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Resumo 
 

O artigo apresenta um estudo da recepção da ficção televisiva a partir da assistência da 
telenovela brasileira entre os imigrantes brasileiros que moram no Japão. Investigamos as 
lembranças evocadas pela telenovela brasileira por meio da pesquisa de campo realizada no 
Japão entre setembro e dezembro de 2013. Utilizamos como técnica de abordagem a 
observação participante durante os acompanhamentos de assistência da telenovela. Também 
foram feitas entrevistas em profundidade e foram consideradas as histórias de vida dos 
entrevistados para análise e interpretação dos dados. Foi possível perceber a importância do 
relato biográfico dos entrevistados entrecruzando-se com as narrativas e discussões 
apresentadas nas tramas da telenovela e como elas estabelecem um paralelo com suas vidas 
cotidianas, de brasileiros frente à cultura japonesa na qual estão imersos. 
 
Palavras-chave: recepção da ficção televisiva; telenovela brasileira; lembranças; 
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Introdução 

Os estudos de recepção de telenovela apresentaram contribuições importantes para o 

campo da Comunicação e se constituíram como pontos de apoio para este trabalho. 

Podemos citar os estudos de Baccega (2006) sobre a importância dos estudos de recepção, 

os trabalhos de Ronsini (1996) sobre a investigação da recepção televisiva em Santa Maria, 

a pesquisa de Lopes, Borelli e Resende (2002) sobre a recepção da telenovela A Indomada 

(Globo, 1997), além de outros trabalhos que também contribuíram para pensar a questão da 

recepção na comunicação. Entre os estudos de recepção de televisão na Ásia, destacamos a 

pesquisa de James Lull (1992) que cruzou dados de famílias urbanas chinesas e 

informações de executivos da televisão em 1986 com encontros realizados em 1989 

fazendo um estudo em profundidade de como a televisão influenciou a consciência cultural 

e política dos chineses. Por outro lado, há poucos estudos sobre a identidade brasileira em 

comunidades desterritorializadas, que efetivamente considerem a produção de sentidos por 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
ECA/USP e bolsista CAPES, email: helenochis@gmail.com. 
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meio dos discursos relacionando-a ao pós-colonialismo3, aos movimentos migratórios e às 

questões identitárias vivenciadas por brasileiros na condição de estrangeiros4. Alguns outros 

trabalhos específicos trataram o assunto da identidade das comunidades de brasileiros que 

moram no Japão, porém, não o fizeram sob o prisma da comunicação. Cherrier (2008) 

ressaltou a questão do imaginário construído versus a real situação dos migrantes brasileiros 

que moram no Japão; Litvin (2008) realizou um estudo de campo na província de Shizuoka, 

Gunma e Yamanashi sobre a adaptação social e econômica dos migrantes brasileiros no 

Japão; Inuzuka (2009) tratou das características da identidade psicológica decorrente do 

processo de migração de brasileiros ao Japão. Esses trabalhos contribuíram para entender o 

contexto social e as condições econômicas dos imigrantes brasileiros no Japão. 

Considerando que a telenovela apresenta-se como peça-chave (LOPES, 2009) para a 

construção de processos de significação e produção de sentido – entre outros - de 

brasilidade, de gênero, de classe social por meio de discursos que se imbricam na tessitura 

das tramas e das personagens, temos como objetivo principal investigar as lembranças 

evocadas pela telenovela brasileira a partir da recepção da ficção televisiva  entre os 

imigrantes brasileiros que moram no Japão. O quadro teórico baseia-se nos Estudos 

Culturais (Hall, 2006, 2009; Bhabha, 1998), na abordagem das Mediações (Martín-Barbero, 

2004, 2008) e nos Estudos de Memória (Bosi 1993, 1994). 

 

Televisão e telenovela 

A telenovela brasileira é reconhecidamente um produto de grande alcance nacional, 

não só em termos de audiência, mas também como influenciadora dos temas que são 

discutidos pela sociedade brasileira. Nesse sentido, a telenovela é entendida como uma 

“narrativa da nação” (Lopes, 2009), que nela se reconhece, com ela se emociona e vivencia, 

por vezes, experiências sensoriais, emocionais e psicológicas no lugar do personagem visto. 

Segundo Lopes (2009), a telenovela funciona como “recurso comunicativo” e consegue 

representar, quando não, apresentar, situações variadas que se unem e atuam nas mais 

diversas frentes. Mas, de fato, a televisão funciona também de forma ambivalente 

                                                 
3 Pós-colonial aqui se refere ao argumento utilizado por Hall (2009), em que descreve mudanças nas relações globais 
marcando a transição da era dos Impérios para o momento da pós-descolonização. Muito mais que a relação de 
colonizados e colonizadores numa questão de poder, é parte de um processo global, transnacional e transcultural que 
completam e ao mesmo tempo deslocam as noções de centro e periferia e a relação como um molda o outro. Então a noção 
abrange também as questões da modernidade tardia, como a identidade e o sujeito, num deslocamento das questões da 
origem nacional para a posição do sujeito. 
 
