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Resumo 
 

A pesquisa tem como objetivo compreender a representação social que o indivíduo faz de 

quem é estrangeiro, daquilo que lhe é apresentado na nova cultura (Brasil ou Taiwan), as 

construções feitas a partir do convívio social na busca de um possível equilíbrio entre a cultura 

de origem e a nova, além de verificar se há transmissões de valores entre as gerações. Foram 

realizadas entrevistas semi-dirigidas com gerações de três famílias de imigrantes chineses que 

moram no Brasil, abordando aspectos relacionados à mudança de país e cultura. Os discursos 

foram analisados, categorizados em sub temas: educação brasileira x educação chinesa, 

espaço privado x espaço público, diferenças na relação de gênero e relacionamentos, 

casamento e herança cultural e, posteriormente comparados entre as gerações. Foi possível 

perceber que a primeira geração é caracterizada como mais rígida na educação dos filhos e é 

a referência da cultura chinesa para as demais gerações, a ponte que liga as gerações futuras 

à cultura de origem, mas que se manteve distante do contato com o não-chinês. A segunda 

geração pareceu servir de intermediária entre a primeira e a terceira geração, aproximando-se 

do não-chinês principalmente através das relações de trabalho sem, contudo identificar-se com 

ele. Para essa geração, o estrangeiro é o não-chinês, desconhecido, mas que se mostra 

presente no cotidiano. E para a terceira geração, nota-se que o estrangeiro tem uma conotação 

mais ampla que engloba o não-chinês, o chinês e ele próprio. Foi possível também perceber 

que a primeira geração manteve os costumes e valores chineses tradicionais no seu cotidiano, 

caracterizando uma vivência oriental no Brasil. A segunda geração não se desprendeu da 

cultura de origem, mas pôde apreender algo do ambiente novo. E por fim, a terceira geração 

relata que a cultura chinesa, os valores e práticas mostram-se presentes no cotidiano, mas 

restrito a espaços familiares e não compartilhados no ambiente público. Relato também 

comuns às demais gerações. 
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Introdução 

 

É de comum acordo a visão de homem como um ser ativo e pensante na Psicologia 

Social e não somente como portador de crenças coletivas ou ideologias. A teoria das 

Representações Sociais reafirma a concepção de homem como alguém que está em constante 

movimento de produção e reprodução das próprias representações e soluções para 

compreender as questões que surgem na sua vida, possibilitando um domínio maior do 

ambiente social (Moscovici, 1978). 

Segundo Sá (1993), o homem não deve ser compreendido como ser passivo e 

receptor dos estímulos externos, mas como sujeito participante da construção das realidades 

sociais. Para esse autor, os fenômenos e relações interpessoais do cotidiano muitas vezes 

demandam explicações e compreensões que vão além das chamadas populares �opiniões�, 

pois necessitam de uma articulação de questões que seguem uma lógica e estrutura própria. 

Assim, ao levar em conta o caráter social e simbólico dos fenômenos, a teoria das 

Representações Sociais proposta por Moscovici possibilita um olhar científico combinado ao 

conhecimento do senso comum. 

Segundo Moscovici (1981), as representações sociais são construídas a partir de dois 

processos: a ancoragem e objetivação. A ancoragem incorpora o não-familiar em categorias 

pré-estabelecidas, já existentes, ligando-o a algum ponto de referência. É o que possibilita que 

o desconhecido seja nomeado, através de uma linguagem carregada de valores, possibilitando 

uma comunicação. Já o processo de objetivação dá uma concretude à representação, através 

de imagens produzidas ou objetos. A linguagem tem um papel importante à medida que 

permite a criação e a re-criação de uma idéia ou conceito, facilitando a relação com o objeto e 

com o grupo, como um mediador, adquirindo e atribuindo um sentido na realidade 

compartilhada pelo grupo.  

A teoria das Representações Sociais tem como propósito transformar o não familiar 

em familiar, o desconhecido em conhecido, em que objetos, indivíduos e eventos são 

compreendidos a partir de paradigmas e ideologias prévias, mas como um processo de 

transformação. 

A realidade do sujeito, para Moscovici (2003), só tem importância se puder ser 

representada socialmente, processo que exige apropriação e atribuição de sentido pelo 

indivíduo e conseqüente transformação. As representações podem ser entendidas como uma 

estrutura de mediação entre o sujeito com outros sujeitos e com o objeto-mundo. Jovchelovich 

(2004) concorda com Moscovici (2003) ao afirmar que não existe uma relação direta sujeito-

mundo, de encaixe perfeito entre eles em que o objeto-mundo faz-se presente já construído à 

espera do sujeito unir-se a ele. O mundo é criado e compartilhado coletivamente e só se 

tornará conhecido ao sujeito ao ser representado. 
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Na perspectiva da Psicologia Social, as representações são compreendidas como 

produtos tanto de determinações históricas como do �agora�, possibilitando ao indivíduo situar-

se no mundo, com um modo de ser particular, uma identidade única e social. Segundo 

Sancovschi (2007), há um sujeito ativo e uma sociedade dinâmica que se modificam 

mutuamente.  

Segundo Jovchelovitch (2004), a Psicologia Social deve buscar compreender não 

somente as relações entre situações sociais e a construção do saber, mas também as 

transformações e os intercâmbios entre as diferentes formas de conhecimento, pressupondo 

um saber dinâmico e comunicável. Deve também buscar o reconhecimento da diferença entre 

os conhecimentos e saberes, de forma positiva, possibilitando uma troca, em oposição à lógica 

linear e de dominação da construção dos saberes, em que um necessariamente precede o 

outro. Sob a perspectiva do estudo intergeracional, o possível diálogo entre estes diferentes 

saberes construídos pelo homem na sua relação com o mundo pode ser melhor compreendido. 

O convívio cotidiano entre duas ou mais gerações é um fenômeno atual e será uma 

realidade cada vez mais presente, com o aumento da longevidade (IBGE, 2004), e é preciso 

refletir tanto sobre as mútuas influências entre as várias gerações quanto sobre a possibilidade 

de choque de valores, crenças e costumes. 

As diferenças entre valores e ideais entre as gerações é motivo de estudo da 

Psicologia. Dias e Silva (2003) mostraram como tem sido crescente o envolvimento dos avós 

na vida dos netos. Com o objetivo de verificar a percepção dos jovens universitários sobre seus 

avós, as autoras desenvolveram um questionário de múltipla escolha contendo itens que 

pudessem melhor esclarecer o significado atribuído aos avós e as possíveis influências na vida 

e criação dos netos. A pesquisa contou com a colaboração de 100 jovens, todos abordados no 

campus universitário. Através das respostas, pôde-se perceber que os jovens apresentavam 

uma imagem positiva dos avós, figuras associadas a afeto, carinho, sabedoria e experiência de 

vida. A maioria dos jovens relatou que os avós os marcaram de forma significativa 

principalmente no âmbito emocional. Também relataram que recorrem aos avós em momentos 

difíceis, buscando apoio e conselhos. Os dados obtidos nessa pesquisa indicam que as 

representações sociais dos avós atribuídas pelos netos enfatizam a influência dos mesmos em 

suas vidas, mesmo no período universitário. Os jovens atribuíram um lugar, um significado e 

um papel aos avós em suas vidas. 

As influências intergeracionais também foram abordadas por Lisboa, Carneiro e 

Jablonski (2007) que estudaram a transmissão de valores em uma família rural mineira 

tradicional, buscando aprofundar temas como casamento, sexo e religião neste contexto 

familiar em especial. Foram realizadas três entrevistas com até integrantes de quatro gerações 

no encontro final. Com uma diferença notável de aproximadamente 70 anos entre o patriarca e 

o membro mais novo da família, era de se esperar concepções diferentes sobre casamento, 

religião e ideais. No entanto, os relatos obtidos apontaram uma perpetuação dos valores 
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herdados, submissão e sentimentos de honra familiar que foram mantidos. As observações 

indicaram que a dinâmica familiar entrevistada girava em torno da figura paterna (o patriarca), 

configurando uma relação de dependência, medo e respeito em relação a essa autoridade: os 

membros da família, mesmo já em idade avançada, pediam benção e davam satisfação ao 

patriarca. Notou-se que mesmo com as mudanças exigidas pelo mundo contemporâneo, a 

família estudada prendia-se a rituais e valores transmitidos por gerações passadas. As 

representações de casamento, sexo e religião, para essa família, não acompanharam as 

mudanças que o homem e a sociedade sofreram ao longo do tempo. Se compreendermos as 

representações como mediações do homem e o mundo em que vive, o congelamento das 

representações e sua perpetuação podem indicar um distanciamento dessa família do mundo 

em constante transformação, que impede a aquisição de novas representações. 

Outros autores enfocaram as relações intergeracionais com imigrantes. O estresse 

sofrido na adaptação à nova cultura, a resistência ao novo país, a identificação dividida entre 

duas sociedades, a possível discriminação pelos nativos da terra para a qual ocorreu a 

imigração, a depressão por conta de possíveis isolamentos étnicos ou sentimentos de não 

pertencimento à nova realidade e saudades da terra natal tornam a experiência do imigrante 

difícil e repartida, além das dificuldades intra-familiares encontradas no que diz respeito às 

distintas concepções de vida, educação, liberdade e casamento. É de extrema importância 

compreender os fatores estressores da imigração e da vida do estrangeiro a partir da sua 

vivência como estrangeiro, o modo como percebe o ambiente, o não-familiar ao seu redor e as 

formas encontradas para sobreviver e fazer parte da sociedade, além das relações que se 

estabelecem com os familiares que nascem no país para o qual imigraram. 

