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Resumo 

No  final  da  década  de  oitenta  os  nipo-brasileiros  começaram  a  migrar  para

trabalhar no Japão. Estima-se que 215 mil brasileiros vivem no país, maioria vive isolada

em suas comunidades. O estado de alienação social  aliado às condições de trabalho

desfavoráveis  torna  os  migrantes  vulneráveis  a  problemas  de  saúde  e  transtornos

mentais.  Ao buscarem ajuda profissional,  tais  migrantes  enfrentam diversas barreiras.

Este estudo visa analisar a religiosidade como forma de alternativa terapêutica utilizada

no contexto migratório. O artigo é baseado em uma pesquisa etnográfica. A pesquisa de

campo foi realizada sistematicamente na região de Kanto; províncias de Tóquio, Ibaraki,

Gunma e Saitama no período de janeiro a junho de 2006, sendo complementado por

coleta  de  dados  em  junho  de  2008.  Neste  período  o  pesquisador  realizou  visitas  e

observação participante nas comunidades de brasileiros. Adicionalmente foram realizadas

entrevistas  narrativas  que  versavam  sobre  questões  de  saúde  com  brasileiros

frequentadores  do  grupo  católico  de  da  Igreja  Messiânica.  O  estudo  aponta  para  as

dificuldades  vivenciadas  por  brasileiros  acometidos  de  problemas  de  saúde,

principalmente  os  transtornos  mentais.  Estes,  em  sua  maioria,  ficam  à  margem  do

sistema de saúde e à mercê de tratamentos alternativos e/ou religiosos. 

Palavras  chaves:  Etnografia,  Migrantes  brasileiros,  Japão,  Problemas  de  saúde,

Religiosidade.
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Introdução

Este trabalho é baseado em uma etnografia realizada entre os migrantes brasileiros

no Japão. Parte-se do pressuposto de que o fazer etnográfico não é somente um método,

visto que além de ser uma teoria, está presente no dia-a-dia do etnógrafo onde quer que

se manifeste a sua capacidade de estranhar (PEIRANO, 2014). Dessa forma, é quase

que impossível delimitar os contornos da etnografia e saber precisamente onde começa e

onde termina, pois ela se estende no tempo e no espaço. O campo está dentro de nós,

fatos vividos no campo há anos, por exemplo, podem ser relembrados ou reinterpretados

constantemente, sejam a partir das anedotas ou como uma nova forma de pensá-los ou

concebê-los.  Com  base  nessa  constatação,  o  trabalho  de  campo  realizado  por  uma

década no Japão (1998-2008) será revisitado. 

A crise econômica enfrentada pelo Brasil no final da década de oitenta, aliada à

escassez  de  mão  de  obra  do  setor  manufatureiro  no  Japão  provocou  um  grande

movimento  de  trabalhadores  nipo-brasileiros  para  este  país.  Atualmente,  há

aproximadamente  duzentos  e  quinze mil  brasileiros  que vivem e trabalham no Japão

(Matsue, 2012). 

Desde o início do processo migratório, os brasileiros no Japão organizaram-se no

interior  de  suas  comunidades  na  busca  de  formas  alternativas  de  socialização  e  de

serviços.  A comunidade  brasileira  tem forte  presença  em algumas cidades  como  em

Hamamatsu, localizada na província de Shizuoka e Oizumi, província de Gunma, e em

muitas outras cidades de diversas localidades e regiões do país. Por um lado, a rede de

serviços criada por estas comunidades simplifica a vida dos migrantes brasileiros que têm

à sua disposição lojas de produtos brasileiros, supermercados, restaurantes, agências de

turismo, salão de beleza, bancos, etc. Mas, por outro lado, os brasileiros tendem a viver

isolados em suas comunidades, sem muito contato e apoio da sociedade local.

Este fenômeno, conhecido como "migração de retorno" ou fenômeno decasségui,

despertou  interesse  e  tornou-se  tópico  de  estudos  acadêmicos  entre  pesquisadores

brasileiros  e  estrangeiros  de  diversas  áreas.  Os  estudos  apontam  os  problemas

enfrentados por estes migrantes e a posterior formação e marginalização da comunidade

brasileira no Japão (Roth, 2002; Lesser, 2003; Tsuda, 2003, 2006). Dentre os estudos

realizados, entretanto, são escassos os que abordam os problemas relacionados à saúde

e bem-estar dos migrantes que além de serem marginalizados socialmente, são expostos

a condições estressantes de trabalho (Tsuda, 2003; Miyasaka e col., 2007; Matsue, 2012).

