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INTRODUÇÃO 

Há um século a chegada do primeiro navio japonês, o Kassato-Maru, marcou outra 

forma de relação entre Brasil e o Japão. Muitas esperanças e histórias de famílias japonesas 

podem ser contadas, pois vieram em busca de um futuro melhor, uma chance de recuperar o 

que perderam após o período de guerra. 

Com o mesmo intuito, porém em outro contexto, nos anos de 1980, filhos e netos 

destes japoneses fizeram o caminho inverso em busca de uma vida mais próspera, 

desembarcaram no Japão. O contexto social, econômico e político do Brasil estava marcado 

por uma grande recessão, enquanto  o Japão vivia um período de expansão econômica, com 

emprego e possibilidades de enriquecimento, o que estimulou a ida de muitos brasileiros 

descendentes de japoneses. 

Este fluxo migratório foi denominado de Dekassegui que, em japonês, significa 

trabalhar fora de casa. Em virtude da alta oferta e da não disponibilidade de trabalhadores 

japoneses a assumir trabalhos braçais abriu-se a possibilidade de estrangeiros assumirem os 

postos de trabalho caracterizados pelos 3Ks: Kitsui (penoso), Kitanai (sujo) e Kiken 

(perigoso). Destaca-se que no Japão este fluxo migratório não se restringiu a brasileiros, 

também evadiram de seus países, na mesma época, coreanos, chineses, filipinos, americanos, 

peruanos dentre outros. (SASAKI, 1999, p. 243). 

Segundo Higuchi (2003) apud Ito (2007, p.09) o fluxo migratório de brasileiros para o 

Japão pode ser caracterizado, resumidamente, da seguinte forma:  

 

Primeira fase 

De 1980 a 1984 

- Retorno de uma pequena leva ao país de origem. 
- Sem dificuldades de língua ou costumes, pois eram nascidos e 
criados no Japão e quando adultos imigraram para o Brasil. 
- Movimento de retorno ao país de origem. 

Segunda fase 

De 1985 a 1989 

- Empresas japonesas buscam a reserva de mão-de-obra no Brasil. 
- Surgem as primeiras agências de emprego no Brasil. 
- As despesas da viagem e hospedagem eram pagas por 
agenciadores que buscavam atingir os descendentes com menor 



poder aquisitivo. 

Terceira fase 

De 1990 a 1992 

- Reformulação política imigratória no Japão. 
- Facilidade para a entrada de descendentes de segunda e terceira 
geração. 
- A comunidade brasileira totaliza um crescimento na ordem de 120 
mil pessoas. 

Quarta fase 

De 1993 a 1997 

- Apesar de o Japão entrar num período de recessão econômica, a 
imigração brasileira continua a crescer. 
- Atende as novas necessidades de flexibilização de trabalho: força 
de trabalho dispensável a qualquer momento e com mobilidade 
espacial. 

Quinta fase 

De 1998 ao 

período atual 

- Acentua-se a imigração da terceira geração de descendentes e de 
não-descendentes, bem como crianças e adolescentes. 
- Menor nível de instrução dos brasileiros. 
-Opção por trabalhadores brasileiros em virtude da flexibilização e 
não do custo. 

 

O processo migratório para o Japão não estava restrito apenas ao trabalhador, foram 

para o Japão também muitas famílias com seus filhos pequenos em idade escolar. Para Ito 

(2007) com a ida de famílias inteiras, há uma transformação na rotina e no estilo de vida 

dessas famílias, surgindo assim novas necessidades, como a escola, por exemplo. Nos anos de 

1990 as crianças e adolescentes eram inseridas no sistema escolar japonês, uma vez que não 

havia escolas para brasileiros. Não se falava o português nas escolas japonesas e a política 

educacional era muito diferente da brasileira, como ainda hoje é. Somente a partir dos anos 

2000 surgem as escolas para filhos de brasileiros. 