Com o objetivo de compreender a influência da aculturação na autopercepção dos 

idosos quanto à saúde bucal em uma população japonesa, Hiramatsu, Franco e Tomita (2006) 

realizaram uma pesquisa entre isseis (primeira geração) e nisseis (segunda geração). Para que 

fosse possível ampliar o conhecimento sobre o processo de imigração e as possíveis 

transformações da identidade étnica decorrentes das influências do país hospedeiro ou das 

novas gerações, os autores consideraram de extrema relevância o componente sócio-

econômico e cultural. Assim, através de entrevistas semi-dirigidas, 40 idosos isseis e nisseis 

foram entrevistados sobre o uso da língua japonesa, religião e envolvimento em eventos da 

comunidade japonesa. Os resultados mostraram algumas diferenças entre as duas gerações: 

os imigrantes de primeira geração freqüentavam mais os eventos e cursos da comunidade 

japonesa, usavam mais a língua japonesa e optavam preferencialmente por uma religião 

oriental em comparação aos imigrantes de segunda geração. Com relação ao uso da língua, 

cabe ressaltar o relato de nisseis de que o japonês era falado por eles em situações especiais, 

como conversas com familiares ou membros mais velhos da comunidade, restringindo assim o 

uso e a possível transmissão para as gerações futuras. De modo geral, os autores entenderam 

que os indivíduos mais velhos constituíam a ponte que ligava os jovens à cultura de origem: foi 
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através dos adultos, pais e avós, que a cultura japonesa manteve-se presente no cotidiano 

desses jovens, aproximando-os da sua história e sua origem. Esses dados atestam a 

importância de se compreender os fenômenos em um dado contexto social e histórico, 

principalmente em pesquisas com imigrantes. A representação de aspectos da cultura de 

origem pelas famílias japonesas como positiva pode ser compreendida como referência de 

segurança para os imigrantes japoneses de primeira geração principalmente, em meio às 

transformações e inserção na cultura brasileira, as inseguranças do novo e desconhecido. 

Jamil et al (2007) realizou um estudo com imigrantes iraquianos nos EUA com o 

objetivo de comparar os níveis de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão em três 

gerações, contextualizando os momentos históricos e razões da imigração. Os participantes da 

pesquisa, convidados através de anúncios na mídia e propagandas, foram classificados em 

três grupos, de acordo com o momento em que mudaram para os EUA: pré-1980, 1980-1990 e 

pós 1990. Os resultados mostraram diferenças nos índices de estresse, depressão e 

ansiedade nos três grupos, referentes ao processo de aculturação e assimilação da nova 

cultura, que podem estar relacionados aos diferentes motivos de imigração (busca por 

oportunidades de trabalho ou fuga devido a conflitos políticos e guerras), às condições de 

imigração (forçada ou não), às perdas decorrentes da mudança, à preocupação com os 

familiares deixados no país de origem e à expectativa de voltar à terra natal. Os diferentes 

momentos históricos e motivos para a imigração contribuíram para uma vivência diferenciada 

dos três grupos de imigrantes iraquianos nos EUA. Poderíamos interpretar esses dados 

considerando que a partir de diferentes representações da terra natal, Iraque, a separação do 

país de origem pôde ser elaborada e re-significada diferentemente pelos três grupos. 

Sabe-se que no processo migratório, os indivíduos procuram encontrar um equilíbrio 

entre manter alguns aspectos étnicos da cultura de origem e adotar os novos costumes 

apresentados pela cultura hospedeira. No entanto, cada indivíduo passa pelo processo de 

aculturação de uma determinada forma e um determinado ritmo.  

Costigan e Dokis (2006) compararam as diferenças no processo de aculturação 

apresentadas por pais e filhos chineses que moravam no Canadá e as possíveis influências 

culturais canadenses nelas. Noventa e uma famílias de imigrantes chineses responderam 

individualmente o questionário formulado na língua de preferência (chinês ou inglês), que 

continha questões sobre a relação dos participantes com a cultura do país acolhedor e do país 

de origem, os conflitos entre pais e filhos e os valores que consideravam mais importante em 

cada cultura. Os resultados apontaram diferenças no processo de aculturação de pais e filhos: 

os filhos tendiam a ter mais experiências, vivências e oportunidades de adaptar-se à nova 

realidade do que os seus pais, construindo novas redes sociais e de apoio, priorizando por 

vezes características da comunidade canadense, afastando-se das práticas da cultura de 

origem, enquanto os pais tendiam a manter-se mais presos aos costumes de origem, às 

amizades da comunidade. O novo território pode ter diferentes representações para as 
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pessoas. Os mais jovens vivenciam possivelmente a mudança para o novo país como 

excitante, um lugar a ser descoberto ainda, no entanto, os seus pais vivenciam como uma 

ameaça ao já conhecido em sua vida. As diferentes representações do país novo apresentadas 

pelos pais e por seus filhos demonstram o modo como cada um lida com a nova realidade. 

Outro estudo que analisou o fenômeno de transmissão de valores de imigrantes 

chineses nos EUA para seus filhos e suas implicações na escolha preferencial de parceiros e 

companheiros amorosos foi realizado por Hynie, Lalonde e Lee (2006). Os autores 

compararam pais e filhos quanto aos atributos preferíveis nos parceiros amorosos. Foram 

enviados a 63 díades pais-filhos questionários sobre traços ou características desejáveis no 

companheiro do (a) filho (a), incluindo aspectos como beleza física, status social e valores 

asiáticos conforme definição de Fletcher et al (apud Hynie, Lalonde e Lee, 2006). Os resultados 

indicaram diferenças entre as duas gerações: embora os pais estivessem nos EUA há 30 anos 

em média, atribuíram maior importância às características associadas a funções e papéis 

familiares tradicionais chineses na escolha de um parceiro ideal do que seus filhos.  

No contexto brasileiro, ao longo dos séculos XX e XXI, a população se modificou 

muito, com o aumento do número de imigrantes no país, devido ao processo de 

industrialização. Apenas no século XX, a população brasileira saltou de 17,4 para 169,6 

milhões de pessoas, e 10% desse crescimento devem-se aos imigrantes, de origens diversas: 

América, Ásia, Europa, entre outros (IBGE, 2005). 

São Paulo é o estado cuja população é a mais diversificada do país, com bairros 

predominantemente de colônia de imigrantes como Bom Retiro, Liberdade e Bexiga. O contato 

com o outro, o estrangeiro, uma outra cultura é inevitável na situação de mundo globalizado 

que nos encontramos. Os avanços tecnológicos contribuíram para uma maior aproximação dos 

povos e um maior conhecimento de seus costumes e crenças (DeBiaggi, 2005). 
Na realidade brasileira não é raro encontrar famílias de estrangeiros e descendentes 

de imigrantes e, portanto, os diferentes pensamentos e conhecimentos se encontram e inter-

relacionam. No entanto, como ocorre a comunicação e transmissão desse saberes, de forma a 

não se excluírem? A pluralidade dos conhecimentos pode ser suportada e reconhecida como 

parte da vida cotidiana? Compreender de uma forma global as relações humanas e os conflitos 

que podem decorrer do choque entre realidades distintas podem ajudar no entendimento da 

sociedade e o comportamento de enfrentamento da realidade de um indivíduo ou grupo.  

O objetivo principal deste trabalho é compreender a vivência de três gerações de 

chineses no Brasil a partir das representações sociais do estrangeiro, levando em 

consideração os momentos históricos, os valores, as concepções e os ideais da cultura 

chinesa e as possíveis modificações decorrentes do convívio com a cultura brasileira.  

Meu interesse primário na comparação com a cultura chinesa deve-se à minha própria 

origem como descendente de chineses. Mesmo nascida no Brasil, atento a muitos valores e 

ideais ligados aos ensinamentos e provérbios chineses e orientais de forma em geral, 
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passados de geração em geração. No entanto, além da volta às minhas origens, acredito na 

importância de um estudo intergeracional com imigrantes chineses devido ao crescimento e 

desenvolvimento da China como uma potência econômica e política, o aumento da população 

chinesa no país nas últimas décadas e o prolongamento da etapa do envelhecimento, 

fenômeno este mundial. Por ser um trabalho de prazo curto, a amostra de chineses será 

pequena, mas a pesquisa pode levantar questões significativas para a compreensão de uma 

população que vivencia as conseqüências de um processo de aculturação cotidianamente. 
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Metodologia 
 
Participantes 
 

Participarão da pesquisa membros de três famílias de imigrantes chineses residentes 

na cidade de São Paulo, e os seus descendentes que nasceram ou cresceram no Brasil e 

puderam freqüentar instituições de ensino brasileiras, em algum momento, seja Ensino 

Fundamental, Ensino Médio ou Superior. Tomar-se-á como idade mínima participantes com 7 

anos de idade, por conta do processo de socialização e escolarização da criança, e 

conseqüente contato maior com a cultura brasileira. 