4 Em levantamento realizado com base em pesquisa do CETVN (Centro de Estudos de Telenovela/USP), em território 
nacional entre os anos de 1975 até 2013, foram encontrados dois trabalhos sobre investigações fronteiriças: Brasil e 
Argentina; Brasil com o Paraguai, Argentina e o Uruguai. Ambos de mesma autoria, Roberta Brandalise (2006, 2011). 
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representando e reproduzindo desigualdades e discriminação. Segundo os autores Martín-

Barbero e Rey (2004), a televisão pode servir para manipulações do poder e outros 

interesses mercantis, mas sem dúvida ocupa um lugar-chave no viver e sentir do cotidiano 

das pessoas. 

 
[...] a televisão tem muito menos de instrumento de ócio e de diversão do que de 
cenário cotidiano das mais secretas perversões do social e também da constituição 
de imaginários coletivos, a partir dos quais as pessoas se reconhecem e representam 
o que têm direto de esperar e desejar. (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004, p. 26). 

 

 O produto televisivo, já levando em consideração seu forte poder de difusão, 

funciona como um produtor de sentidos, e nesse caso, há um discurso construído e 

apresentado para a sociedade. É nessa codificação e decodificação que se apresenta sob a 

construção discursiva que se dá a produção de sentidos dos produtos televisivos. Dessa 

forma, a significação se constrói em todas as etapas do processo criativo, que vai de sua 

codificação (polo da produção) à decodificação (polo da recepção), passando pelas mesmas 

operações de codificação/decodificação nas fases de distribuição e circulação. O autor 

resume assim esse processo: 

 
O processo, desta maneira, requer, do lado da produção, seus instrumentos materiais – 
seus “meios” – bem como seus próprios conjuntos de relações sociais (de produção) – 
a organização e combinação de práticas dentro dos aparatos de comunicação. Mas é 
sob a forma discursiva que a circulação do produto se realiza, bem como sua 
distribuição para diferentes audiências. Uma vez concluído, o discurso deve então ser 
traduzido – transformado de novo – em práticas sociais, para que o circuito ao mesmo 
tempo se complete e produza efeitos. (HALL, 2006, p. 366) 

 
 Mas a construção discursiva no produto televisivo também é recorrente de uma 

situação discursiva maior que compreende a estrutura em que se encontram estabelecidos os 

meios dessa produção, e dessa forma, o processo de produção em si não pode ser isento do 

referencial de sentido. Existe uma troca constante, entre a produção e a audiência. Na 

telenovela, a grande audiência do público, contando com a atual e moderna forma interativa 

de interferir, criar, comentar o conteúdo televisivo - possível a partir da internet - permite 

que a recepção seja também uma fonte produtora.  

 
Embora as estruturas de produção da televisão originem os discursos televisivos, 
elas não constituem um sistema fechado. Elas tiram assuntos, tratamentos, agendas, 
eventos, equipes, imagens da audiência, “definições de situação” de outras fontes e 
outras formações discursivas dentro da estrutura sociocultural e política mais ampla 
da qual são uma parte diferenciada. (HALL, 2006, p. 367). 
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No caso da telenovela brasileira, podemos encontrar essas "outras fontes e outras 

formações discursivas" nos elementos do melodrama e nos fatos cotidianos. Segundo 

Motter (2000-2001), a investigação do cotidiano na telenovela brasileira permite identificar 

a relação da ficção com a sociedade.  Então, concordando com Baccega (2007), o discurso 

ficcional alicerçado sobre as relações entre ficção e realidade, constrói, a partir dessa chave, 

sentidos para a cotidianidade e para as relações sociais. Dessa forma entenderemos a 

telenovela como um dispositivo para evocar as lembranças dos imigrantes brasileiros que 

por muito tempo moraram no Brasil e que agora residem num país estrangeiro, o Japão. 