Dentro deste contexto, a temática da escolarização dos filhos de dekasseguis no Brasil 

e Japão não tem sido abordada em pesquisas acadêmico-científicas que acabam por privilegiar 

uma discussão centrada no aspecto mais econômico do fenômeno.  

Destaca-se que ao se realizar uma simples consulta a sites e blogs de autoria de 

dekasseguis permitiu perceber que a temática da educação dos filhos de trabalhadores 

brasileiros é debatida a partir da escolha do tipo de escola: japonesa ou brasileira. Em um dos 

blogs tem um espaço específico para a discussão sobre qual escola escolher, bem como relatos 

e depoimentos de pessoas sobre a temática (1). Em outro blog (2), discutem-se os vários 

aspectos da vida de um dekassegui e se propõe, na medida do possível, compartilhar 

experiências e situações que orientem a vida dos brasileiros no Japão. Na temática educação 

encontramos um artigo jornalístico que aborda, sem ser o tema central, a situação de 

brasileiros na escola japonesa. Relata que a Escola Primária Mizuho reúne um expressivo 



grupo de estrangeiros em seu quadro de alunos, sendo que dos 856 alunos, 102 são 

estrangeiros e 78 são brasileiros. Informa que os primeiros alunos brasileiros se matricularem 

em 1989. 

No artigo de Maxwell (2008) baseado em sua pesquisa realizada na Universidade de 

Shizuoka que discute os critérios de escolha dos pais pela escola.  Acrescenta-se o dado de 

que, em 2004, havia no Japão em torno de 60 mil crianças e adolescentes em idade escolar – 

de 0 a 19 anos de filhos de dekasseguis. (ITO, 2007, p.14).  

Segundo a professora Nair Mikino Saito, brasileira que leciona em uma sala de apoio a 

estudantes brasileiros desde 1998: “A escola antes não tinha estrutura para apoiar os alunos 

que não entendiam o idioma japonês, mas hoje temos um apoio muito bom e os avisos 

importantes são traduzidos para a língua-pátria. Os alunos que necessitam de aula de apoio 

freqüentam de três a seis aulas semanais, em pequenos grupos, para aprender o idioma 

japonês e acompanhar as aulas normais. A essa classe especial chamamos de nakayoshi 

kyooshitsu e são ministradas durante o período normal das aulas”. 

(http://nihon.samshiraishi.com/) 

Em virtude da escassez de discussão teórica acerca do tema, o objetivo geral da 

pesquisa foi compreender o processo de escolarização dos filhos de dekasseguis que 

freqüentaram a escola de Ensino infantil e de Ensino Fundamental no Japão e Brasil na 

década de 1990. Além disso, pretendeu-se resgatar a história de escolarização de jovens 

dekasseguis que cursaram, intermitentemente, a Educação Infantil e/ou o Ensino Fundamental 

(ou correspondentes) no Brasil e no Japão, bem como analisar as condições de escolarização 

desses alunos no Brasil e no Japão, bem como as representações construídas e possíveis 

conseqüências deste processo. 

O referencial teórico que dá suporte baseia-se numa abordagem crítica, 

especificamente a pedagogia histórico-crítica e a teoria histórico- cultural da escola soviética. 

Parte-se do princípio de que a educação, segundo Saviani (2004), volta-se para a distinção dos 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelos seres humanos para que justamente se 

tornem seres humanos, e ao mesmo tempo é necessário identificar as formas mais adequadas 

de se atingir este objetivo.  

No processo de humanização, também responsabilidade da escola, segundo Duarte 

(2000, p.03) baseando-se em Leontiev (1978), vale ressaltar que: 

 
 
 



O desenvolvimento sócio-cultural do indivíduo é o desenvolvimento 
de um indivíduo histórico, portanto situado na história social humana. 
Para que esse desenvolvimento ocorra é necessário que o indivíduo se 
aproprie dos produtos culturais, tanto aqueles da cultura material 
como aqueles da cultura intelectual. Essa apropriação da cultura pela 
criança é mediatizada pelos adultos que já se apropriaram da mesma 
cultura, isto é o processo de apropriação é um processo mediatizado, 
um processo que exige a interação entre adultos e crianças. 