Os imigrantes de primeira e segunda geração freqüentaram escola de língua chinesa 

no Brasil, dando aulas e participando ativamente da educação de jovens e os descendentes 

aprendendo a escrita e fala da língua chinesa, o mandarim.  

 

Instrumento 
 

Para a presente pesquisa, optou-se por realizar uma entrevista semi-dirigida a fim de 

possibilitar um discurso mais livre e poder obter relatos mais enriquecedores sobre a vivência 

do imigrante. Levando em conta o objetivo da pesquisa foram elaboradas as seguintes 

categorias norteadoras: 

• Dados pessoais: nome, idade, sexo, estado civil. 

• Processo de imigração: quando veio, por que veio, há quanto tempo mora no Brasil, 

como ficou sabendo do Brasil, era casado ou não, formou a família aqui? 

• Escolha do país: O que motivou a escolha do Brasil? O que imaginava do país e dos 

brasileiros? Foi compatível com a realidade vivida? As expectativas foram 

satisfeitas?  

• Cultura de origem: ainda tem contato, visita os familiares lá, fala a língua chinesa? 

Quais os costumes e valores que ainda estão presentes? No caso dos 

descendentes, já visitou o país de origem dos pais (China ou Taiwan)? O que 

imaginava encontrar no país ou sobre os chineses? 

• Comunidade chinesa: tem contato? Freqüentam ou fazem parte de alguma 

instituição chinesa? (tanto para os imigrantes quanto para os descendentes) 

• Atualmente: o que você diria sobre os chineses e os brasileiros? Quais as 

impressões hoje? 
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Procedimento 
 

O primeiro contato será realizado por telefone, com o intuito de apresentar a proposta 

da pesquisa e agendar o primeiro encontro, em que o termo de consentimento pós-informado 

será apresentado e quaisquer dúvidas acerca do trabalho poderão ser esclarecidos 

pessoalmente. No caso de participantes menores de idade, será solicitada a assinatura de seu 

responsável legal.  

As entrevistas serão realizadas individualmente e separadamente, na residência dos 

sujeitos ou em local de preferência para que se sintam mais confortáveis e à vontade para a 

conversa na língua de preferência (português ou mandarim). De acordo com a disponibilidade 

dos membros da família, poderão ser entrevistados indivíduos de duas ou três gerações 

distintas.  

Por se tratar de uma pesquisa que aborda aspectos da história individual, desde a 

imigração, poderá ser preciso mais de um encontro para realizar as entrevistas, que serão 

agendadas conforme a disponibilidade dos sujeitos e pesquisador. 

Por fim, as entrevistas serão gravadas pós-autorização e transcritas posteriormente, e 

traduzidas caso necessário, para poderem ser analisadas mais profundamente. 

 

Considerações Éticas 
 

A presente pesquisa, sob o protocolo de nº 172/2008, foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo � PUC-SP � Sede 

Campus Monte Alegre. 
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Resultados 
 

Foram realizadas ao todo nove entrevistas com os membros das três famílias. Os 

resultados foram categorizados a partir dos sub-temas que apareceram com mais freqüência:  

1) as diferenças entre educação brasileira e chinesa; 

2) espaço privado versus espaço público; 

3) diferenças de gênero; 

4) relacionamentos, casamento e herança cultural. 

 

Os resultados serão apresentados primeiramente por família e em seguida será feita 

uma comparação entre as mesmas gerações das diferentes famílias. 
 
Família 1  
 

As entrevistas com a avó (realizadas em mandarim) e com a mãe foram realizadas no 

mesmo dia separadamente, em suas residências (moram junto); a entrevista com a filha foi 

realizada via Internet, pois mora atualmente no exterior.  

 
Primeira geração (Avó)  TAM 77 anos 

Imigrante chinesa, mora no Brasil há 40 anos e trabalhou 

como educadora em escola de chinês de São Paulo por 

mais de 30 anos. 

 

Segunda geração (Mãe)  TEM 52 anos 

Nasceu em Taiwan, veio ao Brasil com 10 anos, estudou em 

escola brasileira, formou-se em faculdade reconhecida, 

trabalha, é casada e tem três filhos. 

 

Terceira geração (Filha)  TIM 22 anos 

Nasceu no Brasil, estudou em escola brasileira e tinha aula 

de mandarim uma vez por semana. Atualmente mora no 

exterior. 
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Genetograma 

 

 
 

 

Alguns dados da história 

 

A avó TAM nasceu e viveu na China continental durante 20 anos, mudou-se para 

Taiwan onde morou por mais 18 anos até que por fim veio ao Brasil há 40 anos (em 1968). Na 

época, veio com o marido e seus dois filhos (um menino de 12 anos e TEM, com 10 anos) em 

busca de novas oportunidades de trabalho: haviam investido em uma fábrica em Curitiba a 

pedido de alguns amigos, mas os negócios não estavam bem como imaginavam, e decidiram 

se mudar para São Paulo em busca de melhores oportunidades de estudos para seus filhos. 

TAM não sabia Português quando chegou ao Brasil, procurou professores particulares para 

seus filhos. Com muito esforço aprenderam a língua e o vocabulário do cotidiano com a ajuda 

de dicionário inglês-chinês. Seu marido enfrentou inicialmente algumas dificuldades por não 

saber falar Português e acabou indo, sozinho, aos EUA por um período, onde trabalhou em 

uma empresa na área de construção de embarcação marítima. A pedido da família, ele voltou 

ao Brasil, com a chance de trabalhar em uma empresa também de embarcações. 

TEM nunca tinha saído de Taiwan até vir para o Brasil, uma viagem de navio que 

durou cerca de 2 meses, parando em todos os portos. Relatou na entrevista que avaliou a 

viagem como sendo uma viagem de férias. Ao chegar ao Brasil, �sentia-se alheia, como se 

fosse surda, cega e muda� (sic). Relatou um início difícil de adaptação, mas como era ainda 

pequena, disse que aprendeu muito rapidamente a viver no Brasil. Ingressou na escola pública, 

formou-se no nível superior, casou-se e teve três filhos.  

TIM nasceu no Brasil, freqüentou escola brasileira e tinha aulas de chinês (mandarim) 

uma vez por semana. Há três anos mudou-se para a França, num programa de intercâmbio da 

faculdade e mora lá, estudando e trabalhando como estagiária. 

 
TAM

 

 
TIM
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Educação brasileira x educação chinesa 

 

Primeira geração (avó) TAM 

A formação acadêmica é de extrema importância para TAM, que falou com orgulho 

como seus filhos se formaram em escolas e universidade renomadas no Brasil. Comentou que 

as famílias brasileiras ficavam contentes quando os filhos passavam nas provas ou entravam 

na faculdade, e ela só ficava satisfeita com a nota máxima e primeiro lugar na sala, caso 

contrário, era motivo de briga com os filhos. 

Com relação à sua família, TAM revelou certo descontentamento ao mencionar �falha� 

na educação de seus netos, pois apesar deles terem nascido no Brasil, não sabem falar muito 

bem o chinês (mandarim). Contou que incentiva os netos a continuarem a aprender chinês 

porque de todo modo, considera-os ainda chineses e não saber a própria língua materna é, 

segundo suas palavras, um pouco triste e embaraçoso, além de causar certo distanciamento 

entre eles - distanciamento este também no plano das idéias e valores. Segundo TAM, cabe à 

família compor o lado cultural e incentivar seus membros a participar de eventos da 

comunidade chinesa. 

TAM ressaltou que percebe diferenças na educação brasileira e chinesa, e relatou 

sentir-se distante dos netos, que foram criados numa cultura a qual diz não fazer parte, na qual 

não está inserida completamente, não estudou nas escolas brasileiras tampouco teve contato 

freqüente com brasileiros. TAM relatou, por exemplo, que os seus filhos respeitavam muito 

mais as suas ordens do que os seus netos aos pais: eles têm idéias próprias, tomam decisões 

sozinhos sem se preocuparem com os pais, pensando primeiro em si e depois no outro. Disse 

que o respeito pelos mais velhos já não é o mesmo. 

 
Segunda geração (mãe) TEM 

TEM sentiu diferença na educação que recebeu em relação à educação brasileira. 

Mencionou a importância e o peso que sua mãe atribuía às notas e à colocação na sala. 

Mesmo com notas acima da média para passar de ano ou semestre, ela refazia as provas para 

melhorar as notas. O nível de exigência acadêmica era muito maior do que via com os amigos 

brasileiros. 

As decisões dos pais não podiam ser contestadas, referentes a amizades, escolas de 

preferência, profissão e até mesmo família. Relatou que quando era jovem, as crianças 

obedeciam muito aos pais e aceitavam as suas decisões. Quando questionava, na 

adolescência, sobre a diferença nas imposições de regras e limites nas duas culturas, as 

respostas que recebia referiam-se sempre ao fato de eles serem chineses e não brasileiros. 