Os  brasileiros  são considerados cidadãos de  segunda  categoria  e  não tem os



mesmos direitos trabalhistas que os japoneses. Estes se sentem frustrados, impotentes e

incapazes  de  colocar  suas  opiniões  e  sugestões  devido  à  barreira  da  língua  e  à

discriminação que sofrem no ambiente de trabalho. Este estado de anomia e alienação

social exerce um efeito negativo sobre as condições de saúde do migrante, tornando-os

vulneráveis a problemas de saúde variados e transtornos mentais. Estudos indicam que

pelo menos dezessete por cento dos migrantes são diagnosticados com problemas de

depressão e distúrbios mentais.   E, mesmo que busquem ajuda de um profissional, a

dificuldade com a língua japonesa os impedira de se expressar corretamente (Miyasaka e

col., 2007).

Ressalta-se  ainda  que  no  Japão  o  serviço  psicológico/psiquiátrico  não  é

popularizado tal como é nos países da Europa, nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil.

Existe uma grande resistência, por parte da população japonesa em geral, em buscar

ajuda  de  psicólogos  ou  psiquiatras.   Comumente,  os  japoneses  buscam  ajuda  de

especialistas religiosos para lidar com problemas de ordem mental ou do espírito (como

eles intitulam). As práticas de harmonização corpo e mente do Budismo japonês e os

rituais xintoístas de purificação e de vários outros grupos das novas religiões, derivados

destes dois grandes ramos religiosos, são comumente utilizados como terapêutica pela

população em geral. Do mesmo modo, a medicina convencional trabalha juntamente com

um grupo de religiosos das mais diversas afiliações, nos hospitais, asilos e hospices. Os

grupos religiosos desempenharam um papel fundamental no monitoramento das vítimas

pós-trauma  de  terremoto,  tsunami  ou  de  qualquer  tipo  de  pessoas  em  situação  de

vulnerabilidade (Nakao e Ohara, 2014).

Como a migrante brasileiro lida com a situação de impasse em que vive no Japão?

Neste  contexto,  os  migrantes  brasileiros  também  buscam  refúgio  e  formas  de

enfrentamento  para  seus  problemas nas  atividades  religiosas  oferecidas  por  diversos

grupos  religiosos,  tais  como  as  novas  religiões  japonesas,  os  católicos,  evangélicos,

neopentecostais, entre outros.

A religiosidade é inerente ao processo migratório, pois os migrantes trazem consigo

crenças e práticas religiosas, as quais frequentemente servem como apoio e base para a

adaptação ao novo contexto social, representando assim, o centro da manifestação da

identidade étnica. Muitos grupos religiosos oferecem serviços e ofícios na língua nativa

dos  migrantes,  redes  de  apoio  social,  espaço  de  socialização  e  de  inserção  na

comunidade local,  atraindo muitas pessoas que se percebem fragilizadas no contexto

migratório.

Este trabalho busca analisar as práticas religiosas e sua relação com o bem-estar



do migrante a partir das atividades desenvolvidas por dois grupos religiosos no Japão: a

Igreja Católica e a Igreja Messiânica. O papel da religião como potencial promotora de

bem estar de um grupo pode ser analisada através de três abordagens: do cuidado e

prevenção,  do  poder  terapêutico  e  do  empoderamento  comunitário.  As  atividades

preventivas estão relacionadas com o lado pessoal (crises e conflitos pessoais), familiares

e  sociais  (delinqüência  juvenil,  violência,  etc.).  Os  grupos  religiosos  podem  oferecer

suporte para o individuo e a sua família, orientando na educação dos filhos, manutenção

de valores, e ao acesso para serviços comunitários (Maton e Wells, 1995). 

Entretanto,  não podemos deixar  de  mencionar  que por  trás  desta  atividade de

orientação e apoio, seja espiritual ou material, existe toda uma estrutura eclesiástica que

exerce um poder que, indiretamente, controla a conduta pessoal e moral dos membros.

Há, por parte dos grupos religiosos, uma ação regulatória das ações e capacidades do

sujeito dentro de um ethos e uma visão de mundo legitimada pelo grupo. Por um lado, os

sujeitos reconstroem suas vidas e identidades baseada em uma determinada teodiceia,

dando uma ressignificação ao problema vivido. Por outro lado, o grupo reivindica certo

controle  das  ações  dos  indivíduos,  mobilizando  os  membros  para  que  defendam  e

difundam tais valores e ideias (Miller e Rose, 1990).

