smiled for the 
cameras as she emerged from prison. It was the triumph of justice. It was Zé Maria’s downfall” 
344 “Only things left were some photos of her naked body under a pile of panties. My God, what a scandal!” 
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ritmo da narrativa, suspendendo a atmosfera de temas sérios e de denúncias, abundantes na 

primeira metade do livro. Assim também é o texto, composto de fragmentos de passagens 

engraçadas, dando oportunidade ao leitor de conhecer a veia humorística de Yamashita.345  

Junto ao texto, há ilustrações de garotas em poses sensuais, em anúncios com 

números de telefone em destaque e propagandas em português de serviços telefônicos 

internacionais. Há ainda sete fotos de aparelhos telefônicos, alguns com pessoas e bonecos 

telefonando. De modo geral, pode-se associar tais fotos à importância da comunicação via 

telefone na vida do decasségui. Especificamente, podem ser relacionadas a Maria Madalena, 

que faz uso profissional do aparelho telefônico e ao fato de que o texto principal desse 

capítulo traz a voz de Maria Madalena em três conversas telefônicas simultâneas. Intercalados 

aos telefonemas, há trechos de notícias de jornais sobre o escândalo do extravio do dinheiro 

dos decasséguis, mencionado no capítulo “Three Marias”.  Os jornais divulgam informações 

contraditórias sobre Maria Madalena e seu paradeiro.  Dizem que ela é de Curitiba, Rio, 

Tóquio ou São Paulo, e sua idade 28 ou 32 anos. Suas possíveis profissões são dançarina 

artística, ex-atriz, hostess e prostituta. O paradeiro de Maria Madalena varia: Bahamas, Bahia, 

Belém ou Bali. As notícias também divergem sobre onde a trapaceira escondeu o dinheiro 

roubado: Singapura, Bangkok, Vancouver ou Porto Príncipe. 

O leitor conhece – ou desconhece – um pouco mais sobre Maria Madalena pelo 

conteúdo das conversas, organizados propositalmente em um texto fragmentado. Em um dos 

telefones, ela atende a clientela do serviço de “telesexo” direcionado para decasséguis: 
 
Alô, Maria Maravilha às suas ordens. Pois não, eu estou reconhecendo a sua voz. 
Quem? Pois é claro. Eu sempre me lembro da voz de um homem bonitão. Tudo 
bem se você nunca ligou antes. Sempre tem uma primeira vez, não é mesmo?  Para 
falar a verdade, tudo não passa de um fingimento. Não dá em nada se você não 
tiver uma boa imaginação. (YAMASHITA, 2001, p. 55) 346 
 

Maria Maravilha é a personagem que inventa para explorar economicamente a 

solidão e o desejo sexual de homens que trabalham longas horas, sem direito a lazer e longe 

de suas esposas e namoradas. As estratégias de persuasão de Maria Madalena são 

desmascaradas por meio de situações engraçadas, como no trecho citado. O discurso 

enganoso não convence, mas, mesmo assim, muitos clientes continuam na linha, aceitando o 

jogo do fingimento e da imaginação proposto por Maria Maravilha, como forma de aliviar a 

carência afetiva e solidão. Como os clientes do “telesexo” pagam por minuto, Maria 

                                                 
345 Os leitores que leram o primeiro romance de Karen Yamashita, Through the Arc of the Rain Forest (1990) já 
experimentaram o viés humorístico de sua literatura.  
346 Essa citação, assim como as outras do capítulo bilíngue “Zero Zero Hum...aravilha/Zero Zero Onde...derful”, 
são retiradas da versão em português. 
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Madalena os deixa esperando de propósito, enquanto conversa, simultaneamente, com Alice e 

com os clientes do periódico “Páginas Verde-Amarelas”.  

Nessa terceira linha telefônica, Maria Madalena vende anúncios com promessa de 

publicá-los nas “Páginas Verde-Amarelas”, um misto de jornal e lista telefônica voltado para 

a comunidade nipo-brasileira.  A publicação tem pequena tiragem e não há garantias de que 

seja de fato lida pelos decasséguis, mas a “empresária” fala animadamente sobre o grande 

sucesso e a penetração do jornal na comunidade: “As Páginas vão triplicar de tamanho. Se 

deixarmos só 100 cópias da (sic) Páginas em cada loja, já temos 30 mil Páginas para 

fornecer. Pense nisso!” (YAMASHITA, 2001, p. 62-63). Ela convence os anunciantes a 

comprarem anúncios de um quarto de página, meia página ou página inteira, criando falsas 

histórias sobre concorrentes que já adquiriram espaços maiores e “ensinando” que investir um 

pouco mais pode ser vantajoso para os negócios (YAMASHITA, 2001, p. 60). 

  A conversa mais duradoura é mantida com a amiga Alice. Em meio a assuntos 

triviais, o diálogo dá a entender que ali Maria Madalena se despe das personagens de 

prostituta e empresária, dando voz a uma mulher que, mesmo sem estudos, possui perspicácia 

para avaliar o mundo a sua volta. Por meio de brincadeiras, Maria Madalena expressa uma 

opinião própria sobre os brasileiros, os japoneses, sobre Tóquio e, sobretudo, sobre como se 

aprende a viver do jeito japonês “neste submundo” (YAMASHITA, 2001, p. 63). Entretanto, 

a continuação da conversa revela que as histórias contadas por Maria Madalena instigam, no 

mínimo, a desconfiança do leitor. O caso do sonho, ao mesmo tempo bizarro e cômico, tem 

início no Brasil, em uma “linda noite de maio”, quando Maria Madalena cai em um buraco na 

praia, passando pelo centro da terra:  

 
Foi assim que cheguei ao Japão. Um acidente completo, sem documentos, nem 
mesmo um trapo para me cobrir [...]. Talvez haja outros que chegaram como eu 
mas não conheço ninguém. Você e os outros chegaram normalmente pela Varig, 
Vasp, KAL e JAL. Mesmo assim, vocês todos chegam nus também. Nus 
metaforicamente, pois é claro. (YAMASHITA, 2001, p. 60) 

  

O fantástico sonho de Maria Madalena provoca risos no leitor, mas vai além do 

humor ao simbolizar o acaso da aventura decasségui no Japão, a força da experiência de 

ruptura e displaçamento por que passam sem ter ideia do que realmente significa. Com o 

passar da conversa, entretanto, a apreciação de mundo feita com certa coerência vai se 

desfazendo. O assunto muda e a Maria Madalena trapaceira, já conhecida do leitor, ressurge, 

comentando com a amiga o que a imprensa tem noticiado sobre ela: 
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Alice, eu estou te contando isso confidencialmente para deixar com você a 
verdadeira história da minha vida. Os jornais só fazem fofoca. Tudo vira um 
escândalo sem nenhuma prova. Eles já estão falando tanta besteira sobre mim; as 
mentiras não são nem um pingo interessantes. [...] Minha vida parece uma mentira. 
Quem quer ouvir a verdade? Ai, o telefone de novo... (YAMASHITA, 2001, p. 66) 
 

 

 

No exato momento em que Maria Madalena tem a oportunidade de contar “a 

verdadeira história de sua vida”, ela é salva por outra linha telefônica que toca. Nesta, Maria 

Maravilha assume o comando mais uma vez, tentando realizar as fantasias sexuais de outro 

decasségui solitário. Ao retomar a conversa com Alice, Maria Madalena já não mais se 

lembra de contar a “verdade de sua vida”. O capítulo então se encerra deixando a certeza de 

que não há verdade para contar quando o assunto é a vida de Maria Madalena, assim como 

também não há verdades absolutas sobre nenhum sujeito diaspórico.  

 

5.4.2 O “emprego dos sonhos” de Miss Hamamatsu 

 

Miss Hamamatsu 96, a protagonista do conto “What If Miss Nikkei Were God 

(ess)?”, é uma jovem de 18 anos que está há três no Japão. Seu nome nunca é revelado, 

possivelmente uma estratégia de Yamashita para focalizar, por meio de sua condição de miss, 

sua beleza física, juventude e ingenuidade. A personagem é construída por meio uma rede de 

identificações habilmente tecidas pela escritora.  A multiplicidade de suas identificações é 

conhecida nas primeiras linhas do conto, a partir da miscigenação que caracteriza Miss 

Hamamatsu. A bela possui sangue italiano, japonês, somados à nacionalidade brasileira. Mas 

sua estampa mestiça, que revela a mobilidade de seus antepassados, não a favorece no Japão. 

Hamamatsu passa o dia em um cubículo sem janelas, nos fundos de uma loja onde “sonhava 

em trabalhar em outro lugar, em espaço aberto, em um escritório que tivesse pelo menos uma 

janela com rapazes circulando de um lado para outro, virando, é claro, suas cabeças para 

apreciar sua beleza” (YAMASHITA, 2001, p. 20).347  

A ideia que Miss Hamamatsu faz de si mesma, que inclui sua beleza, se junta à 

sua inusitada atividade profissional, pela qual percebemos a presença dos fluxos culturais 

globais que a constroem. Rodeada por 150 videocassetes, uma “prisão eletrônica” 

(YAMASHITA, 2001, p.28), Miss Hamamatsu também desempenha um ofício voltado para a 

                                                 
347 “…dreamed of working somewhere else, in the open, in an Office that had a window at least and Young men 
passing to and from who  would of course turn their heads to appreciate her  beauty.” 
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comunidade diaspórica: ela reproduz centenas de cópias de programas da televisão brasileira 

para serem alugadas por nipo-brasileiros.  

A distribuição das imagens e a influência das narrativas que circulam por meio 

desses programas é condizente com a noção de mediascapes de Appadurai (1999). O conceito 

abarca tanto os meios eletrônicos de produção e disseminação – jornais, revistas, estações de 

TV, estúdios de cinema, quanto as imagens de mundo criadas por eles (APPADURAI, 1999, 

p. 223). O teórico pondera que o público, ao tomar contato com os diversos fluxos de 

imagens, tende a aceitar tais “mundos imaginados”, passando a viver neles ou com base neles, 

como observamos em Miss Hamamatsu. 

Nela, a construção do sujeito diaspórico é ilustrada pelas fantasias e ilusões que 

vivencia, descritas na medida em que grava programas de TV para distribuição.  Durante o 

“Xou da Xuxa”, por exemplo, o narrador conta que Miss Hamamatsu crescera querendo ser 

Paquita, assistente de palco do programa infantil. Agora, ela se imagina uma versão nipo-

brasileira de Xuxa na televisão japonesa:  

 
Ela teria crianças japonesas e brasileiras em seu show, seus pequenos príncipes e 
princesinhas. Falaria para todas as crianças que a vissem, faria discursos 
emocionados sobre como tratar bem os estrangeiros, traria para seu programa 
aqueles pequeninos sofrendo com ijime348 e faria com que todos tivessem pena 
deles. Se as coisas fossem mudar no mundo, seria pelas crianças. Esta seria sua 
mensagem. (YAMASHITA, 2001, p. 20-21)349 
 

 
A passagem expõe a ingenuidade de Miss Hamamatsu, que acredita haver espaço 

na programação da TV japonesa para ela e que discursos emocionados mudariam a profunda 

intolerância da sociedade japonesa com os estrangeiros. A imaginação de Miss Hamamatsu é 

interrompida por sua realidade tediosa: o “Xou da Xuxa” termina e ela se apressa em pressionar 

stop e eject dezenas de vezes, para dar início à gravação de outro programa. Essa tarefa repetitiva 

equivale à alternância entre o sonho e a realidade que perpassa o cotidiano de Miss Hamamatsu. 

No programa seguinte ela volta a sonhar, dessa vez inspirada pelo filme Gaijin: 

caminhos da liberdade, em que se identifica com a história do amor entre uma japonesa e um 

italiano, em uma fazenda de café no interior paulista: “Miss Hamamatsu chorou no final. Era 

                                                 
348 Ridículo, ser ridicularizado.  
349 She would have Japanese and Brazilian children on her show, her little princes and princesses, talk to all the 
children out there, make heartfelt speeches about being kind to foreigners, bring those little kids who suffered 
from ijime 349 onto her program and make everyone feel sorry for them. If things were going to change in the 
world, they would change because of children. That was going to be her message.” 
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sua história também. Sua mãe era japonesa e seu pai italiano. Sua mãe poderia ter sido Kyoko 

Tsukamoto e seu pai Antônio Fagundes” (YAMASHITA, 2001, p. 23).350  

A gravação das cópias da telenovela O rei do gado, da Rede Globo, também 

ilustra o processo de múltiplas identificações, exemplificado na personagem Miss 

Hamamatsu. Dessa vez, ela se identifica com a história de um amor proibido entre dois jovens 

de ascendência italiana, personagens protagonizados por Leonardo Bricio e Letícia Spiller: 

“Sentia que aquela era sua história também, a história de seu lado italiano. Imagine: sua avó 

poderia ter sido Letícia Spiller. Miss Hamamatsu submergia completamente na sensação da 

cena da novela. Era uma das recompensas de seu trabalho” (YAMASHITA, 2001, p. 23).351 

Essa passagem caracteriza o trabalho de Miss Hamamatsu como uma espécie de “emprego 

dos sonhos” porque a permite fantasiar o passado e o futuro, a fim de escapar do presente, 

preferindo viver em um mundo imaginado.  