 

Imigrantes brasileiros no Japão 

Os anos de 1980 no Brasil foram marcados por um profundo processo de mudanças 

com a redemocratização, o fim da ditadura militar e o plano econômico que passava por 

uma grande crise marcada por recessão, inflação e desemprego. Internacionalmente, alguns 

países como o Japão, cuja tecnologia avançada competia no mercado internacional, 

necessitavam urgentemente de mão de obra para suprir as necessidades da indústria. Esse 

conjunto de fatores culminou com a criação, no Japão, de uma legislação regulamentando a 

contratação de trabalhadores estrangeiros o que levou ao aumento da população de 

brasileiros no Japão. No final da década de 1980, o movimento migratório de brasileiros 

para o Japão, então designado como movimento dekassegui5, intensifica as relações já 

existentes entre Brasil e Japão. Porém, em 2008, a grande crise econômica registrada no 

Japão e no mundo levou à diminuição drástica do número de brasileiros no Japão. Mesmo 

assim, de acordo com as estimativas atualizadas em agosto de 2015, que se referem ao ano 

exercício de 2014, sobre a distribuição de brasileiros no mundo, o Japão é o terceiro destino 

mais procurado pelos brasileiros. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos (1.315.000), 

seguidos pelo Paraguai (349.842), Japão (179.649), e Portugal (166.775)6. 

Muitos imigrantes brasileiros que estão no Japão são descendentes ou estão ligados 

à ascendência japonesa no Brasil por parentesco ou casamento. Isso porque a legislação 

para contratação de trabalhadores no Japão, promulgada em junho de 19907, buscava 

                                                 
5 O termo “dekassegui” refere-se ao descendente de japonês, portanto, trabalhador brasileiro que se dirige ao Japão com 
intuito de trabalhar buscando maiores recompensas financeiras. Trata-se, portanto de um projeto de permanência 
temporária no Japão. O termo foi muito utilizado desde o início do fenômeno das migrações de brasileiros ao Japão, mas 
tornou-se datado. Com a permanência de brasileiros como residentes fixos, passou-se a utilizar o termo “imigrante”.  
 
6 Fonte: Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 2014. 
 
7 Em junho de 1990 foi promulgada a Lei de Controle de Imigração do Japão que concede visto de residência de longo 
prazo para os descendentes de japoneses (nikkeis) sul-americanos até a terceira geração (sanseis). Fonte: Ciate, 2014. 
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recrutar descendentes japoneses para trabalhar em fábricas e principalmente nas médias e 

pequenas empresas do setor eletrônico em expansão. Conforme explica Kawamura (2003), 

essa resolução foi uma tentativa de amenizar as dificuldades e diferenças culturais. Embora 

a integração dos descendentes nikkeys (segunda geração) parecesse menos problemática aos 

japoneses, ela também foi marcada por um longo processo de estratégias de sobrevivência 

em terras japonesas por parte desses imigrantes. Processo migratório marcado por fases que 

vão desde a primeira ideia de permanência temporária até o enraizamento e a aceitação da 

sua própria condição como imigrante, implicando nessa trajetória muitas adequações de 

experiência pessoal e coletiva e seus desdobramentos em consequentes negociações de 

sentido de identidade pessoal e coletiva. Conforme Bhabha (1998, p. 21), essa situação 

acarreta a formação de uma arena de negociações em que “os embates de fronteira acerca 

de diferença cultural têm tanta possibilidade de serem consensuais quanto conflituosos”.  

Nesse cenário, situam-se a dificuldade de compreensão da língua japonesa, a 

saudade das práticas da vivência brasileira, comidas, a cultura e valores brasileiros e modos 

de ver o mundo. Redimensionam-se pequenas coisas e diferenças culturais que precisam ser 

acomodadas numa situação emergencial para que se torne possível a convivência em terra 

estrangeira. Então, ganham força as questões acerca dos temas propostos pela trama da 

telenovela, as inevitáveis comparações entre concepções de mundo e possíveis produções 

de sentido resultantes tanto no Brasil quanto no Japão. E, é esse novo jeito de olhar que nos 

interessa nessa pesquisa. Pois, os imigrantes brasileiros que estão no Japão comungam da 

cultura local japonesa, porém, já possuem sua própria cultura brasileira formada. Então, o 

“olhar atravessado” por essas duas culturas é o que se pretende considerar na recepção da 

telenovela brasileira entre os imigrantes brasileiros que moram no Japão. 

 

Métodos e escolhas para a pesquisa 

É preciso salientar para o fato de o objeto desta pesquisa estar construído no terreno 

da recepção de telenovelas brasileiras por imigrantes brasileiros que moram no Japão e 

assistem à telenovela através da grade de programação da TV Globo Internacional (TVGI)8. 

