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Resumo: O MS é o terceiro estado em número de imigrantes japoneses, sendo 

Dourados a segunda cidade maior do Estado. A comunidade se faz presente na 

realidade local. Artefatos são como símbolos que representam a construção da 

identidade em território douradense. Destarte, discursos ao redor dos utensílios 

domésticos estão impregnados de imaginário, memórias e padrões que 

permanecem resistindo às influências ocidentais. Como está constatada a presença 

até a quinta geração em território brasileiro, é provável que ao selecionar e 

interpretar os diálogos haja ressignificação, devido às negociações que ocorrem no 

na aproximação das culturas japonesa e brasileira. Deste modo, fronteiras estão em 

nível simbólico. A proposta é interpretar por meio antropológico como se articulam 

as relações de pertencimento utilizadas pelo grupo através de objetos de origem 

japonesa nas residências. A compreensão da diversidade emerge em campo fluido, 

polissêmico, promissor da diferença, que se constitui nas enunciações de diferentes 

sujeitos. Uma hipótese é a de que mestiços não são nem japoneses, nem 

brasileiros, mas um interstício dos dois modus vivendi em negociação constante e 

dinâmica inerente a transformação de significados. Como ponte de aproximação das 

diferentes perspectivas, um terceiro espaço. Ao haver a negociação cria-se nova 

dimensão de território que miscigena culturas. 

 

Palavras-chave: Antropologia sociocultural, nipobrasileira, identidade, 

fronteira, cultura material. 

 

 

 



Parte-se do pressuposto que as relações sociais utilizam-se do meio de 

comunicação para interação entre os indivíduos que compõem o socios. A mecânica 

comunicacional acontece quando o emissor por meio do processo da linguagem 

transmite uma mensagem ao receptor. Entretanto o ato de comunicar nem sempre 

pode ser compreendido, quando há ruído durante a veiculação, no caso, da etapa de 

decodificação dos signos. A semântica estuda os símbolos, signos e significantes. O 

antropólogo francês Claude Lévi-Strauss contribui quando aborda estas questões 

tão pertinentes no campo da antropologia, no intuito de delimitar a distinção entre as 

espécies animae e hominidae. Em sua teoria de classificação primitiva reafirma de 

modo constante sua opinião de que as estruturas do pensamento primitivo estão 

presentes em nossa mente moderna. Conceito que advém das formas primitivas de 

classificação do sociólogo francês Émile Durkheim. O homem é capaz de perceber 

símbolos e reagir de modo complexo aos seus estímulos, pois é extremamente 

criativo e imprime suas marcas na transitoriedade temporal, ou seja, o indivíduo 

manipula o meio externo ou natural com as características particulares da civilização 

a que pertence. Por exemplo, ao circundarmos a rotatória da Avenida Weimar Torres 

com a Rua Toshinobu Katayama podemos perceber duas grandes estruturas 

metálicas, de linhas verticais e horizontais, o torii. A maioria dos brasileiros aprecia a 

escultura sem se ater ao significado que o torii tem para os japoneses.  Enquanto 

símbolo delimita o território, porque seu significado é portal sagrado. Ao transpormos 

um torii a significação é que estamos em solo sacro. O antropólogo britânico, Sir 

Edmund Ronald Leach, lembra que o pai da sociologia, Émile Durkheim já teorizava 

o conceito binário para explicar como surgiu a faculdade de interpretação simbólica: 

 
Em sociedade, tal como realmente existe, verificamos que esses pares 
naturais estão invariavelmente carregados de significado cultural; são 
convertidos em símbolos prototípicos do bom e do mal, do permitido e 
proibido. Além disso, em sociedade, os indivíduos são pessoas sociais que 
estão “em relação” mútua, por exemplo, o pai com o filho, o patrão com o 
empregado. Esses indivíduos comunicam-se entre si por “troca”; eles 
trocam palavras, eles trocam presentes. Essas palavras e esses presentes 
comunicam informação porque constituem signos, não porque sejam coisas 
em si mesmas. (LEACH, p. 1973, p. 44) 
  

O etnólogo francês, Marcel Mauss, influenciado por Durkheim, também 

estudou trocas e presentes sob a perspectiva da dádiva e do dom. (MAUSS, 2003, 

p.198) Já falava das noções de propriedade-talismã dos maoris, para os quais as 

mercadorias são: talismãs, brasões, esteiras e ídolos sagrados, e às vezes também 



as tradições, cultos e rituais mágicos onde, em se tratando de hau, coisas 

inanimadas passam do ter para o ser, visto que tem espírito. São estabelecidos 

vínculos afetivos, de direito, de poder, de alma. Subentende-se daí que se apresento 

algo para alguém, apresento uma parte de mim.  