 

5.5 Os casais de “Samba Matsuri” e a heterogeneidade do sujeito diaspórico  

 

No último capítulo de Circle K Cycles352, intitulado “Samba Matsuri”, Yamashita 

parece disposta a encerrar o livro com a certeza de ter cumprido sua promessa inicial de 

proporcionar, por meio da obra, o retrato mais variado possível da comunidade nipo-brasileira 

no Japão.  A narrativa tem início com a descrição de três casais: Marcolina e Paulo, Mariko e 

João, Marcos e Yoko. Todos estão no mesmo evento anual, o Samba Matsuri, um festival de 

cultura organizado pela comunidade nipo-brasileira, que inclui apresentações culturais como 

desfiles de escolas de samba fundadas pelos decasséguis no Japão. Nesse contexto, a autora 

descreve o perfil de cada indivíduo, as combinações resultantes de cada casamento e seu 

comportamento no grupo.  

Marcolina é uma gaijin fascinada pela cultura japonesa. Desde criança, seu quarto 

é decorado em estilo japonês. Em São Paulo, Marcolina frequenta as lojas e os restaurantes do 

Bairro Liberdade: “Sukiyaki era sua comida predileta. Quando chegou o momento de 

namorar, ela sempre preferiu os rapazes japoneses, é claro” (YAMASHITA, 2001, p. 137).353 

Marcolina, então, se casa com Paulo. Apesar de nisei, o marido nunca havia dado importância 
                                                 
350 “Miss Hamamatsu wept at the end. It was her story too. Her mother was Japanese; her father was Italian. Her 
mother could have been Kyoko Tsukamoto; her father Antônio Fagundes.” 
351 “She felt it was her story too, the story of her Italian side. Imagine. Her grandmother could have been Letícia 
Spiller. Miss Hamamatsu sank into the full sensation of the novela moment; it was one of the perks of her job.” 
352 “Samba Matsuri” é de fato o último capítulo ficcional, mas o livro ainda traz mais três páginas de epílogo, 
narradas em primeira pessoa, em forma de um ensaio curto.  
353 “Sukiyaki was her favorite meal. Of course, when it came time to date, she always preferred the Japanese 
boys.” 
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à ancestralidade e aos valores japoneses. Quando Paulo fica desempregado, é Marcolina quem 

dá a ideia de irem para o Japão. Ela se adapta rapidamente, ao contrário do marido: 

 
Paulo trabalha o dia todo e às vezes à noite em uma fábrica, pintando baterias para 
carros da Toyota. Ele usa uma máscara no rosto pra filtrar os gases e a fina tinta 
spray. Às vezes, se esquece de tirar a máscara e a usa em casa. Ele só pensa no dia 
em que vai poder voltar para o Brasil. (YAMASHITA, 2001, p. 138)354  

 

A insatisfação de Paulo por estar no Japão está em contraste com a facilidade com 

que Marcolina se adapta àquele país, além de romper com a ideia preconcebida de que um 

descendente se adaptaria com maior facilidade no Japão. Nesse sentido, a máscara  de pintar 

que Paulo usa no trabalho é bastante significativa. Ao colocar a máscara, Paulo é obrigado a 

assumir o papel do decasségui típico, cuja rotina inclui longas horas de um trabalho repetitivo, 

para uma subsidiária que presta serviços a uma multinacional como a Toyota. Por essa 

personagem, pode-se ver que a persona do decasségui, simbolizada pela máscara, representa 

uma identidade fixa que lhe é imposta no Japão, motivo de sua infelicidade.  A “personagem 

da personagem” é um trabalhador que nada questiona, conveniente para as fábricas que fazem 

uso dessa força de trabalho obediente e barata. Curiosamente, Paulo continua a usar a máscara 

em casa, o que nos leva a crer que o papel de decasségui lhe é cobrado também fora do 

ambiente de trabalho, pela esposa Marcolina e pela sociedade em geral. Estendida aos nipo-

brasileiros como um todo, a metáfora da máscara de Paulo nos dá a entender que muitos 

acabam acreditando e assumindo o papel de “peão” a eles atribuídos. Eles talvez não 

entendam como o estereótipo toma conta de suas vidas, mas, assim como Paulo, sentem que 

algo está errado, o que se confirma por seu desejo intenso de retorno e idealização do Brasil. 

O segundo casal de “Samba Matsuri” é Mariko e João, dois niseis vindos do 

Brasil. Tanto ela quanto ele jamais haviam namorado outros niseis. Ela vai para o Japão 

casada com um gaijin, de quem se separa logo depois. João havia deixado uma namorada no 

Brasil, mas, depois de um tempo, a moça desiste de esperar a volta do namorado. Quando 

Mariko e João se conheceram, “uma afinidade repentina tomou conta deles” (YAMASHITA, 

2001, p. 139).355 A afinidade que surge entre Mariko e João pode ser explicada a partir de sua 

condição, no mínimo curiosa: “Depois de alguns anos no Japão, como outros nisseis, tanto 

Mariko quanto João acharam-se em um limbo estranho. No Brasil, sempre receberam o rótulo 

de japoneses; uma vez no Japão, os japoneses os tratavam como estrangeiros, escreviam seus 
                                                 
354 “Paulo works all day and sometimes nights in a factory painting batteries for Toyota cars. He wears a face 
mask to filter the fumes and the fine paint spray. Sometimes he forgets to remove the mask and wears it at home. 
He thinks only about the day when he can return to Brazil.” 
355 “…a sudden recognition passed between them.” 
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nomes em katakana. Quem eram eles?” (YAMASHITA, 2001, p. 139).356 Mariko e João são 

sujeitos diaspóricos situados em um entre-lugar duplo, enfrentando uma condição de minoria 

excluída, tanto no Brasil, onde eram considerados japoneses, quanto no Japão, país que os 

trata como estrangeiros. O katakana é uma evidência desse tratamento dispensado aos 

estrangeiros no Japão. É um sistema de escrita exclusivo para palavras estrangeiras, cujo uso 

em si implica segregar tudo e todos que não são japoneses, como os decasséguis. O 

questionamento identitário de João e Mariko no Japão os leva a se encontrarem um no outro, 

o que “talvez fosse amor” (YAMASHITA, 2001, p. 139),357 o que constitui um ponto de 

identificação bastante peculiar, originado de sua história e condição diaspórica. 

O terceiro casal é composto por Marcos, um nissei, e Yoko, que é japonesa “pura”. 

Marcos havia viajado por todo o Brasil e vários países, “um homem em uma jornada sem um 

destino” (YAMASHITA, 2001, p. 139).358 Está no Japão há seis anos, tendo trabalhado em 

nove lugares diferentes. No último, conhece Yoko, secretária no escritório da fábrica. No 

primeiro dia de trabalho, Marcos tem que operar uma máquina que nunca tinha visto e 

ninguém lhe ensina como funciona. Ele começa a experimentá-la para ver se aprende sozinho. 

Surge então o gerente, que grita com ele, chamando-o de estúpido: 

 
Bem, Marcos não sabia muito japonês, mas baka ele sabia e então balançou a cabeça 
e disse: Baka, não. Mas o gerente continuou gritando com ele e não queria retirar o 
baka. Marcos então começou a correr atrás dele com um cano, xingando-o com 
todos os palavrões japoneses e brasileiros que conhecia, incluindo um monte que 
inventou na hora. Outros trabalhadores intervieram, mas ele teve que deixar aquele 
emprego no primeiro dia. (YAMASHITA, 2001, p. 139)359 

 

Marcos não aceita o papel de operário submisso, não permitindo o 

comportamento de desrespeito e autoritarismo, comum nas relações entre patrões japoneses 

e empregados brasileiros. Trata-se de uma personagem que questiona o próprio conceito de 

decasségui, com um perfil que foge aos estereótipos: “um homem em constante movimento” 

(YAMASHITA, 2001, p. 139).360 A mobilidade com que vive sua vida parece sugerir um 

                                                 
356 “After a couple of years in Japan, like other nisei, both Mariko and João had found themselves in a strange 
limbo. When in Brazil, they were always called japonês; now in Japan, the Japanese treated them as foreigners, 
wrote their names in katakana. Who were they?” 
357 “Perhaps it was love.” 
358 “…a man on a journey without a destination.” 
359 “Well, Marcos didn’t know much Japanese but he knew baka, so he shook his head and said: Baka, não. But 
the manager kept yelling at him and wouldn’t take the baka back. So Marcos started to run at him with a pipe, 
cursing the manager with every Japanese and Brazilian cuss word he knew, including a bunch he invented on the 
spot. Other workers intervened, but he had to leave that job the first day.” 
360 “… a man in constant movement.” 
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maior grau de liberdade, o que resulta em um sujeito desprendido das amarras que caracterizam 

as relações hierárquicas entre operários decasséguis e administradores japoneses.  

Esse perfil chama a atenção de Yoko. Japonesa típica, sua vida transcorre sem 

perspectiva de mudança. Ela realiza um trabalho de escritório na fábrica, em um ambiente 

em que as oportunidades melhores são reservadas aos homens. No dia em que Marcos vai 

embora, Yoko também deixa o emprego e o segue, trocando uma vida previsível pela 

possibilidade de algo “diferente, espontâneo, inventado” (YAMASHITA, 2001, p. 140).361 

Para Yoko, um relacionamento com um estrangeiro, assim tão diferente dos homens que 

conhece, significa entregar-se ao novo e ao imprevisível, uma atitude completamente fora 

dos padrões japoneses. Portanto, o relacionamento de Marcos e Yoko ilustra como o sujeito 

diaspórico e a diáspora são capazes de trazer o novo à sociedade hospedeira, podendo, 

muitas vezes, reverter a tendência da maioria hegemônica transformar a minoria na 

comunidade diaspórica. 

  

5.6 Heterogeneidades e hibridismos: o sujeito em Circle K Cycles 

 

No capítulo anterior desta tese, mencionamos um comentário de Don Mitchell 

(2004) sobre como Hall vê a diáspora no contexto contemporâneo: “a ‘diáspora’ proporcionou 

uma janela para o que Hall chamou de ‘articulação’ do sujeito em circunstâncias globais pós-

coloniais e pós-modernas” (MITCHELL, 2004, p. 162-3).362 Após a investigação do sujeito 

diaspórico por meio das personagens Iara, José, Maria Madalena, Miss Hamamatsu e os 

casais de “Samba Matsuri”, o comentário de Mitchell (2004) se torna ainda mais pertinente se 

associado ao contexto de Circle K Cycles, mesmo que nossa análise não tenha se referido 

diretamente ao Pós-colonialismo e ao Pós-modernismo. Na verdade, é a noção da diáspora 

como instrumento de compreensão do mundo contemporâneo que nos chama a atenção. Se a 

diáspora é uma janela que nos permite ver o sujeito na conjuntura atual, Circle K Cycles é a 

representação do que se vê por essa janela. Por ela, pudemos visualizar, acima de tudo, a 

heterogeneidade do sujeito diaspórico.   

Por meio de uma variedade de perfis, a obra de Yamashita ilustra a existência de 

posicionamentos que marcam o grupo diaspórico por meio de sua peculiaridade. Por isso, a 

heterogeneidade do sujeito diaspórico na era da globalização nos leva a repensar a noção de 

                                                 
361 “…different, spontaneous, invented.” 
362 “Diaspora' provided a window on what Hall called the 'articulation' of the subject in postmodern and 
postcolonial global circumstances.” 
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que tal fenômeno tem o efeito de homogeneizar o ser humano e destruir a diferença cultural. 

A julgar pela multiplicidade ficcionalmente retratada em Circle K Cycles, a tese da 

homogeneização não se concretiza, apesar dos dispositivos homogeneizadores colocados em 

prática em um processo como a globalização. Isso corrobora o pensamento de Appadurai 

(1999), que afirma que “a globalização da cultura não é o mesmo que sua homogeneização” 

(APPADURAI, 1999, p. 222). 363 Em Circle K Cycles, a mobilidade diaspórica, entrelaçada 

por uma intensa rede de fluxos culturais globais, atinge a cada personagem de forma única, 

resultando em um conjunto de perfis heterogêneos que extrapolam os estereótipos. Seu estudo 

também nos faz superar uma visão puramente econômica da globalização, expondo questões 

culturais, sociais e humanas referentes ao sujeito diaspórico na era da globalização. 

Por outro lado, constatar a heterogeneidade do sujeito diaspórico em Circle K 

Cycles não equivale a afirmar que a globalização não afeta o sujeito ou então que possui uma 

influência positiva sobre a diáspora, como assegura Cohen (1997). As afirmações do autor 

nesse sentido se mostram inconsistentes e até ingênuas se contrastadas às dificuldades vividas 

pelo sujeito diaspórico na era da globalização. O sofrimento das personagens mirins na escola 

devido à incapacidade do sistema de ensino de absorver a diferença, o subemprego das 

personagens femininas, às vezes levando à prostituição e a frustração e a exploração de 

muitos decasséguis, não constituem um cenário otimista da diáspora em tempos de 

globalização, como vislumbra Cohen (1997).    