 
Portanto, a escola tem como função social propiciar a aquisição dos instrumentos que 

garantem o acesso ao saber elaborado, que é a ciência, bem como aos rudimentos deste saber. 

A primeira exigência é saber ler e escrever, além de se conhecer a linguagem dos números, da 

natureza e da sociedade. (SAVIANI, 2004, p.15). 

Cabe então, voltar a análise para vivência da escolarização, ou seja, a história escolar 

dos alunos, permite compreender a estruturação e funcionamento de um conjunto de relações 

específicas do cotidiano escolar, fundamentais no processo de humanização. Tal vivência 

provoca sentimentos e significados constituintes da subjetividade dos envolvidos, seja 

professor ou aluno. (PROENÇA, 2002). 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como uma abordagem qualitativa que se configura como 

Estudo de Caso. Optou-se por essa metodologia uma vez que se adéqua a uma abordagem 

aprofundada acerca das especificidades a serem analisadas, permitindo também maior 

flexibilidade quanto à coleta e análise dos dados. De acordo com Yin (2005, p.20): 

...utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, para contribuir com o 
conhecimento que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, 
sociais, políticos e de grupo, além de outros fenômenos relacionados. 
 

Colaboradores 

Foram colaboradores desta pesquisa cinco pessoas. Os critérios de seleção foram: 

filhos de dekasseguis que viveram no Japão entre 1990 e 1995 e que freqüentaram escolas 

japonesas e, mais tarde, escolas brasileiras ou vice-versa; 

 

Coletas de dados 

As fontes de coletas de dados foram entrevistas e observação. Foi elaborado um 

roteiro de entrevista com questões abertas e semi-abertas, que, de acordo com Severino (2007, 

p.125): 



Por meio delas, colhem-se informações dos sujeitos a partir do seu 
discurso livre. O Colaboradorr mantém-se em escuta atenta, 
registrando todas as informações e só intervindo discretamente para 
eventualmente, estimular o depoente. De preferência, deve praticar um 
diálogo descontraído, deixando o informante à vontade para expressar 
sem constrangimentos suas representações. 

 
As entrevistas com colaboradores residentes no Brasil, com a devida autorização, 

foram gravadas. Já com os colaboradores residentes no exterior utilizou-se como recurso e-

mail, bem como tecnologias de comunicação simultânea, por exemplo, MSN (Windowns Live 

Messenger).  

É importante salientar que, em face das necessidades éticas da pesquisa envolvendo 

seres humanos, mediante a aprovação no Comitê de ética em Pesquisa com seres Humanos, 

foi fornecido aos colaboradores um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual os 

objetivos e métodos da pesquisa estavam explicitados.  

 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Diante da quantidade de dados coletados, o que caracteriza a pesquisa de abordagem 

qualitativa, a análise dos dados consistiu em trabalhar o material coletado. Esteve presente em 

todas as etapas da pesquisa, mas foi sistematizada após o encerramento da coleta de dados. De 

acordo com Bogdan & Biklen (1982) a análise deve basear-se em uma definição precisa dos 

objetivos da pesquisa. 

Desta forma, a análise dos dados e a discussão estão organizadas em dois grandes 

eixos: 

1. História de escolarização 

2. Escolarização e subjetividade 
 

1. HISTÓRIA DE ESCOLARIZAÇÃO 

Escolarização no Brasil antes da ida para o Japão 

Foram colaboradores da pesquisa três homens e duas mulheres na faixa etária entre 17 
e 25 anos de idade.  