Apesar de sua educação ter sido rígida, TEM disse que tentou ser mais flexível e 

aberta comparada à sua mãe em relação aos seus filhos. Mas sabe que em comparação aos 

brasileiros, é menos livre na educação de seus filhos. 
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Terceira geração (filha) TIM 

TIM relatou que sentiu diferenças na educação que recebeu em casa em comparação 

com a educação brasileira, mais pela forma como os pais ensinam os filhos, caracterizada por 

ser mais rígida e conservadora. Mesmo que a sua vivência tenha sido mais brasileira dentro de 

casa que muitas famílias chinesas, TIM ainda sentia diferença ao comparar sua família com as 

famílias brasileiras, principalmente quanto à permissão para sair com amigos à noite. Não 

adiantava muito discutir ou argumentar, os pais sempre diziam que os outros podiam porque 

eram brasileiros e ela não. Os pais eram menos liberais, e a avó menos ainda, o que gerava às 

vezes um confronto entre idéias muito distintas.  

Com relação aos estudos, TIM enfatizou que seus pais, sua avó e principalmente seus 

parentes em Taiwan, por serem mais tradicionais, dão importância muito grande ao nível 

acadêmico alcançado. TIM acredita que os chineses valorizam muito mais o sucesso 

profissional, a aparência e o status perante a sociedade e/ou comunidade do que os 

brasileiros. 

 

Comparação entre as três gerações 

TAM, TEM e TIM relataram de forma concordante que a exigência acadêmica é de 

extrema importância e valor nessa família e para a cultura chinesa como um todo. A educação 

chinesa, de forma geral, foi descrita como mais rígida se comparada à brasileira: os limites 

dados aos filhos são mais claros, e sem muito espaço para questionamentos ou contestação 

(sentimento presente no relato de TEM e TIM). 

 

Espaço privado x espaço público 

 

Primeira geração (avó) TAM 

TAM tem até os dias de hoje uma vivência quase inteiramente chinesa: assiste 

noticiário chinês na tv, lê jornal chinês e a sua rede social é composta por chineses. O espaço 

privado (familiar) e o público de sua vida são guiados por valores e vivências chinesas. Disse 

que o mesmo não acontece com sua filha e seus netos. Atribui a falta de interesse de seus 

netos pela cultura chinesa ao ambiente no qual cresceram. Ressaltou que desde pequenos o 

contato com o �brasileiro� esteve muito presente na relação com as empregadas, babás, 

amigos de escola e colegas de trabalho. 

 

Segunda geração (mãe) TEM 

Apesar de fazer parte dos dois grupos de amizade (brasileiro e chinês), TEM não vê 

possibilidade de misturar as atividades realizadas com cada um: os pontos de vista são muito 

diferentes, os gostos, os valores, os assuntos de conversas e até mesmo os lugares e 

restaurantes freqüentados. Os programas com brasileiros são mais individuais ou de casal, 
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enquanto os programas com os chineses são mais voltados para a comunidade e envolvem 

mais as famílias de origem em reuniões e jantares.  

Em ocasiões de aniversários de alguém da família, em que há o encontro de 

gerações, e há a predominância da língua portuguesa na comunicação, TEM sente que sua 

mãe não participa das conversas. Disse que por não entender muito o Português e não falar 

muito bem, ela acaba se sentindo uma espectadora e se isola algumas vezes, mesmo dentro 

da própria casa. Muitos dos costumes tradicionais e valores chineses já foram esquecidos na 

sua família por falta de oportunidades para �praticá-los�. 

 

Terceira geração (filha) TIM 

Apesar do contato grande com a comunidade chinesa através de sua avó e mãe, TIM 

relatou sentir-se mais brasileira do que chinesa. Os costumes, valores e idéias chinesas lhe 

são conhecidos, mas não muito aplicados no seu cotidiano, principalmente agora que vive no 

exterior. Quando chegou na França, ela se apresentou como brasileira e muitos tiveram 

dificuldade em acreditar, e TIM explicava então que seus pais eram chineses, mas que ela era 

brasileira. 

 

Comparação entre as três gerações 

De um modo geral, as falas de TAM, TEM e TIM demonstram uma diferenciação de 

situações e espaços familiares e sociais em que os valores e tradições chinesas se fazem mais 

presentes. O mandarim, a culinária chinesa, hábitos e tradições chinesas foram mais citados 

em ambientes familiares ou da comunidade chinesa, mas não têm muito espaço na rotina 

brasileira de trabalho, com amigos e colegas. 

 

Diferenças na relação de gênero 

 

TAM relatou uma diferenciação clara quanto à questão de gênero: salientou que optou 

por não transferir sua filha para o mesmo colégio particular que seu filho, pois o nível 

educacional da escola pública seria o suficiente para ela, visto que as prioridades eram 

diferentes para homens e mulheres. O homem, segundo o seu ponto de vista, necessita de um 

nível de educação melhor para obter sucesso na carreira e sustentar a família, e a mulher tem 

como meta o casamento e conseguir cuidar da sua família.  

TEM disse que teve vontade de prestar vestibular para o curso de Medicina, mas foi 

proibida por TAM, com a justificativa de que o tempo de estudo seria muito grande para uma 

mulher, demandaria muito do seu tempo e dedicação. Na entrevista, TAM disse que a filha 

�precisava se casar e não trabalhar e estudar tanto� (sic). 

A entrevista com TIM não abordou a questão das diferenças de gênero. 
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Relacionamentos, casamento e herança cultural 

 

Primeira geração (avó) TAM 

Partindo de sua experiência como educadora em uma escola de chinês em São Paulo, 

que tinha como objetivo na época (30 anos atrás) ensinar língua chinesa para os descendentes 

de imigrantes, TAM relatou que os seus alunos, no início, sequer sabiam uma frase em chinês 

e se declaravam brasileiros e não chineses, por terem nascido no Brasil. Essa é a forma de 

pensar do estrangeiro, segundo TAM, mas para os chineses, a linhagem seguida é a patriarcal, 

no sentido de que não importa onde a pessoa nasça, ela terá a mesma nacionalidade do pai. 

Salientou que por mais que tente mudar, o rosto e a aparência acusam o traço oriental, o olho 

puxado. Foi essa consciência que TAM disse ter conseguido passar aos seus alunos, 

consciência de que eles não eram brasileiros, e instigar mais o interesse pelos costumes, 

folclore e cultura chinesa. 

 

Segunda geração (mãe) TEM 

Para TEM, a experiência como filha de imigrante permitiu que aceitasse melhor o 

diferente, brasileiro ou chinês, beneficiando-se da condição de pertencer à geração mista. 

Disse que o maior desafio geralmente é conciliar as tradições familiares e o novo que se 

apresenta, tanto pelo ambiente externo quanto através do convívio com os seus filhos. Por 

exemplo, sua mãe não concordava com namoros antes da faculdade, não aceitava o namoro 

dos netos no colégio, pois julgava que era um momento para se concentrar nos estudos. 

Viagens de namorados eram inconcebíveis, mesmo com a família presente. No entanto, essas 

viagens na concepção brasileira não causariam alarde. O filho mais velho de TEM casou-se 

com uma brasileira e até hoje a avó ainda não aceitou completamente, pois tinha esperanças 

que se casasse com uma chinesa. 

 

Terceira geração (filha) TIM 

TIM relatou que seus pais e avó têm alguns parâmetros já estabelecidos quanto à 

escolha de companheiro para ela: ele deve ser chinês, não deve ser mais novo, mais baixo e 

deve apresentar um bom nível educacional. No entanto, para ela, esses valores e parâmetros 

não importam na hora de escolher um companheiro. A escolha segundo o seu ponto de vista 

deve ser baseada nos seus sentimentos e não nos valores familiares. 

TIM pontuou que sua vivência com chineses foi diferente da sua vivência com filhos de 

chineses, jovens que nasceram ou cresceram na cultura brasileira. Estudou na escola de 

chinês por vários anos, e não sentia muita dificuldade em interagir com os adultos chineses, 

mas tinha uma identificação muito maior com os filhos de chineses que estavam também 

imersos no mundo brasileiro. As vivências eram similares, os eventos, a participação no grupo 
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de escoteiros, as reuniões e jantares que eram obrigados a ir � muitos sentimentos podiam ser 

compartilhados. 

 

Comparação entre as três gerações 

O relato de TAM, TEM e TIM diferenciaram-se quanto a esse sub-tema. TAM 

apresentou uma postura mais firme quanta à herança cultural e identidade dos descendentes 

de imigrantes que deve seguir a cultura de origem chinesa. TEM apresentou uma postura 

intermediária que tenta conciliar a tradição cultural com a cultura que se apresenta na vivência 

do cotidiano. E TIM relatou uma vivência diferente das gerações anteriores, identificando-se 

com os filhos de imigrantes que nasceram no Brasil.  

Com relação ao tema casamento e relacionamentos, há um desejo de TAM e TEM de 

que TIM e seus irmãos se casem com chineses para que a tradição, valores e herança da 

cultura de origem possam ser preservados. Ou seja, a escolha de um companheiro para elas é 

regida mais por um caráter de herança familiar e cultural do que por caráter afetivo, pessoal e 

individual, referido por TIM. 

 



 

16 

Família 2 
 

Não foi possível entrar em contato com membros da primeira geração (avós) dessa 

família, que moram em Taiwan. Foram realizadas primeiramente as entrevistas com pais (em 

mandarim) e posteriormente com o filho, devido a dificuldades de horário.  

 

Segunda geração (Pai)  PAT 60 anos 

Nasceu em Taiwan, mora no Brasil há 28 anos, trabalha na 

área de comércio e exportação. 