Em face às dificuldades vividas, os sujeitos diaspóricos de Circle K Cycles 

reagem de maneiras diferentes, o que reforça a tese da heterogeneidade. Paralelamente, 

Yamashita não deixa de apontar que há vínculos que unem as crianças, as mulheres e os 

casais de Circle K Cycles na condição de grupo. Tal identificação gira em torno de sua 

condição diaspórica de mão de obra, em muitos aspectos semelhante ao caso da diáspora 

indiana discutida por Cohen (1997) em Global Diasporas. Por isso, ao mesmo tempo em que 

procuramos desvendar a heterogeneidade que caracteriza o sujeito diaspórico de Circle K 

Cycles, verificamos que os traços comuns deixam, em todo o livro, uma impressão de que 

existe, de fato, um grupo. Essa sensação, aparentemente paradoxal, nos faz retomar Stuart 

Hall (1990), que nos alerta para o fato de que a diferença e a igualdade não se anulam, 

podendo ser simultâneas. Por um lado, o “‘verdadeiro self’ coletivo” (HALL, 1990, p. 223)364 

reúne experiências históricas e culturais comuns que formam a referência de grupo. Por outro, os 

traços individuais de cada sujeito contribuem para uma identidade cultural de caráter mais pessoal. 

                                                 
363 “The globalization of culture is not the same as its homogenization.” 
364 “…collective  ‘one true self’ …” 
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Por isso, crianças como Iara e José sofrem, de forma semelhante, o assédio dos 

colegas japoneses na escola, mas reagem de maneira totalmente diferente. Foi no exame das 

diferenças entre o perfil dessas personagens mirins que chegamos a uma constatação: não há, 

entre os principais estudiosos da diáspora, nenhum que tenha teorizado a situação da criança 

na diáspora, desenvolvendo um argumento que pudesse ser aplicado às crianças representadas 

na obra de Yamashita. De fato, há publicações que discutem o sujeito diaspórico no grupo, 

com perspectivas de classe, gênero e etnia, mas sem um foco na questão da criança que vive a 

diáspora no seu dia a dia.   

 Sobre as mulheres na diáspora, é possível concluir que há uma relação entre a 

informalidade dos ofícios diaspóricos por elas desempenhados em Circle K Cycles com a 

avaliação de Gayatri C. Spivak (1996) sobre a mulher diaspórica em “Diasporas Old and 

New: Women in Transnational World”: “Elas nunca foram sujeitos e agentes por completo na 

sociedade civil; em outras palavras, cidadãos de primeira classe de um Estado” (SPIVAK, 

1996, p. 249).365 Mesmo em uma diáspora contemporânea como a de Circle K Cycles, 

observa-se que as mulheres são colocadas à margem da sociedade, enfrentando no Japão uma 

realidade que se assemelha à que tinham no Brasil, pelo menos em termos de sexismo e 

subordinação. Clifford (1997) também nota que as mulheres na diáspora “estão aprisionadas 

entre dois patriarcados, passados e futuros ambíguos” (CLIFFORD, 1997, p. 259).366 Os dois 

patriarcados, na terra de origem e no país hospedeiro, equivalem ao Brasil e ao Japão no caso 

de Circle K Cycles. Assim sendo, não resta às mulheres outra opção, a não ser negociar sua 

sobrevivência no dia a dia de forma específica, conforme a conjuntura.  

 Em Circle K Cycles, tal negociação parece estar registrada por meio da forma 

como as mulheres falam, o que falam, como agem e pelas constantes referências à imaginação 

e ao sonho, à mentira e ao fingimento, que funcionam como uma espécie de resposta às 

normas sociais e hábitos a que estão submetidas. Essas estratégias de sobrevivência são 

formas de posicionamento do sujeito em face ao contexto que enfrenta na diáspora. Maria da 

Conceição repete seu script de ativista enquanto Alice, ao conversar com seus clientes 

decasséguis, assume o discurso de mãe e de psicóloga. A sonhadora Miss Hamamatsu vive a 

contradição entre a personagem que gostaria de encenar – a de rainha da beleza e da simpatia 

– e a realidade nada glamorosa de seu trabalho como copiadora de fitas de vídeo.  Maria 

Madalena, quando fala ao telefone, pode assumir os discursos da empresária, da prostituta ou 

                                                 
365 “They have never been full subjects of and agents in civil society: in other words first-class citizens of a 
state.” 
366 “…are caught between two patriarchies, ambiguous pasts, and futures.” 
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simplesmente a amiga de Alice. Intercalando-os em três telefonemas simultâneos, Maria 

Madalena se perde e deixa-nos perdidos diante da impossibilidade de definição de seu próprio 

eu. O ofício diaspórico de cada personagem depende da articulação de um discurso 

apropriado a cada um desses papéis na diáspora, desempenhados por uma questão de 

sobrevivência, e que constituem um importante componente identitário. O caráter 

performativo dessas personagens, que se reinventam a todo momento, rompe com a noção de 

identidades fixas e centradas e ilustram o permanente processo de construção do sujeito.  

Os casais de “Samba Matsuri” também são sujeitos diaspóricos que, de uma 

forma ou de outra, atuam como “personagens de personagens”. Nesse sentido, a máscara de 

Paulo, a persona do decasségui, é a metáfora principal que marca a teatralidade do cotidiano 

de cada um, parte do processo de identificação do sujeito diaspórico de Circle K Cycles. Um 

último exemplo que vale a pena acrescentar vem da mulher de Paulo, Marcolina. Vestida de 

baiana no carnaval de rua, ela é questionada por Paulo quanto à legitimidade de sua 

“baianidade”: ““Mas eu sou baiana”, disse Marcolina, fazendo beiço, ajustando o turbante e o 

babado da saia de sua fantasia afro-brasileira” (YAMASHITA, 2001, p. 140).367 O que faz de 

Marcolina uma baiana – sua dança, sua interpretação e sua fantasia cuidadosamente 

confeccionada ou a possibilidade de ter nascido no estado da Bahia – não importa. 

Por fim, o conjunto heterogêneo formado pelas personagens, aqui analisadas 

como representações de sujeitos diaspóricos, nos remete à ideia de hibridismo, descrita por B. 

Ashcroft et al (2003) como “a criação de novas formas transculturais dentro da zona de 

contato produzida pela colonização” (ASHCROFT, 2003, p. 118).368 Na obra de Bhabha 

(1998b), encontramos as noções de hibridismo e hibridização. A primeira se refere à 

“impureza” que caracteriza todas as culturas e a segunda enfatiza o permanente processo de 

transformação em que se encontram. Dentro de seu projeto de teorização pós-colonial, o 

hibridismo cultural para Bhabha (1998b) é mais um conceito que deseja romper com 

binarismos e polarizações, como o opressor e o oprimido, o colonizador e o colonizado, 

considerados simplistas pelo autor. A colonização, vista como o encontro de duas culturas 

supostamente puras, seria um exemplo de como essa visão simplista ocorre.  

A noção de hibridismo, no entanto, ultrapassa os limites da Teoria Pós-colonial, 

sendo útil para discussões que envolvem o surgimento de novos pontos de identificação e 

formas culturais, conforme se verifica nos contextos de diásporas. Dessa forma, teóricos como 

                                                 
367 “‘I am a baiana,’ Marcolina pouted, adjusting her turban and the flounce on the skirt of her Afro-Brazilian 
costume.” 
368 “…the creation of new transcultural forms within the contact zone produced by colonization.” 
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Clifford, Gilroy, Hall e Mercer tratam de relacionar diáspora e hibridismo.369 Avaliando o 

posicionamento de Hall sobre a afinidade entre os dois fenômenos, Braziel e Mannur (2003) 

afirmam que, para esse autor, a experiência diaspórica “é definida não pela essência ou 

pureza, mas pelo reconhecimento de uma heterogeneidade e uma diversidade necessárias, por 

uma concepção de identidade que habita dentro e por intermédio de, e não apesar da 

diferença; pelo hibridismo” (BRAZIEL; MANNUR, 2003, p. 5).370 A heterogeneidade e o 

conceito de identidade em transformação, conforme descritos por Hall, encontram respaldo no 

sujeito diaspórico de Circle K Cycles, estudado neste capítulo. Assim, pode-se concluir que o 

sujeito diaspórico aqui estudado é um sujeito híbrido.  

Para Braziel e Mannur (2003), “os sujeitos diaspóricos são marcados pelo 

hibridismo e pela heterogeneidade – cultural, linguística, étnica, nacional – e esses sujeitos 

são definidos por uma travessia das fronteiras que demarcam a nação e a diáspora” 

(BRAZIEL; MANNUR, 2003, p. 5).371 Partindo desse princípio, que destaca a nação como 

peça fundamental na construção do sujeito, as crianças, as mulheres e os casais analisados são 

o produto de hibridismos culturais que se reinventam pelo contato entre as várias culturas que 

trazem do Brasil e as que encontram na experiência diaspórica no Japão. Além disso, o 

contexto de Circle K Cycles destaca processos como a globalização, que relativizam ainda 

mais as fronteiras culturais, realçando a condição híbrida e heterogênea desses sujeitos. No 

processo de negociação de tradições distintas, o sujeito diaspórico híbrido as entrelaça, sem 

nunca ter a possibilidade de escolher inteiramente uma ou outra. Por isso, Bhabha (1998a) 

afirma que “tal negociação não é assimilação ou colaboracionismo. Ela torna possível o 

surgimento de uma agência intersticial, recusando a representação binária do antagonismo 

social” (BHABHA, 1998a, p. 34).372 Assim, podemos concluir que o sujeito representado em 

Circle K Cycles é desenhado de modo a rejeitar qualquer forma de pureza ou homogeneidade, 

o que impossibilita qualquer noção essencialista de sujeito e identidade. 
 

 

 
                                                 
369 Cf. BRAZIEL, Jana Evans; MANNUR, Anita. Nation, Migration, Globalization: Points of Contention in Diaspora 
Studies. In: ______. (Eds.). Theorizing Diaspora: A Reader. Malden, MA: Blackwell, 2003. p. 5. 
370 “…is defined, not by essence or purity, but by the recognition of a necessary heterogeneity and diversity, but 
by a conception of identity which lives in and through, not despite difference; by hybridity.” 
371 “Diasporic subjects are marked by hybridity and heterogeneity – cultural, linguistic, ethnic, national – and 
these subjects are defined by a traversal of the boundaries demarcating nation and diaspora.” 
372 “Such negotiation is not assimilation or collaboration. It makes the emergence of an interstitial agency 
possible, refusing the binary representation of social antagonism.” 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A cultura migrante do entre-lugar, a posição 
minoritária, dramatiza a atividade da intradutibilidade 
da cultura; ao fazê-lo, ela desloca a questão da 
apropriação da cultura para além do sonho do 
assimilacionista, ou do pesadelo do racista, de uma 
transmissão total do conteúdo, em direção a um 
encontro entre o processo ambivalente de cisão e 
hibridização que marca a identificação com a 
diferença da cultura. 
O local da cultura, Homi Bhabha, p. 308. 
 

 
 
6.1  Espaço literário e prosa diaspórica  

 

Esta tese teve como objetivo a investigação de duas obras de Karen Tei 

Yamashita, interpretadas com o auxílio da teoria da diáspora. A análise foi coordenada por 

dois eixos: o coletivo e o individual.  No primeiro, discutimos questões inerentes aos laços e 

interesses coletivos que constituem características diaspóricas, encontradas nas duas obras. 

No segundo eixo, tivemos a individualidade do sujeito diaspórico como objeto de estudo. 

Valendo-nos de um procedimento comparativista, realizamos um estudo relacional que 

envolveu diferenças e semelhanças entre Brazil-Maru e Circle K Cycles, visando a articular a 

investigação com o social, o político e o cultural.  Embora trabalhem temas semelhantes, essas 

obras são distintas em importantes quesitos, como em gênero e em estrutura literária. Aplicar 

a teoria da diáspora em objetos de pesquisa que são semelhantes por um lado e diferentes por 

outro nos obrigou a sair de uma zona de conforto analítico, lançando-nos em um universo de 

particularidades que precisaram ser escrutinizadas. 

A diáspora, como opção teórico-interpretativa principal, mostrou-se útil, 

favorecendo um debate acadêmico que trouxe à tona discussões que envolveram relevantes 

conceitos e teorias. Nos dois capítulos iniciais, o estudo da diáspora foi aprofundado por meio 

de questões sobre etnicidade, Estado-nação, comunidades imaginadas, culturas nacionais, raça 

e entre-lugar. No quarto capítulo, recorremos à identificação, identidade cultural, o sujeito do 

Iluminismo rousseauniano e o sujeito fragmentado segundo Stuart Hall. O quinto capítulo foi 

respaldado por teorias como globalização, fluxos culturais globais, conectividade complexa, 

posicionamento do sujeito  �  subject positioning  �  e hibridismo. Aplicados nas análises de 
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Brazil-Maru e Circle K Cycles, esses conceitos proporcionaram, em cada capítulo, a abstração 

de novos significados, que se originaram de evidências no material textual, o componente 

principal daquilo que pretendemos designar como espaço literário de Karen Tei Yamashita. 