Tais argumentos, contudo não invalidam a importância que os grupos religiosos

exercem na promoção de saúde de determinada população. Assim, é indubitável que a

afiliação religiosa pode promover a consciência social  do grupo ao mobilizar recursos

humanos  e  institucionais  a  favor  de  valores  culturais  alternativos,  favorecendo  um

empoderamento comunitário.

Etnicidade e migração

O  contingente  migratório  no  início  da  década  de  oitenta  era  composto

exclusivamente por cidadãos japoneses, em sua maioria do sexo masculino que haviam

migrado  para  o  Brasil  no  pós-guerra  e/ou  filhos  de  japoneses  que  possuíam  a

nacionalidade  nipônica.  Visto  que,  até  a  década  de  noventa,  o  Japão  não  aceitava

legalmente mão de obra estrangeira não especializada para trabalhar em seu território

(Tsuda, 2006).

Entretanto, o problema da escassez de mão de obra para a indústria manufatureira

leva o governo japonês a mudar  a  lei  em 1990.  Desde então,  a  legislação japonesa

permite a entrada dos filhos de japoneses e seus familiares da segunda geração (nisseis)

que passam a ter direito ao visto por três anos e de um ano para os de terceira geração



(sanseis)  ambos renováveis.  Muitos descendentes e suas famílias iniciaram então um

processo migratório massivo, pois este visto dá o direito a eles de residirem e trabalharem

no país por tempo indeterminado (Tsuda, 2006). 

A lei que abre as portas do Japão para trabalhadores considerados etnicamente

japoneses  inspira  um  debate  controverso.  Ela  é  baseada  no  discurso  político  de

homogeneidade racial da nação japonesa. Por um lado, aceitam-se os descendentes de

japoneses pelo fato de pertencerem a uma linhagem familiar japonesa ainda que seja um

vínculo  distante.  Laços  familiares  são  baseados  em  laços  de  sangue  e,  em  muitos

discursos de políticos japoneses que apoiaram esta lei, podemos verificar a alusão aos

laços de consanguinidade com os filhos e netos de japoneses nascidos no exterior (Roth,

2002; Tsuda, 2006). Assim, a ideologia de homogeneidade racial é mantida ao mesmo

tempo em que se encontra uma forma de aliviar o problema da escassez de mão de obra.

Contudo, esta política de aceitação dos trabalhadores nipo-brasileiros no Japão como

uma forma de manter o ideal de homogeneidade racial se torna ambígua.

O ser  japonês,  de acordo com as teorias sobre  a niponicidade (nihonjinron),  é

definido por três critérios de homogeneidade: raça/sangue, cultura/língua e território (Befu,

2001). Os nipo-brasileiros são racialmente japoneses e possuem um registro no local de

origem baseado no sobrenome de família. Todavia eles pecam por serem culturalmente

brasileiros e por não terem o domínio da língua japonesa como esperado.

A  partir  dessa  perspectiva,  muitos  descendentes  de  japoneses,  que  se

consideravam "japoneses  no  Brasil"  e  que  possuíam fortes  vínculos  à  terra  étnica  e

imaginária de seus ancestrais, são rejeitados como estrangeiros no Japão. A partir daí o

processo se inverte e estes começam a se identificar fortemente com o Brasil.  Assim

sendo, muitos pesquisadores classificam os migrantes brasileiros no Japão como uma

minoria  "duplamente  marginalizada"  ou  uma  "dupla  diáspora"  (Tsuda,  2006).  Como

observou Hall (2005), o processo de construção e reprodução da identidade de diáspora

deve ser concebido como algo em constante transformação, variando de acordo com o

contexto histórico e cultural em que o grupo está inserido. A identidade tornou-se então

uma "celebração móvel"; transformada continuamente em relação às formas pelas quais

somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam.

Os migrantes brasileiros, em sua maioria, são oriundos da classe média, atuando

como profissionais liberais ou em seus pequenos negócios. No Japão, entretanto, noventa

por cento dos migrantes se tornam invariavelmente trabalhadores braçais; operários da

linha de produção de automóveis, peças, eletroeletrônicos, alimentos, produtos químicos,

dentre outros, independentemente da posição social ou profissão exercida anteriormente.