O que linguagem, conflitos e alma têm a ver com o objetivo do artigo? O 

artigo decorre de trabalho de pesquisa antropológica, onde a coleta de dados far-se-

á durante os relatos de japoneses referindo-se a objetos provenientes de sua 

cultura. Quando o sujeito se afasta temporária ou permanente do seu local de 

origem, como se ilhado em espaço e cultura distante e distinta, imprime aos objetos 

uma sobrevivência do seu lócus de origem a fim da permanência de arte da sua 

cultura natal. Em suma, não reproduz a realidade, é apenas um fragmento, parte de 

algo, ou seja, um entre lugar, entre Japão e Brasil, Dourados. Aqui, não mais 

abordamos a angulação das trocas, mas partimos para as coisas que não se devem 

dar nem vender, mas guardar, como observou o antropólogo francês Maurice 

Godelier, em sua obra O enigma do dom. 

  

Na perspectiva estruturalista de Strauss a cultura é um sistema simbólico de 

criação cumulativa na mente do homem. Por isso, o objeto das suas pesquisas 

foram questões como mito, arte, parentesco e linguagem, a fim de descobrir como o 

pensamento humano cria as estruturas culturais. Assim, Lévi-Strauss, in (LEACH, 

1973, p. 51) cria a teoria da unidade psíquica da humanidade, que sonda as regras 

do inconsciente humano ou em suas palavras l’esprit humain, que direciona as 

reações vividas nos grupos. Bem como afirma o aluno de Mauss, Louis Dumont na 

introdução do Homo Hierarchicus: 
 
A etnologia, digamos mais precisamente a antropologia social, só 
apresentaria um interesse especial se as sociedades “primitivas” ou 
“arcaicas” e as grandes civilizações estrangeiras que ela estuda proviessem 
de uma humanidade diferente da nossa. A antropologia dá essa prova, pela 
compreensão que oferece pouco a pouco das sociedades e culturas as 
mais diferentes, da unidade da humanidade. (DUMONT, 1997, p. 50) 

 

Em O Crisântemo e a Espada a antropóloga americana Ruth Benedict utilizou 

do método do particularismo histórico, de Franz Boas, para mapear o perfil japonês, 

apesar de não ter ido até o Japão. Mesmo à distância, conseguiu levantar hábitos 

esperados e consagrados no Japão, como situações em que o indivíduo pode ou 

não, contar com a cortesia do outro, da família e da sociedade. O objetivo na análise 



da boasiana foi descrever atitudes impregnadas de pensamento e conduta. Teve 

como premissa que a conduta humana é descoberta na vida diária, visto que a 

maneira como nos sentimos ou pensamos tem relação estreita com a experiência 

empírica. Frases e ideias que causariam estranhamento para os ocidentais 

revelaram-se repletas de emoção secular. Noções de adequação, disciplina, 

respeito, responsabilidade e hierarquia são tão naturais como respirar para o povo 

japonês: 

 
Mas o que importa ao olhar antropológico não são apenas o 
reconhecimento e registro da diversidade cultural, nesse e em outros 
domínios das práticas culturais, mas também a busca do significado de tais 
comportamentos: são experiências humanas – de sociabilidade, de 
trabalho, de entretenimento, de religiosidade – que só aparecem como 
exóticas, estranhas ou até mesmo perigosas quando seu significado é 
desconhecido. O processo de acercamento e descoberta desse significado 
pode ser trabalhoso, mas o resultado é enriquecedor: permite conhecer e 
participar de uma experiência nova, compartilhando-a com aqueles que a 
vivem como se fosse “natural”, posto que se trata de sua cultura. 
(MAGNANI, 2008, p. 18) 

 

Na conclusão da obra, Benedict se sente tão à vontade com a pesquisa que 

se permite levantar a hipótese sobre o futuro, onde o ethos japonês possui a 

habilidade da resiliência a novos sistemas. Os japoneses deram tudo de si na 2ª 

Guerra Mundial e mesmo assim perderam, e com a mesma vontade partiram para a 

reconstrução do país, mas desta vez como nação pacífica. Em 45 anos o Japão 

alcançou o status de potência mundial. Esse comportamento se reflete nos 

imigrantes que vieram com suas bagagens, promessas de emprego e sonhos de 

retorno. Ao não poderem concretizar, se estabeleceram no país e prosperaram. 

