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;, Meus argumentos basicos sobre a situayao e perspectivas para os estudos
J?-poneses no Brasil ja foram apresentados anterionnente (Pereira 1998, 1999a e 1999b).
r,prtanto, abordarei 0 tema de maneira bastante sucinta e lanyarei, ao final, minhas suges-
toes para debate.

Antes de iniciar minha exposiyao, gostaria de aclarar que os dados apresenta-
,9s sobre as areas de antropologia e sociologia nao se baseam em uma pesquisa exaus-
·f'a.No entanto, reconheyo que, para falar sobre os estudos japoneses em minha area de
~ayao, eu precis aria fazer urn levantamento muito mais detalhado e completo. Para se
ruma ideia da situayao atual, no diretorio de Estudos Japoneses no Brasil, editado pela

,undayao Japao (1998), constam apenas seis antropologos e tres sociologos no univer-
...de noventa e cinco pesquisadores academicos da area de humanidades. E certo que
sta cifra nao cobre a situayao atual, visto que inclui apenas pesquisadores com atividades
.~ademicas ou com grau minimo de mestre, filiados a alguma instituiyao academica.

No contexto das ciencias sociais, encontro tres sentidos ou categorias englo-
"das pelo termo "estudos japoneses":
./istudos sobre 0 Japiio: curiosamente, esta parece ser a categoria menos pesquisada
elos antropologos e sociologos brasileiros ate a decada de 80. Em primeiro lugar, ha a
rreira da lingua; depois, 0 tema "Japao" nao chegou a despertar 0 interesse dos cien-
.tas sociais brasileiros ate recentemente (os antropologos se concentraram em ternas
sionais, privilegiando 0 estudo de sociedades indigenas e camponesas, de grupos
)1oritarios, etc; os sociologos focm"am, por muito tempo, tern as politico-economicos,
mo 0 desenvolvimento nacional e os movimentos sociais). Nas ultimas duas decadas,
contro os trabalhos de profissionais como Helena Sumiko Hirata (sociologia do traba-

5)) e de brasileiros que se especializaram no Japao com bolsas do governo japones (por
.~n;J.plo,a dissertayao de mestrado de Junia Leonel sobre a minoria social burakumin e a
'nha, sobre religiosidade japonesa).
~Estudos sobre as relar;oes Brasil-Japiio: esta tambem nao e uma categoria muito
ilegiada nas disciplinas cientificas de que estou tratando. Aqui, 0 tema mais recorren-
que, por vezes, engloba as tres categorias de estudos japoneses e a pesquisa sobre

.enomeno dekasegi (trabalhadores temporarios no Japao, de origem nipo-latino-ameri-



Kawamura e Ellen Woortman; as dissertayoes de mestrado de Adriana Capuano e Elis~
M. Sasaki; e 0 levantamento coorden~do pelo Centro de Estudos Japonese~, co~ a
presenya do antropologo Koichi Mori. (E interessan~e notar que 0 tema dekas~~l tamb~
tern despertado 0 interesse de pesqUlsadores do Japao, Estados Ullidos, Amenca Latm

e Europa.) . ,
3 Estudos sobre a comunidade nipo-brasileira: das tres categonas, esta e a que apr
s~nta 0 maior numero de plublica<;oes. Os primeiros estudos sistematico~ .sobr.e es ".
comunidade remontam a decada de 40, com publicayoes de Herbert Baldus, Enuho Willem
Tavares de Almeida e Hiroshi Saito; nas decadas seguintes despontaram o.utros pe.sq ,
sadores como Seiichi Izumi, Verissimo de Melo, Ruth Correa L. Cardoso, Phlh? Stamfo~
Francisca Izabel S. Vieira, Arlinda Rocha Nogueira, Waldemar Valente, Takashi :vraey ,
Hirochika Nakamaki, Celia Sakurai, Cristina M. da Rocha e outr~s. Te~es de pos-gradu
yao tern sido defendidas sobre 0 tema na USP, Unicamp, Ulliversldade Estadual

M . 'UnB PUC-SP e outras. Urn tema que comeya a formar urn nueleo consistenteannga, , ., .
pesquisa e 0 da religiosidade japonesa no ~rasil, sobre 0 ~ual Ja encontrel treze tes~s,
pos-graduayao ja defendidas (onze no BrasIl, uma no Japao e outra nos Esta~os Umd ,
e mais sete a serem defendidas em breve. Tambem percebo urn crescente lllteresse
linguistas em trabalhar no campo da sociolinguistica ou, pelo menos, na lllterface en
linguistica, sociologia e/ou antropologia. . ,

Os levantamentos feitos pela Fundayao Japao tern demonstrado urn cresclm~
to qualitativo inquestionave1 no campo mais amplo dos ~studos japoneses no Bras,
Entretanto, mais que refor<;ar esta constatayao, passo a llldicar, alguns desafios q,
ainda precisam ser confrontados, tanto pelas instituiyoes envolVldas quanto por ca,
urn dos pesquisadores dessa area academica. . . . __
1. A lingua ainda constitui uma grande barreira para ffimtos especlahstas que nao est,

na area de letras-japones. _ _ "
2. No Simposio de Estudos Japoneses no Brasil, organizado pel~ FUnd~ya~ IJap;o (m

yo/1999), urn topico abordado de maneira recorrente nas OfiClll~SfOIa ,a ta. e rec
sos financeiros. Tendo em vista que 0 financiamento das pesqUlsas esta baslcamen.,
a cargo dos governos do Japao e do Brasil, uma grande questao e co~o atralr? a?Ol
financeiro da iniciativa privada, das instituiyoes de fomento da pesqmsa academlca.
das fundayoes diversas. .., ,