Os trabalhadores são empregados através das grandes empreiteiras que terceirizam a

atividade  dos  migrantes  em  pequenas  empresas  que  fornecem  peças  às  grandes

indústrias.  Consequentemente,  os  brasileiros  não  são  regulares  e  sim  contratados

temporariamente, não tendo os mesmos status e direitos que os trabalhadores locais, tais

como estabilidade, pensão, seguro-desemprego e de saúde e possibilidade de ascensão

no emprego. Esta forma de contrato isenta o empregador das responsabilidades sociais

para com os migrantes; tornando-os mão de obra descartável e barata (Matsue, 2012).

Somando-se  a  isso,  os  brasileiros  realizam  um  tipo  de  trabalho  totalmente

impessoal,  mecânico e repetitivo.  Esse tipo de trabalho é estigmatizado pelos três  ks

kiken (perigoso),  kitsui (árduo)  kitanai (sujo),  sendo  desprezado  pelos  trabalhadores

japoneses,  porém realizado  por  cidadãos  de  segunda  categoria  e/ou  migrantes.  Esta

situação de trabalho aliado ao estado de liminaridade social, em que os migrantes vivem

entre  dois  países  sem  efetivamente  participar  da  vida  social  de  nenhum,  causa  um

sentimento  de  desenraizamento  (Tsuda,  2006).  Os  migrantes  se  tornam,  então,

encurralados em uma situação de anomia social.  Por  um lado,  as normas,  valores e

códigos socioculturais do país de origem não têm mais força nem relevância no novo

contexto.  E,  por  outro  lado,  o  padrão  e  as  normas  culturais  do  país  receptor  são

destituídos de sentido para eles.  O sentido de vida se perde ou torna-se confuso no

contexto migratório, deixando uma espécie de vazio no qual a sociedade não consegue

mais exercer controle sobre os seus membros ou a mercê de si mesmos.

Diante dessa realidade, muitos dos trabalhadores brasileiros e suas famílias vivem

um processo de migração circular entre o Brasil e o Japão, em que a readaptação em

ambos  os  países  é  difícil  (Yamanaka,  2005).  Outros  já  estão  há  quase  trinta  anos

residindo no Japão com o visto  temporário  ou  de permanência.  Nos últimos anos,  a

tendência dos brasileiros de permanecer no território japonês vem trazendo uma série de

implicações com relação ao status socioeconômico e político e o futuro destes migrantes

e seus filhos. Neste cenário de exclusão e marginalização, questões de cidadania, saúde,

educação e participação social e política se tornam prementes.

Recentemente  a  situação  dos  trabalhadores  brasileiros  se  tornou  ainda  mais

precária. Em fevereiro de 2009, como resultado da crise econômica mundial  de 2008,

estimava-se que quinze por cento dos brasileiros que viviam no Japão estavam sob a

ameaça  de  perderem  o  emprego,  tiveram  seus  salários  reduzidos,  ou  já  estavam

desempregados.  Em 2011,  a  catástrofe  ambiental,  terremoto  seguido de tsunami  e  o

acidente nuclear na região nordeste, abalou a economia do país. Locais distantes das

áreas  mais  atingidas  também  sofrem  as  consequências  da  crise;  trabalhadores



temporários não têm conseguido a renovação ou extensão de seus contratos. A falta de

componentes nas fábricas também atrapalhou a cadeia produtiva nacional, o que fez com

que elas operassem com capacidade reduzida. A taxa de desemprego chegou ao patamar

de 4,6 por cento em junho de 2011 (Matsue, 2012), consequentemente, a condição de

vulnerabilidade dos trabalhadores migrantes aumentou.

Metodologia

O estudo é de natureza etnográfica. A pesquisa de campo no Japão se deu a partir

de Abril de 2003 a Março de 2006, sendo retomada de Janeiro a Abril de 2008, e incluiu

visitas periódicas às comunidades de brasileiros em várias localidades da região de Kanto

(províncias  de  Ibaraki,  Tochigi,  Saitama  e  Gunma).  Nas  províncias  de  Saitama  e  de

Gunma  foram  realizadas  visitas  semanais  às  cidades  com  grande  concentração  de

brasileiros, tais Kumagaya, Ota e Oizumi. Assim como, nas cidades de Moka, Mitsukaido,

Tsuchiura e Ishige das províncias de Tochigi e Ibaraki. 

Adicionalmente,  foi  realizada  a  observação  participante  das  atividades  e

celebrações  de  dois  grupos  religiosos;  entre  os  católicos  e  a  Igreja  Messiânica  que

atuavam entre os brasileiros. Nesta região havia cerca de doze igrejas católicas, quatro

centros  de  “jorei1”  da  Igreja  Messiânica  que  atendiam  basicamente  os  brasileiros.