Podemos verificar o mesmo padrão também em Dourados, pois ao chegarmos ao 

centro percebemos comércios como panificadoras, restaurantes, materiais de 

construção, artigos de pesca, farmácias, onde nas fachadas leem-se nomes 

japoneses. 

Para Fredrick Barth a antropologia é o melhor modo de retratar a história e 

descobrir princípios gerais – padrões - nas mudanças. Utilizando o termo unidades 

nas fronteiras étnicas, o autor discorre que estas são mantidas por características 

culturais que podem variar ser aprendidas e mudar. As variações nas características 

organizacionais da antropologia periférica são em decorrência de três prerrogativas: 

administração burocrática (regime colonial); sistemas de comunicação 

desenvolvidos e crescente urbanização. O autor defende que as fronteiras étnicas 



são organizadas mais nas relações sociais em torno de valores diferentes e ao 

mesmo tempo complementares, onde as diferenças culturais reduzem com o tempo, 

aproximando-se a um mínimo denominador comum (m.d.c.). Onde para a segurança 

da organização, comportamentos desviantes em relação ao padrão podem ser 

interpretados como enfraquecimento da identidade.  

 

Os filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guatarri se utilizaram de 

analogia (GUATARRI e DELEUZE, 2008, p. 179) para confrontar dois grupos. 

Suponhamos uma textura lisa e outra enrugada, os dois pedaços estão em 

assimetria, porém não desiguais. Ambos existem graças à unidade que compõem 

como peças de um quebra-cabeça. Os ruídos da comunicação impossibilitam que a 

mensagem cumpra a função de esclarecer com a devida clareza. Existem nichos 

humanos onde as pessoas compartilham do mesmo comportamento e, ao mesmo 

tempo, diferenças que caracterizam apenas determinada cultura em particular, na 

linguagem mais coloquial, são as costuras. Para melhor compreensão, relatarei uma 

situação que ocorreu em sala de aula. O professor A nascido no estado do Rio 

Grande do Sul está ministrando sua disciplina, e quando da exemplificação interage 

com aluna B, sua conterrânea. Na ocasião, explana em seu discurso que a aluna B 

está no carro escutando música gaúcha, e neste momento interrompe o discurso e 

se dirige a B: - “Sendo tu gaúcha escutas este tipo de música penso?”, B responde 

de imediato: - “Sendo o meu pai de origem chinesa, não, não escuto”. Então, eis que 

do fundo da sala o colega C alega: - “Então tu não és gaúcha coisa nenhuma!”. Ao 

analisarmos o caso, concluímos que tanto para A quanto para C, gaúcho deveria 

escutar música gaúcha. A e C situaram B no espaço, mas desconsideraram sua 

história. Resulta que B foi realocada em um entre lugar, não é gaúcha, porque não 

escuta música tradicionalista devido às influências do pai de origem chinesa e 

tampouco é chinesa, pois não age dentro dos padrões orientais. Assim, que B 

acabou por ser desterritorializada. 
 

As fronteiras sobre as quais devemos concentrar nossa atenção são 
evidentemente fronteiras sociais, ainda que possam ter contrapartida 
territorial. Se um grupo mantém sua identidade quando seus membros 
interagem com outros, disso decorre a existência de critérios para 
determinação do pertencimento, assim como as maneiras de assinalar este 
pertencimento ou exclusão. (BARTH, 2000, p. 34) 

 



Stuart Hall acredita que em se tratando de identidade cultural ela pode ser 

pensada de duas maneiras: como uma cultura compartilhada em um coletivo que 

passa de pai para filhos ou quando a identidade cultural reflete experiências 

históricas de sujeitos que passaram pela experiência da diáspora. Ambos os 

argumentos podem ser suscitados no caso dos nipodouradenses. Em a 

Globalização e as ciências sociais organizado por Boaventura de Sousa Santos: 
“(...) a fronteira é um medium de comunicação, o espaço habitável em que o 
eu e o outro encontram uma possibilidade de partilha e, assim, a 
possibilidade de dar origem a novas configurações de identidade. Nesta 
acepção, a ideia de fronteira, como é bem nítida nos trabalhos de 
Boaventura de Sousa Santos, surge recodificada de um modo que 
instrumentaliza o potencial metafórico do conceito num sentido 
genericamente definido pelo conceito de hibridação.” (RIBEIRO, 2005, 
483/484). 