Nesse sentido, nosso olhar se materializa por meio dos estudos de Martín-Barbero sobre as 

mediações. Isto é, “dos lugares dos quais provêm as construções que delimitam e 

configuram a materialidade social e a expressividade cultural da televisão” (MARTÍN-

                                                                                                                                                     
 
8 A Globo Internacional está presente através da IPCTV, uma afiliada da Rede Globo no Japão, cuja programação pode ser 
acessada através da operadora SKY Perfect TV! (via satélite) ou através da operadora FiberTV (via IPTV). Sua 
programação leva em consideração a diferença de fuso horário de 12 horas adiantadas em relação ao horário de Brasília.  
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BARBERO, 2008, p. 294). O lugar de onde falamos sobre a telenovela e da telenovela foi 

resultado de uma pesquisa de campo realizada no Japão entre setembro e dezembro de 

2013. E, nesse sentido o ponto de vista será o da totalidade do sujeito de pesquisa, ou seja, 

tratamos do indivíduo imerso numa cultura local, mas considerando suas raízes na matriz 

cultural brasileira. Pensando dessa forma, a telenovela se constituiu como um objeto 

privilegiado deste estudo - por meio do qual foi possível compreender a recepção da ficção 

televisiva na produção de sentidos que foram sendo construídos a partir dos discursos dos 

telespectadores, imigrantes brasileiros no Japão. Trata-se, portanto, de um estudo 

qualitativo com o objetivo de analisar um caso concreto em que o corpus da investigação 

propriamente dito se constitui por meio do discurso de uma entrevistada em particular, mas 

as inferências sobre a recepção dos imigrantes brasileiros que moram no Japão são 

resultado de várias entrevistas e percepções com outros sujeitos da pesquisa. Ao todo foram 

seis entrevistados, dois homens e quatro mulheres. Todas as entrevistas foram importantes 

para a contextualização do trabalho. Efetivamente foram três o conjunto do processo 

metodológico: 1) a assistência da telenovela – assistir à telenovela junto com os sujeitos da 

pesquisa durante uma semana; 2) a entrevista em profundidade – compreender os motivos 

das suas escolhas e entender melhor o material coletado; 3) a história de vida – ouvir o 

percurso de vida dos entrevistados para compreender e contextualizar os materiais coletados 

na assistência da telenovela e na entrevista em profundidade.  

A técnica de abordagem durante a assistência da telenovela foi a observação 

participante, ou seja, foram registradas as falas dos sujeitos por meio da interação verbal 

que se estabelecia entre a pesquisadora e os sujeitos. Foi a partir da telenovela que os 

assuntos se iniciavam, mas as direções diversas dependiam dos sentidos que iam sendo 

criados, (re)significados, compreendidos e percebidos. Ao deslocar o trabalho de pesquisa 

do meio, televisão9, para a produção de significados construídos a partir da recepção 

pudemos perceber as condições em que se produziam essas falas, analisar não somente os 

discursos, mas a leitura desses discursos, seus contextos e seu cotidiano. Porque, segundo 

Leal (2002), a televisão é um meio essencialmente doméstico, então essa cotidianidade será 

uma mistura do rotineiro e do habitual dentro da casa. “Trata-se, pois, de fazer uma 

etnografia da fala. Isto é, todos os comentários, o gestual, a intervenção ou não, fazem 

                                                 
9 Esse deslocamento concorda com a posição de Martín-Barbero (2008) em que “o eixo do debate deve se deslocar dos 
meios para as mediações, isto é, para as articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais, para as 
diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais.” (Martín-Barbero, 2008, p. 261). 
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parte da recepção; a ideia de evento
10 implica que o que é considerado como foco de análise 

é a situação de fala, não as falas em si.” (LEAL, 2002, p. 121). 

 

Recepção da ficção televisiva no Japão 

Na assistência da telenovela, podemos perceber que os assuntos comentados 

referem-se aos acontecimentos que estão sendo mostrados na telenovela. Dessa maneira, os 

entrevistados vão comentando as temáticas apresentadas na telenovela enquanto 

acompanham as tramas da narrativa. O momento social está refletido na telenovela por 

meio do que Bhabha (1998, p, 206) chama de “referência social” e através da qual, 

segundo Motter (2000-2001, p. 80), a telenovela demonstra os hábitos e costumes da 

vida cotidiana que em sintonia com a realidade social apresenta os problemas vividos 

pelos personagens. Então, esse ancoradouro social, de onde provêm as histórias, 

constitui-se a memória social de um povo “sujeito de um processo de significação”. 

(BHABHA, 1998, p. 207). Logo, “a telenovela demarca no horizonte social de sua época, 

ou de seu momento, os temas que pontuam as preocupações e os valores dominantes 

naquele período”. (MOTTER, 2000-2001, p. 80). Os temas mobilizados pela telenovela 

entram em pauta e se constituem como articuladores de discussões que proporcionam, 

segundo Tufte (2004, p.301), um “processo de aprendizado social ensinando sobre família, 

relações, características de gêneros, vida urbana etc.”. 