Aproximadamente dez entrevistas em profundidade foram realizadas com os sacerdotes,

padres, irmãs e líderes religiosos, no período de janeiro a junho de 2006 e, em junho de

2008.  As entrevistas  versavam sobre  as  dificuldades enfrentadas pelos  brasileiros  no

Japão e o papel dos grupos religiosos nas vidas destes. Além disso, foram realizadas

quinze entrevistas-narrativas de história de vidas com brasileiros que frequentavam ou

eram membros assíduos de um dos grupos religiosos.

Tais entrevistas foram organizadas e analisadas a partir da elaboração da narrativa

dos migrantes sobre os sentidos da religiosidade. Buscamos analisar a relação entre o

indivíduo e a cultura, contribuindo para o desenvolvimento ou a manutenção de atitudes

de valores em contextos específicos e, por conseguinte, de significados. As narrativas não

são simplesmente relatos de experiência; elas favorecem a experiência compartilhada e a

organização  do  comportamento,  reportando-se  ao  tempo  e  ao  espaço  essências  à

compreensão das experiências, sempre enfatizando a relação entre a pluralidade de fatos

e seus significados para o sujeito. Estas foram interpretadas à luz das concepções acerca

1 Jorei  significa  purificação/cura  do espírito  em japonês (jo,  purificação  e  rei,  espírito).  É um ritual  de
imposição das mãos do ministrante para o receptor.



da  totalidade  do  fenômeno  denominado  perturbação  "físico-moral"  no  campo  da

saúde/doença (Duarte,  1986;  1994;  2003)  e a noção de teodiceia,  definida,  de forma

genérica, como explicações religiosas ao sofrimento humano (Berger, 1997 e Campbell,

2001). Ressalta-se, ainda que foram utilizados nomes fictícios nas narrativas que serão

apresentadas ao longo do texto.

Religião e saúde

Nas últimas décadas,  tornou-se evidente o interesse pelas práticas religiosas e

espirituais e sua relação com o processo saúde/doença. No Brasil, estudos examinaram a

relação entre a espiritualidade e os aspectos da saúde mental, dos cuidados paliativos, e

do  apoio  social  (Duarte,  1986;  1994;  2003;  Valla,  2011).  Tais  estudos  refletem  uma

concepção mais holística da saúde ao questionar a concepção cartesiana, considerando a

importância da interconexão entre os chamados transtornos psíquicos e físicos e a ação

das emoções tanto no cérebro como no corpo (Hacking, 2005).

O  antropólogo  Luís  Duarte  (1986;  1994;  2003)  critica  o  modelo  dualista  da

biomedicina que separa corpo e mente. O autor utiliza o termo "perturbação físico-moral"

ao propor uma mediação e a articulação entre esses dois planos que compõem a pessoa.

A representação das perturbações nas classes populares brasileiras não obedece aos

princípios da racionalidade individualizante da biomedicina. Pois esta dissolve a totalidade

da experiência e singularidade dos eventos de saúde/doença presente no relato pessoal.

A  qualidade  de  "físico-moral",  por  sua  vez,  traz  a  necessária  e  entranhada

imbricação entre o nível físico, corporal e relacional da experiência humana e tudo aquilo

que, de outra parte, se lhe opõe, relacionado ao antigo espiritual e o recente psíquico.

Nesse  sentido,  Duarte  (2003)  aponta  para  uma  confluência  sobre  os  aspectos  da

saúde/doença  e  o  contexto  social  e  religioso.  Essas  duas  dimensões  da  vida  social

mantêm  íntimos  entrelaçamentos,  tanto  pelo  lado  das  estruturas  cosmológicas  e  de

crença, quanto pela integração prática em sistemas de cura e ou trajetórias terapêuticas,

em que fatos religiosos vividos se misturam com fatos classificados como médicos ou

psiquiátricos.  Assim  sendo,  para  a  compreensão  de  fenômenos  humanos,  é

imprescindível que se considere a totalidade imbrincada no termo "físico-moral", pois as

perturbações  dessa  natureza  refletem  as  condições  fundamentalmente  simbólicas  e

culturais da experiência humana.

Nessa  perspectiva,  a  compreensão  do  fenômeno  saúde/doença  demanda  o

entendimento da integralidade da identidade pessoal, apontando as conexões possíveis



entre  a  dimensão física  e  moral  e  das ações  e  reações mobilizadoras  de  sentido.  A

religiosidade oferece elementos de conexão entre as duas dimensões e os significados

dos princípios de ação. Assim, o poder terapêutico da religião pode ser exercido pela

mobilização  direta  de  sentido,  influenciando  nas  emoções,  no  comportamento  e  na

cognição das pessoas envolvidas. A crença em algo divino e a visão de mundo baseada

na  doutrina  e  na  fé  dão  mais  sentido  e  coerência  à  vida,  e,  sobretudo,  dá  suporte

emocional para o enfrentamento e interpretação de situações críticas (Valla, 2011).