A noção de “espaço literário” varia no campo das Letras. Para Paulo Astor Soethe 

(2007), espaço literário é o: 

 
Conjunto de referências discursivas, em determinado texto ficcional e estético, a 
locais, movimentos, objetos, corpos e superfícies, percebidos pelas personagens ou 
pelo narrador (de maneira efetiva ou imaginária) em seus elementos constitutivos 
(composição, grandeza, extensão, massa, textura, cor, contorno, peso, consistência), 
e às múltiplas relações que essas referências estabelecem entre si. Esse conjunto 
constitui o entorno da ação e das vivências das personagens no texto e surge sob a 
visão mediadora de um ou mais sujeitos perceptivos no interior da obra. (SOETHE, 
2007, p. 223) 

 

A definição de Soethe (2007) nos fornece uma percepção de espaço na literatura 

que remete às referências feitas ao longo da tese, em que os espaços foram analisados com o 

objetivo de interpretar e expandir o sentido da obra de Yamashita, em sua relação com o tema 

diáspora. Assim, em sintonia com Soethe (2007), uma complexa rede espacial é formada, por 

exemplo, entre a horta mantida por Haru, a Comunidade Esperança e o Brasil, em Brazil-

Maru. A sala de aula de Tia Célia, o Condomínio Homi Danchi e o Japão são espaços que se 

justapõem em Circle K Cycles, constituindo relações de troca permanente, em que são agentes 

transformadores e são transformados ao mesmo tempo, com resultados imprevisíveis.   

Entretanto, a expressão “espaço literário”, conforme desejamos utilizar, deve 

designar mais que o conjunto de atributos percebidos no conteúdo das obras, que fazem parte 

dos espaços literariamente representados, ficcionais ou não. Em “Espaços literários e suas 

expansões”, Luis Alberto Brandão (2007) lista três modos de abordagem do espaço na 

literatura, além da representação do espaço: “espaço como forma de estruturação textual; 

espaço como focalização; espaço da linguagem” (BRANDÃO, 2007, p. 208). Essas 

dimensões, em nosso ver, devem ser somadas ao espaço “para” a representação, isto é, os 

espaços concretos construídos para acolher o imaginário: se o teatro e o palco são projetados 

para a encenação de peças, os livros são produzidos para dar existência material ao texto.  

Portanto, a análise do espaço de representação na obra de Yamashita, nestas 

considerações finais, leva em conta a forma, os recursos e os gêneros literários, além da 

estrutura material do livro e sua composição espaço-textual. Esses elementos são empregados 

como estratégias produtoras de sentido, tão importantes quanto o conteúdo das narrativas. 

Congregadas na categoria espaço de representação, essas dimensões não apresentam 
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demarcações que as separem objetivamente nem dos espaços representados nas obras e nem 

entre si mesmas. Tampouco é nosso objetivo tentar estabelecer tais fronteiras. Georges Perec 

(1998), por sinal, alerta-nos para a impossibilidade de tal tarefa. No livro Species of Spaces, 

Perec (1998) dedica-se, dentre outras coisas, ao estudo da página, uma reflexão que é útil para 

compreender como espaço representado e espaço de representação estão intimamente ligados 

na obra literária. O autor reflete sobre o espaço físico da página, a folha branca de papel. Suas 

ponderações evoluem no sentido da ocupação da página, que passa a ser coberta de palavras, 

letras e linhas. Perec (1998) então afirma que “em um momento ou outro, quase tudo passa 

por uma folha de papel [...] um ou outro dos variados elementos que compreendem o 

quotidiano chegam a ser inscritos” (PEREC, 1998, p.12).373 Ao se referir ao ato de escrever 

como o espaço do tudo, Perec (1998) conclui que o alfabeto é o aleph de  Jorge Luis Borges, 

uma espécie de lugar de onde se pode ver o mundo todo simultaneamente.  

Inspirados pelo status elevado que Perec (1998) confere ao papel, entendido como 

o espaço do escrever, encerramos esta tese buscando reconhecer e interrogar  os aspectos do 

espaço de representação, relacionados à forma, que se fundem ao espaço representado, 

encontrado no conteúdo. O elemento comum dessa interseção entre forma e conteúdo é a 

diáspora, já que argumentamos que o aparato estrutural do espaço literário de Yamashita 

constitui, na realidade, um espaço literário diaspórico. Entretanto, que noções formais de 

diáspora se entrelaçam à diáspora como conteúdo, explicitamente desenvolvido na literatura 

de Yamashita? Quais são os aspectos diaspóricos no estilo da autora, que podem ser 

combinados às diásporas retratadas? Se existe, de fato, uma poética da diáspora ou 

“diaspoética” na obra da autora, como podemos caracterizá-la? 

Nesta tese, mencionamos importantes referências teóricas sobre diáspora, sendo 

que algumas apresentam seu argumento sustentado por meio de exemplos da literatura. 

Entretanto, os trabalhos mencionados não ofereceram uma definição e uma caracterização 

daquilo que possa vir a ser chamado de literatura diaspórica. Por isso, é necessário fazer 

referência a Vijay Mishra (2007), Sandra Ponzanesi (2008) e Shaleen Singh (2008). 

Singh (2008) assim identifica o surgimento de uma literatura diaspórica: “seu 

sentimento de anseio pela terra natal, um apego singular às suas tradições, religiões e línguas 

dão à luz a literatura diaspórica que é primariamente preocupada com o apego do indivíduo ou 

                                                 
373 “At one time or another, almost everything passes through a sheet of paper [...] one or another of the 
miscellaneous elements that comprise the everydayness of live comes to be inscribed.” 
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da comunidade à terra natal” (SINGH, 2008, p.1).374 A perspectiva de Singh (2008) é centrada 

na questão da terra natal, o que faz dela um ponto de partida apenas, pois as questões da terra 

natal constituem somente um entre vários aspectos da condição diaspórica. Além disso, o 

mito e o desejo de retorno são superados por muitos sujeitos na diáspora. A terra natal 

também está entre os aspectos destacados por Mishra (2007), para quem a “escrita diaspórica 

frequentemente evoca um momento de trauma na terra natal” (MISHRA, 2007, p.12).375 

Porém, Mishra (2007) não destaca somente a questão do trauma. Segundo esse 

autor, uma literatura diaspórica deve conter um imaginário diaspórico, uma poética diaspórica 

e uma “mobilidade incrustada no romance” (MISHRA, 2007, p. 5).376 Ponzanesi (2008) 

elabora seus princípios para uma literatura diaspórica a partir da história diaspórica do 

escritor, que vai influenciar o desenvolvimento de um estilo de narrativa “fragmentado, em 

camadas e nômade” (PONZANESI, 2008, P. 123).377 A autora também vê, em uma literatura 

diaspórica, referências à diáspora como a dispersão e a relocação de personagens, uma 

linguagem figurada diaspórica, em tempos e espaços diaspóricos. O último elemento 

diaspórico, para Ponzanesi (2008), seria a “disseminação do romance em outra forma de 

mídia” (PONZANESI, 2008, p. 131),378 exemplificado pela adaptação fílmica de O paciente 

inglês, de Michael Ondaatje.   

 No tocante à literatura diaspórica, os trabalhos de Mishra (2007), Ponzanesi 

(2008) e Singh (2008) funcionam como importantes desencadeadores para uma discussão que 

ainda necessita ser aprofundada. Na ausência de uma sistematização teórica específica para a 

literatura diaspórica, surgiu a necessidade de se reunir um conjunto de aspectos elementares à 

literatura diaspórica, que desenvolvemos a partir dos textos inspiradores de Mishra (2007), 

Ponzanesi (2008) e Singh (2008), mas, principalmente, com base em nossa própria pesquisa. 

Sendo assim, apresentamos a seguinte sistematização como um ponto de partida para futuras 

discussões, sustentado pelos exemplos da prosa de Yamashita, disseminados por toda a tese. 

Partimos da premissa de que a prosa diaspórica inclina-se a uma articulação da noção de 

diáspora em âmbitos que vão do literário ao extraliterário, passando por níveis de transição 

entre um e o outro. Assim, a prosa diaspórica: 

                                                 
374 “Their sense of yearning for the homeland, a curious attachment to its traditions, religions and languages give 
birth to diasporic literature which is primarily concerned with the individual's or community's attachment to the 
homeland.” 
375 “Diasporic writing often recalls a moment of trauma in the homeland.” 
376 “mobility embedded in the novel.” 
377 “fragmented, layered and nomadic.” 
378 “dissemination of the novel in another media form.” 
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a) versa sobre comunidades na diáspora, com personagens que representam 

sujeitos diaspóricos; 

b) está imbricada de ideias de movimento e cruzamentos de fronteiras, articuladas 

à dispersão diaspórica que tem início na terra natal; 

c) tem por tema a dispersão diaspórica e o fator, ou fatores, que a causaram, 

frequentemente um trauma na terra natal, geralmente apresentado logo na exposição;  

d) tende a apresentar o enredo de forma não-linear, combinando a 

imprevisibilidade dos fatos exteriores, ocorridos na terra estrangeira, com os fatores 

psicológicos, interiores aos personagens e, portanto, emocionais. 

  e) tem como espaço predominante o enclave diaspórico, um entre-lugar em que a 

história se passa, situado geograficamente fora da terra natal, mas que simbolicamente traz 

referências a ela, em meio a influências espaço-culturais do país hospedeiro; 

f) privilegia o tempo psicológico, pela tendência da narrativa a inserir os impulsos 

emocionais do narrador ou dos personagens, que frequentemente vão se referir ao passado na 

terra natal; 

g) explora o conflito e a intriga, externos ou internos às personagens, surgidos 

devido ao deslocamento diaspórico e ao convívio na terra hospedeira; 

h) prioriza um clima tenso, recorrente na condição diaspórica, quer seja por razões 

sociais, morais, econômicas, políticas ou psicológicas, girando em torno da relação da 

diáspora com o país hospedeiro e a terra natal;  

i) realiza-se por meio de um estilo narrativo fragmentado ou disperso, estratificado 

ou superposto em camadas;  

j) em termos discursivos, tende a apresentar narradores e personagens que fazem 

uso de uma linguagem que caracteriza a diferença cultural na diáspora, sendo frequente o 

emprego de vocábulos, expressões e até mesmo textos inteiros em mais de uma língua e, 

muitas vezes, misturando e fundindo as línguas da terra natal e do país hospedeiro, 

constituindo uma conjuntura linguística híbrida; 

k) está propensa a apresentar influências de uma tradição literária de origem, uma 

“terra natal literária”, cujas referências estão presentes na formação do escritor diaspórico, e 

podem estar visivelmente marcadas em seu trabalho ou se manifestar simbolicamente; 

l) explicita um posicionamento político, já que narrativas diaspóricas geralmente 

dão voz a minorias geralmente ignoradas ou silenciadas; 

m) é produzida por um escritor cuja história pessoal e familiar é diaspórica, ou que 

opta por um estilo de vida diaspórico, tendo, com frequência, interesse em escrever sobre a 
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terra natal, o país hospedeiro e, sobretudo, sobre questões pertinentes à comunidade 

diaspórica em si. 

Os aspectos supracitados são, por cautela, arrogados à literatura diaspórica em 

prosa, já que nosso foco de pesquisa não incluiu poesia ou drama diaspórico.  São 

características originadas do percurso acadêmico trilhado na elaboração desta tese: a leitura, a 

interpretação e a análise dos textos teóricos e do texto literário de Yamashita revelaram várias 

faces da diáspora.  Por este motivo, as características que levantamos não podem ser vistas 

como absolutas ou exclusivas da prosa diaspórica, tampouco são válidas para qualquer situação, 

mas devem estar abertas às especificidades literárias de escritores diaspóricos de tradições variadas.  

Alguns desses elementos, que atribuímos a uma construção textual diaspórica, 

merecem um comentário final, para que o espaço literário diaspórico de Karen Tei Yamashita 

possa ser vislumbrado de maneira mais efetiva. Explanamos esses aspectos inspirados nas 

categorias organizadas por Brandão (2007), aqui adaptadas e desdobradas em: espaço de 

estruturação textual e perspectiva, espaço de estruturação paratextual, espaço de inserção da 

autora e espaço da língua. 

 

6.2  Espaço de estruturação textual e perspectiva 

 

Brazil-Maru é estruturado pela ordem numérica das cinco seções, que se 

subdividem em 21 capítulos e um epílogo, constituídos pela sequencialidade do texto na 

página, que Brandão denomina “natureza consecutiva da linguagem verbal” (BRANDÃO, 

2007, p. 209). A composição espaço-textual progride com a temporalidade histórica que, vez 

por outra, é citada na narrativa e com a ordem dos acontecimentos ficcionais estabelecida pela 

autora. Em uma primeira análise, temos em Brazil-Maru um alinhamento entre a linearidade 

textual e o tempo no romance: os primeiros capítulos equivalem às primeiras décadas em que 

a história de passa, ao passo que os últimos descrevem os últimos anos de vida dos primeiros 

imigrantes. 