 

 

Segunda geração (Mãe)  PET 54 anos 

Nasceu em Taiwan, casou-se e veio para o Brasil um mês 

depois de seu marido, com o seu filho de 1 ano. Trabalha na 

mesma empresa que seu marido. 

 

 

Terceira geração (Filho)  PIT 29 anos 

Nasceu em Taiwan, veio ao Brasil com 1 ano. Estudou em 

escolas brasileiras, se formou em Administração. 

Freqüentou aulas de chinês por pouco tempo no Brasil. 

Semanalmente. 

 

 

Genetograma 
 

 
 
 

 
PAT  

PET

 
PIT



 

17 

Alguns dados da história 

 

Movido por uma vontade de mudar, de buscar novas oportunidades para crescer 

profissionalmente e a curiosidade por outros lugares além de Taiwan, PAT decidiu vir para o 

Brasil em 1980, primeiro sozinho, a fim de conhecer melhor a região e esperar a vinda posterior 

de sua mulher PET junto com o seu filho PIT que tinha 1 ano. PAT nunca tinha visitado o Brasil 

antes, mas tinha notícias através de seus amigos e parentes que incentivaram a imigração. 

PET juntou-se ao marido após um mês com o seu filho PIT ainda pequeno, e atualmente 

trabalha com o seu marido numa empresa. PIT cresceu no Brasil, teve educação em escola 

brasileira e se formou em Administração. Freqüentou também uma escola de chinês, por 

alguns anos, uma vez por semana. 

 
Educação brasileira x educação chinesa 

 

Primeira geração (pais) PAT e PET 

PAT relatou que já ouviu muitas histórias de amigos que deixavam os seus filhos sob 

cuidados de babás e creches porque tinham que trabalhar, e acabaram não tendo a 

oportunidade de ensinar Chinês aos seus filhos. Independente das razões e dificuldades de 

aprender a língua, PAT e PET apontaram que consideravam de extrema importância que os 

seus filhos soubessem falar Chinês e ensinaram PIT e seu irmão desde pequenos. Além da 

importância cultural de saber a língua de origem, PAT disse que com a dificuldade pessoal em 

falar o Português, o Chinês seria o meio de comunicação possível entre ele e seus filhos. 

 

Segunda geração (Filho) PIT 

PIT relatou que foi difícil conviver com educações tão distintas. A liberdade e o espaço 

próprio não eram muito aceitos por seus pais, que tinham a idéia de ficar juntos, morarem 

juntos até o seu casamento. A vontade de fazer faculdade em outras cidades não pôde ser 

satisfeita. PIT mencionou que diferentemente da maioria dos filhos de orientais, não obedecia 

sempre seus pais. Esse comportamento de questionar as posturas dos pais era visto pela 

comunidade como desrespeitoso aos mais velhos. Segundo PIT, a cultura chinesa se 

comparada à cultura brasileira ainda é muito fechada e por vezes preconceituosa. Além disso, 

para os chineses, os pais são figuras incontestáveis e superiores � existe uma relação 

hierárquica vertical. Por exemplo, quando foi para Taiwan, sentiu dificuldades na relação com 

seus familiares, que lá viviam e que se ofenderam com PIT por não tratá-los com certo 

distanciamento ao conversar num tom de igualdade. PIT avaliou que no Brasil, por conta de 

uma miscigenação forte, principalmente em São Paulo, o jovem descendente de imigrantes 

tem a possibilidade de ter experiências diversas, desde morar numa outra cidade diferente 
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daquela de sua família, trabalhar em diferentes empresas e ter uma rede social heterogênea, 

entrando em contato com diversas culturas. 

 

Comparação entre as gerações 

PAT e PET deram ênfase mais à educação e no aprendizado da língua chinesa em 

seus relatos, enquanto PIT enfatizou mais as vivências e experiências na cultura brasileira de 

modo geral. A cultura chinesa parece ser relatada como mais fechada e rígida do que a 

brasileira por PIT. 

 
Espaço privado x espaço público 

 

Primeira geração (pais) PAT e PET 

PAT e PET mesmo depois de 28 anos morando no Brasil, relataram que o convívio 

com pessoas da comunidade chinesa é maior. O contato com os brasileiros se dá através dos 

negócios. Apenas alguns brasileiros com quem trabalham tornaram-se amigos. Segundo 

ambos, os costumes familiares, de maneira geral, não sofreram influências pelo convívio 

brasileiro: �A gente acaba gostando de alguns costumes brasileiros, mas mantemos os 

tradicionais principalmente. Os costumes familiares continuaram os mesmos, já que eram da 

esfera privada� (sic). PET relatou que nunca falou em Português com o seu filho ao telefone e 

comentou que muitas pessoas acham estranho que isso tenha sido mantido depois de tantos 

anos no Brasil. 

 

Segunda geração (filho) PIT 

PIT relatou que as vivências com a família são diferentes daqueles que ocorrem com 

colegas de trabalho e amigos. Além dos traços físicos, comida e língua falada com os 

familiares, PIT disse não se sentir muito como chinês. As vivências mais ligadas à cultura 

chinesa como ida a restaurantes chineses, eventos da comunidade e a escola de chinês são 

associadas à família e não ao cotidiano, o qual é mais ligado à cultura brasileira, ao trabalho ou 

mesmo à sua rede social. Afirmou que a cultura de origem não é esquecida ou perdida, mas é 

muito menos presente em seu cotidiano atualmente. No entanto, a programação de fim de 

semana que tem com a família é muito valorizada por ele porque dessa forma, tem a chance 

de ver os pais, o irmão e suas sobrinhas na correria do cotidiano.  

 

Comparação entre as gerações 

Os relatos de PAT, PET e PIT revelaram uma diferenciação entre espaço público e 

privado que de alguma forma foram associadas à cultura chinesa e à cultura brasileira. As 

vivências familiares, mais privadas, foram associadas à cultura chinesa enquanto as vivências 
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do cotidiano, das relações de trabalho principalmente, foram associadas à comunidade 

brasileira. 

 

Diferenças na relação de gênero 
 

Não foi possível obter dados relevantes para análise através dos relatos de PAT, PET 

e PIT sobre esse sub-tema.  

 

Relacionamentos, casamento e herança cultural 
 

Primeira geração (pais) PAT e PET 

PAT relatou ter sentido uma grande diferença com relação ao tempo que passava com 

a família depois que veio para o Brasil. Por conta do trabalho e pressão em Taiwan, disse que 

não tinha tempo livre para ficar com a família quando lá morava. Além disso, como tinha muitos 

familiares e amigos lá, precisava freqüentar muitos eventos e reuniões, o que diminuía ainda 

mais o tempo próprio e com a família. No Brasil, sente e agradece por ter tido uma vivência 

oposta. Com relação aos familiares que ficaram em Taiwan, PAT e PET relatam que a ligação 

ficou mais fraca ao longo dos anos, em grande parte por causa da distância, principalmente 

com a geração mais jovem de seus sobrinhos. Portanto, ambos dizem preferir morar aqui 

mesmo em idade mais avançada. Os seus filhos, os netos, os �herdeiros� além de seus amigos 

estão no Brasil, considerado já o lar deles. 

PAT e PET já são avós, e relataram que têm consciência de que parte da cultura 

chinesa já se perdeu com a segunda geração à medida que eles estão inseridos 

cotidianamente em um ambiente brasileiro. Eles tentam ensinar a neta (filha de chinês e 

japonês) a falar Chinês, mas sentem que ela não entende a importância de estar em contato 

com a cultura chinesa. Ao pensar no futuro, imaginam uma distância grande com as outras 

gerações uma vez que não podem exigir que a cultura chinesa seja transmitida: �se já é difícil 

para a neta aprender a língua, imagine o filho dela?� Além disso, não há garantias de que os 

casamentos futuros de PIT e de suas netas sejam com chineses. 

 

Segunda geração (filho) PIT 

Com relação ao casamento, PIT disse que considera seus pais mais abertos que 

muitos imigrantes que conhece, aceitam melhor outras culturas. Atribuiu essa abertura ao 

contato que tiveram com os brasileiros através do trabalho. PIT percebeu a mudança mais 

claramente após o casamento do seu irmão com uma japonesa. Porém, a esperança e o ideal 

de casamento com alguém da comunidade chinesa ainda permanece para aqueles que ainda 

não se casaram. A seu ver, muitas famílias de imigrantes ficam mais apegadas ao senso de 
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ser chinês e exigem que o jovem siga uma tradição que às vezes não entende os motivos 

daquele ritual. 

 

Comparação entre as gerações 

Há a esperança e o desejo de que as gerações futuras mantenham laços de 

casamento com chineses por PAT e PET, mas há ao mesmo tempo, no discurso de PAT, PET 

e PIT, um certo conformismo caso isso não seja possível. 
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Família 3 
 
Primeira geração (Avó)  MAR 80 anos 

Chinesa, nasceu na China continental, e mudou-se ainda 

pequena para Taiwan onde mora até hoje; casou-se com 22 

anos e tem quatro filhos. Visitou o Brasil algumas vezes. 

 

Segunda geração (Mãe)  MER 55 anos 

Nasceu em Taiwan, casou-se e veio para o Brasil um ano 

depois de seu marido, com o filho e sogra, onde vive há 27 

anos. 