 

Em 1990, antes da ida para o Japão, todos os colaboradores moravam com seus pais 

em casa própria, sendo que apenas um Colaborador morava em casa alugada. A condição 

 Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3 Colaborador 4 Colaborador 5 
Idade 21 17 18 23 25 
Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 



financeira das famílias era instável, reflexo do contexto econômico do país, o que motivou o 

interesse em ir para o Japão. 

“É porque o comércio dos meus pais foi à falência, ai por problemas 
financeiros nós fomos para o Japão.” Colaborador 2. 

 
“Na época a minha mãe tava desempregada também, então os dois 
entraram em um acordo e foi decidido pra gente ir porque meu pai já 
estava lá.” Colaborador 4. 

 
Em relação à  escolarização antes da ida para o Japão foi possível saber: 

 

Os colaboradores tinham de 1 a 9 anos de idade, quando suas famílias se mudaram 

para o Japão. Apenas um colaborador não frequentava a escola. A maioria deles estava na 

Educação Infantil ou nas séries iniciais do ensino fundamental em período parcial. 

Frequentavam escolas públicas do bairro, sendo que o critério de escolha foi a proximidade da 

residência. 

  

Escolarização no Japão  

Sobre a chegada e as condições de vida no Japão relatam que não dominavam o 

idioma. Moravam em apartamentos alugados. Perguntados sobre a relação com seus vizinhos, 

três colaboradores contaram histórias semelhantes:  

“Não, não tinha vizinhos brasileiros. Depois de um ano e meio mais 
ou menos que agente morava lá que veio o segundo brasileiro 
Inclusive tinha um aluninho da mesma escola que eu estudei 
também.” Colaborador 4 

 

“(...) no apartamento que agente morava não tinha muito brasileiro, a 
maioria era japonês.” Colaborador 2 

 

 Outros dois colaboradores que tinham vizinhos brasileiros narraram que a metade do 

prédio era de dekasseguis, a maioria sem a família.  

“No inicio foi meio difícil, mas tinha uma vida tranqüila sem 
violência nas ruas. Até que boa, talvez pelo afastamento dos parentes 
os brasileiros se uniam mais.” Colaborador 5 

 
Colaborador 

1 
Colaborador 

2 
Colaborador 

3 
Colaborador 

4 
Colaborador 

5 
Idade 9 anos 5 anos 1 anos 6 anos 8 anos 
Série 2ª série Pré - 1ª série 2ª série 

Duração do 
período 
escolar 

4h  4h - 4h 4h  



.  

 Os pais trabalhavam em média 12 horas por dia, enquanto as mães trabalhavam em 

torno de 9 horas diárias. As mães tentavam conciliar a família e o trabalho. Os colaboradores 

contam que, muitas vezes, chegavam da escola e ficavam esperando as mães chegarem.  

“A gente ficava em casa assistindo televisão. Eu tava com 5 e ela tava 
com 6 , é 1 ano de diferença. Ah uma vez quando tava eu e minha 
irmã em casa ,eu tava brincando com papelzinho assim, ai queimou o 
tatame quase pegou fogo na casa , mas não foi nada de grave” 
Colaborador 2 
  
“No começo com a minha mãe, eu tinha 2 anos . Mas no ano seguinte 
ela começou a trabalhar e eu ficava com meus irmãos.” 
Colaborador 3 
 
“Até minha mãe chegar, eu sempre tinha alguém pelo menos dos 
vizinhos, eram japoneses, mas tinham”. Colaborador 5 

  

 A rotina de trabalho dos pais era intensa, com poucos momentos de lazer. Os 

colaboradores relatam que brincavam com os vizinhos do apartamento em áreas ao lado do 

prédio, ou simplesmente não saiam, pois os pais trabalhavam aos sábados. Geralmente as 

mães cuidavam da casa no fim de semana. Durante a semana as crianças freqüentavam a 

escola em período integral. 

Com exceção do colaborador 3, todos foram matriculados em escolas japonesas logo 

que chegaram ao país. O colaborador 3 foi matriculado em uma creche japonesa após 1 ano 

que a família estava no Japão.     