 

As escavações testemunham que as civilizações deixaram seus rastros no 

transcurso da história. Por meio dos artefatos podemos saber qual a autoria mesmo 

que eles estejam em sítios que não pertençam ao local de origem. Este artigo 

enfoca na temática da cultura material e, de todas as teorias antropológicas que 

estudei, sejam eles clássicos ou contemporâneos, a que mais se aproxima da 

proposta levantada é a do enigma do dom no sagrado. Apesar da maioria dos 

conceitos de Godelier se encaixarem, o sagrado a que me refiro aqui não remete 

especificamente ao sentido de religiosidade, mas principalmente de valorização. 

Tomei a liberdade de deixar de lado o espírito e a sacralidade das coisas para efeito 

de restringir uma nova pesquisa, sublinhando que: 

 
A religião não é, certamente, a explicação última do compromisso a que se 
obrigamos indivíduos e os grupos de não se separarem – pelo menos não 
completamente – de certas “coisas” necessárias à reprodução de cada um e 
de todos. Não são apenas razões “morais” que obrigam a velar para não 
dispersar ou para não se afastar – sem substituí-las – de realidades 
colocadas e vividas como necessárias para a reprodução de cada um, como 
de todos. Esta necessidade pode ser material ou ideal, mas em qualquer 
caso ela é social. (GODELIER, 2001, p. 71) 

 

Conforme o antropólogo cabo-verdiano Mesquitela o estudo do simbólico na 

antropologia visa avançar para além das descrições etnográficas, a fim de assimilar 

estruturas denotativas ou conotativas para um melhor entendimento das realidades 

socioculturais. Em seguida, pontuo de modo sucinto como se construiu a trajetória 

das questões simbólicas no meio do conhecimento científico antropológico com a 

ajuda da obra Antropologia do simbólico ou o simbólico da antropologia. Conforme 



Mesquitela, Lewis H. Morgan centrou a sua atenção em determinadas formas 

simbólicas que existem nos sistemas socioculturais, os termos de parentesco. 

Morgan edificou uma teoria baseada na relação entre os termos da linguagem falada 

e os comportamentos significados dos indivíduos que manipulavam os sistemas de 

atitudes.  

Mesquitela explica ainda que de certa forma Radcliffe-Brown, seguiu Morgan, 

quando relaciona as atitudes com os termos e afirma que entre eles existe certa 

sintonia. Logo, interconecta sistema de símbolos com sistemas da prática social 

empírica. E. B. Tylor evolucionista como Morgan estudou instituições relacionadas 

com a mitologia, a magia e a religião, grifando as funções dentro do âmbito da 

cultura. Relacionado ao problema função/símbolo podemos citar Émile Durkheim 

que se ateve a questão do fato social estar separado da consciência do indivíduo, 

contudo enfatizou a função do fato social no processo de integração social, quando 

da existência da representação das instituições e dos fatos sociais. Preconizou mais 

o social que o individual, ao contrário de B. Malinowski, que com formação em 

psicologia deu mais ênfase à individualidade e rechaçou fatos históricos como 

origens para explicar o dia-a-dia.  

Na disciplina de teoria antropológica I aprendi que como sociólogo, Durkheim 

influenciou Lévi-Strauss no que se refere às representações coletivas. Mas o 

linguista Saussure, também influenciou o método analítico proposto por Strauss que 

nos permite entender o discurso que pode ser descodificado e traduzido, bem como 

as articulações entre sinais, signos e símbolos que transmitem uma mensagem. 

Destarte o estruturalismo foi mais a fundo ao defender que a sociedade é um 

sistema de forças e que a cultura é um sistema de sentidos. De modo que o homem 

está tanto para o espaço de mundo, bem como para o espaço do simbólico. 

Corroborando na disciplina de teoria antropológica II, onde na introdução do livro 

Sociologia e Antropologia de Marcel Mauss, onde é preciso estudar as trocas 

socioculturais para compreender o conjunto de comunicações presentes nos fatos 

sociais. 

 
 
 
 
 
 



“Não tenho dúvida em privilegiar o simbólico no processo de hominização, 
pois o Homem ao criar o artefato, deu-lhe um nome. Trabalhou 
articuladamente com a mão e com o cérebro: por consequência o 
aparecimento do manufato ou do artefato deve ter sido simultâneo com o do 
mentefato (domínio da palavra ou da fala, do simbólico). O mesmo terá 
sucedido com a regra da proibição do incesto, condição única do tecido 
social humano que constitui um dado universal e que estabelece a relação 
social regrada: o sociofato, domínio do simbólico e da imagem”. (LIMA, 
1983, p. 14). 