Um ponto percebido durante os acompanhamentos foi com relação aos personagens 

da telenovela. Os entrevistados comentavam as situações e os problemas enfrentados pelos 

personagens comparando a ficção mostrada na telenovela com a realidade (ou a suposta) 

realidade social brasileira. Essa situação inusitada da mistura do mundo real com o mundo 

ficcional também é percebida no caso dos telespectadores brasileiros que assistem à 

telenovela no Brasil, e isso demonstra que a cultura apresentada na telenovela coincide com 

a matriz cultural desses brasileiros que moram no Brasil, uma vez que elas são produzidas e 

exibidas no Brasil, local em que essa recepção está sendo percebida. Porém, assistir à 

telenovela brasileira no Japão, distante da sua matriz cultural brasileira como é o caso 

desses imigrantes brasileiros que moram no Japão, mais do que uma fusão do real com o 

ficcional, talvez represente um posicionamento diferente com relação ao pensamento e a 

ideologia da matriz cultural brasileira. Refletindo sobre isso podemos considerar dois 

                                                 
10 Segundo Ondina Leal (2002), na antropologia considera-se o momento da recepção como um evento de fala, ou seja, o 
momento em que se produzem pelo emissor - seja este a televisão, o rádio ou outras pessoas - comentários que estão 
intervindo naquela situação receptiva denominada de etnografia da fala. 
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fatores: 1) que a vivência do sujeito no exterior produz alteração na sua percepção sobre as 

histórias e atitudes das personagens da telenovela e, assim, ele não “entende” as atitudes 

dos personagens das tramas porque a sua cultura já está hibridizada com a cultura local 

japonesa para a qual migrou. Na realidade, o sujeito entende o fato que ocorreu, mas não 

concorda ou não compreende, pois tais histórias e atitudes das personagens não encontram 

eco na cultura japonesa, na qual os sujeitos estão inseridos; 2) que a vivência no exterior e, 

portanto, a falta de interação com o cotidiano brasileiro tenha ocasionado uma percepção da 

sociedade brasileira datada na época em que esses sujeitos moravam no Brasil. Ou seja, 

desse modo, é como se a falta de informação ou de vivência na sociedade e no cotidiano 

brasileiro fizesse com que o sujeito não soubesse diferenciar o que é a realidade ou o que é 

a ficção nos discursos e imagens da telenovela.  

Ocorre que muitos brasileiros já estão morando há bastante tempo no Japão e, por 

conseguinte, acabam misturando a cultura brasileira com a cultura local japonesa e, com 

isso, surgem as distorções de visão de mundo ou de entendimento, pois sua ótica original 

fica atravessada por uma nova ótica da cultura local. Então, essa recepção no Japão pelos 

brasileiros e a produção de sentidos em relação ao que se mostra na telenovela fica em 

suspenso - será que o que eu estou vendo na telenovela acontece na vida real? Uma vez que 

essas pessoas sentem e veem as tramas sem estarem inseridos no Brasil, então, algumas 

situações mostradas na telenovela podem parecer-lhes estranhas em relação ao que se 

lembram do Brasil que conhecem, mais precisamente, do comportamento dos brasileiros 

que conhecem e reconhecem como tal. Kawamura explica essa situação como uma 

estratégia de sobrevivência do imigrante em que “novas formas de condutas miscigenadas 

passam a integrar o rol dos conhecimentos adquiridos no processo migratório.” 

(KAWAMURA, 2003, p. 244-245). 

 

Telenovela e cotidiano 

Ao todo foram seis acompanhamentos de assistência da telenovela, durante uma 

semana, dois homens e quatro mulheres. Esse resultado nos permitiu inferir um panorama 

geral sobre a recepção da ficção televisa entre os imigrantes brasileiros que moram no 

Japão. Para os objetivos desse artigo, analisaremos a entrevistada Raquel11 e faremos uma 

descrição recortando informações pessoais que nos ajudem a compreender e a interpretar os 