 

Colaborador 
1 

Colaborador 
2 

Colaborador 
3 

(após 1 anos 
no Japão) 

Colaborador 
4 

Colaborador 
5 

Idade que 
ingressou na 

escola 

9 anos 5 anos 2 anos 6 anos 8 anos 

Série 2ª série Pré-escola Maternal 1ª série 2ª série 

Duração do 
período 
escolar 

11h  9h 8h 8h 8h  

Séries 
cursadas 

2ª até o 1º 
ano do ensino 

médio 

Pré-escola 
até a 4ª série 

Jardim I até o 
jardim II 

Pré-escola 
até a 2ª série 

do ensino 
fundamental 

2º ano até o 
4º ano do 

ensino 
fundamental 

Tempo de 
freqüência 
de escolas 

8 anos 5 anos 2 anos e 6 
meses 

3 anos 3 anos e 6 
meses 



japonesas 

 

Todos frequentaram escolas públicas japonesas próximas das residências. Percebe-se 

que, ao se comparar a história de escolarização no Brasil e Japão, destaca-se a diferença de 

tempo de permanência ao longo do dia. Havia uma organização curricular diferenciada, 

envolvendo a programação de atividades e atendimento aos alunos, fossem japoneses ou 

filhos de brasileiros trabalhadores no Japão. Podiam praticar atividades extras como xadrez, 

yakyu (baseball) e natação. Frequentaram a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e 

Médio.  

 

Retorno ao Brasil  

Os colaboradores voltaram ao Brasil entre de 1994 a 2004. O primeiro que voltou, em 

2004, contou que o retorno de deveu ao fato de sua mãe ter adoecido e vindo se tratar no 

Brasil. O colaborador 4 também contou que voltou por motivo de doença na família. 

“Então minha mãe, ela começou assim a ter suspeita de câncer, de 
uma doença ligada no útero. Então meus pais decidiram , quando 
minha mãe passava muito mal, devido a isso meus pais decidiram vir 
embora, no fim pelo menos essa decisão também de vir embora aí 
provavelmente foi a parte financeira. Eles conseguiram atingir um 
bom objetivo”.Colaborador 4 

 

O colaborador 2 voltou em 2002 porque os pais estavam preocupados com a educação 

dos filhos, uma vez que, com cinco anos de estudos no Japão estavam esquecendo o 

português. 

“Como agente já estava esquecendo completamente o português eles 
falaram assim: “Ah, melhor agente voltar, né? ” por que eles foram 
com um objetivo, guardar algum dinheiro pra dar uma vida melhor 
pra gente.” 

 

Outro motivo de retorno foi o custo de vida no Japão. Na medida em que os filhos 

cresceram, o gasto de uma família com 5 pessoas também aumentou.  

“O custo de vida no Japão é muito caro e dois trabalhando para 
sustentar cinco era difícil”. Colaborador 5 

 

Destaca-se que o motivo de retorno relacionado à saúde evidencia o desamparo que as 

famílias de imigrantes viviam nos anos de 1990 no Japão. O acesso à saúde era restrito e 

muito caro, o que se inviabilizava para grande parte das famílias de imigrantes, 



principalmente os que não dominavam o japonês. É muito recente o apoio dos governos 

brasileiro e japonês às famílias brasileiras, seja na educação ou na saúde disponibilizando 

tradutores.  

Ao retornarem para o Brasil, as famílias foram para a mesma residência que foi 

reformada com o dinheiro guardado do trabalho no Japão. 

“Logo depois que agente voltou, já reformou a casa também,, né? ? 
Porque a casa, ela tinha o quintal muito grande e a frente dela não 
era acabada, então só tinha o portãozinho; aí pra poder ter mais 
segurança, aumentou o muro, fez o fechamento da frente e aumentou 
um pouco a casa pra gente ter conforto e segurança também,, né? ?” 
Colaborador 4 .  

