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o visitar uma amiga nipo-brasi-
leira que foi fazer faculdade em 
outra cidade, Juliana Carneiro 

da Silva se viu apresentada a 
pessoas, quase todas, tam-

bém com traços orientais. “Você só tem 
amigos ‘japoneses’ aqui?”, perguntou. 
“Não, mas de fato te apresentei muitos ‘ja-
poneses’ hoje. Parece que a gente se atrai”, 
ouviu. “Semelhanças que atraem: Um ca-
leidoscópio nas relações entre jovens brasi-
leiros descendentes de japoneses no estado 
de São Paulo” é o título da dissertação de 
mestrado de Juliana, orientada pela profes-
sora Amnéris Ângela Maroni, do Departa-
mento de Antropologia do Instituto de Fi-
losofia e Ciências Humanas (IFCH).

Com a frase da amiga na cabeça, Juliana 
Carneiro passou a reparar que outros ni-
podescendentes também andavam em gru-
pos. “Quis investigar porque isso acontece, 
pois o comportamento me pareceu contra-
dizer a literatura sobre a imigração japo-
nesa no Brasil, que enfatiza a grande inte-
gração deste contingente populacional com 
a sociedade brasileira. A dissertação trata 
das relações estabelecidas por jovens des-
cendentes fora de espaços étnicos, como 
associações nipo-brasileiras e baladas e 
festivais orientais, com um recorte para o 
estado de São Paulo.”

A autora concentra sua pesquisa em 
dois pontos principais: problematizar a 
ideia de “japonês” (termo corrente no Bra-
sil para denominar os nipo-brasileiros) e 
investigar as relações entre jovens descen-
dentes atentando para conflitos e diver-
gências que relativizam o conceito antro-
pológico de “solidariedade étnica” – haja 
vista sua constatação de que a afinidade e 
a cumplicidade, no caso deles, nem sem-
pre se realizam. “Há, sim, uma espécie de 
‘confiança entre japoneses’ (como denomi-
no na dissertação), mas a ascendência nem 
sempre é um fator decisivo para que as re-
lações se estabeleçam; depende de como 
cada sujeito lida com as heranças japonesa 
e brasileira.”

A cientista social realizou incursões 
intermitentes a espaços tidos como japo-
neses, nipo-brasileiros ou orientais, entre-
vistando 15 jovens, incluindo alguns não 
descendentes que circulam por esses am-
bientes. O financiamento da Fapesp tam-
bém propiciou um estágio de pesquisa na 
École des Hautes Études en Sciences Socia-
les (EHESS-Paris). “Nunca tinha ido a uma 
associação nipo-brasileira, nem sabia que 
existia uma em Sorocaba, minha cidade 
natal. Embora o foco de análise estivesse 
nas relações dos jovens ‘japoneses’ fora de 
espaços étnicos, achei importante visitá-
los para conhecer possíveis interlocutores 
e ter uma noção sobre as práticas locais. 
Também quis avaliar as relações pela pers-
pectiva dos não descendentes.”

Na falta de contato com a cultura, ob-
serva Juliana Carneiro, cria-se uma série de 
expectativas, que vão se quebrando, como 
em relação às baladas orientais, que têm de 
diferente apenas uma maioria de frequen-
tadores com traços orientais. “Em festivais 
tomei contato com o taikô (espetáculo com 
tambores) e o yosakoi soran (estilo de dança 
moderno). Circulando nesses espaços fui 
entendendo que a ‘japonesidade’ se cons-
trói a partir da relação com a cultura – e que 
eu mesma posso me tornar uma japonesa. 
Muitos nipo-descendentes não têm pro-
ximidade com esse tipo de espaço; outros 
foram levados pelos pais desde pequenos, 
mas não gostam; e há os que gostam muito 
e fazem questão de manter o vínculo.”