                                                 
11 Cabe ressaltar que a pesquisa excluiu, a pedido dos sujeitos, alguns comentários de caráter pessoal, que não tinham 
relação direta com os objetivos do trabalho, além das identidades e dos nomes trocados a fim de preservar a privacidade 
dos sujeitos da pesquisa. 
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discursos produzidos. Raquel é loira, não descendente de japoneses e casada com um 

descendente. Ela mora na cidade de Hamamatsu, província de Shizuoka12 e, é mãe de duas 

meninas, de 17 e 5 anos.  Trabalhou como operária em fábrica de produtos eletrônicos e 

mora há mais de dez anos no Japão. Na época da entrevista ela estava estudando no curso 

livre de japonês para melhorar suas chances no mercado de trabalho. Raquel mora num 

apartamento alugado em que a cozinha, do tipo “americana”, é conjugada com a sala, ou 

seja, detrás do balcão da cozinha, enquanto prepara o jantar, ela pode ver a sala. Seu 

apartamento está mobiliado ao estilo ocidental com sofá e mesa de jantar. Ela assiste à 

telenovela brasileira Amor à Vida (Rede Globo, 2013-2014) enquanto lava a louça, prepara 

o jantar e inspeciona as tarefas das filhas. Sua fala está sempre voltada às conversas do 

cotidiano. Para Raquel, que se equilibrava entre preparar o jantar, supervisionar as filhas e a 

casa enquanto assistia à telenovela, essa era uma experiência ao mesmo tempo solitária e 

corrida. Assistia literalmente de pé, enquanto fazia outras coisas, num aparelho móvel, o 

iPhone, para carregar para outros cômodos, se fosse necessário. Essa era a sua rotina 

verdadeira, mas, que não a impedia de se emocionar com algumas cenas vistas. Dessa 

forma, mergulhamos nas atitudes cotidianas, nos momentos em que se entrelaçam os 

trabalhos domésticos e a assistência da telenovela em que, talvez, o sonho e a imaginação 

possam acontecer, pois “a vida cotidiana é o lugar em que os atores sociais se fazem 

visíveis do trabalho ao sonho, da ciência ao jogo” (MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 59).  

O marido de Raquel trabalha em fábrica, costuma fazer hora extra e chega a casa 

mais tarde, por volta das 20h30min, então, esse finalzinho da tarde é um horário corrido 

para ela. A filha mais nova ainda não consegue ajudar nas tarefas e precisa da sua atenção. 

Assim, deixá-la ver DVDs pela televisão na sala é uma maneira que Raquel encontrou de 

ficar de olho na filha pequena, enquanto prepara o jantar. Já sua filha mais velha assiste a 

outros programas televisivos pelo tablet enquanto executa suas tarefas rotineiras. Como 

podemos perceber, nem sempre a telenovela funciona como um motivo de aglutinação da 

família. Todos vivem suas vidas separadas, com interesses e gostos distintos. Nesse sentido 

a antropóloga Lili Kawamura (2003) explica essa dinâmica de vida baseada no trabalho, 

pois, como a maioria dos brasileiros trabalhadores no Japão mantém-se ligados à ideia do 

retorno ao Brasil depois de alcançar o sucesso financeiro no exterior, é a dedicação ao 

trabalho que acaba por pontuar o âmbito da vida privada desses imigrantes. 
                                                 
12 A província (tipo de Estado) de Shizuoka possui a segunda maior concentração de brasileiros registrados no Japão. Com 
um total de 33.547 brasileiros sendo 18.279 homens e 15.268 mulheres. A primeira colocada é a Província de Aichi com 
54.458 brasileiros (59.373 homenes e 25.085 mulheres). Fonte: Ministério da Justiça do Japão, 2011. 
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O tempo livre, reduzido, é usado para cuidar da sobrevivência (comer, fazer 
compras, dormir, cuidar dos afazeres domésticos, cuidar dos filhos etc.), e restam 
poucas horas diárias para o lazer, principalmente considerando-se o sábado como 
um dia de trabalho normal. (KAWAMURA, 2003, p. 156). 

 
Ao acompanhar os sujeitos da pesquisa, percebemos que a maior parte deles 

estavam habituados a assistir à telenovela cada qual em seu mundo, em seu espaço, muitas 

vezes solitários, outras vezes, enquanto se dividiam em outras tarefas realizadas 

individualmente. Claro que havia muitas reações de riso, espanto e emoção, mas como a 

proposta era acompanhar o assistir à telenovela modificando o menos possível o ambiente 

natural dos entrevistados, então, em alguns casos, não havia muita produção de 

comentários. Na casa de Raquel, por exemplo, os programas televisivos também eram uma 

ferramenta de distração para as filhas, que assistiam desenhos animados ou outros 

programas da televisão brasileira. Assistir à telenovela junto com Raquel e falar do seu 

cotidiano foi uma experiência de entender como se vivem as famílias brasileiras no Japão. 

Então a vida particular reflete também a vida social desses imigrantes brasileiros que 

moram no Japão, pois, segundo Heller (2008, p. 34), “a vida cotidiana é a vida do 

indivíduo. O indivíduo é sempre, simultaneamente, ser particular e ser genérico”. 