 

Vale lembrar que a antropologia do simbólico não é um ramo técnico da 

antropologia sociocultural. Está mais para um modo de abordar e analisar o capital 

cultural. Visto que não posso generalizar e afirmar que em se tratando de ordem 

cultural nem tudo se resume a símbolos. Porém, poderia classificar sujeito estudado 

como homo symbolicus, já que o homem é o único ser que pensa simbolicamente 

diferente do resto dos animais. Por conseguinte o conjunto de sistemas de símbolos 

está inserido no estudo do homem que reconhece coisas e relações sociais no meio 

onde vive.  

Um dos estudiosos que se ateve a analisar os novos atores-sociais e os 

novos espaços foi o sociólogo Pierre Bordieu, no primeiro capítulo de Razões 

práticas: Sobre a teoria da ação, aborda o espaço social e simbólico, além de 

explicitar que o outro livro também de sua autoria, La distinction não se reduz a 

afirmar que todas as condutas humanas vão à busca da distinção. Por sua vez este 

último, trata de dois princípios de diferenciação: o capital econômico e o cultural. Por 

conseguinte penso que o estudo da obra Razões práticas vem de encontro com 

Cultura e razão prática escrito por Sahlins, ambos de 1930, discorrem sobre práticas 

culturais e consumo tanto na ótica antropológica, quanto na social. Além disso, 

Bordieu analisa alguns comportamentos do Japão e tece comparações com outras 

sociedades consideradas avançadas, como França e Estados Unidos, lembrando 

que a comparação só é possível entre sistemas. Chamo a atenção aqui que 

algumas análises realizadas por Bordieu sobre os japoneses podem ser balizadores 

para pensar minha pesquisa, então me aterei também a estas considerações 

principalmente. 

 

 

 

 



(...) análise da relação entre as posições sociais (conceito relacional), as 
disposições (ou os habitus) e as tomadas de posição, as “escolhas” que os 
agentes sociais fazem nos domínios mais diferentes da prática, na cozinha 
ou no esporte, na música ou na política etc. (...) a pesquisa de equivalentes 
diretos entre traços isolados, sejam eles diferentes à primeira vista, mas 
“funcional” ou tecnicamente equivalentes (como o Pernod e o sochu ou o 
saquê) ou nominalmente idênticos (a prática do golfe na França e no Japão, 
por exemplo), arrisca-se a uma identificação indevida de propriedades 
estruturalmente diferentes ou à distinção equivocada de propriedades 
estruturalmente idênticas.” (BORDIEU, 1930, p. 18). 

 

Faz-se necessário abrir um parêntese aqui para explicar o conceito de 

habitus, são princípios que originam práticas distintas e distintivas, são 

classificações que estabelecem diferenças binárias e, entre o que é distinto e o 

vulgar. Estas categorias sociais de percepção se tornam diferenças simbólicas 

associadas a status. Em verdade, uma diferença só é perceptível, quando esta se 

torna pertinente e, se, o agente não está indiferente às categorias de classificação, 

visão, divisão e gostos. Então, neste caso, consegue estabelecer as diferenças, 

discernir e distinguir. Quando Bordieu argumenta que o real é relacional, quer dizer 

que o que é real para um indivíduo ou para determinado grupo ou lugar está 

diretamente relacionado a outras propriedades, destarte que o que é em tese real 

para uns pode soar fora de contexto para outros, o inverso também ocorre, o fora de 

contexto pode passar a ser real. Como exemplo, cita a cozinha chinesa; é fato que a 

China é grande em sua extensão e faz fronteira com vários outros países. Só esta 

constatação nos permite entrever que naturalmente a culinária praticada em Xangai 

– do tempero picante, não será a mesma de Hong Kong – antiga colônia britânica, 

será similar, porém não idêntica. A vasta gama gastronômica que vai de insetos, 

passa pelo queijo de soja e chega aos cachorros na China, segue uma ordem que 

varia de local para local. Teríamos ainda que levar em conta condições históricas, de 

classe e temporais que influenciam diretamente no modo de fazer.  

A primeira vista o que causa choque ou desconforto pode ser julgado pelo 

senso comum signo distintivo ou mesmo como prática geral, o que não se verifica, 

mesmo porque o homem é extremamente complexo, para não dizer sofisticado e 

adaptável, ele sofre a influência do meio, mas ao mesmo tempo atua no meio. Para 

construir uma classe teórica é necessário construir antes o espaço social, onde 

estão organizadas as práticas e as representações dos agentes. Não constitui 

apenas em uma descrição do conjunto de realidades preconcebidas, 

preconceituosas e rotulatórias, mas de um modelo que define as distâncias que 



prediz encontros, afins, simpáticos e até desejos, distinguir e agrupar agentes que 

se pareçam e/ou que sejam completamente diferentes de integrantes de outras 

classes, proximais ou distais.  