 

Os colaboradores contaram que as famílias se sentiram inseguras ao voltar ao Brasil. 

Eram histórias de violência e, principalmente, o imaginário de que, ao retornar do Japão, as 

famílias vinham com muito dinheiro, o que não era realidade para muitos. A maioria voltara 

com apenas dinheiro para a reforma da casa e com alguns bens materiais comprados e 

despachados por navios. 

Os colaboradores foram matriculados novamente em escolas públicas brasileiras: 

 
Colaborador 

1 

Colaborador 

2 

Colaborador 

3 

Colaborador 

4 

Colaborador 

5 

Idade 17 anos  10 anos  4 anos  10 anos  11 anos  

Série 
1º ano do 
Ensino 
Médio  

5ª série do 
Ensino 

Fundamental 

Pré 2  
Educação 
Infantil  

3ª série 
Ensino 

Fundamental 

3ª série  
Ensino 

Fundamental 
Tempo de 
permanênc

ia na 
escola 

4h  4h 4h 4h 4h 

 

Uma nova ruptura aconteceu na vida dessas crianças e adolescentes visto que foram 

submetidos a outro princípio de escolarização em condições muito distintas do que estavam 

acostumados.  

 
2.  ESCOLARIZAÇÃO E SUBJETIVIDADE 

Neste eixo de análise, pretende-se compreender, com base nos dados coletados e 

explicitados no eixo anterior, esse processo de escolarização marcado pela descontinuidade e 

por conflitos culturais.  



Para uma melhor compreensão do contexto educacional japonês, trazemos a 

contribuição de Kishimoto (1997) que realizou pesquisa nos anos de 1980 com 720 

professores acerca da importância da pré-escola.  

Podemos ressaltar o quadro da pesquisa de Kishimoto 1997, p.69):  

 

Este estudo aponta que os docentes japoneses acreditavam que a escola deveria 

proporcionar à criança condições para que ela faça parte de um grupo. Neste mesmo trabalho, 

a autora (apud Tobin et al. 1989, p. 540, apresenta um relato da assistente da vice-diretora do 

jardim de infância Senzan: 

Professores em nosso yotien têm 30 crianças para olhar e isso 
não é uma coisa ruim porque força a criança a aprender a lidar 
com o problema e as discordâncias de outros. Elas podem ter a 
atenção individualizada de suas mães. É bom, para elas, ter a 
experiência de interagir com outras crianças sem suas mães por 
perto. (p. 70) 
  

Com base nas entrevistas com os colaboradores, é possível perceber princípios de uma 

socialização baseada na autonomia e disciplina na escola.  

“meio dia tinha o almoço que era servido dentro da própria sala de 
aula, e era escalado um grupo de alunos pra ficar responsável de ir 
até o refeitório buscar a merenda e levar até a sala de aula, onde 
tinham as mesinhas certinhas pra colocar, né? As panelas, as 
bandejas , o chawan, né? O pratinho tudo , e aí esse grupinho ficava 
responsável pra poder servir o aluno , e aí agente fazia a refeição , eu 
lembro que eles davam muito valor pra você não desperdiçar , não 
deixar comida e não tinha enjoamento , eu nunca gostei muito de 
peixe mas lá eu aprendi assim a não resistir “ ai eu não gosto , ai eu 
não quero “ enjoamento, e depois que agente tinha a refeição agente 
fazia o sodji , que era a limpeza , eu não lembro se era semana ou 
cada mês iam alternando , tinha uma rotação, né?  de grupos ,que um 
grupo varria , outro passava pano , outro grupo limpava a janela , 



outro grupo fazia outra coisa , e aí depois de disso ficava mais duas 
horinhas e saia 3 horas da escola ,e ia embora o mesmo grupinho pra 
casa.”Colaborador 4 

  
“Agente permanecia na escola o dia todo era exigido muita disciplina 
no almoço os alunos que serviam o almoço para a sala toda e no final 
do dia era feita uma limpeza nas salas pelos próprios alunos” 
Colaborador 5 
 