 

Telenovela: vestígios e lembranças 

Durante o acompanhamento da telenovela, observamos que a entrevistada Raquel 

trazia para a conversação suas próprias memórias entrelaçando-as aos temas propostos pela 

narrativa, fazendo assim, uma mistura da sua própria história com o que se passava na 

telenovela. Desse modo, as lembranças evocadas a partir da telenovela, mais do que um 

retrato histórico do momento em que se pretende analisar, significa antes, uma busca no 

presente da compreensão de um passado que já se faz distante. E, ao rememorar essas 

lembranças e esses resquícios de memória vividos e há muito tempo esquecidos, os sujeitos 

da pesquisa também se reinterpretam e permitem uma releitura de si mesmos, no tempo 

presente, a partir do que vivenciaram no passado. Portanto, essas lembranças são um 

“diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito”. (BOSI, 1994, p.81). Raquel falava 

do tema em questão na telenovela, do amor na terceira idade13 e, ao mesmo tempo, ia 

lembrando-se da sua experiência na infância. Desse modo, não era apenas o fato do 

romance na terceira idade ser trazido para seus comentários e suas lembranças, mas ela 
                                                 
13 A telenovela assistida na época da entrevista Amor à Vida (Rede Globo 2013-2014) mostrava o amor na terceira idade 
entre os personagens Lutero (Ary Fontoura) e Bernarda (Nathália Timberg). 
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ressignificava14 o que isso tinha de valor naquela época e agora. Ela se lembrou de que na 

sua infância, uma de suas tias, caracterizada como “mais moderna”, costumava comentar 

sobre amores entre pessoas de idades diferentes. Particularmente a entrevistada admitiu que, 

talvez, por isso, não tivesse preconceitos contra namoros entre pessoas de idades diferentes 

e acrescentou que achava muito lindo o amor acontecer entre pessoas da terceira idade.  

Percebemos que os comentários se mesclam com as narrativas televisivas, ou 

seja, o universo apresentado na ficção com o passado vivido pela entrevistada se 

entrecruza. As histórias da narrativa fictícia se relacionam com a própria realidade da 

entrevistada que relembra a sua história pessoal e sua trajetória no Brasil. Mesclam-se a 

memória individual e a memória social. Ecléa Bosi (1993) explica que o ambiente 

familiar frequentemente é a estrutura de apoio para as lembranças que são também 

construídas a partir do olhar do que a pessoa quer ou não lembrar. “O conjunto das 

lembranças é também uma construção social do grupo em que a pessoa vive e onde 

coexistem elementos de escolha e rejeição em relação ao que será lembrado.” (BOSI, 1993, 

p. 281). Ainda segundo Bosi (1993), a memória individual é como algo que a pessoa vai 

lembrando dentro da imensidão do seu contexto social, vai construindo uma memória 

representativa de um grupo ou de um tempo, e suas escolhas de recuperação, dessa 

memória, retratam mapas de significação da experiência do seu viver, ou melhor, “a 

evolução da pessoa no tempo” (BOSI, 1993, p. 283). A entrevistada já tinha uma história 

de vida construída no Brasil, em que compartilhava em certa medida gostos e hábitos 

sociais, partilhando assim, a mesma história econômica e social do país que muitas 

vezes era retratado nas telenovelas da televisão brasileira. Então, a recuperação dessa 

lembrança pessoal a partir da telenovela, funciona como um ativador que faz com que a 

memória ative no presente a lembrança de pertencimento e de uma identidade - a de 

pertencer a uma família, com uma tia com características que fizeram com que Raquel se 

lembrasse de quem é e de onde vem.   

 
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 
permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente 
de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível 
de longas latências e de repetidas revitalizações. (NORA, 1993, p. 9). 

 
A telenovela, a partir das tramas imbricadas na narrativa, e porque estabelece um 

paralelo com a vida cotidiana das pessoas, funciona como um repositório ficcional que 
                                                 
14 Bruner e Weisser (1995) afirmam que a autobiografia textualiza as memórias que se constrói no relato de uma vida. E, a 
interpretação da autobiografia acarreta uma autoconsciência, pois “qualquer interpretação envolve um mergulho reflexivo 
em nossos pensamentos”. (BRUNER; WEISSER, 1995, p. 149). 
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retrata os anseios do público enquanto funciona também como um projeto de memória do 

cotidiano dessas pessoas. Segundo Motter (2000-2001), a telenovela constrói uma memória, 

ao mesmo tempo documental – por sua permanência física como produto audiovisual 

gravado, mas, sobretudo por sua vinculação com o presente, que a impregna com suas 