Essa estrutura abriga o sistema de perspectiva criado para Brazil-Maru. Na 

investigação dos sujeitos diaspóricos, no capítulo quarto, abordamos os cinco narradores 

individualmente. Com a descentralização do ponto de vista, demonstramos, por meio de suas 

contradições e percepções diferenciadas, a parcialidade dos narradores. Vista como um 

sistema, a variação do foco narrativo serve para colocar em cheque a credibilidade e a 

autoridade dos registros históricos não ficcionais, normalmente tomados como verdades 

absolutas. A “verdade” também é revelada pelo fato da narrativa de cada um ser feita de 
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fragmentos de memória, que são espalhados pelo texto na página, por vezes rompendo com a 

sequência dos fatos históricos, citados para orientar a progressão no tempo. Assim sendo, as 

inserções de fragmentos dispersos, selecionados da memória de narradores que se 

contradizem, demolem a linearidade cronológica da narrativa, fazendo com que a estrutura textual 

aparentemente sólida e ordenada se revele dispersa e, portanto, diaspórica: apesar de cada 

narrador relatar uma determinada fase, entre 1920 e 1980, suas narrativas são feitas de lembranças 

e, consequentemente, esquecimentos. Além disso, o choque de informações entre os narradores 

deixa óbvio que alguns deles, como Kantaro e Genji, mentem ou omitem fatos que não desejam 

tornar público porque denigrem sua imagem. Portanto, a mudança dos focos narrativos em Brazil-

Maru adquire um sentido peculiar de representação da face dispersa da diáspora.   

O projeto editorial de Circle K Cycles parece ter sido pensado em termos de um 

espaço múltiplo que pudesse fundir a palavra escrita ao texto visual, em uma coletânea 

literária diversificada. Mais complexa que a de Brazil-Maru, a estrutura de Circle K Cycles 

não é dividida em seções e capítulos numerados e seus contos e ensaios não dependem de 

sequência entre si para adquirir sentido. Outro aspecto peculiar é a diagramação do texto em 

duas colunas, comum em publicações jornalísticas, fazendo com que o livro se assemelhe a 

uma revista. As colunas têm o efeito de quebrar a linearidade do texto na página. Dessa 

forma, a estrutura textual de Circle K Cycles sugere a intenção de suspender a linearidade 

textual, invalidando, por meio do espaço de representação, a expectativa de uma cronologia 

ordenada dos eventos.379 Além disso, outro critério organizacional que sobressai é a 

alternância entre o texto ficcional e o não ficcional, que atribui o caráter híbrido à obra.   

Nessa estrutura, encontramos o foco narrativo múltiplo que caracteriza Circle K 

Cycles. No capítulo quarto desta tese, mencionamos como os contos de Circle K Cycles 

constituem, diferentemente de Brazil-Maru, janelas pelas quais o leitor tem acesso a 

fragmentos de histórias independentes entre si. Cabe-nos complementar tal ponderação 

destacando que a porção ensaística não ficcional de Circle K Cycles também pode ser 

comparada a janelas abertas, que revelam um pouco da própria autora como um sujeito 

diaspórico fragmentado em constante processo de construção e reconstrução. Nesse sentido, os 

relatos pessoais constituem um espaço peculiar de focalização, fundidos aos textos ficcionais.   

 

 

 

                                                 
379 A exceção a essa tendência é a introdução do capítulo “April: Circle Trash/ Maru-Gomi”, cujos subtítulos são 
as datas em que cada fragmento foi escrito, dando ao texto a estrutura de um diário. 
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6.3  Espaço de estruturação paratextual  

 

Na Introdução de Paratexts: Thresholds of Interpretation, Gérard Genette (1997) 

explica que o texto literário raramente vem “desacompanhado de um certo número de 

elementos verbais ou outros, como um nome de autor, um título, um prefácio, ilustrações. 

[…] Esses elementos acompanhantes, que variam em extensão e aparência, constituem o que 

denominei alhures o paratexto do trabalho” (GENETTE, 1997, p. 1).380 A fim de situar o 

paratexto para então explicar sua relevância, Genette (1997) afirma: “Mais que um limite ou 

fronteira lacrada, o paratexto é mais como um limiar. […] É uma zona indefinida entre o 

dentro e o fora” (GENETTE, 1997, p.1-2).381 Em seguida, baseando-se em Philippe Lejeune, 

Genette descreve o paratexto como “uma franja do texto impresso que, na realidade, controla 

toda a leitura que alguém faz” (GENETTE, 1997, p. 1-2).382  

O trabalho de Genette (1997) conscientiza-nos sobre o significado e a importância 

do paratexto e sua posição intermediária entre o texto e seu exterior. Esse posicionamento é 

comparável ao entre-lugar da diáspora: ambos constituem uma zona de contato e de transição. 

Nas obras de Yamashita, o material paratextual dá forma e induz a certas interpretações do 

texto escrito. Em Brazil-Maru, seu uso é menos intenso, mas não pode ser desconsiderado. Já 

em Circle K Cycles, Yamashita investe fortemente na variedade de recursos paratextuais, 

ampliando o seu uso por meio de uma série de elementos visuais que produzem sentido em 

relação direta e indireta com o texto convencional. O paratexto complementa as possibilidades 

de interpretação da obra de maneira criativa. Em Brazil-Maru e em Circle K Cycles, 

destacamos formatos, capas, títulos e ilustrações como elementos paratextuais que contribuem 

para caracterizar a prosa diaspórica de Yamashita. 

O formato de um livro, que o torna um objeto palpável e material, é a 

manifestação concreta da existência da escrita. O conteúdo de um livro pode não ter uma 

relação aparente com seu tamanho e formato, mas tal ligação pode existir. Genette (1997) 

lembra que, no Período Clássico, formatos grandes eram sinônimos de “livros sérios” de 

Filosofia, Religião, ou edições especiais de trabalhos literários. A partir do século XIX, 

formatos menores são associados à literatura popular, concebidos para serem transportados, 

carregados nas mãos ou no bolso. Isso indica, na opinião de Genette (1997), “o valor 
                                                 
380 “... unaccompanied by a certain number of verbal or other productions, such as an author’s name, a title, a 
preface, illustrations. […] These accompanying productions, which vary in extent and appearance, constitute 
what I have called elsewhere the work’s paratext.” 
381 “More than a boundary or a sealed border, the paratext is, rather, a threshold.[…] It is an undefined zone 
between the inside and the outside.” 
382 “a fringe of the printed text which in reality controls one's whole reading of the text.” 
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paratextual sugerido por estas distinções de formato” (GENETTE, 1997, p. 17).383 Partindo 

desse princípio, entendemos o formato de Brazil-Maru � vertical, com 23 x 14 centímetros � 

como parte de uma tradição editorial antiga e que continua bastante popular entre as 

publicações contemporâneas. Trata-se, portanto, de um formato mais convencional. 

Circle K Cycles, diferentemente, apresenta um formato e composição espaço-

textual que destoam da maioria dos livros. O livro é horizontal, com 17 x 23 centímetros, um 

formato bem menos comum no mercado editorial. Por isso, Circle K Cycles parece não ter 

lugar na estante de livros, já que sua largura é próxima à medida da altura dos outros livros.384 

Circle K Cycles é, portanto, um livro deslocado em termos de formato, tanto em relação aos 

outros de autoria de Yamashita quanto em comparação a livros em geral. Além disso, é 

notável a semelhança de Circle K Cycles com um caderno de desenhos ou álbum para recortes 

e colagens. Cadernos assim servem para desenhar, colorir, anexar fotos e ilustrações, além de 

escrever.  Álbuns, de forma geral, têm a função de preservar, por meio de registros 

fotográficos, ocasiões em sua maioria privadas. Cadernos e álbuns reúnem fragmentos íntimos 

por meio de um trabalho de “bricolagem pessoal”.  

O segundo elemento paratextual relevante no estudo de Brazil-Maru e Circle K 

Cycles é a capa. Assim como molduras e suas obras de arte, capas de obras literárias costumam 

ser harmonizadas com o estilo e a época do texto que abrigam, embora seus projetos levem em 

conta também fatores comerciais e mercadológicos, visando à adequação da capa como 

embalagem que induza à compra do livro. Na capa de Brazil-Maru (ANEXO A), o artista James 

Kodani retrata os primeiros imigrantes japoneses desembarcando em (verdes) terras brasileiras, 

empregando características que costumam aparecer nas pinturas fauvista e naïf. O artista 

prioriza a natureza, utilizando-se de cores bem definidas. Predominam o amarelo e o azul, para 

retratar a areia da praia, o céu e o mar e, principalmente, o verde, cor utilizada para representar a 

exuberância da floresta. O preto é utilizado para o navio que traz os imigrantes, que está 

posicionado como uma fronteira entre o azul do mar e o verde da terra. Em um plano frontal, 

quatro imigrantes já desembarcados – uma mulher, dois homens adultos e um jovem – são 

pintados em diferentes tons marrons, a fim de realçar as nuances do crepúsculo. Esse momento 

especial, o lusco-fusco, a transição entre o dia e a noite, nos remete ao entre-lugar diaspórico 

que também constitui uma zona de passagem e de interstício. Nesse espaço-tempo transitório, o 

                                                 
383 “…the paratextual value conveyed by these distinctions of format.” 
384 Em algumas livrarias de Los Angeles e São Francisco, nota-se que Circle K Cycles está disposto em cima de 
balcões ou bancas, e não ao lado das outras publicações de Yamashita, que ficam em estantes. O motivo se deve, 
provavelmente, ao seu formato horizontal, que dificulta o arranjo com os outros livros nas estantes. 
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sujeito diaspórico retratado em tons amarronzados reflete a identificação incerta, fluida e 

processual que lhe é característica, conforme descobrimos no decorrer da própria narrativa.385 

Essa paisagem é cortada pelo destaque no centro da capa do livro, em que um 

homem e um menino japoneses estão enquadrados por uma moldura típica de fotografias 

antigas. A “foto pintada” apresenta dimensões proporcionalmente maiores que os outros 

elementos da cena da chegada, além de ser um componente tecnológico moderno, em 

contraste com ambiente predominantemente natural. Em toda a pintura, as pinceladas são 

nítidas, curtas e espessas, objetivando captar somente a essência dos elementos retratados, 

desprezando-se os detalhes, uma técnica de pintura ao ar livre, também utilizada pelos 

impressionistas no século XIX. De fato, o pincel que pinta o quadro da chegada dos 

imigrantes é deixado à mostra na contracapa do livro, sugerindo o uso proposital das técnicas 

fauvistas e impressionistas ou mesmo o estilo de aventura dos artistas da época, que viajavam 

em busca de cenas diferentes ou exóticas.   

A ilustração da capa de Brazil-Maru nesse estilo, bem como a cena retratada, são 

prenúncios que orientam nossos olhares para o primeiro capítulo da narrativa. Neste, a 

exposição dos fatos, que situa o leitor no tempo e no espaço, é feita ainda no navio, na  

mobilidade da viagem de ida, apresentando as principais personagens, suas ideias e emoções.  

Por isso, a pintura de Kodani é coerente com a noção de diáspora, ao harmonizar a imagem do 

navio e a mobilidade expressa pelo título do livro, ao centralizar o navio entre duas paisagens 

transitórias e ao realçar as luzes do crepúsculo como aquele momento de transição.  

Em contrapartida, a capa de Circle K Cycles (ANEXO B) é ilustrada no estilo da 

Pop Art norte americana, da segunda metade do século XX. O autor da ilustração, David 

Steinlicht, e a responsável pelo design, Linda S. Koutsky, fazem da capa um espaço modular, 

em que os quadros sugerem, por meio de técnicas artísticas e temas variados, diversidade e 

contemporaneidade. Reproduzida em três quadros, a imagem de uma gueixa sorridente, 

vestida com o típico quimono japonês, é estampada em cores diferentes. A técnica alude às 

famosas obras de Andy Warhol, da década de 1960, em que o artista faz uso do silkscreen 

para reproduzir várias imagens de celebridades como Marilyn Monroe e Elvis Presley, 

tingindo-as com cores fortes e diferentes umas das outras. Um dos objetivos de Warhol era 

dar à obra de arte um efeito de produção em massa, como em uma linha de montagem de uma 

fábrica.  Na capa de Circle K Cycles, o procedimento de Warhol é reinventado por Steinlicht e 
                                                 
385 “Twilight” é também o título do capítulo 15 de Brazil-Maru. Adequado a esse momento da narrativa, logo 
após o clímax, o crepúsculo representa o momento exato da transição entre a vida estável dos colonos em 
Esperança para uma nova experiência, por enquanto incerta, que terá início em outras terras, já que a 
comunidade acaba de perder sua propriedade. 
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Koutsky: a gueixa, reproduzida dentro da mesma técnica, faria alusão à produção em série de 

identidades contemporâneas, como as identidades dos sujeitos diaspóricos que conhecemos 

no livro. Nesse sentido, tal objetivo também pode ser associado à própria história dos 

operários brasileiros no Japão, que trabalham em atividades repetitivas, na linha de montagem 

das fábricas. O contexto desses personagens operários é mais explícito em outro quadro da 

capa de Circle K Cycles, em que temos um anúncio de emprego em uma fábrica, redigido em 

japonês. Além desse, um anúncio publicitário de cachaça se destaca, divulgado por uma 

garota propaganda em trajes de carnaval. Esse anúncio pode ser relacionado à narrativa de 

duas maneiras. Trata-se de um produto brasileiro, indicando a necessidade dos nipo-

brasileiros de importarem diversos produtos da terra natal, como lemos nos contos. Também 

nos remete ao alcoolismo, realidade de muitos operários nipo-brasileiros, outro tema abordado na obra.  