A autora da pesquisa dedica o primei-
ro capítulo a um panorama das relações 
entre nipodescendentes ao longo da tra-
jetória da imigração, a partir da chegada 
dos pioneiros ao Brasil. “Os primeiros 
imigrantes foram trabalhar nas fazendas 
de café, onde havia uma dispersão, pois 
eram poucos em cada propriedade; tra-
balhavam muito e tinham pouquíssimo 
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contato. Saindo do regime de colonato e 
indicando uns aos outros onde havia terra 
boa, começaram a formar núcleos espon-
tâneos, inclusive com intermediação de 
companhias de imigração japonesas. Nes-
tes núcleos coloniais os imigrantes pu-
deram se fortalecer através da criação de 
associações, que negociavam os produtos 
agrícolas coletivamente. Além disso, nota-
mos que o governo e outras instituições 
do Japão acompanharam de perto o pro-
cesso imigratório, facilitando a permanên-
cia de seus patrícios no Brasil.”

ESSENCIALIZAÇÃO ÉTNICA
Olhando para as relações no passado 

imigratório, a pesquisadora pôde perceber 
que o fato de serem todos nipônicos não 
implicava em total harmonia. “Desde o 
início, ao lado da ajuda mútua e da confra-
ternização, convivem disputas, diferenças e 
tensões. Daí, um elemento chave da disser-
tação: a multiplicidade que se esconde sob 
a aparente homogeneidade. Os brasileiros 
se acostumaram a olhar alguém com tra-
ços orientais e associá-lo imediatamente 

a uma pessoa honesta, correta e trabalha-
dora. Utilizo na dissertação uma expressão 
de Jeffrey Lesser, ‘essencialização étnica’, 
ou seja, o julgamento que fazemos de uma 
pessoa a partir de sua etnicidade.”

A cientista social constatou que apesar 
de os próprios nipodescendentes se vale-
rem do mecanismo da essencialização ét-
nica entre si, ter traços orientais não é su-
ficiente para ser considerado um japonês. 
“Ser japonês, na verdade, é um processo, 
um tornar-se. Várias vezes em que fui a 
campo, pessoas tomavam meu interesse 
por práticas locais como um desejo de ser 
japonesa. No entanto, é preciso encontrar 
vínculos pessoais com aspectos da cultura 
para que o processo de transformação pos-
sa se desenvolver.”

Este processo de tornar-se dá margem 
a múltiplas “japonesidades”, aspecto que 
levou Juliana Carneiro a se aproximar de 
um grupo de jovens pesquisadores da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar). 
“O grupo é liderado pelo professor Igor 
Machado, que convidei para minha banca, 
e seu objetivo é justamente investigar os 
vários tipos de ‘japonesidades’ que exis-
tem no Brasil. A pesquisadora Claudia 
Winterstein, por exemplo, estudou o que 
é ser japonês para os otakus (fãs de animês e 
mangás), observando que para eles importa 
muito mais o conhecimento que a pessoa 
possui sobre este universo do que ser nipo-
descendente ou não – e existem muitos fãs 
não descendentes.”

Segundo a autora da dissertação, os ar-
tigos do grupo da UFSCar desvinculam o 
“ser japonês” da ascendência e dos traços 
físicos, como o que resultou de outra pes-
quisa, realizada por Gil Lorenção, focando 
o ambiente do kendô (arte marcial similar à 
esgrima). “É provável que este lutador, vin-
culado à ética dos samurais, não reconheça 
um otaku como japonês, e vice-versa. Cada 
um manifesta a ‘japonesidade’ à sua manei-
ra. Devemos atentar ainda para os nipodes-
cendentes que nem se consideram como 
‘japoneses’, julgando que este aspecto não 
é relevante em suas vidas.”