3. Outra questao ainda lembrada varias vezes no event~ acnna-menclOnado fOE1 a bnec,
sidade de repensarmos 0 curriculo e a metodologIa de noss~s ~ursos. m or~
distancia entre Brasil e Japao, e a falta de recursos financelfos hmltem nossa capa
dade de recielagem e atualiza<;ao, precisamos amp liar nos~os h~rizontes e es~armo
par das novas perspectivas de estudo em .nossas respectIvas. areas. Como ISSO.se
feito, depende do interesse, das oportullidades e da capacldad~ de cada urn. v
internet, colegas de outras institui<;oes e paises, bolsas de pesqUlsa, etc ..0 ~ue n
se pode e esperar por uma situa<;ao ideal para que nos tornemos profisSlOnaIS ma

competentes. . . _ .
Por outro lado, estou convicto de que nossos alunos ganhaI'lam uma Visao .mm,
mais enriquecida sobre 0 Japao se, por exemplo, abandonassemo~ ~ abordagem relfica
desse pais como sendo homogeneo e harmonica; se 0 e~tudasse~os den~ro de s,
contexto original, que e a area geopolitica e cultural da ASia-PacIfico; e alllda se

'fllunos .[ossern encorajados a fazer cursos de historia, lingua, literatura, cultura da
;hina, Coreia e/ou India.
.~nho visto rnuitos pesquisadores que chegarn a fazer tese de pos-gradua<;ao sobre

~pao e depois mudam de topico, geralmente por nao vislmnbrarem muito espayo de
balho.Pararemediarmos tal situayao e garantirmos 0 envolvimento continuado de
ssoas· qualificadas, sugiro, primeiramente, que se formem grupos de estudos
: aticos;,.cadastrados no CNPq e/ou CAPES (ou entao, esses grupos poderiam ser

bgrupos de outros ja cadastrados nestas instituiyoes financiadoras). Por outro
do; ha a possibilidade de criarmos disciplinas relacionadas com 0 Japao dentro de
ssos departamentos, mesmo que estas nao sejam oferecidas com certa regularida-

'e. Isso contribuiria certamente para amenizar a relativa marginaliza<;ao da Asia no
\lITiculo escolar no Brasil. Se a demanda gera a oferta, por outro lado, a oferta tam-
,em pode gerar a demanda.
)nda acho que precisamos encontrar uma maneira de reforyarmos 0 unico curso de
os-graduayao em estudos japoneses no Brasil, 0 da USP. A ideia que me ocorre e a
ormayao de pool de universidades que contribuiria para amp liar 0 quadro de profes-
,ores (que efetivamente ensinasse ou que simplesmente desse palestras e orientasse
lunos) .
•m de nossos grandes desafios se refere a falta de comunicayao, de irttercambio e de
,~trategia organizacional nos estudos japoneses (e asiMicos) no Brasil. No caso
specifico dos estudos japoneses, tern os institui<;oes como a Funda<;ao Japao, 0

,entro de Estudos Nipo-Brasileiros e a Alianya Cultural Brasil-Japao que muito tern
ontribuido para amenizar a falta de informa<;ao neste campo. Entretanto, umaAssoci-
r;aoBrasileira de Estudos Japoneses poderia contribuir enormemente para 0 de-

"envolvimento desse campo de estudo no Brasil. POl' exemplo, a falta de uma obra
mais completa de gramMica ou historia do Japao, em lingua portuguesa, poderia ser
solucionada com a articula<;ao de mn time de pesquisadores para compor 0 trabalho,
'''sob a batuta" dessa associayao nacional. Minha sugestao nesse aspecto seria a
formayao de urn comite que elaborasse uma proposta de unifica<;ao de Centros e
Cursos de japones, apoiado financeiramente pela Fundayao Japao para custear en-
contros preparatorios e contato entre as varias institui<;oes nacionais. Outra ideia
alternativa seria refor<;armos a sub-area de estudos japoneses dentro da ja existente
Associayao Latino-Americana de Estudos Afro-AsiMicos (ALADAA). Esta opyao,
se nao da tanto destaque para os estudos japoneses, tern a vantagem de aproveitar-

os uma estrutura continental e de dialogarmos com colegas que trabalham com
. hilla, Coreia, India e outros.
or fim, talvez nosso maior desafio seja: como estudar 0 Japao a partir de nossa

, alidade e necessidades brasileiras? Em outros termos, 0 que significa estudar 0

ifapao no Brasil, do ponto de vista brasileiro?
" Sao essas, em resumo, minhas sugestoes e preocupayoes basic as, as quais sao
:,cadas para a avaliayao de meus colegas de mesa e do publico aqui presente.
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