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Na época, eu ficava no Rio e Masato em São Paulo, vindo 
nos fins de semana. Nada mais justo, lógico e simples, 

o pai levar seu filho à frente, sabendo que a mãe viria 
logo em seguida, mas para mim foi chocante...

Quando ele tinha mais ou menos dois anos, comecei 
a notar algo diferente em seu comportamento.

Uhuuu!

Isso!

Pai, vamos 
fazer um 
castelo.

Que estranho, o Masanori não fala, e as outras 
crianças da idade dele já estão falando.

Hoje, vamos visitar a casa de uns amigos 
da mamãe, tá bom, Nori?

Chegamos.

Oi, Sonia! Como o Nori está lindo, 
vamos entrando!

Calma, filho! Venha, 
vamos entrar, solte 

o batente.
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Quando chegamos ao laboratório para o exame, entrei 
na sala com ele e o coloquei deitado no aparelho.

Ele observava toda a sala, quietinho.

Vamos 
cheirar esse 

algodãozinho?

O exame foi realizado tranquilamente.

Fomos levados para uma sala de repouso. Quando ele acordou, apontou a sacola.

Sempre levava material de desenho e alguns 
brinquedos a qualquer lugar que fosse.

Ele reproduz a sala de exame com uma riqueza 
de pormenores impressionante. Já aos 4 anos 

sinalizava sua aptidão para o desenho...

Voltamos ao neurologista.

Doutor, aqui está o 
eletroencefalograma do Masanori.

Hummm... Bem, o exame não acusa nenhuma 
anormalidade neurológica. Pelo que posso 

observar, não dá para afirmar que ele seja 
autista. Você disse que o está levando a uma 
psiquiatra infantil... Então, vamos esperar 

pelas palavras dela...
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Meus pais não aprovam nosso 
relacionamento. A situação está 

ficando difícil lá em casa...

Nunca brigue  
com eles. Não  
vai adiantar...  
e a situação  
pode piorar.

Estão muito bravos. Meu pai 
chegou a dizer que, quando 

tivermos filhos, eles vão ter 
alguma anormalidade. Eles 
acreditam que a mistura de 

sangue dá problemas...

Mesmo que soubéssemos que essas histórias  
não passavam de recursos emotivos para impedir uma 
mudança nos hábitos japoneses defendidos além-mar...

Ouvi-las acabaria por mexer comigo 
quando me deparei com o inesperado... 

Estudei no Japão por dez anos.

E na volta ao Brasil trouxe na mala,  
além dos muitos livros e de minhas 

cerâmicas, roupinhas de bebê.

Que bom que você 
voltou! Está gostando 

do Rio?

Pois é! Voltei, mas 
continuo longe da 

família!

Gosto do Rio, sim! E aqui é a esquina  
do mundo, né? Temos tantas visitas...  
Os japoneses gostam muito do Rio,  
vêm muito para cá! A família e os 

amigos também vêm...

E você vai pra 
São Paulo com 

frequência 
também?

Ah! Claro, né? Vou pra São 
Paulo a cada dois meses... 
É tão bom ouvir o falar 

paulista quando chego... Me 
sinto verdadeiramente em casa!  
Vamos marcar um encontro da 
próxima vez, tá? Eu te ligo!

Sim! Vamos combinar! 
E aí? Pensando 

em filhos?

Nossa! Meu 
sogro cobra 

muito, sabia? E a 
maternidade foi 
desde sempre um 
dos meus sonhos.

Então, 
animem-se!

Sim! Estamos tentando... 
ha, ha, ha!
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Nosso primogênito, Masanori, que em casa chamamos carinhosamente de Nori, nasceu em 21 de abril  
de 1985, ano que marcou a passagem do cometa Halley por nossos céus. Tinha eu 36 anos.

A mancha*!? 
Deixe-me ver  
a mancha.

*Geralmente, os recém-nascidos de origem asiática, indo-americana ou africana apresentam, 
na região lombar, uma mancha irregular azulada ou mesmo cinza esverdeada. Também 
conhecida como mancha mongólica, aparece no nascimento ou nas primeiras semanas de 

vida e tende a desaparecer antes da adolescência.

Não que ele duvidasse de mim, mas queria  
ver no filho a marca de sua etnia. Ser japonês, 

essa ligação com seu berço é  
muito importante para ele.

Sim, nasceu! É um meninão! 3.650 kg, 
61 cm! Sim, todos estão bem... 

Ah, sim! O Tancredo... acaba de falecer... 
Ah! Não, é apenas uma coincidência 

de datas. O menino não será 
presidente do Brasil, não...

Foi um bebê muito esperado. Meus sogros 
exultaram porque o primeiro neto era um 
menino. E minha família também, pois foi o 

primeiro neto do meu pai.

Meu marido e meu sogro escolheram o nome 
Masanori, usando o primeiro ideograma do nome 

do meu marido, “Masa”, que significa correto, 
e o ideograma “Nori”, que significa virtude. 

Acrescentaram Augusto, nome do meu pai. Uma 
homenagem que encantou a todos!

A primeira língua do Nori foi a japonesa. Morávamos, à época, no Rio de Janeiro, e eu era responsável por transmitir a língua japonesa a ele. Afinal a língua é materna, não é mesmo?

徳 起きたわね！ふん、臭い臭い！ 
おむつをかえようね！*

* “Norinho, Você 
acordou! Hum, tá 
fedidinho, hein? 
Vamos trocar  

a fralda!”

A língua portuguesa  
lhe viria naturalmente, pois  

minha família não fala japonês  
e, no Rio, ele teria poucas 
oportunidades de aprender  
o idioma, a não ser em casa.

このあと、お散歩に行こう！*

*“Depois, vamos dar um passeio!”
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Na semana seguinte ele foi sozinho. Minha irmã 
Luiza, que mora conosco, não aguentou a 

ansiedade, sumiu e só voltou ao entardecer.

Aonde está o Nori? 
Já chegou?

Oi, tia! Você demorou, hein?

Você já 
voltou?

Claro! É perto, né! Só três estações do metrô...

Hoje, tem autonomia para usar o metrô, ir à 
Liberdade fazer compras pequenas para a família, 

ir às livrarias da Paulista, ir à agência dos 
correios e às bancas de jornal.

Só não toma ônibus, pois o metrô nos serve bem. 
Mas chama táxi pelo telefone ou pega um na rua 

para fugir da chuva ou do cansaço.

Hoje, sua agenda é cheia:

natação dua
s vezes

 por sem
ana,

FONO,

TERAPIA,

inglês,

desenho duas vezes por semana.

navega na internet em japonês, 

inglês e português.

e ainda faz kumon de japonês
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