 

Terceira geração (Filho)  MIR 26 anos 

Nasceu no Brasil, estudou em escolas brasileiras, se formou 

em Fisioterapia. Freqüentou aulas de chinês por pouco 

tempo, semanalmente. 

 

 

Genetograma 

 

 
 
 
Alguns dados da história 
 

A vinda ao Brasil de MER e seu marido foi motivada principalmente pela busca por 

novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida para a família. O trabalho do 

marido de MER como servidor público em Taiwan tinha suas limitações e o anúncio no jornal 

local sobre trabalho no Brasil foi a sua esperança. O marido de MER veio inicialmente para ver 

 
MIR 

 
MAR

 
MER +
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se era possível viver no Brasil de fato. O seu primeiro emprego no Brasil foi como auxiliar de 

cozinha em um restaurante chinês, e enquanto trabalhava, pôde conhecer mais os brasileiros e 

aprender a língua, ao mesmo tempo em que continuava próximo da colônia chinesa. Alguns 

meses mais tarde, já um pouco familiarizado com a língua e a cultura brasileira, ele conseguiu 

abrir o seu consultório de práticas em terapias orientais. MER veio ao Brasil um ano depois, 

com a sogra e um filho, em 1981, e um ano depois nasceu MIR. 

 

Educação brasileira x educação chinesa 
 

Primeira geração (avó) MAR 

Para MAR, o estrangeiro é mais liberal e não tem tanta disciplina quanto os chineses. 

Considera que os filhos deveriam se preocupar mais com os pais, fazer companhia a eles e 

cuidar deles � e não é o que vê dos seus netos no Brasil. Hábitos como sair à noite sem dar 

explicações e levantar a voz para os mais velhos, por exemplo, não fazem parte da sua 

vivência chinesa. Segundo ela, responder aos pais, ou falar como se fosse de igual para igual é 

sinal de falta de respeito ao mais velho: os mais velhos são mais velhos e experientes e 

merecem tratamentos diferentes. Por outro lado, MAR relata que os netos que moram no Brasil 

parecem ter uma relação mais próxima um com outro, conversam muito entre si, o que não vê 

com os seus netos em Taiwan, que ficam mais isolados, cada um com os seus afazeres e 

preocupações. 

 

Segunda geração (mãe) MER 

Para MER, a educação brasileira é mais aberta e livre (principalmente com relação a 

namoros e relação sexual antes do casamento) do que a chinesa que impõe mais limites, é 

mais rígida e recatada. MER relatou que sente diferenças no pensar comparado a seus filhos 

que apesar de serem chineses, nasceram no Brasil, cresceram e tiveram experiências de 

educação e socialização brasileiras. Apesar de morar no país há mais de 20 anos, MER diz 

viver como uma chinesa, com hábitos tradicionais e é envolvida com a colônia chinesa.  

MER relatou que já ouviu críticas de parentes em Taiwan quanto ao modo de criar os 

seus filhos, pois achavam que ela era muito liberal e deveria ser mais vigilante, principalmente 

nos estudos. Em Taiwan, os pais ajudam os filhos nos estudos, a procurar material de 

pesquisa, revisam a lição de casa e até revêem matéria com os filhos até tarde da noite. No 

entanto, MER diz que no Brasil as crianças são mais independentes e têm curiosidade em 

aprender. 

 

Terceira geração (filho) MIR 

Para MIR, a educação chinesa é tida como rígida, com regras e limites impostos, sem 

muito espaço para questionamentos. Relatou que freqüentemente comparava as posturas e 
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decisões dos pais de seus amigos com as dos seus pais com relação a viagens e saídas à 

noite principalmente. Avaliou que a disciplina e senso de responsabilidade são de extrema 

importância para a cultura chinesa. 

 

Comparação entre as gerações 

A educação chinesa foi relatada como mais rígida e que impõe certos limites em 

oposição à educação brasileira mais liberal, pelos três membros dessa família. Interessante 

notar que mesmo com uma vivência mais chinesa no Brasil, MER sentiu-se num lugar de 

destaque na sua família de origem que a considera mais liberal na educação com os seus 

filhos do que deveria pelos padrões chineses, mas não liberal o suficiente pelos �padrões 

brasileiros�. 

 

Espaço privado x espaço público 

 

Primeira geração (avó) MAR 

Curioso notar que durante a entrevista com MAR, não foi possível obter dados 

referentes à sua história pessoal. E mesmo MER não soube contar muito sobre a história de 

seus pais, justificando a falta de informação pelo fato de nunca ter havido liberdade suficiente 

para conversar sobre isso, era pessoal demais para ser um assunto entre pais e filhos. 

Salientou que era impensável que uma criança tivesse curiosidade quanto à vida pessoal dos 

pais. O espaço privado era muito preservado e separado do espaço público. 

 

Segunda geração (mãe) MER 

MER relatou uma diferença entre a vida dentro de casa e fora. Contou que dentro de 

casa, a língua predominante é o mandarim, a culinária é a chinesa e os valores, tradições e 

rituais como o culto aos ancestrais é mantido. No entanto, fora de casa sente-se dependente 

dos filhos como, por exemplo, quando precisa de uma simples consulta médica por medo de 

não compreender o que o profissional diz. Sente como se tivesse perdido parte de sua 

autonomia e liberdade no ambiente predominantemente brasileiro. 

 

Terceira geração (filho) MIR 

A sensação de dois mundos é bem marcante para MIR, um mundo dentro de casa 

mais chinês e outro fora. Mesmo tendo nascido no Brasil, saber falar bem o Português e viver 

na cultura brasileira, existe a sensação de ser um �peixe fora d�água� (sic). O rosto denuncia o 

não-brasileiro, sente-se diferente, os temas das conversas são diferentes e não são raras as 

perguntas curiosas referentes à China que lhe são dirigidas por brasileiros. 
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Comparação entre as gerações 

Os espaços privado e público são diferenciados e associados por MER e MIR a 

contextos chineses familiares e ambiente brasileiro respectivamente. O espaço privado em que 

a tradição e cultura chinesas mostram-se mais preservados é discriminado do espaço público 

em que há a sensação de menos autonomia e liberdade no relato de MER e a sensação de ser 

um estrangeiro no relato de MIR. 

 

Diferenças na relação de gênero 

 

Primeira geração (avó) MAR 

MAR relatou que recebeu a visita dos netos que moravam no Brasil quando estes 

eram pequenos. Comentou que ficou muito marcado para ela o fato de sua neta não usar 

vestido, mas sim calças jeans e tênis, e brincar de bola, pega-pega e esconde-esconde. Em 

sua opinião, as meninas deveriam se portar de forma mais delicada, e não correr igual a um 

menino. MAR destacou que na cultura chinesa o homem é mais valorizado que a mulher. 

 

Segunda geração (mãe) MER 

Segundo MER, para os chineses, homem e mulher são muito diferentes e recebem 

tratamentos diferentes: quando era mais jovem, as mulheres não deveriam sair de casa, o 

toque de recolher era às 22h, portanto, para os seus pais e familiares em Taiwan, o fato de sua 

filha sair à noite é um sinal de liberdade excessiva e pode ser entendido até como um 

comportamento mal visto, de uma mulher que fica na rua até tarde. 

Além disso, MER relata que a diferença do gênero faz-se tão presente no cotidiano 

que se reflete até nos termos usados para um e outro. Por exemplo, no casamento, os termos 

usados em referência ao noivo e à noiva têm significados diferentes. No caso da noiva, o 

significado do termo 嫁 (jia) é sair de casa, ou mais especificamente mulher (女) fora de casa 

de origem (家), e no caso do noivo, o termo 娶 (qu) significa incorporar uma outra pessoa da 

família. A mulher �perde� a sua família de origem e é agora filha da sogra e o homem �ganha� 

uma pessoa na família. Pode-se tomar como exemplo a sua própria história de imigração. MER 

não teve escolha a não ser seguir o marido que veio ao Brasil � não queria largar a sua própria 

família e amigos, mas nada podia ser feito. 

 

Terceira geração (filho) MIR 

Não foi possível obter dados suficientes para análise no relato de MIR. 
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Comparação entre as gerações 

Através dos relatos de MAR e MER percebe-se uma diferença marcante de gêneros 

na cultura chinesa, dos papéis e tratamentos recebidos por homens e mulheres que diferem 

desde a língua e escrita. 

 

Relacionamentos, casamento e herança cultural 

 

Primeira geração (avó) MAR 

MAR relatou uma diferença na concepção de casamento entre chineses e não-

chineses, os quais se divorciam mais freqüentemente. Por mais difícil que o casamento esteja, 

divórcio não é uma opção segundo ela. Acredita que há uma influência cultural chinesa e mais 

tradicional, pois na sua época, era comum um homem ter várias mulheres e as chinesas 

aceitavam sem recorrer à justiça. A falha no casamento não podia vir a público, era motivo de 

vergonha e desonra.  

Quanto à herança cultural, diz que a preferência ainda é por ter filhos homens � são 

eles que carregam o sobrenome e a herança familiar, pois a filha quando se casa perde o 

sobrenome da família e os filhos dela teriam apenas sobrenome do marido. Curioso notar que 

os termos que MAR utiliza para referir-se aos filhos de seus filhos e filhos de suas filhas são 

diferentes: são os netos 孫子 (sun zi) e os netos de fora 外孫 (wai sun), respectivamente. 