 
“Entrávamos sete horas. De acordo com a série que saía mais tarde , 
pois havia vários tipos de atividades, cursos para os alunos na escola 
também incentiva na organização da escola” Colaborador 2 

 
“Na manhã tinha reunião geral que abordava vários assuntos para 
melhora a classe de aula. Estudava livros na parte da manhã e após o 
almoço mais duas horas fora da sala de aulas na parte de manhã e 
após o almoço mais duas horas fora a hora da limpeza atividade 
esportiva floricultura e etc.” Colaborador 1 

 
Desde pequenos, os alunos são levados a desenvolverem a coletividade e a 

obedecerem às regras. Eles aprendem que as regras e as tradições devem ser respeitadas com 

rigor e, quando elas são quebradas, se sentem muito constrangidos. 

A figura dos professores é bastante respeitada tanto pela sua idade quanto pelo seu 

conhecimento, no entanto a relação entre professor e aluno não se estabelece de uma forma 

vertical. O professor é um orientador que direciona o conhecimento dos alunos, criando 

situações de aprendizagem. Ao falar dos professores, eles demonstraram ter lembranças 

positivas.  Os colaboradores relatam que esse respeito também era recebido pelos amigos 

japoneses. Todos contam que fizeram bons amigos e que a maioria os tratava bem, tentando 

fazer com que se sentissem em casa. 

“uma vez era época da copa e até que o Brasil foi campeão, né?  Era 
época da copa então quanto teve undokaieles pediram alguma 
musiquinha minha em português. Eu tinha esse cd e aí eu emprestei , 
a minha sala , na minha série , todos do segundo ano dançaram essa 
musica e eu lembro também que as cores, eles pediram fotos da 
bandeira do Brasil e foi muito legal por que me marcou, o interesse 
de mostrar a cultura brasileira e eu estar envolvida nisso tudo eu 
achei bem grandioso “Colaborador  4 

 

Apesar da acolhida de professores e alunos japoneses, os colaboradores relataram que 

a maior dificuldade de adaptação foi com relação ao idioma. A comunicação e o uso da 

linguagem foram elementos importantes para a qualidade da interação e compreensão de 

costumes. 



Dessa maneira, ao voltarem ao Brasil, depois de tantos anos fora do país tentando 

fazer parte daquele grupo e incorporar um sistema regrado, os colaboradores tiveram que 

desconstruir tudo que aprenderam e passar por uma readaptação a suas culturas de origem. 

Diante disso, uma das maiores dificuldades de adaptação no Brasil também foi o idioma. A 

dificuldade encontrada não foi na linguagem verbal, mas sim na escrita. Essa foi a mais difícil 

reestruturação adaptativa pela qual os estudantes brasileiros tiveram que passar. 

Ao falarem do retorno para as escolas brasileiras o que se constatou foi que quanto 

maior o tempo de permanência no exterior, mais difícil se tornou a adaptação. O colaborador 

1 que ficou 8 anos no Japão ao retornar foi reclassificado no primeiro  ano do ensino médio. 

Contou que não tinha amigos aqui e no colégio onde estudou não eram desenvolvidas 

atividades extracurriculares. Ao contar da rotina disse apenas estudar as matérias e descreveu 

os professores como “secos” com os alunos. Os colaboradores, que permaneceram menos 

tempo, descreveram melhor a escola os amigos e professores. 

 As escolas japonesas e brasileiras passavam por momentos diferentes. Podemos citar 

diferenças como a abordagem pedagógica, condições estruturais e o atendimento dos 

discentes. Como exemplo o atendimento em escolas japonesas era de pelo menos 8 horas 

diárias enquanto que no Brasil não passava de 5 horas.   