A fotografia é a forma de ilustração predominante na capa de Circle K Cycles, já 

que oito módulos são fotos do arquivo pessoal da autora, que se repetem nos contos e ensaios 

do próprio livro. No conjunto, parecem querer ilustrar a diversidade cultural experimentada 

pelas personagens brasileiras no Japão. Templos antigos, construídos na arquitetura japonesa 

tradicional, figuram ao lado de áreas comerciais conturbadas, com estabelecimentos 

comerciais e suas mercadorias expostas em bancas. Prevalece uma paisagem confusa, como a 

das grandes cidades do Japão contemporâneo, cenário dos contos e memórias de Circle K 

Cycles. Diferente dos demais, um quadro é estampado com ideogramas da escrita japonesa, 

provavelmente para aludir às dificuldades linguísticas e comunicativas enfrentadas pelo 

sujeito diaspórico no país hospedeiro. A essas fotos e ilustrações foram dadas pigmentações 

diferentes, que reforçam, na composição final, o efeito simétrico dos módulos. As cores 

variadas, também utilizadas para cada letra das palavras circle k cycles no título da obra, 

sugerem, mais uma vez, a intenção de se representar a pluralidade da obra literária. 

O uso das cores, da fotografia, dos anúncios publicitários e do silkscreen colorido 

remete a formas de expressão artística ligadas ao contexto contemporâneo de Circle K Cycles. 

Reunidas, são capazes de representar espaços, tempos e enredos complexos, que se 

contradizem e se completam ao mesmo tempo, como de fato temos em Circle K Cycles.  

Diretamente relacionado com a capa, o título é o terceiro elemento paratextual que 

analisamos. Discutida em toda a obra, a mobilidade, típica da diáspora, está também presente 

nos títulos das obras em estudo. A palavra maru significa navio. Brazil-Maru é o nome de um 

navio que realmente existiu e que trouxe famílias japonesas para o Brasil. O navio, na década 

de 1920, é o principal meio de transporte de longa distância. É por ele que se realiza a 

diáspora japonesa. Brazil-Maru é também o título do primeiro capítulo do romance, pois a 
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apresentação dos fatos tem início ainda na viagem, sugerindo a mobilidade que está por trás 

da narrativa como um todo. O uso da palavra Brazil é também significativo, pois, ao dar 

ênfase ao país hospedeiro, a autora sugere o peso das relações entre o grupo diaspórico 

japonês e o Estado-nação brasileiro.  Em suma, o nome escolhido para o romance enfatiza que 

os eventos narrados são decorrentes da mobilidade diaspórica e da consequente tensão 

sociocultural na terra nova, advinda das negociações entre as duas culturas.  

A ideia da denominação Circle K Cycles apresenta mais de uma possibilidade 

interpretativa. Como em Brazil-Maru, o título também remete à mobilidade. Em “Prologue: 

Purely Japanese”, Yamashita apresenta o professor Ryuta Imafuku, da Universidade de 

Chubu, o contato que possibilitou a viagem da autora ao Japão. Ryuta é uma espécie de porto 

seguro para Yamashita e sua família, que não possuem outros conhecidos naquele país. Por 

isso, precisam aprender o caminho que os leva até a residência de Imafuku:  
 
Nosso amigo Ryuta nos mostra o caminho de sua casa para nossa casa. Há uma loja 
de conveniências da Circle K em cada esquina. Quatro Circle Ks. Para ir para a 
casa de Ryuta, vira-se à esquerda em cada Circle K. Para ir para a nossa casa, vira-
se à direita em cada um dos Circle Ks. Estamos circulando Ks. (YAMASHITA, 
2001, p. 16) 386 

 

Nessa explicação, a autora menciona a origem da inspiração para o título da obra. 

Circle K é o nome de uma rede de lojas de conveniência fundada nos Estados Unidos, mas que 

se espalhou pelo mundo. A matriz foi transferida para o Canadá, mas a rede opera extensamente 

no Japão desde 1979, em sistema de franchising.387 Sua logomarca traz a letra “K” dentro de um 

círculo. Na passagem citada, o ato de circular em torno das quatro lojas da Circle K em direções 

opostas configura um movimento entre dois lares, o de Ryuta e o de Yamashita. Os movimentos 

circulares, para a esquerda ou para a direita, sugerem um tipo de mobilidade diferente da 

implícita no nome Brazil-Maru. Não há, no título Circle K Cycles, uma intenção de dar 

destaque a algum Estado-nação, mas a uma franquia mundial de lojas que simboliza o capital 

internacional apátrida, que circula em um mundo de fronteiras tênues e se instala, 

preferencialmente, em cidades que oferecem maior possibilidade de lucro. De certa forma, a 

dispersão das lojas Circle K por diferentes países pode ser comparada à diáspora, que também 

parte de uma origem e se dispersa em terras estrangeiras. Assim como a existência da marca da 

rede depende de sua disseminação, uma diáspora de mão de obra inicia-se também por 

                                                 
386 “Our friend Ryuta shows us the way from his house to our house. There is a Circle K convenience store on 
every corner. Four Circle Ks. To go to Ryuta’s house, make a left turn at every Circle K. To go home, make a 
right turn at every Circle K. We are circling Ks.”  
387 Informações mais detalhadas sobre a rede Circle K podem ser encontradas em www.circlek.com. 
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motivação econômica, em que a própria sobrevivência justifica a dispersão.  Tais aspectos 

figuram como relevantes elementos estruturais nas narrativas de Circle K Cycles. 

Também explícita no texto, outra possível explicação para o título Circle K Cycles 

está relacionada à mudança radical de vida do sujeito na diáspora, que se traduz pelas novas 

ocupações dos decasséguis no Japão:  

 
Suas vidas no Brasil devem ter sido muito diferentes; provavelmente eles nunca 
trabalharam em uma fábrica antes. Agora giram em torno dos três Ks: Kitanai, Kitsui e 
Kigen. Trabalho considerado sujo, difícil e perigoso. Um caixa de banco comprime 
metal em para-choques de carro. Um engenheiro pendura porcos em ganchos, em uma 
usina de processamento de carne. Um dono de papelaria dirige um caminhão de lixo. 
Um garoto de quinze anos mistura cimento em um canteiro de obra. Uma avó solda 
fios minúsculos em placas eletrônicas. São, no Japão, as mesmas pessoas que eram no 
Brasil, mas há funções novas para suas vidas. E se o caixa de banco perde seus dedos 
ou se a avó sofre um ataque do coração, há outro caixa com dedos e outra avó com um 
coração. (YAMASHITA, 2001, p. 32)388  

 

Para esses personagens, os círculos em torno dos três Ks são a rotina de trabalho 

subalterno e perigoso que realizam na diáspora. No sistema produtivo capitalista japonês, eles 

representam uma força de trabalho descartável, podendo a qualquer momento ser substituídos. 

Curiosamente, Yamashita trata dessa condição em um capítulo sobre o lixo no Japão, 

intitulado “April: Circle Trash/Maru-Gomi”. A separação para reciclagem, a preparação para 

a coleta e a dificuldade dos brasileiros em entender o sistema são assuntos neste capítulo. A 

narrativa também conta que os brasileiros que vivem no Japão aprendem que no lixo podem 

encontrar todo tipo de objetos em bom estado de conservação. Ao contrário dos japoneses, os 

brasileiros não se importam de buscar no lixo aquilo de que precisam: móveis, 

eletrodomésticos, roupas de inverno e até mesmo carros.  

Todavia, para a narradora sobressai o fato de como tudo pode ser facilmente 

descartável na sociedade de consumo japonesa: “o bem-estar da nação requer isso” 

(YAMASHITA, 2001, p. 30),389 explica. Em meio à descrição sobre a descartabilidade dos 

bens de consumo no Japão, está inserida a experiência dos trabalhadores brasileiros, que 

ficam, desta maneira, associados aos objetos que são jogados fora. Assim, a narradora encerra 

a seção sem mencionar explicitamente, mas deixando óbvio que esse sujeito diaspórico, que 

                                                 
388 “Their lives in Brazil may have been very different; they may have never worked a factory job before. Now they 
circle the three Ks. Kitanai. Kitsui. Kigen. Work designated as dirty, difficult, dangerous. A bank clerk presses 
metal into car bumpers. An engineer hangs pigs on hooks in a meat processing plant. A stationary store owner 
drives a trash truck. A fifteen year-old boy mixes cement at a construction site. A grandmother solders tiny wires to 
electronic plates. They are the same people in Japan as they were in Brazil, but there are new and different uses for 
their lives. And if the bank clerk loses his fingers or the grandmother suffers a heart attack, there is another clerk 
with fingers, another grandmother with a heart”. 
389 “…the welfare of the nation requires this.” 
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gira em torno dos três Ks, é visto e tratado pelo sistema produtivo como o próprio lixo, um 

lixo humano.  

O capítulo, entretanto, ainda possui uma última seção em que a narradora, ao 

varrer o quarto da filha, se depara com uma coleção de pedacinhos coloridos de cerâmica, 

dispostos como peças de um quebra-cabeça ou artefatos arqueológicos, fragmentos que a 

menina vem recolhendo do lixo nas ruas: “estão todos espalhados na luz rajada sobre a palha 

e a madeira – uma beleza que minha filha tenta reter, como se pudesse ver a caneca, a louça 

ou o vaso inteiros, em sua utilidade e brilho originais. A beleza do lixo” (YAMASHITA, 

2001, p. 32).390 Neste fim de capítulo, o lixo é apresentado a partir da perspectiva de inocência 

e sensibilidade de uma menina, dotada da capacidade de encontrar e enxergar o belo em 

detalhes e de compreender o fragmento como parte significativa de um todo que possui 

relevância. A atitude da menina em relação ao lixo pode ser contrastada à seção anterior. Os 

pequenos fragmentos coloridos de cerâmica são como os decasséguis: se, por um lado, suas 

vidas podem ser descartadas como lixo, por outro, podem ser vistas e apreciadas, a partir de 

uma perspectiva humanista, artística e individual. Essa atitude também se assemelha à intenção 

da própria Yamashita ao escrever Circle K Cycles: direcionar o olhar para o fragmento humano 

que o sistema não vê, recolhendo e guardando sua beleza, e expondo-a, por meio da obra 

literária, como a filha o faz. Sendo assim, nas linhas finais do capítulo, a narradora decide não 

varrer os fragmentos e jogá-los fora, mas recolhê-los e guardá-los em um saco plástico.   

  O quarto elemento paratextual que discutimos é a ilustração, um recurso ausente 

em Brazil-Maru  �  exceto em sua capa  �  mas largamente utilizado em Circle K Cycles, 

obra em que a linguagem visual é tão importante quanto a escrita. Circle K Cycles é uma 

colagem de cultura pop que entrelaça fotos do arquivo pessoal da autora, ilustrações, 

fragmentos de notícias de jornais e revistas, cartazes publicitários, anúncios, formulários de 

emprego, logomarcas de empresas e produtos. O excesso de signos faz com que as páginas de 

Circle K Cycles se assemelhem a uma paisagem urbana japonesa, confusa e movimentada, 

com seus letreiros de diversos tipos e tamanhos, pessoas e edifícios. Interessantemente, os 

elementos visuais encontram-se diasporizados ou dispersos pelas páginas; em muitos casos 

não apresentam relação direta com o texto posicionado a seu lado. Um exemplo, do capítulo 

“What if Miss Nikkei Were God(dess)?”, é o cartaz do  filme Gaijin: caminhos da liberdade, 

que ilustra a página 20, mas que só será relacionado ao texto na página 23, quando as 

personagens Jorginho e Miss Hamamatsu conversam sobre a filmagem de Gaijin 2. Isso obriga 

                                                 
390 “…all rest in the dappled light across the straw and wood – a beauty my daughter grasps at as if she can see 
the entire teacup, dish or vase, in its original luster and usefulness. The beauty of trash.” 
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o leitor a folhear, ir e voltar, interrompendo a leitura linear tradicional para empreender um 

movimento de leitura que é disperso ou diaspórico.  

Formatos, capas, títulos e ilustrações são elementos paratextuais em Brazil-Maru 

e em Circle K Cycles que se somam ao texto para caracterizar a prosa diaspórica da autora. 

Estão dispersos por toda a obra, em meio a outros como epígrafes e notas de rodapé. Muitas 

vezes, os paratextos, como as ilustrações de Circle K Cycles, não apresentam conexão direta 

com o texto da página em que estão, o que se configura em mais uma estratégia que 

caracteriza a condição diaspórica e força o leitor a fazer uma leitura fragmentada, que 

necessita de interrupções, idas e vindas.  

 

6.4  Espaço de inserção da autora 

 

Para Mishra (2007), uma estratégia crítica para a abordagem da literatura 

diaspórica passa pela tentativa de se fazer referência à história do escritor (MISHRA, 2007, p. 

23), um posicionamento também endossado por Ponzanesi (2008). Nesta tese, no entanto, não 

tivemos por objetivo incursionar pela biografia da escritora, mesmo que, em muitos 

momentos, o texto literário nos remetesse a aspectos biográficos. O núcleo de nossa atenção 

sempre residiu nas obras literárias. No entanto, no caso de Circle K Cycles, o próprio texto 

apresenta referências explícitas sobre a autora, em textos narrados em primeira pessoa, 

chamados pela própria escritora de memórias. Esse aspecto, além de fazer de nosso objeto de 

estudo um caso no mínimo controverso, justifica, ao nosso ver, um comentário que relacione 

o texto literário ao biográfico.  