Adicionalmente, a religião mobiliza o sentido de identidade e pertencimento a um

grupo. O anseio de ter reconhecido os seus direitos, e dentre esses direitos está o de

possuir  uma identidade,  é  uma realidade  que  se  impõe  no  mundo  social  como algo

primordial e vital. Entretanto, o desprezo e o desrespeito se configuram como ferimento

ou ofensa moral e, por conseguinte, como uma negação de reconhecimento da identidade

(Oliveira,  2005).  Desse  modo,  a  identidade  social  e  ou  cultural  enfatiza  valores  que

instauram e fazem perseverar  e  que também, eventualmente,  fazem conformar-se  ou

rebelar-se dependendo das circunstâncias de inserção do grupo no contexto social.

A religiosidade na vida dos brasileiros no Japão

Em cidades com grande concentração de brasileiros no Japão as igrejas católicas

se organizaram para prestar serviços religiosos e litúrgicos para o grupo. As missas eram

realizadas  em português  mensalmente,  assim  como,  os  serviços  litúrgicos  tais  como

batismo,  cursos  de  catecismo,  primeira  comunhão  e  crisma para  crianças  e  adultos.

Paralelamente, a igreja católica representou o local de socialização, redes de contato,

assistência social e aconselhamento que os brasileiros não encontram nos órgãos oficiais

de migração.

“Quando eu cheguei aqui foi um choque grande, pois tudo é muito diferente e para piorar

eu ficava trancada dentro de casa. Eu não tinha contato nenhum com o Japão até o meu

casamento,  meu  marido  entende  e  fala  japonês.  E  logo  que  cheguei  eu  não  pude

trabalhar por dois anos por causa das minhas duas filhas que eram pequenas. Eu ficava

dentro de casa o tempo todo. Foi um período muito triste da minha vida; eu não aguentei

e entrei em depressão... Foi daí que procurei a igreja para poder socializar um pouco e

pedir ajuda ao padre brasileiro, foi minha salvação, pois me senti acolhida e comecei a

melhorar,  a  partir  de  então  comecei  a  participar  das  missas,  nas  atividades  da

comunidade” (Maria, fevereiro/2008).

“Logo após chegar aqui no Japão, eu comecei a trabalhar como horista em uma fábrica



de comida congelada.  Mas logo em seguida eu engravidei,  eu tentei  esconder minha

gravidez por algum tempo, pois eu sabia que se meu chefe descobrisse que eu estava

grávida ele me dispensaria do serviço. E foi o que aconteceu, quando eu entrei no meu

sexto mês ele percebeu que eu estava mais lenta e não conseguia carregar as caixas

grandes com os pacotes que embalávamos. Quando eu perdi o emprego eu entrei em

depressão, eu ficava o tempo todo dentro de casa sozinha, meu marido trabalhava até

tarde da noite... O único lugar que eu conseguia encontrar um pouco de consolo foi na

igreja e no grupo de amigos que fizemos lá. Eu consegui encontrar um local onde eu me

sentia em casa...” (Joana, março/2008).

Nos relatos acima, percebe-se que a "perturbação" levou os migrantes a reagirem

em busca de ações mobilizadoras de sentido. A situação de crise e ou a experiência da

perturbação  nervosa  representa  uma  disrupção  das  formas  e  funções  regulares  da

pessoa e implica, necessariamente, no sofrimento, quer se o entenda no sentido físico

mais  restrito,  quer  se  o  entenda  no  sentido  moral  mais  abrangente.  Assim sendo,  o

qualitativo  físico-moral  procura  reconstituir  o  caráter  de  vínculo  nas  relações  entre  a

corporalidade  e  todas  as  demais  dimensões  da  vida  social,  inclusive  a  espiritual  ou

transcendental (Duarte, 2003). A afiliação religiosa representou uma forma específica dos

migrantes reagirem diante da situação de alienação e sofrimento e um modo de resgate

do sentido para suas vidas. Assim sendo, o grupo religioso representou uma maneira de

reconstituição do padrão social e de relações sociais dos migrantes. 

