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ポルトガル語 

 

 

 

              
 

・・・DATE DV e dicas de boa relação entre namorados 

1   O que é DATE DV? 

DATE DV é a violência praticada entre homem e mulher no relacionamento. Há muita gente 

que para não deitar a culpa ao companheiro, aguenta mesmo que não goste, achando que a 

violência é o sinal de mimo. Mas os seguintes atos chama-se DATE DV: 

・Dizer ,repetidas vezes, feia, gorda, boba, incompetente; 

・Empurrada de modo bruto, agarrada pelos cabelos,joga objetos; 

・Checa mensagens recebidas,limita atos e relação de amizade; 

・Saca o dinheiro do banco sem permissão, manda pagar as contas à força; 

・Exige ter relação sexual à força,não atende mesmo que negue. 

 

２ Porque acontece DATE DV: 

・Período de irritação:Está convencido de que a namorada é só dele e passa praticar a violência 

para manter controle conforme sua vontade. 

・Período de explosão:Uma vez estabelecida relação de dominador e a ser dominada, repete a 

violência que agrava cada vez mais. 

・Período de amor;Tratada amavelmente após receber a violência física, acha que está sendo 

amada e não consegue sair da situação. 

 

３ Para recuperar uma boa relação 

・Rever a relação dos dois para ver se não há violência oculta entre você e seu namorado. 

・Tente dizer não a violência, para começar. 

・Quando é difícil resolver problema a dois, tente pedir socorro, em vez de ficar remoendo só. 

  Procure um guichê especializado,se for difícil consultar uma amiga. 

O segredo será guardado. 

With You Saitama ℡.048－600－3800 Seg.~sáb. 10：00～20：30 

Fujin Sodan Center ℡.048－863－6060 Seg.~sáb 9：30～20：30 

     

☆Procure transmitir seu pensamento “O que eu penso e sinto”.Tente criar uma relação de 

igualdade, respeitando um ao outro.  

                                       (Redação: Nanae Ishii  Diretora do FICEC)                   

 Em vez de passar um tempo agradável, se atormentou e se apavorou 

ao ficar junto com a pessoa amada? 
 

DATEＤＶ 
a 

 

Violência oculta！ 
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Dominar o japonês para eliminar a discriminação 

 

 Sendo ser humano ninguém gosta de ser discriminado. Acha também que a discriminação 

é um ato vil. Mas tenta discriminar outro para proteger si próprio ou chamar a atenção para 

si porque o homen é um ser contraditório. Ao se tornar socialmente poderoso, às vezes, 

rejeita o mesmo tratamento proporcionado aos fracos. Tem como bom exemplo, “Piinatsu 

hime”da Corea que causou escândalo, tempo atrás. Queria ter um tratamento especial. 

Assim percebe se que o sentimento discriminatório está enraizado no homem. É importante 

eliminar a discriminação dos detentores de direitos especiais. Mas extinguir a mesma dos 

socialmente fracos é grande problema porque está diretamente ligado à vida e subsistência 

Então, quem é socialmente poderoso e quem é fraco? Se raciocinar em termos de “direitos 

de estrangeiro”, o japonês que tem nacionalidade japonesa é poderoso. Eu que sou coreana é 

fraca. Entretanto, no momento que eu chego no meu país, viro poderosa. Você que é japonês, 

assim que chega no exterior, vira um ser socialmente fraco.Isto é, a questão de 

discriminação de estrangeiro é problema alheio e ao mesmo tempo de si próprio 

também.Sendo assim, não deve esquecer que dar a atenção ao estrangeiro socialmente fraco 

é cuidar si próprio que pode tornar-se estrangeiro.Se recebeu um tratamento adequado no 

país de idioma estranho, deve agradecer ao socialmente poderoso desse país.   

Se alguém disser ”Vamos exterminar a discriminação”,muita gente acha que é um 

assunto alheio e penoso e deve  ser cuidado pelo governo,Mas tem um modo simples e que 

qualquer pessoa pode fazer. Eu mesma quando vim pela primeira vez no Japão, um 

catedrático me deu seguinte conselho:”Tente aprender a linguagem usada pela pessoa culta 

para não ser discriminada”. Mas várias vezes, encontrei pessoa que ao saber que eu era 

estrangeira, de repente mudou atitude e me dirigiu palavras descortesas.A discriminação 

começa com a linguagem. A linguagem usada com quem esta falando expressa seu 

pensamento. No Japão há bela expressão de cortesia chamada “keigo”. O estrangeiro não 

balbucia japonês por livre vontade. Falará uma linguagem polida, se tiver um lugar onde 

pode aprender uma linguagem educada livre de discriminação.Isto é uma declaração de 

respeito ao Japão. Ao mesmo tempo, um ato de respeito à dignidade do próprio ser.       

(Redação:An Un Ju  FICEC Staff) 

Palestra sobre “Direito de estrangeiro” da nossa colaboradora em Toda  

 
 

“HINAMATSURI” –evento da 

Classe de Japonês 
 

 

 

 

3/março é “Hinamatsuri”.No lar onde 

tem menina, expõe bonecas chamadas 

Ohinasama, oferece saque branco, 

“hishimochi”feito de farinha de fruto 

de “hishi”.Comemora desejando um 

crescimento sadio das meninas. 

Chama-se também “Momo-no-sekku”. 
12/jan.kakizome 

usando sumi e pincel 
22/dez.,confecção de 

“soba” 

Matéria  

especial  

O que é discriminação? 