Contudo a epistemologia utilizada pelo próprio pesquisador que valida às 

classificações pode induzir a ver classes que só existem na teoria e não se 

verifiquem na prática. Como é o caso, um chinês que está do outro lado do globo 

têm poucas chances de contrair matrimônio com uma brasileira, porque há poucas 

probabilidades de que elas rompam a barreira da distância física e mesmo que haja 

o encontro, a comunicação entre elas estará truncada e cheia de ruídos, ademais os 

costumes talvez não agradem de mesmo modo a ambos.  Quero salientar ainda que 

apesar da escala das probabilidades, existem os casos não tão raros aqui no Brasil, 

dos imigrantes japoneses(as) que permaneceram no Brasil por motivos de força 

maior externa acabaram por casar com brasileiros(as) o que permitiu uma população 

de mestiços até a quinta geração.  

Dentre as teorias que não se verificam na prática, o sociólogo pontua uma 

pesquisa de opinião, onde 80% dos japoneses disseram que pertenciam a classe 

média, teoria impossível de ser real na prática, do mesmo modo como países que se 

intitulam democráticos possuem diferenças espalhadas por todo lugar. De modo, o 

que se professa nem sempre condiz com o que se observa e, que cooperação e 

conflitos fazem parte do itinerário no espaço social. Acredito que o recorte da 

pesquisa “Relações sociais e construção de identidade na cultura material 

nipodouradense” vem de encontro ao apelo de Bordieu, no sentido de mapear tanto 

o espaço social quanto o simbólico japonês no intuito de delimitar modelo de 

diferenciação e, mais que isso, definir signos de distinção no pertencimento e na 

memória implícitas nas práticas cotidianas. 
 

Mas afinal de contas, qual a finalidade de um estudo voltado para a os 

artefatos no meio antropológico? Quais são os objetos nipodouradenses que trazem 

à tona relações sociais e mentais permeadas de sentidos e significados? O que vai 

ao cerne do ser e como este interage com a realidade? De onde saíram e onde 

querem chegar? Por exemplo, o feijão é sagrado? De modo religioso ou pela sua 

importância? 

 



Não se trata de estudar simples objetos, mas entrar na casa destes sujeitos, 

ter acesso aos seus pertences mais pessoais que representam as suas relações 

com o lugar de onde vieram e de onde se encontram agora, seus conterrâneos e 

que isto posto tem vínculos profundos em seu modus vivendi e com o modus 

operandi de tentar manter vivos determinados costumes. Para um brasileiro que 

consome arroz com feijão pelo menos uma vez ao dia ele é importante, mas se torna 

sagrado se o mesmo brasileiro tiver de ficar uma semana na Argentina ou na China. 

Nas principais refeições argentinas não podem faltar a carne e o pão. Podemos até 

encontrar feijão no comércio, mas não encontraremos panela de pressão com a 

mesma facilidade que no Brasil. Os chineses comem feijão com mais frequência, 

porém na sobremesa. Sim, o grão é utilizado para fazer doces, como sorvete, 

recheio de bolos, caldas e pastas. Mas como a sobrevivência não é dos mais fortes 

e sim dos mais adaptáveis, suponhamos que você faça uma viagem para qualquer 

um destes países e fique cerca de um ano, o feijão faria parte da sua bagagem? Foi 

mais ou menos assim que aconteceu com os japoneses quando migraram para o 

Brasil pela primeira vez em 1908. Eles vieram com a intenção de passar uma 

temporada no Brasil e descendentes retornam até hoje ao Japão com a mesma 

esperança que levou seus tataravôs a imigrar, a expectativa de uma vida melhor. De 

certo modo o hau, o maná, ou o sagrado no sentido de (GODELIER, 2001, p. 259) 

quando explica “O sagrado só pode aparecer quando alguma coisa do homem 

desaparece. E o homem que desaparece é o homem coautor, com a natureza, dele 

mesmo, o homem autor de sua maneira de existir, de seu ser social”. No sentido de 

que as montanhas, o mar e as cerejeiras desapareceram. O japonês em solo 

japonês desapareceu, mas o mesmo japonês ainda vive em solo brasileiro, portanto 

se fez necessário (co)produzir uma sociedade para (re)viver. Mapas demográficos 

do IBGE apontam que em 1950 dentre oito Unidades Federativas do Brasil, a 

terceiro Estado com maior contingente é o de Mato Grosso do Sul. E em Dourados, 

o que os japoneses trazem na “bagagem”? Os tesouros que Godelier se refere 

 
 (...) em que os indivíduos e os grupos conservam preciosamente para eles 
mesmos, e depois transmitem a seus descendentes ou àqueles que 
compartilham a mesma fé, coisas, relatos, nomes, formas de pensamento. 
Pois o que se guarda sempre são “realidades” que arrastam indivíduos e ou 
grupos para um outro tempo, que os remetem às suas origens, à origem. 
(GODELIER, 2001, p.303) 