A partir das atividades e práticas do grupo religioso, os brasileiros reconstroem uma

série de pressupostos, modelos explicativos, valores e padrões de comportamento que

constituem os componentes essenciais da sua vida cotidiana no Japão. É através destas

práticas e atividades que os migrantes estabelecem campos de significação e um senso

de sua própria identidade. Contudo, no caso dos brasileiros no Japão, o cotidiano está

sempre ameaçado e em crise, pois o ambiente externo é hostil ao desenvolvimento de

perspectivas para o futuro.

“Eu e meu marido viemos jovens para o Japão, quando nós nos casamos eu tinha 21

anos, tranquei a faculdade de administração de empresas. A gente pensava em trabalhar,

ganhar  dinheiro  e  voltar  logo,  mas  fomos  ficando...  Tivemos  uma  filha,  e  nunca

conseguimos economizar para voltar realmente. Já faz 16 anos que estamos aqui, eu não

me arrependo, acho que aqui temos mais segurança do que no Brasil, mas às vezes eu

penso em voltar, mas fazer o que lá? Por enquanto a gente vai ficando...  Eu gostaria de

dar uma vida melhor para minha filha, não gostaria que ela tivesse o mesmo destino que

eu; ter que se sujeitar a um trabalho pesado na fábrica. Mas fico preocupada, penso em



voltar para o Brasil e lá ela poderia fazer faculdade, pois aqui no Japão é muito caro. Mas

o problema é que se nós voltarmos será difícil arrumar um bom emprego. Nossa como eu

me arrependo de ter vindo pra cá, que burrice, largar a faculdade por isto aqui, se eu

pudesse voltar no tempo seria diferente... Eu sofro o tempo todo pensando nisso... Mas

pelo  menos temos este espaço da igreja  para  fazer  nossas reuniões,  trocar  ideias e

desabafar nos finais de semana” (Clara, junho/2008).

A perspectiva para o futuro dos brasileiros e de seus familiares é sombria, essa

situação de "desterritorialização" causa perturbações de nível moral e físico. Por um lado,

os brasileiros se encontram encurraladas em uma situação de trabalho precário que não

oferece nenhuma possibilidade de ascensão profissional  ou  crescimento  pessoal.  Por

outro lado, estando elas afastadas geograficamente por longos anos, a perspectiva de

volta e empregabilidade no Brasil se torna difícil, caracterizando uma situação de dupla

alienação social e econômica.

A doutrina da Igreja Messiânica, por sua vez, enfatiza que o indivíduo não deve se

resignar diante dos infortúnios, e sim adotar uma postura positiva de enfrentamento e de

desenvolvimento  espiritual.  Para  o  grupo,  os  sofrimentos  e  as  doenças,  poderão  ser

curadas a partir da prática do jorei, de serviços prestados em prol do grupo (basicamente

trabalho voluntário e donativos materiais)  e da devoção sincera aos ancestrais. Neste

sentido, há uma forte orientação para que os nipo-brasileiros no Japão se engajem nas

atividades do grupo e cultuem seus ancestrais no altar doméstico, prestando homenagem

a estes periodicamente nos cultos e locais sagrados. Os ensinamentos da Messiânica

oferecem, assim,  uma interpretação convincente para muitos  trabalhadores brasileiros

que passam por crises ou momentos difíceis no Japão, atraindo-os para seus cultos e

práticas.

“Depois  de  cinco  anos  trabalhando  direto,  eu  comecei  a  ter  problemas  de  insônia  e

depressão. Meu rendimento na fábrica caiu e,  para piorar minha situação, meu chefe

ficava sempre no meu pé, me chamando a atenção. Foi como uma bola de neve... perdi a

concentração no trabalho, e comecei a ficar fraco e constantemente doente... Um dia, eu

tive  um delírio  dentro  da  fábrica,  me senti  estranho  e  era  como se fosse  uma força

estranha  que  foi  tomando  conta  do  meu corpo.  Eu  desmaiei  e  quando  acordei,  vi  o

espírito do meu avô. Ele me repreendia por causa da minha falta de disciplina e força de

vontade. Eu só entendi a crise que eu estava passando quando comecei a frequentar a

Igreja Messiânica. Percebi que eu tinha que resgatar o culto aos ancestrais e orar por eles

para que eu pudesse alcançar  melhores condições de vida e de saúde”  (Hugo, maio

2008).



