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O movimento migratório dos dekasseguis brasileiros envolve 
uma problemática comum às migrações em geral: a adaptação 
ao novo espaço, relacionada diretamente à relação migrante-
local de destino. Tendo sido desligado dos seus lugares 
(território), o migrante sente-se perdido, sofrendo um forte 
impacto em sua identidade territorial e segurança existencial. 
No sentido de recuperar seu bem-estar e o sentimento de 
pertencimento, o migrante pode buscar a construção de novos 
lugares ou procurar manter os vínculos com sua terra natal. No 
primeiro caso, os migrantes constroem lugares próprios que os 
remetem a uma rede social de seu lugar de origem, como os 
brasileiros no Japão. Personalizar os lugares é uma resposta ao 
choque identitário que o migrante sofre em relação à nova 
realidade. Esse choque dificulta o estabelecimento de uma 
relação entre o migrante e Japão, pois ele se concentra na sua 
rede de lugares, mantendo ao mínimo seu envolvimento com 
os lugares japoneses.  Mas esta relação entre os dois sistemas 
de lugares (lugares brasileiros e lugares japoneses) é diferente 
para as gerações de migrantes. Tendo sua identidade ainda em 
formação, as crianças não sofrem os mesmos impactos que os 
adultos, sofrendo um abalo menor em sua segurança 
existencial. As crianças estão mais abertas para interagir com 
lugares japoneses e criar lugares fora do território dos 
migrantes. Sua relação com o Japão mostra-se diferente da de 
seus pais. Para compreensão das questões envolvidas nesse 
processo de adaptação propõe-se a utilização das 
metodologias da história oral e do mapa mental. Ambas são 
capazes de fornecer ao pesquisador experiências pessoais, a 
primeira através de entrevistas e a outra a partir de imagens, 
permitindo compreender a relação ser-lugar nas diferentes 
gerações dekasseguis.  
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