marcas – e coletiva – pelo compartilhamento dos saberes que ela difunde para seu amplo 

público. Então, a telenovela reflete e refrata o momento “do qual ela participa enquanto 

ficção que se apropria do cotidiano e do qual participa inserida na vida diária do público 

telespectador” (MOTTER, 2000-2001, p. 76). Ela também funciona como um dispositivo 

de memória social, cujos temas tratados, tramas urdidas, e valores retratados revelam a 

identidade de uma nação e se articulam no sentido de produzir sentidos que dão vida ao 

passado ao mesmo tempo em que confluem para semantizar o presente. Dessa forma, fica 

evidente, segundo Mungioli (2010) “o importante papel das narrativas na formação de 

nossas memórias e de nosso conhecimento de mundo”. 

 

Considerações finais 

Homi Bhabha (1998) sugere que no mundo moderno, com suas novas posturas, 

migrações, hibridismos, pós-colonialismos e identidades, a articulação de diferenças 

culturais fornecem espaço para um novo “local” do ser entremeado pela cultura do outro e 

pela sua própria cultura impregnada das experiências de subjetividade que formam um novo 

local da cultura. 

 
Esses “entre-lugares” fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de 
subjetivações – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e 
postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia de 
sociedade. (BHABHA, 1998, p. 20). 
 

Para os brasileiros que moram no Japão e que assistem às telenovelas, assistir não é 

somente um ato de lazer ou uma referência social. Como já foi dito, a maioria tem uma 

história de vida construída no Brasil, em que compartilharam dos mesmos gostos e hábitos 

sociais. Partilharam a história econômica e social do país junto com as histórias fictícias da 

televisão brasileira. Então, assistir à telenovela também recupera uma memória afetiva e 

recria um laço antigo com sua língua e seu país de origem. Através da telenovela é possível 

recordar e, também, “reconstruir o passado no presente, através de algum propósito social 

e/ou psicológico particular a partir da lembrança coletiva de acontecimentos pessoais e 

históricos”. (NAIFF; NAIFF, 2010, p. 155). A telenovela suscitou em muitos dos sujeitos 

da pesquisa uma lembrança de suas próprias vidas, cujas memórias foram recuperadas 
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através do relato de suas autobiografias. Para Bruner e Weisser (1995, p. 147), “o processo 

de organização de uma autobiografia é um hábil ato de se transferir uma amostragem de 

memórias episódicas para uma densa matriz de memória semântica organizada e 

culturalmente esquematizada”. Logo, a narração do depoente nos diz muito sobre sua 

estrutura de pensamento, suas ideias e crenças daquela época. A partir da telenovela os 

entrevistados comentaram não somente os acontecimentos e comportamentos dos 

personagens, mas também se lembraram de situações semelhantes que ocorreram em suas 

vidas, ou simplesmente relacionaram fatos de suas vidas pessoais através das conversas 

paralelas que aconteceram durante a assistência à telenovela. Esses relatos são valiosos, 

para se observar a partir de quais situações essas lembranças eram recuperadas, e também, 

indicavam alguns percursos de pensamento que os entrevistados estavam formulando 

enquanto assistiam à telenovela. De certa forma, tudo isso foi um relato biográfico da vida 

dos entrevistados, que, nessas condições, também estavam relatando uma história de vida a 

posteriori, ou seja, a sua própria história contada por eles mesmos depois dela já ter 

acontecido. Isso nos leva a uma reflexão: Existe um distanciamento tal que isenta, de certa 

forma, a força real dos acontecimentos descritos e, isso proporciona um olhar deles próprios 

como narradores de suas histórias, portanto, seus relatos estão imbuídos de certo sentimento 

de juízo de valor que só é possível de acontecer porque o fato em si já está no passado. É 

claro que a memória relembrada nesses trechos não representa a plenitude de suas vidas, 

mas nos dão indícios de alguns valores e do modo como esses entrevistados pensam. Nesse 

sentido, o relato dos entrevistados serve para completar algo que se busca entender no 

presente, mas que a lembrança e a testemunha do passado ajudam a esclarecer. Segundo 

Maurice Halbwachs (2003), o presente se completa com a memória e o testemunho do 

passado, e as lacunas são reconstituídas a partir de um conjunto de lembranças que torne 

visível o essencial. 

 
Assim, quando voltamos a uma cidade em que já havíamos estado, o que 
percebemos nos ajuda a reconstituir um quadro de que muitas partes foram 
esquecidas. Se o que vemos hoje toma lugar no quadro de referências de nossas 
lembranças antigas, inversamente essas lembranças se adaptam ao conjunto de 
nossas percepções do presente. (HALBWACHS, 2003, p. 29). 
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