 



Parece contraditório, mas é provável que o residual do Japão nas mentes e 

práticas dos japoneses que moram em Dourados possa estar mais autenticamente 

nipônico do que no Japão atual que não tem necessidade de se reafirmar porque 

ainda está lá. A coleta dos relatos permite saber sobre a vida e lugar das famílias 

japonesas em Dourados. Poderei avaliar a forma como as pessoas desconstruíram 

ideais, devido ao distanciamento com seu país de origem e, reconstruíram, em vista 

de fazer valer a vida, apesar de longe da terra natal. Logo preciso assimilar o sentido 

da partida e do enraizamento para esses homens e mulheres. Retomar o imaginário 

permite perceber a superação e não necessidade de ter de retornar. Aos que voltam, 

voltam para um Japão que o tempo mudou, coagindo ser no nem lá, nem cá. A 

perda do território, enquanto lugar em que se viveu parte da vida pode acontecer, 

como de fato aconteceu com os imigrantes, mas não se retirou, junto ao espaço da 

terra, o lugar ocupado na memória. Que satisfação há para o japonês se privado de 

comer conservas? Qual sobá é mais gostoso o comido com garfo e faca ou o 

degustado com hashi? O que dizer do café ao invés do chá? E queijo de soja não 

tem gosto? As respostas e verdades com certeza variam entre brasileiros, japoneses 

e mestiços dependendo da percepção resultante das vivências de cada sujeito. 

A proposta é aproveitar esta oportunidade e abordar este contexto de suma 

importância às reflexões antropológicas no sentido de nos aproximarmos não só do 

real que é Dourados, mas dar vasão ao imaginário japonês. Descobrir que o outro 

tem um nome. Adentrar no privado – pedaço-casa - onde estão localizados 

tesouros-âncoras de alto apreço e estima que contém fragmentos de memória. 

Enfatizo aqui que minha escolha por trabalhar com fontes orais se fundamenta na 

concepção de que o nipodouradense é construtor diário de sua composição como 

comunidade. Permitir sua expressão por meio das conversas possibilita resgatar 

vivências e imaginário nipônicos do passado e presente na produção do 

conhecimento para poder contemplar o imprevisível do concreto, do real, e das 

significações que os enredos têm de acordo com o interlocutor que lembra 

problemas tanto individuais, quanto do coletivo onde está inserido. O registro do 

levantamento obtido permitirá o acesso de dados a futuros estudiosos que se 

interessarem na área da antropologia sociocultural aprofundar ou acrescer 

pesquisas relacionadas à comunidade japonesa em Dourados. Ora se a 

antropologia estuda a especificidade das especificidades, eis a utilidade da pesquisa 

já que há o grupamento urbano e o mesmo é muito pouco estudado. 



     
(...) as questões levantadas pelo modo de vida (organização social, 
mitologia, religião, estruturação da família, relações coma natureza etc.) 
escala e temporalidade dessas sociedades continuam enriquecendo os 
métodos de pesquisa e alimentando a reflexão – não apenas sobre elas, 
mas sobre a nossa e outras sociedades. (...) trata-se de experiências 
humanas, e o interesse em conhecê-las reside no fato de constituírem 
arranjos diferentes, particulares – e, para o observador de fora, 
inesperados, -, de temas e questões mais gerais e comuns a toda a 
humanidade. (MAGNANI, 2008, p. 20/21) 

 