Essas vivências escolares relatadas pelos alunos evidenciaram a importância do papel 

da escola na formação do discente, com clara influência do ambiente cultural na educação 

desses sujeitos, ou seja, podemos afirmar que condições contraditórias e adversas na escola 

estiveram presentes na formação da subjetividade desses filhos de dekasséguis. 

 Para ROSSETTO e BRABO (sem data):  

O sujeito de Vygotsky não se dilui no outro nem se perde no social, mas 
adquire singularidade justamente na relação com o outro, em relação ao 
outro, sendo esse outro uma complexidade que se apresenta e se 
representa de diferentes modos. Assim, ser reconhecido pelo outro é ser 
constituído em sujeito pelo outro, na medida em que o outro reconhece 
o sujeito como diferente e o sujeito reconhece o outro como diferente. 
Assim, subjetividade significa uma permanente constituição do sujeito 
pelo reconhecimento do outro e do eu. (p.10) 

 
 Dessa maneira, a relação do ser humano com o meio e com outros sujeitos provoca 

situações de trocas de experiências fazendo com que, nessa interação, os sujeitos sejam 

transformados. 

 Na situação dos alunos egressos, essas relações se tornavam complexas na medida em 

que, além do fator ambiente, os alunos necessitaram compreender o idioma para que 

pudessem fazer parte daquele ambiente. Unanimemente colocado pelos egressos, a questão do 



idioma se mostrou como um grande obstáculo, sobretudo na língua escrita pela complexidade 

e diferente estruturação lingüística. 

 Os gestos e expressões podiam, de alguma forma, manter uma comunicação 

compreensível entre os alunos e professores. Todos relataram, nesse sentido que não 

demoraram muito para “dominar o idioma”, mas a comunicação e a relação entre os sujeitos 

se estabeleceram de forma mais complexa, pois vai além de decifrar os códigos, necessitando 

de que o sujeito seja imerso dentro dessa cultura. 

Nessas relações que se estabelecem, os egressos brasileiros perdem a identidade, o que 

gera desconforto e sofrimento. Relatam que, quando estavam no Japão, eram chamados de 

estrangeiros e que quando retornaram ao Brasil, eram chamados de japoneses.  

Sobre a formação da identidade do individuo segundo Brown (1986), apud Oliveira 

(sem data), afirma-se: 

Aprender uma ou aprender outra língua e, até certo ponto, outra cultura, 
pode ter um efeito positivo ou negativo na identidade do indivíduo. O 
aprendizado de uma segunda língua envolve de algum modo, a 
aquisição de uma segunda identidade. (p.13) 

 
Na história dos colaboradores, verifica-se que muitos já na idade adulta retornaram ao 

Japão. Narraram que o domínio da língua facilitou a inserção no mercado de trabalho em 

funções relacionadas aos 3Ks: Kitsui (penoso), Kitanai (sujo) e Kiken (perigoso). Apesar de 

terem vivido parte da escolarização no Japão ocuparam, os mesmos postos que seus pais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A discussão sobre a complexidade da escolarização de dupla nacionalidade por meio 

das histórias de filhos de dekasséguis proposta nesta pesquisa não tem o intuito de se esgotar 

nestes resultados. Ressalta-se que é uma temática pouco abordada em pesquisas acadêmico-

científicas o que merece pela sua relevância um aprofundamento.  

São histórias marcadas por um processo descontínuo, com muitos recomeços e sem 

um fim, principalmente dos alunos de sexo masculino que acabaram por abandonar a escola 

antes do término do ensino médio. O constante recomeço implicou a esses aprendizes, além 

de um duplo idioma, uma cultura equivalente, pois  carregam traços da cultura materna e a 

cultura vivenciada. Eram japoneses no Brasil e brasileiros no Japão.  

Há uma identidade coletiva, que pode ser entendida pelas condições similares de 

escolarização, o que não descarta a singularidade destas experiências particulares, vivenciadas 

e interiorizadas. É uma temática que requer ainda um aprofundamento das pesquisas.  
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