Em “East-West: Diasporic Writings of Asia”, Reiko Tachibana e Kimio 

Takahashi (2008) qualificam Yamashita como escritora diaspórica de modo natural, embora 

não se dediquem a assinalar o porquê de tal classificação. Trata-se de uma denominação que 

merece ser detalhada. Como estratégia para compreender o perfil diaspórico da escritora, 

sugerimos a análise a partir de duas noções: o caráter involuntário da diáspora e o 

deslocamento como opção de vida. A imigração dos antepassados da escritora para os Estados 

Unidos, por exemplo, constitui um fato que é parte de sua experiência diaspórica involuntária, 

assim como a decisão de seus pais de se mudarem para Los Angeles, a fim de educá-la em 

uma comunidade nipo-americana pequena e fechada. Tais circunstâncias constituem fatos da 

vida que não implicam direito de escolha mas têm, obviamente, algum tipo de influência na 

formação, na personalidade e na escrita de Yamashita.  
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A inquietude e a necessidade de tomar novos rumos se manifestam em Yamashita 

a partir de certa idade, quando as iniciativas de deslocamento começam a ser decisão dela 

própria: sua mudança para Minnesota, suas viagens ao Japão, ao Brasil e o retorno para os 

Estados Unidos são exemplos do que convencionamos chamar de deslocamento como opção 

de vida. Tais experiências constroem e reconstroem o sujeito Yamashita e também se refletem 

em sua literatura.   

Ao tomarem parte na diáspora japonesa, no início do século XX, os avós de 

Yamashita alteraram o curso de seus descendentes. A relevância desse fato se comprova pela 

busca identitária de Yamashita que, ainda jovem, vai ao Japão. Sua viagem teve o intuito de 

descobrir a árvore genealógica dos avós: “O pai de meu pai veio de uma pequena vila perto de 

Nakatsugawa, em Gifu, a mãe dele de Tóquio. Os pais de minha mãe vieram de Matsumoto, 

em Nagano” (YAMASHITA, 2001, p. 11).391 O desejo de conhecer as origens, bem como a 

iniciativa de viajar, conferem ao Japão um status de terra natal simbólica,  já que Yamashita 

nasceu na Califórnia. Seu anseio de ir pode ser simbolicamente comparado ao desejo de 

retorno à terra natal alimentado pelo sujeito diaspórico. Por meio dessa escolha, Yamashita 

confirma que a história diaspórica de seus antepassados é também sua própria história. 

A juventude em Los Angeles, consequência das escolhas de sua família, também 

se associa a experiências diaspóricas, ligadas à identificação natural entre Yamashita e a 

comunidade asiático-americana nos Estados Unidos:    
Venho dessa coisa asiático-americana, e os anos sessenta também foram para mim o 
Yellow Power Movement, junto com outros movimentos de minorias étnicas. Porém, 
eu não participava muito ativamente nesse movimento e, de alguma forma, o 
acompanhei das margens, e a certa distância.  Mesmo assim, esse período teve uma 
influência especial em minha vida (IMAFUKU; YAMASHITA, 1997, p.1).392 

 

Tal influência não é apenas política, mas também cultural, com reflexos nas 

escolhas literárias da autora. O impulso de escrever sobre a minoria imigrante de origem 

japonesa, pela qual o cânone literário e a história oficial estadunidense jamais se interessaram, 

reflete, simultaneamente, o contexto diaspórico em que nasceu e cresceu – a diáspora 

involuntária – assim como as iniciativas pessoais – o deslocamento como opção de vida. Por 

um lado, há elementos na literatura de Yamashita que convergem com a tradição asiático-

americana, em especial a dos escritores nipo-americanos. O foco em personagens de 

                                                 
391 “My father’s father came from a small village near Nakatsugawa in Gifu, his mother from Tokyo. My 
mother’s parents both came from Matsumoto in Nagano”. 
392 I come from this Asian American thing, and the sixties were also for me the Yellow Power Movement along 
with other ethnic minority movements. I was not however a very active player in this movement, and in some 
ways I saw it from the sidelines and from a certain distance. Still this period had a special influence on my life. 
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ancestralidade japonesa, o racismo, a aceitação no país hospedeiro, as experiências dos 

primeiros imigrantes, a assimilação e os conflitos de gerações são alguns exemplos. 

Por outro lado, como pondera Chuh (2006), o “discurso literário asiático-

americanista tornou-se um lar apenas tênue para o trabalho de Yamashita, fundamentalmente 

devido à geografia de seus textos” (CHUH, 2006, p. 620). 393 A ambientação das narrativas 

em algum lugar dos Estados Unidos é quase uma unanimidade entre os escritores asiático-

americanos. Ao retratar formações diaspóricas fora nos Estados Unidos, tanto em Brazil-Maru 

quanto em Circle K Cycles, Yamashita rompe com binarismo que coloca, de um lado, os 

Estados Unidos como país hospedeiro e, de outro, o país asiático de origem. Outra inovação 

são as personagens brasileiras e japonesas, ambientadas em cenários alternativos, fora do 

território estadunidense, conforme constatamos em Brazil-Maru e Circle K Cycles.  

A evidência de que as viagens e vivências no exterior da autora estimularam o 

novo no contexto da literatura asiático-americana foi feita por Imafuku (1997), no diálogo 

entre ele e Yamashita, publicado no site CafeCreole, em 1997:   

 
Imafuku: […] A literatura nipo-americana tem sido, até agora, muito realista e 
obtida a partir de perspectivas históricas. Parece excepcional ver seu tipo de 
tratamento criativo em meio ao tom realista que domina a narrativa nipo-americana. 
Yamashita: Creio que seja preciso sair do país. Isso é o que pode fazer mais 
diferença. Quando saí, dei esse salto. (IMAFUKU; YAMASHITA, 1997, p.1) 394 

 

Nessa passagem, Imafuku destaca a originalidade do trabalho de Yamashita em 

termos de gênero literário, ao mesmo tempo em que Yamashita oferece, como possível 

semente de onde brotou o impulso criativo, a experiência diaspórica.  

Ao recorrer à tradição sem dispensar o novo, a prática literária de Yamashita vai às 

origens na tradição literária asiático-americana que figura como sua “terra natal literária”, sem 

dispensar novos cenários, temas e gêneros, que representam a diasporização de sua escrita. 

Por isso, as trajetórias diaspóricas da escritora, sejam voluntárias ou não, não apenas 

espelham as trajetórias dos sujeitos diaspóricos ficcionais de suas obras, mas também parecem 

se fundir a elas em determinado ponto de sua carreira literária, quando elabora Circle K 

Cycles. A fusão é feita pela forma como ela se inscreve na própria obra, utilizando a primeira 

                                                 
393 “Asian Americanist literary discourse has only loosely become a home for Yamashita’s work, primarily 
because of the geography of her writings.” 
394 “Imafuku: […] Japanese American literature has been very realistic and taken from historic perspectives so 
far. It seems exceptional to see your kind of creative treatment in the midst of the dominant Japanese American 
realistic storytelling. 
Yamashita: I think it takes leaving the country. That is what might make the most difference. When I left, I took 
that jump.” 
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pessoa para contar sua própria experiência em forma de memórias de viagem, empregando os 

nomes reais de seu marido, filhos e amigos, discutindo questões pertinentes a ela, assim como 

a seus personagens ficcionais, colocados lado a lado, na alternância dos contos com os 

ensaios.  

 

6.4.1 A criação literária 

 

Duas experiências distintas de mobilidade vividas por Yamashita estão na origem 

de Brazil-Maru e Circle K Cycles. Simbolicamente, as denominamos experiências de 

deslocamento como opção de vida. A primeira é a viagem ao Brasil de uma estudante nipo-

americana, solteira, que planeja fazer uma pesquisa acadêmica, de cunho científico, em um 

período de dois anos. Dentre os resultados imprevisíveis dessa experiência – Yamashita se 

casa no Brasil e tem dois filhos – está a ideia de registrar o trabalho de pesquisa por uma via 

literária. Não havia essa intenção, a ideia surgiu depois: “Senti que poderia captar a verdade 

dessa história de forma mais honesta e coesa em um romance” (YAMASHITA, 2008, p. 2),395 

conta a escritora, em entrevista a Wendy Cheng (2008). 

Diferentemente, a viagem ao Japão, experiência que deu origem a Circle K Cycles, 

tinha a intenção explícita de vivenciar a comunidade nipo-brasileira para então retratá-la 

ficcionalmente. O fazer literário, entretanto, constituiu um processo bem distinto. Enquanto 

Brazil-Maru tem origem em dados recolhidos na década de 70 e utilizados somente no final 

dos anos 80, Circle K Cycles nasce não apenas de manuscritos, mas também de registros 

eletrônicos, já que as memórias, antes de serem impressas, foram publicadas no site 

CafeCreole, mantido pela autora. Tais textos, portanto, são escritos simultaneamente à viagem 

e pesquisa no Japão. A postagem eletrônica permitiu, segundo revela a própria autora, uma 

troca de ideias com o leitor. Esse diálogo, possível graças ao meio eletrônico de publicação, 

ocorre durante alguns anos anteriores à publicação de Circle K Cycles, dando fluidez ao 

processo criativo, o que obviamente alterou a obra publicada em 2001. Além disso, o espaço 

virtual proporcionado pela internet, típico da era da globalização, ajusta-se ao conteúdo e à 

forma da obra publicada, que ressalta, conforme vimos no capítulo quinto, os efeitos da 

globalização na diáspora brasileira instalada no Japão.  

 

 

                                                 
395 “I felt that I could capture the truth of this history more honestly and cohesively in a novel.” 
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6.4.2 Gêneros literários 

 

Desde o início da pesquisa, um questionamento acerca dos gêneros literários396 nos 

intrigou. Podemos observar algumas características tradicionalmente associadas ao romance 

como gênero narrativo em Brazil-Maru. Há um princípio organizador de tema e 

sequencialidade dos fatos que compõem o enredo, ligando capítulos e seções. Apesar de 

apresentar mais de uma célula dramática, elas estão interligadas, fazendo com que o conflito e 

o clímax se processem de maneira unificada. Quanto ao foco narrativo, o uso da primeira 

pessoa é exclusivo, mas a autora cria uma voz diferente para cada seção, interligando-as por 

meio dos eventos e pela ordem cronológica, por vezes interrompida pela memória dos 

narradores. Seria Brazil-Maru um romance histórico?  

Na entrevista concedida a Cheng (2008), Yamashita se refere a Brazil-Maru como 

“um romance de ficção histórica” (CHENG, 2008, p. 2).397 De acordo com Harmon e Holman 

(2003), ficção histórica é “a ficção que se passa em algum tempo diferente daquele em que a 

obra é escrita. Discutivelmente,  a ficção histórica pode ser qualquer uma na qual a época é de 

suprema importância. Então um trabalho contemporâneo, ambientado no ‘presente’, pode ser 

histórico” (HARMON; HOLMAN, 2003, p.246).398  Apesar da ambiguidade que caracteriza o 

conceito, é possível entender Brazil-Maru como um romance  que possui elementos de ficção 

histórica, ainda que essa “história” mencionada na obra não seja a História oficial do  Brasil 

ou do Japão, mas a história de um grupo diaspórico, cujo enredo não inclui personagens “reais” 

conhecidas dos leitores, interagindo, em eventos históricos, com outras personagens ficcionais.   

Harmon e Holman (2003) também oferecem uma definição para romance 

histórico, informando que, muitas vezes, “a história é meramente um pano de fundo para 

aventureiros e exploradores sexuais” (HARMON; HOLMAN, 2003, p.246).399 Para esses 

autores, o romance histórico pode ser também o romance de personagem, “no qual o 

ambiente e a época são secundários em relação à representação das personagens” 

                                                 
396 Não utilizamos a expressão gênero literário no sentido tradicional, que incluiria tragédia, comédia, épico e 
lírico, mas no sentido contemporâneo, conforme definem Harmon e Holman (2003), que afirmam que a 
classificação atual da literatura em gêneros inclui também “romance, conto, ensaio, teatro televisivo e cinema” 
(HARMON; HOLMAN, 2003, p.226).  
397 “a novel of historical fiction.” 
398 “…fiction whose setting is in some time other than that in which it is written. Arguably, historical fiction can 
be any in which the temporal setting is of paramount importance, so that a contemporary work, set in ‘the 
present’, can be historical.” 
399 “…history is merely a background for adventurous or sexual exploits.” 
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(HARMON; HOLMAN, 2003, p.246).400 Ambas são características encontradas em Brazil-

Maru, conforme visto no capítulo terceiro desta tese. Apesar de ser preciso em relação a 

datas e fatos históricos como a Revolução de 1930, o impacto da Segunda Guerra Mundial e 

a ditadura militar brasileira, o romance não os traz no cerne da narrativa, que privilegia a 

representação de personagens. 