Considerações parciais 

Nos dias de hoje os nipodouradenses em sua maioria ou quase totalidade são 

descendentes dos japoneses. Filhos dos filhos, dos filhos dos primevos imigrantes 

que chegaram a Dourados nos idos de 1927. Em conversa informal com uma 

descendente, ela comentou que o neto nasceu no Japão, mas por ter pais brasileiros 

descendentes de japoneses não pode ser registrado como japonês, mesmo tendo 

nascido em território japonês. Na concepção de vamos chamar de Y, emendou que 

os japoneses são em sua grande maioria preconceituosos. No tempo em que casou, 

os pais foram contrários, na época a mistura não era tida como aceitável. Relato 

semelhante de X, 10 anos torna fidedigno o dado sobre registro de nascimento no 

Japão, a menina conta que apesar de ter nascido no Japão seu nome não consta 

como japonesa. Destarte, que não apenas na cultura nacional a identidade do 

nipodouradense é ser brasileiro, mas no Japão se os seus pais forem brasileiros 

vericar-se-á o mesmo. A diáspora ou mesmo a desterritorialização se dão à medida 

que o exílio reforça a pertença, contudo é uma reprodução da realidade. Homi K. 

Bhabha já refletia a respeito destas questões: 

 
“De que modo se formam sujeitos nos “entre-lugares”, nos excedentes da 
soma das “partes” da diferença (geralmente expressas como 
raça/classe/gênero etc.)? De que modo chegam a ser formuladas 
estratégias de representação ou aquisição de poder [empowerment] no 
interior das pretensões concorrentes de comunidades em que, apesar de 
histórias comuns de privação e discriminação, o intercâmbio de valores, 
significados e prioridades pode nem ser colaborativo e dialógico, podendo 
ser profundamente antagônico, conflituoso e até incomensurável?” 
(BHABHA, 1998, p. 20) 

 

Em eixo denominado, Fronteiras, Territórios e Culturas, durante o 2º 

Seminário Internacional dos Espaços de Fronteira, nas Missiones tive a 

oportunidade apresentar trabalho sobre o interstício oriente/ocidente, onde cito a 

questão da miscigenação étnica, logo pluralidade cultural, partindo do pressuposto 



que eventos históricos marcam também as diferenças culturais, o processo mundial 

histórico é diverso e não há culturas superiores ou inferiores, mas diferentes, 

resultando assim características particulares em cada sociedade. Quando falamos 

da cultura brasileira, são apresentadas peculiaridades no sentido de miscigenação 

racial. Onde o sociólogo Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-modernidade, 

argumenta que de modo geral, em todos os lugares estão surgindo identidades 

culturais voláteis, que permeiam posições variadas. Assim, acontece a mistura entre 

tradições culturais distintas, consequências da globalização. A terminologia tradição 

é empregada aqui para classificar pessoas que carregam tradições da terra natal, 

mas que se veem levadas a digerir novas culturas, decorrentes das migrações pós-

coloniais. Neste caso, as culturas híbridas fazem parte de um dos muitos tipos de 

identidade na contemporaneidade.   

A despeito das negociações resultantes de um hibridismo cultural se 

desenvolvem estratégias de resistência que demarcam condições fronteiriças de 

fluxo fluido permeado de traduções de um Japão que ficou para trás e de um Brasil 

com um resíduo japonês. E, quanto mais amalgamado, mais se faz necessária a 

invenção ou intervenção de particularidades para demarcar o reconhecimento de 

pertença. Negar estabelece fronteiras: “Uma ponte onde o “fazer-se presente” 

começa porque capta algo do espírito de distanciamento que acompanha a 

realocação do lar e do mundo – o estranhamento [unhomeliness] - que é a condição 

das iniciações extraterritoriais e interculturais.” (BHABHA, 1998, p. 29). E, portanto, o 

autor denomina agenciação: “Como criaturas literárias e animais políticos, devemos 

nos preocupar com a compreensão da ação humana e do mundo social como um 

momento em que algo está fora de controle, mas não fora da possibilidade de 

organização.” (BHABHA, 1998, p. 34). Destarte nossa noção de tempo é linear, 

enquanto o espaço construído é unilateral. 

Reconstituir a trajetória da memória destes cidadãos douradenses implica 

descobrir relações entre a realidade tanto no micro, quanto no macro. Acredito que 

os relatos podem tornar-se fontes de novas pesquisas no âmbito da cultura japonesa 

que percebemos com facilidade em Dourados, mas não analisamos em 

profundidade. Relações sociais que envolvem pessoas que exercem fortes 

influências marcadas na gastronomia, na religiosidade, nas festas e nos lugares. O 

trabalho consiste em analisar o comportamento do japonês em Dourados e como 

são as relações sociais comparando e explicando as negociações entre a 



comunidade e suas articulações fora dela a partir dos utensílios que produzem um 

meio social e tem efeito consciente e inconsciente. Na observância de como eles 

encontram a si, como se reafirmam, constroem sua identidade na relação de 

pertença com sua origem, articulado em sociedade. 
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