 

Segunda geração (mãe) MER 

MER relatou que, para muitas famílias tradicionais chinesas e para seus pais, é 

impensável que um filho queira sair de casa antes do casamento e morar sozinho, mas os seus 

próprios filhos já mencionaram que consideram essa possibilidade. Nas famílias chinesas mais 

tradicionais, o homem mesmo depois de casado deve morar com os pais como uma forma de 

retribuir todo o cuidado que recebeu na criação. Os filhos, então, têm a obrigação de cuidar dos 

pais quando velhos, quando estiverem mais dependentes e servirem de apoio a eles. Mas 

segundo MER, a visão dos brasileiros é outra: incentivar que os filhos possam vir a ser 

indivíduos independentes e capazes de se cuidar. Por isso, relata que em Taiwan é comum se 

deparar com várias gerações morando juntos, principalmente a mãe morando com o filho 

(homem) mais velho. 

Segundo MER, o nome da família é uma questão muito importante quando se trata de 

casamento. Quando a mulher se casa, ela adquire o sobrenome da família do marido, pois é 

considerada já de outra família que não a sua de origem, e não é muito aceita quando volta 

para visitar a sua família. Quando chegou ao Brasil, sentia muitas saudades de sua família em 

Taiwan comentava com MAR sobre a vontade de voltar para casa, e era relembrada por esta 

de que não deveria dizer isso tão facilmente, pois agora era filha de outros, era filha da sogra 

com quem vivia e poderia ser mal falada na comunidade. 
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Com relação aos seus próprios filhos, MER relatou que deseja que eles se casem com 

chineses. A questão de herança cultural dos valores, tradição e perpetuação do nome da 

família se faz muito presente em consideração aos seus próprios pais, avós e cultura chinesa. 

MER e seu marido esperam que seus filhos se casem com chineses. Há o receio de que nasça 

um neto mestiço e possa vir a ter dificuldades quanto à aceitação e sentimento de 

pertencimento tanto pelo lado chinês como brasileiro. 

 

Terceira geração (filho) MIR 

MIR declarou que considera que a escolha por uma companheira seja ela de que 

nacionalidade ou cultura é exclusivamente uma decisão pessoal. Mencionou a existência de 

estereótipo do que as orientais são mais tímidas, submissas e quietas diferentemente das 

brasileiras que são mais extrovertidas, mas MIR diz não se prender a essas imagens. Já teve 

relacionamentos com orientais e não orientais e a conclusão que chega é de que cada 

indivíduo é único, têm suas qualidades e defeitos, independente da cultura ou nacionalidade. 

Sabe que seus pais têm a esperança de que se case com uma chinesa ou oriental, e acha que 

será difícil caso não consiga corresponder a essa expectativa. Apesar de acreditar ser uma 

decisão pessoal a escolha da companheira, considera importante a aceitação da família, mais 

especificamente dos seus pais. 

Com relação à herança cultural, MIR disse valorizar algumas práticas que tem em 

casa, como rituais de ano novo chinês, culto aos ancestrais, respeito aos mais velhos e a 

língua chinesa. 

 

Comparação das gerações 

O casamento para MAR e MER está ligado diretamente à família, herança cultural e 

lugar de respeito na sociedade. Para elas, na tradição chinesa, o casamento é compreendido e 

vivido de forma coletiva: o pretendente é escolhido e aprovado por todos na família, a 

aparência de uma família harmoniosa é de extrema importância, e acima de tudo, o casamento 

é pensado como um passo antes de construir uma família e ter filhos. Já para MIR, o 

casamento parece significar uma união com uma pessoa segundo seus próprios critérios 

pessoais; e o casamento não foi associado à herança ou transmissão cultural. No entanto, há 

uma preocupação e desejo de aceitação da sua companheira pela família. 
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Discussão 
 
 
O presente trabalho se propôs a estudar e compreender quem é o estrangeiro, a partir 

de entrevistas com famílias de imigrantes chineses. Vale ressaltar que os resultados obtidos na 

pesquisa referem-se à cultura específica chinesa e quaisquer generalizações a outras culturas 

devem ser feitas com o devido cuidado. 

Segundo algumas definições encontradas em dicionários da língua portuguesa, o 

estrangeiro é: 1. De nação diferente daquela a que se pertence; 2. Diz-se de país que não é o 

nosso (Ferreira, 1977). No entanto, pôde-se perceber através dos resultados obtidos que os 

critérios utilizados pelas pessoas das três gerações estudadas para definir o termo não se 

restringem apenas a uma distinção geográfica. 
Um primeiro ponto que merece ser discutido refere-se a quem recebe a denominação 

de estrangeiro: o outro ou o próprio indivíduo? No presente estudo, as pessoas da primeira 

geração chamaram de estrangeiro o não-chinês, desconhecido, com quem não tinham muito 

contato e do qual mantinham certa distância. A segunda geração chamou de estrangeiro 

também o não-chinês, porém essa pessoa era alguém mais próximo, em decorrência das 

relações de trabalho e do convívio social. E para a terceira geração, o estrangeiro tem uma 

conotação mais ampla porque engloba o brasileiro, o chinês e ele próprio. Os entrevistados 

dessa última geração relataram sentirem-se estrangeiros tanto em ambientes brasileiros como 

chineses. 

Para a primeira geração, o mundo conhecido e vivido é claramente apresentado como 

completamente oriental mesmo para aqueles que vivem no Brasil há muitos anos. O 

estrangeiro é aquele que não pertence a esse mundo oriental, de tradições milenares, rituais, 

rigidez e regras pré-estabelecidas. Para a segunda geração, o estrangeiro é o desconhecido, 

mas presente no cotidiano principalmente nos ambientes de trabalho. O brasileiro é mais 

familiar a essa geração, não há um distanciamento grande entre eles, mas também não há 

uma identificação com eles. Já para a terceira geração, o brasileiro é e não é ele. Se para as 

gerações anteriores a geração futura será necessariamente chinesa, independentemente do 

local de nascimento, por conta de um nome e herança cultural forte, a visão dos jovens é 

completamente diferente. Para a terceira geração, o estrangeiro foi incorporado e é vivido por 

eles próprios, não como fora de si, mas como parte de sua experiência de vida. 

A transformação de como o estrangeiro foi representado por essas três gerações 

mostra o dinamismo do homem que está em constante atividade, produção e reprodução dos 

saberes na sua relação com o outro e o mundo.  

Segundo a teoria das Representações Sociais de Moscovici (1978), o homem constrói 

representações para tornar familiar o não-familiar e conseqüentemente ter maior domínio do 

ambiente social. A segurança propiciada por um ambiente já familiar torna-se ponto de 
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referência em meio ao novo e desconhecido e, no caso da pesquisa, os valores, a língua 

(mandarim), a escola de chinês e a comunidade chinesa eram o que mais aproximava as 

pessoas da primeira e segunda geração à sua cultura de origem enquanto morassem no Brasil. 

E foi a partir desses parâmetros tradicionais chineses que os imigrantes mais velhos puderam 

distinguir aqueles que não se encaixavam nos moldes pré-estabelecidos, nomeando-os de 

estrangeiros.  

Assim como apontado por Moscovici (1981), a linguagem em si carrega valores que 

possibilita uma comunicação e pode-se perceber a importância que o mandarim tem em 

especial para esse grupo de chineses pesquisados. Ela anuncia o pertencimento desses 

indivíduos a um grupo e permite a transmissão cultural e troca de conhecimento entre as 

gerações. A própria língua chinesa carrega e simboliza uma cultura tradicional com termos 

distintos direcionados a homens e mulheres. Interessante notar que mesmo após anos no 

Brasil, os indivíduos da primeira e segunda geração (com exceção de um) optaram por realizar 

a entrevista em mandarim, o que pode estar relacionada a uma vivência chinesa intensa 

mesmo no cotidiano brasileiro. Desse modo, o que é passado de geração a geração, através 

da língua chinesa já está associado diretamente à cultura oriental. 

Outro ponto que merece ser comentado é o fato de o presente estudo ter obtido 

resultados similares nas gerações equivalentes, ainda que numa amostra pequena e específica 

com imigrantes chineses, com histórias familiares diferentes. 

Os membros da primeira geração (dos avós) nasceram na China de 1930 em um 

contexto social muito distinto do ocidental. Essa geração apresentou-se como mais tradicional, 

com valores chineses marcantes, rígidos quanto a estabelecimentos de regras na educação 

dos filhos, com exigência consideravelmente alta com relação ao sucesso acadêmico e com 

expectativas em relação a casamentos chineses de gerações mais novas. Para eles, não 

existe a dúvida ou incerteza de quem é chinês e quem não é. As memórias da educação 

(acadêmica e familiar) na infância e as experiências chinesas foram bases formadoras de uma 

visão de mundo que pouco tem de semelhante ao vivenciado no cotidiano brasileiro do século 

XXI. 

Diferentemente da pesquisa de Dias e Silva (2003), em que os avós foram referidos 

como pessoas de influência na vida dos netos, principalmente no âmbito afetivo, de apoio e 

suporte emocional, as avós nas famílias de imigrantes chineses estudados na presente 

pesquisa foram descritas como pessoas rígidas por seus netos com quem tinham dificuldades 

de estabelecer laços afetivos. A primeira geração foi referida pelos netos como pessoas 

importantes no que tange a assuntos relacionados à cultura chinesa, à herança cultural, aos 

valores e ideais de educação tradicional oriental, de limites e imposições disciplinares. 