SOLIDARIEDADE ÉTNICA
No capítulo final, a cientista social vai 

mais fundo nas relações atuais dos jovens 
nipo-brasileiros, abordando o conceito de 
solidariedade étnica. “Se o ser japonês ar-

ticula elementos múltiplos, as relações 
também apresentam múltiplas possibili-
dades. Optei por analisar as configurações 
relacionais de três interlocutoras, que rece-
bem nomes fictícios e foram escolhidas por 
apresentarem mais claramente as possibi-
lidades que encontrei também nos demais 
entrevistados.”

A pesquisadora chama de Débora Taka-
ra uma jovem que nunca se sentiu parti-
cularmente tentada a se aproximar de ou-
tros nipodescendentes, nem considera que 
as suas relações com eles fluam tão bem. 
“Ao contrário, ela sempre manteve cer-
to distanciamento por achá-los ‘quietos’ 
demais e que, por isso, teriam pouco em 
comum com alguém falante como ela. Po-
rém, transferiu-se para uma escola oriental 
e percebeu ali a multiplicidade, que nem 
todos são quietinhos. E é interessante que, 
ao narrar suas relações, Débora ressaltou 
muito mais o que via de brasileiro nos ni-
podescendentes dos quais se aproximou”.

Outra interlocutora, Karina Yamada, é 
uma universitária que, em ambiente onde 
só vê desconhecidos, tende a se aproximar 
de alguém com traços orientais, presu-
mindo que sendo ambos criados dentro da 
mesma cultura teriam maiores afinidades 
e mais chance de a aproximação ser bem 
sucedida. “Segundo Karina, a boa recepção 
de fato acontece, mas na maioria das vezes 
as afinidades não são tão grandes quanto 
supunha e não resultam em relação dura-
doura. São desencontros decorrentes da 
questão da essencialização étnica: por se-
rem nipodescendentes, imaginam que am-
bos apreciam J-pop [gênero musical], por 
exemplo.”

Já a também universitária Akemi Ohara 
morou com os avós, frequenta associações 
nipo-brasileiras desde pequena e esta pro-
ximidade com a cultura leva-a a acreditar 
que é diferenciada dos demais brasileiros, 
incluindo nipodescendentes que não foram 
criados como ela. “Hoje, ela convive majo-
ritariamente com brasileiros, mas a relação 
com um nipodescendente que ‘se tornou ja-
ponês’ se aprofunda mais facilmente. Acha 
que ambos se entendem em suas singulari-
dades, que ficam subentendidas, ao passo 
que para os outros precisa explicá-las.”

Juliana Carneiro conclui na dissertação 
que não existe um padrão relacional entre 
os nipo-brasileiros e que o nível da relação 
depende da forma como cada indivíduo lida 
com suas heranças japonesa e brasileira. 
“Talvez devamos fazer do koroniagô – lín-
gua híbrida do japonês como o português 
– uma metáfora para pensar a nipodescen-
dência. Sempre tomamos o nipo-brasilei-
ro pelo lado japonês, quando temos duas 
heranças, suas singularidades e inúmeras 
combinações. É um contexto muito fluído, 
em que não se pode fincar o pé. Não po-
demos afirmar de antemão que um grupo 
de ‘japoneses’ se forma a partir da heran-
ça japonesa. Assim, ao contrário do que eu 
imaginava no início desta pesquisa, não há 
necessariamente contradição entre a for-
mação desse tipo de grupo e a integração à 
sociedade nacional, pois ambos os aspetos 
estão postos no contexto que estudo e se 
articulam formando combinações surpre-
endentes.”

conceito de família no Ja-
pão, que compreende ele-
mentos como obediência, 
honra, lealdade e respon-

sabilidade, serviu ao propó-
sito do Governo Imperial Meiji de legiti-
mar a transição do sistema feudal para o 
capitalista no país. “A partir desses prin-
cípios, o Estado construiu um eficiente 
discurso de lealdade filial da população 
ao governo e a seu projeto de moderni-
zação”, afirma a economista Anna Ligia 
Pozzetti de Abreu, que defendeu recen-
temente no Instituto de Economia (IE) 
da Unicamp a dissertação de mestrado 
intitulada “Terra, família e agricultura: 
um estudo sobre a transição ao capita-
lismo no Japão (XVII-XIX)”. O trabalho 
foi orientado pela professora Milena 
Fernandes de Oliveira.