“Quando eu cheguei aqui no Japão, eu sofri muito com a discriminação na fábrica. Eu sou

nisei e sei falar japonês, mas eles não me consideravam. Após dois anos, eu estava em

depressão e resolvi procurar ajuda na Messiânica. Nossa, foi a partir daí que entendi o

meu problema.  Comecei  a  cultuar  meus antepassados,  praticar  jorei  e  me dedicar  a

serviço da igreja. Hoje, depois de mais de dez anos de prática, consegui tirar minhas

máculas  espirituais  e  melhorei  meu nível  de  japonês com a ajuda dos meus amigos

japoneses do centro de jorei. Desde então, venho me dedicando às atividades da igreja,

pratico  jorei  e  encaminho  muitos  novatos  para  a  igreja.  Minha  vida  ganhou  novo

significado e melhorou muito” (Josy, Abril 2008).

De acordo com esta perspectiva, a Igreja Messiânica oferece aos brasileiros no

Japão um sistema de significados e crenças que permitem aos migrantes integrar suas

experiências anômicas individuais, fornecendo uma explicação plausível (teodiceia) para

os problemas e dificuldades enfrentados pelos membros no dia a dia. A teodiceia surge da

necessidade de fornecer explicações religiosas ao sofrimento humano (Weber, 1982). Ao

tratar o sofrimento pessoal como sintoma da cólera divina ou da culpa secreta de um

indivíduo, os ritos tribais conseguiam dominar a situação de aflição coletiva, mas não

individual. O sofrimento individual somente poderia ser apaziguado com a aniquilação do

indivíduo frente ao poder divino.

Para Berger (1997) e Campbell (2001), a teodiceia extrapola o limite do coletivo,

conforme  proposto  por  Weber,  fornecendo  soluções  práticas  ao  indivíduo.  A religião

reinterpreta e explica os infortúnios, oferecendo um modelo de conduta para o indivíduo

pautar suas ações e transcender o sofrimento. Na concepção da Igreja Messiânica, o

infortúnio é interpretado como sendo um aviso/advertência vindo de Deus ou dos deuses

ancestrais (mishirase) para que o indivíduo reflita sobre os erros que cometeu e recomece

a  vida  dentro  dos  preceitos  messiânicos  (Matsuoka,  2004).  De  acordo  com  esta

concepção,  a  melhoria  das  condições  materiais  de  vida  de  uma pessoa  ocorrerá  no

momento em que o indivíduo alcance certo entendimento e desenvolvimento espiritual,

que só poderão ser atingidos por meio das práticas e rituais do grupo.

Considerações finais

Os migrantes brasileiros se tornaram uma minoria vulnerável no Japão, pois além

de  serem  marginalizados  socialmente,  são  expostos  a  condições  desfavoráveis  de

trabalho. A situação de vulnerabilidade pode levar ao aparecimento das "perturbações

físico-morais". Esta concepção considera os reflexos das emoções na saúde, pois o início



de  uma  doença  pode  estar  relacionado  a  uma  reação  emocional  desequilibrada  do

homem, causada frequentemente pelo que se chama genericamente de estresse por se

sentir ameaçado em seu ambiente. Nesta perspectiva, o contato com pessoas fora da

família,  manutenção da identidade e religiosidade contribuem para a manutenção dos

eixos  de  organização  do  cotidiano,  são  elementos  primordiais  ao  bem-estar  físico  e

mental  do ser  humano, sendo que a ameaça a qualquer um destes eixos representa

sérias ameaças à sua saúde e bem-estar.

Neste  ensaio  buscamos  refletir  sobre  o  papel  da  religiosidade  na  vida  dos

migrantes brasileiros e suas famílias no Japão. A situação de exclusão social impele estes

migrantes a buscarem ajuda nos grupos religiosos. As práticas religiosas aliadas ao poder

de coesão do grupo representam formas solidárias e criativas de lidar com as dificuldades

do dia a dia.  A certeza de poder contar com o apoio do grupo gera conforto para os

migrantes  que  vivem  em  um  ambiente  incerto  na  sociedade  receptora.  Assim,  a

religiosidade remete à busca por apoio social material e/ou emocional e a necessidade de

reinterpretação dos infortúnios, visto que o grupo religioso pode oferecer um modelo de

conduta para o indivíduo pautar suas ações e transcender o sofrimento. 

Ressalta-se, contudo, que o grupo religiosos reivindica uma mobilização e um certo

controle sob as ações dos indivíduos, mobilizando os membros para que defendam e

difundam seus valores e ideias. Tais argumentos, porém não invalidam a importância que

os grupos religiosos podem exercer na promoção de saúde dos migrantes que vivem em

situação de marginalização e vulnerabilidade social.
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