Entretanto, esses avós foram apontados como pessoas que se mantêm distantes afetivamente 

de seus familiares não permitindo aproximações pessoais. Em uma das famílias não foi 
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possível sequer obter dados da história individual da avó, nem através do neto nem da filha, 

uma vez que esses familiares nunca tiveram acesso a essa história.  

Apesar da dificuldade de estabelecer uma relação afetiva com a terceira geração, os 

avós e os pais dessas famílias chinesas mostraram que fazem a ponte entre os jovens e a 

cultura de origem. Alguns pontos ainda mantêm-se presentes pelo menos no convívio com 

familiares como, por exemplo, a língua oficial de comunicação entre membros da família ser o 

mandarim (mesmo no Brasil), a alimentação ser tipicamente chinesa e outros rituais como o 

ano novo chinês, além do contato com familiares residentes na China/Taiwan. Hiramatsu, 

Franco e Tomita (2006) compararam duas gerações de imigrantes asiáticos (japoneses) no 

Brasil enfocando a saúde bucal e as influências que o processo de aculturação teve em cada 

geração e observaram também a importância da geração mais velha que repassa parte da sua 

própria história e cultura de origem aos mais jovens, reaproximando os indivíduos entre si. 

Na presente pesquisa pôde-se notar que as memórias e vivências no país de origem 

(China ou Taiwan) mantêm-se muito presentes para as primeiras gerações e são transmitidas 

às gerações posteriores. No entanto, ao mesmo tempo em que o apego à cultura de origem no 

país novo é uma forma de sentir-se pertencente a um grupo já conhecido, também pode servir 

de exclusão no país novo para o qual se imigrou. A segurança proporcionada pela cultura 

chinesa à primeira geração principalmente dificultou a inserção deles na cultura brasileira cujos 

valores e prioridades são tão distintos e o contato com os brasileiros conseqüentemente ficou 

restrito. 

Já a segunda geração dos entrevistados pode ser considerada uma geração �mista� 

ou �sanduíche�. Os relatos das pessoas dessa geração intermediária indicaram que essa 

geração vive entre a cultura de origem e a do ambiente novo. Não se desprenderam da sua 

cultura de origem, mas ao mesmo tempo apreenderam algo do ambiente em que vivem � a não 

China/Taiwan. Os exemplos desse encontro entre o conhecido e o novo podem ser percebidos 

ao longo dos relatos, principalmente quanto a relacionamentos e educação. Ao mesmo tempo 

em que há uma expectativa de que os filhos se casem com chineses, há o conformismo caso 

isto não seja possível. Quanto ao sucesso, embora continue a ter um peso grande na cultura 

chinesa, as pessoas da segunda geração relataram que o que exigem de seus filhos é 

diferente do que lhes foi exigido por seus pais. 

Os membros da segunda geração buscam preservar o que lhes foi transmitido por 

seus ancestrais, como a cultura, tradições e rituais, que também fazem parte de si mesmos, 

mas que se modificaram e se adaptaram ao contexto atual. Essa geração tenta mediar entre o 

passado e o presente. Muitos se sentem diferentes dos pais e familiares que ficaram no país 

de origem, e alguns atribuem essa mudança às influências brasileiras/ocidentais que são bem 

distintas dos orientais. No entanto, também se sentem em posições diferentes das dos seus 

filhos que receberam uma educação ocidental e estão completamente inseridos na cultura 
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brasileira. Dessa forma, a relação com o brasileiro e a identificação com a cultura brasileira 

ocorrem diferentemente para cada geração entrevistada.  

Costigan e Dokis (2006) verificaram que há diferenças no processo de aculturação de 

pais e filhos chineses que moravam no Canadá. Os filhos tendem a ter mais experiências, 

vivências e oportunidades de adaptar-se à nova realidade do que os seus pais, a partir da 

inserção nas escolas, construindo novas redes sociais; e os pais tendem a se voltar mais à 

comunidade chinesa que seus filhos. No entanto, deve-se questionar se as razões para tal 

diferença de aculturação estão relacionadas apenas à maior oportunidade de inserção do 

jovem. A relação com o país de origem e o espaço disponibilizado pelo imigrante para que a 

cultura nova possa ser incorporada também devem ser levados em conta. 

Outro ponto a ser discutido evidenciado pelo relato da terceira geração é a questão da 

identidade. Se para os membros da primeira e segunda geração a questão da identidade é 

clara, o mesmo parece não acontecer com a terceira geração.  Na realidade, a questão da 

identidade é posta sob outra perspectiva: o ser chinês e não ser chinês ao mesmo tempo 

começa a se configurar como uma nova forma de ser. Será essa uma possível construção de 

uma nova identidade? Não é mais preciso tomar uma decisão, fazer uma escolha entre um ou 

outro, entre ser chinês e não-chinês como excludentes, pelo menos para essa geração. Há a 

pressão exercida pelas gerações anteriores que têm dificuldade em aceitar ambas as culturas 

simultaneamente. Porém, no contexto mundial atual com os avanços tecnológicos, as 

mudanças na sociedade, os efeitos da globalização e a miscigenação cultural, observa-se que 

as relações sociais foram se diversificando. As barreiras, os limites geográficos e culturais que 

antes existiam foram se enfraquecendo com os efeitos da Internet e os meios de transporte 

mais rápidos, como o avião, que ligam uma extremidade do planeta ao outro. 

É natural que os valores e pensamentos mudem com o passar do tempo na medida 

em que o próprio espaço social do homem muda. No entanto, acredito que o processo de 

imigração provavelmente contribuiu para o aumento da distância entre as gerações. Além da 

distância temporal decorrente da diferença de idade entre as gerações, observa-se também 

uma distância geográfica e principalmente cultural. Choques de valores e idéias entre as 

gerações existem e existirão sempre, e é na relação com o outro diferente que podemos 

confrontar as nossas próprias vivências e construir algo novo. E no caso das famílias de 

imigrantes entrevistadas, o confronto intergeracional também se fez mais claro devido às 

diferenças culturais e a dificuldade de refletir e reconhecer se há ou não um estrangeiro na 

família. 

Eleger a próxima geração como herdeira de uma bagagem cultural envolve muito 

investimento. As informações são passadas de geração a geração, algumas se perdem, outras 

se modificam e outras se mantêm. Constatou-se na presente pesquisa que os costumes mais 

tradicionais da cultura chinesa foram mantidos preferencialmente em situações de ambientes 

familiares e os costumes brasileiros na vivência externa, no ambiente social e de trabalho. A 
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separação entre um ambiente privado de espaços mais apropriados para a manifestação de 

comportamentos chineses e outro público no qual outros padrões de comportamento são 

apresentados foi explicitada pela maioria dos entrevistados. A forma de se relacionar com 

pessoas da comunidade chinesa é diferente daquela que ocorre com aqueles não pertencentes 

a esse grupo. A língua (mandarim), a alimentação, programas familiares e coletivos, rituais 

tradicionais são compartilhados com chineses, mas não na relação com brasileiros.  

Um dos sub-temas abordados que gerou os relatos mais discordantes foi o de 

relacionamentos, casamento e herança cultural, provavelmente por apresentar duas visões 

muito distintas. Se por um lado a primeira geração entende o casamento como uma 

perpetuação da cultura, da herança familiar e há expectativas de união entre chineses, a 

terceira geração considera o casamento como algo relacionado aos sentimentos e valores 

pessoais, embora ainda busquem conciliar sua posição com a aprovação da família. Também 

na pesquisa de Hynie, Lalonde e Lee (2006) com imigrantes chineses (díades pais-filhos) nos 

EUA abordando as preferências na escolha de um parceiro amoroso, os pais atribuíram 

importância maior às características associadas a funções, papéis familiares e posição na 

comunidade chinesa e os filhos atribuíram importância maior a características pessoais como 

compreensão, boa interação com o parceiro e status social. 

A transmissão intergeracional nas famílias entrevistadas no presente estudo aparece 

principalmente em situações privadas e familiares. Os choques culturais são mais aparentes no 

contexto social de convívio com os brasileiros enquanto valores, costumes, língua entre outros, 

são discutidos entre quatro paredes, num espaço reservado e privado. Alguns dos 

entrevistados da segunda e terceira geração relataram que não sentem que houve perda de 

valores ou da cultura chinesa, mas sim que não há muito espaço para que elas possam 

aparecer. O espaço encontrado é o familiar. 

Quando abordamos a transmissão cultural ou herança, geralmente associamos a algo 

passado para as próximas gerações e que de alguma forma, mantém-se intocável, imutável. 

Mas se lembrarmos que há uma diferença de aproximadamente 80 anos entre o nascimento da 

primeira e da terceira geração não é de se espantar que os aspectos culturais, valores e 

ideologias incorporadas à vida social tenham mudado tanto, como por exemplo na questão do 

gênero. Devemos ressaltar que além da dicotomia ocidente/oriente, ocorreram mudanças 

sociais importantíssimas no último século que afetaram o comportamento de forma geral.  
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