A pesquisa de Anna Ligia trata de um 
dos elementos do processo de transição 
do período Shogunal Tokugawa ao pe-
ríodo Imperial Meiji: as transformações 
da estrutura agrária desde o século XVII 
ao XIX. Dentro de uma pesquisa mais 
ampla, a economista destacou especi-
ficamente a relação familiar japonesa 
denominada “sistema ie”, cuja configu-
ração se estabelece no início do período 
Edo e remete à sociedade agrária.

Tal sistema, segundo Anna Ligia, in-
cutiu na sociedade, a partir da organiza-
ção da produção em pequenas unidades 
produtivas, as noções de solidariedade, 
respeito e obediência filial, que em boa 
medida se estendem até os dias atuais. 
“O Estado se apropriou desses princípios 
para formatar um projeto que garantisse 
coesão social e favorecesse a execução, 
a partir da transição do Governo Shogu-
nal Tokugawa para o Governo Imperial 
Meiji, de políticas tidas como moderni-
zadoras”, reforça a pesquisadora.

Com essa estratégia, prossegue Anna 
Ligia, o Estado conseguiu manter uma 
moral rígida em favor de suas ações, ao 
mesmo tempo em que justificou, por 
meio do discurso nacionalista difundido 
pela educação, a continuação da gravosa 
exploração no campo, o imperialismo 
e o movimento beligerante do império 
japonês. A autora da dissertação obser-
va que tanto o Governo Shogunal Toku-
gawa quanto o Governo Imperial Meiji 
exerceram forte controle sobre a socie-
dade e a organização da produção. “Ou 
seja, esse modelo de produção agrária 
não sofreu mudanças significativas no 
período de Restauração, visto que o 
novo governo precisava manter a ordem 
e os costumes diante das transforma-
ções que estavam em curso”, detalha.

Ademais, assinala a economista, o 
Governo Meiji se articulou com os gran-
des proprietários de terra para garantir 
o financiamento de seu projeto moder-
nizador. “Dada a situação vulnerável ao 
imperialismo ocidental, o financiamento 
externo não foi considerado uma opção 
e, sendo o Japão uma economia agrária, 
foi o campo quem financiou a industria-
lização e a expansão imperial do país. 
Ocorre que, para obter o apoio dos gran-
des proprietários, o governo não alterou 
a estrutura fundiária, profundamente 

Do sistema feudal
ao capitalismo

Governo Meiji 
usou princípios do 
conceito de família 

para legitimar 
seu projeto de
modernização

do Japão

marcada pela desigualdade entre grandes e 
pequenos produtores. Ao deixar de promo-
ver a reforma agrária, as autoridades tam-
bém deixaram de interferir no quadro de 
grave exploração dos pequenos camponeses 
e arrendatários, que seguiram mantendo a 
mesma relação de subordinação e dependên-
cia do período Tokugawa”, pontua.

Desde o estabelecimento do período 
Tokugawa até o início do período Meiji, apon-
ta a pesquisadora, mais de três mil revoltas 
camponesas foram registradas, evidenciando 
as dificuldades que os camponeses, notada-
mente os pequenos, enfrentaram para pagar 
os impostos ao governo e continuar sobre-
vivendo no pedaço de terra sobre o qual ti-
nham o direito de uso e posse. O processo 
de desapropriação que vinha ocorrendo com 
mais força a partir do século XVIII foi re-
forçado no período Meiji. Conforme explica 
Anna Ligia, houve o agravamento das condi-
ções de vida dos camponeses, o que resultou 
em grandes ondas de expropriação.