Circle K Cycles, por outro lado, segue uma tendência contemporânea de combinação 

de gêneros literários. O livro é uma coletânea que flexibiliza as fronteiras entre os gêneros, 

trazendo ensaios, contos e memórias de viagem, em ficção e em não-ficção criativa. Para Chuh 

(2006), em Circle K Cycles o “hibridismo genérico a habilita [Yamashita], em termos 

estruturais, a colocar variadas visões de mundo lado a lado” (CHUH, 2006, p.631).401 Isso é 

feito por vezes em primeira pessoa, com elementos marcadamente autobiográficos e também 

em terceira pessoa, nos contos de caráter ficcional. A miscelânea de Yamashita não implica a 

ausência de um princípio organizador na obra. Mesmo fragmentado em seções e capítulos 

curtos, Circle K Cycles é unificado pelo tema que prevalece, o deslocamento, a formação e o dia 

a dia da diáspora brasileira no Japão, com seus aspectos coletivos e individuais: A sequência é 

dada pelos meses de estadia da autora no Japão, de março a agosto, muito embora os contos, os 

ensaios e as memórias constituam unidades textuais independentes.  

A combinação de múltiplos recursos expressivos que caracteriza Circle K Cycles 

requer, conforme analisa Chuh (2006), uma flexibilidade interpretativa para a compreensão 

dessa obra que é “uma iteração textual de viagem através da diferença” (CHUH, 2006, p. 

631).402 Na leitura que fazemos, o hibridismo literário de Circle K Cycles, além de se mostrar 

em contraste com práticas literárias convencionais, constitui um reforço à representação 

literária da diáspora e do sujeito diaspórico que são, conforme concluímos no capítulo quinto, 

marcados pelo hibridismo. 

    

6.5  Espaço da língua  

 

Uma discussão sobre o uso da língua em Brazil-Maru e Circle K Cycles deve ser 

precedida pela diferenciação entre os termos língua e linguagem. Em Linguagem, língua, 

linguística, Margarida Petter (2005) alerta para a importância da separação dos conceitos, 

destacando que em inglês há uma só palavra – language – para ambos. Petter (2005) também 

                                                 
400 “…in which the setting and the age are secondary to the representation of characters.” 
401 “…generic hybridity  structurally enables her [Yamashita] to place variegated worldviews side by side.” 
402 “…a textual iteration of traveling through difference.” 
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menciona o uso geralmente não especializado do termo linguagem, às vezes se referindo à 

comunicação entre os animais, o que, segundo a autora, não é linguagem, assim como não há 

“outras ‘linguagens’ – música, dança, pintura, etc.” (PETTER, 2005, p. 17).  Para Ferdinand de 

Saussure, a língua “não se confunde com a linguagem; é somente uma parte determinada, 

essencial dela, indubitavelmente” (SAUSSURE, 1994, p. 17). Comentando a noção 

saussuriana de língua, Hall (1992) faz uma significativa conexão entre língua e identidade: 

“Falar uma língua não significa apenas expressar nossos pensamentos mais interiores e 

originais; significa ativar a imensa gama de significados que já estão embutidos em nossa 

língua e em nossos sistemas culturais” (HALL, 1992, p. 40). Dessa forma, o trabalho de 

Saussure (1994) sobre a língua é, para Hall (1992), uma evidência de que não somos “um”, 

pois não somos os autores das palavras que utilizamos e nem controlamos o significado que 

adquirem somente porque nos expressamos.  Essa condição é uma das bases principais para a 

noção de um sujeito contemporâneo descentrado, defendida por Hall (1992) em A identidade 

cultural na pós-modernidade, noção também muito pertinente ao sujeito diaspórico. 

Por isso, no que se refere à diáspora, a língua constitui uma questão central. Em 

“Diaspora and Language”, Jacob M. Landau (1986) destaca a relevância e as funções da 

língua no contexto da diáspora tanto em relação à terra natal quanto ao país hospedeiro. Para 

muitas diásporas, a língua da terra natal não é apenas um meio de comunicação, mas o “gênio 

da nacionalidade” (LANDAU, 1986, p.78).403 Por isso, preservá-la é uma questão de defesa e 

sobrevivência. No capítulo terceiro desta tese, destacamos como a língua materna é um 

elemento cultural de grande importância, tanto para os japoneses de Brazil-Maru quanto para 

os brasileiros de Circle K Cycles. No país hospedeiro, a comunidade diaspórica enfrenta, 

como assinala Landau (1986), a expectativa de que os “recém-chegados deveriam aceitar a 

língua local e se adaptar a ela” (LANDAU, 1986, p. 76),404 condição também ilustrada nas 

obras de Yamashita. 

Mais que uma questão embutida na dimensão ficcional, a língua é também 

fundamental no tocante às formas literárias escolhidas pela autora.  Em suas obras, o uso da 

língua tende a refletir os problemas linguísticos de seus personagens diaspóricos ficcionais. 

Brazil-Maru é redigido em inglês, embora Yamashita mantenha algumas palavras e 

expressões em português, como bicho-de-pé, berne, saúva, pistoleiro e filho-da-puta e do 

japonês como furoshiki, ukiyoe e shakuhachi. A não tradução dessas palavras pode ser 

atribuída à dificuldade de se encontrarem equivalentes em língua inglesa, visto que certos 

                                                 
403 “genius of nationhood.” 
404 “Newcomers ought to accept the local language and adapt to it.” 
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conceitos ou ideias são mais bem expressos pela língua da tradição cultural em que  existem, 

mas expressam, principalmente, uma circunstância linguística frequente na diáspora. 

Assim, a utilização de palavras em línguas estrangeiras tem a função de exprimir, 

em termos literários, a sensação que se tem na diáspora. Em Brazil-Maru, a inclusão dos 

estrangeirismos ilustra, mesmo que discretamente, o entre-lugar linguístico do sujeito 

diaspórico.  Em Circle K Cycles, por sua vez, o uso de palavras estrangeiras é levado ao 

extremo, indicando uma intenção mais radical por parte da autora de mergulhar o leitor nesse 

entre-lugar diaspórico por meio da língua, fazendo-o vivenciar o problema da dificuldade de 

comunicação na diáspora. O efeito de se folhear um capítulo inteiro em japonês, entre as 

páginas 99 e 106 de Circle K Cycles, é o de uma sensação de desconforto e estranhamento, 

semelhante à vivida pelas personagens brasileiras do livro, que, em sua maioria, desconhecem 

o idioma japonês. O capítulo em português tende a provocar sensação semelhante no leitor 

cuja língua materna é a inglesa.    

Se o uso radical do japonês e do português, em certos capítulos de Circle K 

Cycles, causa estranhamento, a mistura do japonês e do português tem outro efeito. Em várias 

ocasiões, Yamashita põe no papel o registro da expressão oral híbrida do sujeito na diáspora, 

que combina vocábulos do português com os do japonês. O “portonês” falado pelas 

personagens, assim como as colagens que mesclam as três línguas, ilustram processos de 

negociação e a transformação que refletem o hibridismo cultural na diáspora, algumas vezes 

amenizando choque cultural por meio do aspecto cômico do “portonês”. Dentre os verbos 

conjugados pelos decasséguis, podemos citar: “wakatar” (compreender), “gambatear” 

(persistir), “shigotar” (trabalhar), “tsukaretar” (ficar cansado) e “wasuretar” (esquecer). 

Algumas expressões que misturam um verbo em português com um substantivo em japonês 

são: “dar um sampo” (dar uma andada), “estar hantai” (estar de cabeça pra baixo), “ser 

mattaku japonês ou gaijin” (ser puramente japonês ou estrangeiro), “fazer kampai” (fazer um 

brinde), “sair do teiji” (sair da rotina) e “ué, sugoi, né?” (uau, é surpreendente, não é?).  

É relevante observar que o “portonês” de Circle K Cycles não está presente em 

Brazil-Maru, obra em que os termos estrangeiros são usados, mas não se fundem à outra língua, 

da mesma forma que em Circle K Cycles. Em Brazil-Maru, o olhar de Yamashita é sensível à 

questão linguística na diáspora, mas em Circle K Cycles, além de perceber a dificuldade, a 

autora evolve em sua forma de representá-la literariamente. A questão se torna ainda mais 

complexa se observarmos que Circle K Cycles não combina somente a língua da terra natal com 

a do país hospedeiro dos sujeitos diaspóricos representados, mas envolve também o inglês, a 



 190

língua da escritora, transpondo o hibridismo linguístico para uma dimensão que mescla o 

ficcional e o não-ficcional.  

 

A complexidade do hibridismo linguístico de Yamashita leva, em muitas ocasiões, à 

necessidade de inserção de notas explicativas, traduções, e até mesmo um dicionário 

decasségui, inserido na página 10, antes do prólogo. Em certas partes da obra, porém, não 

encontramos definições ou explicações, talvez propositalmente. Assim, ao fazer do hibridismo 

linguístico uma estratégia estilística radical em Circle K Cycles, Yamashita traduz o caráter 

híbrido do entre-lugar diaspórico em que se encontram as personagens para uma linguagem literária.  

Por fim, a opção da escritora de usar termos e expressões estrangeiras e mesmo de 

escrever capítulos inteiros em pelo menos três línguas diferentes, pode ser interpretada sob outra 

ótica. Jonathan Culler (1999) lembra como obras literárias, particularmente os romances, 

“ajudaram a criar comunidades nacionais através de sua postulação de, e apelo a, uma 

comunidade ampla de leitores, limitada, mas em princípio aberta a todos que podiam ler a 

língua” (CULLER, 1999, p. 43).  Essa única língua nacional é desestabilizada em Yamashita, 

pois o uso de três línguas desconstrói o princípio monolíngue das literaturas de cunho nacional, 

que costumam eleger e priorizar uma língua dita nacional, em detrimento de outras que possam 

existir internamente a seu território. Ao romper com a homogeneidade linguística na obra 

literária, Yamashita se expressa por meio de uma estratégia linguística diaspórica ou 

transnacional, aproximando o uso da língua no texto à condição diaspórica.   

 

6.6  A “Diaspoética” em Karen Tei Yamashita 

 

A junção dos termos diáspora e poética, resultando em “diaspoética”, representa a 

convergência entre uma noção de diáspora, minuciosamente discutida nesta tese, e o conceito 

de poética, aqui empregado segundo Culler (1999). Diferentemente de Tzvetan Todorov 

(1981) e Shlomith Rimmon-Kenan (1983), Culler (1999) oferece uma perspectiva mais ampla 

para o termo, definindo poética como “a tentativa de explicar os efeitos literários através da 

descrição das convenções e operações de leitura que os tornam possíveis” (CULLER, 1999, p. 

72).  Nesta tese, a diáspora foi nossa operação de leitura que possibilitou a identificação, a 

análise e a discussão dos efeitos literários diaspóricos, constituintes do espaço literário de 

Karen Tei Yamashita.  

A diaspoética não se limita a uma lista de aspectos ou regras fechados na tradição 

interpretativa solitária da literatura como literatura, mas expande-se, assim como a noção de 
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poética de Culler (1999), a dimensões extraliterárias, articuladas na produção de sentido. A 

diaspoética foi nossa estratégia teórico-interpretativa aberta, em movimento e em dispersão, 

acolhendo, aqui e ali, as especificidades do discurso literário de Yamashita em detrimento de 

pressupostos fixos ou pré-programados. A diaspoética foi, enfim, a fusão entre o texto, o 

paratexto e o contexto, incluindo o hibridismo linguístico. 

Nessas considerações finais, ratificamos que o espaço literário de Karen Tei 

Yamashita pôde ser interpretado em termos de uma diaspoética devido a suas características 

diaspóricas: elas possibilitaram a harmonização de narrativas de diásporas a procedimentos 

textuais, a elementos paratextuais, ao sistema de perspectivas múltiplas e ao uso de línguas 

diferentes, todos caracterizados como diaspóricos. Esses aspectos nos permitiram ressignificar 

a obra, revelando novos sentidos diversificados que se disseminaram, bem ao estilo 

diaspórico, para além do texto convencional, combinando o literário e o não-literário. 

Observamos ainda que, por meio da diaspoética, foi possível detectar, em 

Yamashita, um estilo narrativo fragmentado, disperso e híbrido, isto é, diaspórico. É um estilo 

que traz influências de tradição asiático-americana, a “terra natal literária” da autora, o berço 

em que sua literatura nasce, para então se dispersar em gêneros, estilos e temas alternativos. 

Sua escrita traz, de maneira consciente ou não, marcas de uma história pessoal e familiar 

diaspórica, ampliada por escolhas diaspóricas de vida, que envolvem retornar à terra natal dos 

avós e a rediasporização para novos destinos, como o Brasil.  

Destaca-se, por fim, no âmbito da diaspoética aplicada à escrita de Yamashita, a 

percepção de um posicionamento político de denúncia. Ao expor condições desfavoráveis de 

minorias na diáspora, como a japonesa no Brasil e, principalmente, a nipo-brasileira no Japão, 

a literatura de Yamashita também questiona, por exemplo, a brutalidade do modo de produção 

capitalista e o lado excludente e insensível da sociedade. Nesse sentido, a obra de Yamashita é 

um tipo de literatura que Culler (1999) identifica como perigosa, já que “promove o 

questionamento da autoridade e dos arranjos sociais” (CULLER, 1999, p. 45). Ao mesmo 

tempo em que destacamos a existência de tal posicionamento político, queremos deixar claro 

que ele não encobre o discurso literário. A rede de artefatos estéticos literários, aqui lidos à 

luz da diáspora, existe por si só e não se sujeita ao discurso político, mas o amplia e supera, 

em muitos momentos, a mensagem política, sugerindo novas percepções. 
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Anexo A: capa de Brazil-Maru  
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Anexo B: capa de Circle K Cycles 

 

 