Apesar do elevado número de revoltas no 
período Tokugawa, com questionamentos pa-
cíficos e também violentos, que expressaram 
as dificuldades que os camponeses enfrenta-
ram a cada momento histórico da sociedade, 
o controle do Estado imperial autoritário, 
aliado dos grandes proprietários de terras, li-
mitou significativamente o poder das revoltas 
camponesas, que foram reduzidas a partir do 
final do século XIX, informa a pesquisadora. 
A reforma agrária com distribuição de terra 
aos camponeses só seria realizada pelo gover-
no de ocupação norte-americano, após a der-
rota japonesa na Segunda Guerra Mundial.

Explorados no campo, muitos campone-
ses continuaram em suas terras, mesmo após 
serem desapropriados, para conservarem o 
seu ie. Com o avanço da industrialização, ex-
produtores rurais passaram a viver em situa-
ção degradante na cidade, para onde se mu-
daram para trabalhar como assalariados nas 
grandes fábricas capitalistas. Também nesse 
aspecto, destaca a autora da dissertação, o 
discurso de obediência construído pelo Go-
verno Meiji serviu ao objetivo de manter o 
controle social nas fábricas, visto que os prin-
cípios do sistema ie, estruturado no campo, 
foi levado para a área urbana.

A noção de responsabilidade e pertenci-
mento, por exemplo, foi muito trabalhada 
pelas corporações privadas. “No discurso di-
rigido aos empregados, a empresa era apre-
sentada como mais importante que as pró-
prias famílias, visto que o sustento destas 
dependia do bom desempenho daquelas”, 
relata. Esse entendimento sobre a relação fa-
miliar perdura até hoje, mas de forma bem 

menos abrangente que no passado, de 
acordo com a economista. “Antes, os ja-
poneses ingressavam numa empresa e 
permaneciam nela até se aposentar. Hoje, 
é comum as pessoas trocarem de empre-
go, visto que o país sofreu influências de 
costumes disseminados pela globalização 
e também por causa da crise que assola 
o país há mais de 20 anos. Outro aspec-
to que mudou foi o preconceito ao gaijin 
(estrangeiro), que apesar de ainda existir, 
hoje é mais atenuado”, considera.

IN LOCO
O interesse de Anna Lígia pela cultura 

e assuntos relacionados ao Japão vem da 
experiência que ela teve no país. “Morei 
no Japão dos 4 aos 10 anos. Fui para lá 
por causa do trabalho do meu pai. Quan-
do retornei ao Brasil, continuei estudan-
do o idioma japonês. Na graduação, meu 
trabalho de conclusão de curso foi sobre 
a crise dos anos 1990 no Japão”, conta. 
A ideia de abordar o tema do desenvol-
vimento econômico do Japão começou 
a tomar forma quando a economista fez 
um intercâmbio na Universidade de Wa-
seda, localizada em Tóquio.

Lá, a autora da dissertação fez disci-
plinas, como aluna regular, de história 
econômica e ciência política. “Voltei pen-
sando em pesquisar algum assunto rela-
cionado ao pós-guerra. Decidi estudar a 
questão da criação do modelo capitalista 
japonês, mas acabei me dando conta de 
que isso só seria possível se investigasse a 
origem desse processo, que data da queda 
do Governo Shogunal e ascensão do Go-
verno Meiji”, pormenoriza a economista, 
que contou com bolsa de estudo concedi-
da pelo Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq).

MANUEL ALVES FILHO
manuel@reitoria.unicamp.br

Publicação

Dissertação: “Terra, família e 
agricultura: um estudo sobre a 
transição ao capitalismo no Ja-
pão (XVII-XIX)”
Autora: Anna Ligia Pozzetti de 
Abreu
Orientadora: Milena Fernan-
des de Oliveira
Unidade: Instituto de Econo-
mia (IE)

Anna Ligia Pozzetti de Abreu, autora
da dissertação: “O Estado se apropriou
do conceito de família para formatar
um projeto que garantisse coesão social
e favorecesse a execução de políticas
tidas como modernizadoras”


