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Os estudos asiaticos no Brasil, se comparados com outros
estudos etnico-culturais - por exemplo, os estudos europeus ou
os afro-brasileiros -, mantiveram uma posi~ao relativamente mar-
ginal e secundaria na academia brasileira. Essa caracteristica tern
suas raizes no periodo colonial, persistindo na transi~ao do regi-
me imperial para 0 republicano e apresentando uma mudan~a
relativa apenas nos ultimos quarenta anos.

Na primeira parte deste trabalho, argumenta-se que as re-
la~6es entre 0 Brasil e a Asia foram historicamente mediadas por
determinadas potencias ocidentais, em epocas diferentes. Essa
situa~ao somente se alterou nas ultimas decadas. Na segunda parte
do texto, sao apontados alguns fatores que reproduzem a
desinforma~ao e 0 distanciamento cultural que a maioria dos bra-
sileiros sente em rela~ao a Asia. Esses dados servem como subsi-
dios para se contextualizar a referida marginaliza~ao dos estudos
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asiaticos na academia brasileira ate recerltemente. Ao se conside-
rar as circunst;"mcias atuais desse campo de estudo, porem, con-
clui-se que ele tem-se desenvolvido e se diversificado bastante.
Percebe-se nesse campo, tambem, 0 predominio dos estudos re-
lacionados ao J apao.

Rela«.;oes Historicamente Mediadas com a Asia

Pelo menos ate as primeiras decadas do seculo XX, as rela-
<;6esbrasileiras com os paises asiaticos e 0 J apao, em pa~ticu.lar,
nao se deram de forma direta. Essas rela<;6es se deram histonca-
mente pelo intermedio de determinadas potencias ocidentais,
como sera visto a seguir. . ..

A hist6ria das rela<;6es asiatico-brasileiras pode ser dlVidida
em tres fases ou periodos:

r Periodo: Relal50es Casuais e Distantes /
. No periodo colonial, as rela<;6es do Brasil com a Asi~ eram
obviamente condicionadas e controladas por Portugal. DIga-se,
de passagem, que os portugueses for am os primeiros europeus a
pisar em solo japones, em 1543 ou 1542, segundo algumas fon-
tes (veja Yamashiro 1989). .

o Brasil-colonia era urn entreposto para os navlOS em
tr;"msitopara as colonias portuguesas do Oriente (Sumatra, Goa,
Bombaim, Macau, etc.). Com exce<;aode umas poucas,pessoas da
elite que tinham rela<;ao economica com 0 Oriente, aquela regiao
despertava pouco interesse no seio da popula<;ao. ~ 0 .ent~nto,
embora 0 contato com 0 Oriente ocorresse de maneira mdireta,
nao se pode negar que houve urn pequeno legado ~riental no
Brasil, em termos de arquitetura, pintura, gastronomia e outros.
Esse legado se deve, particularmente, a duas ocor~encias. Por urn
lado, as naus portuguesas em transito para 0 One~te contavar~
com a presen<;a de alguns "orientais", que permaneClam no BrasIl
por urn, dois ou mais meses. ~or ou~ro lado, d~z~nas de
portugueses se instalavam no BrasIl, depOls de t~rem VIVIdoanos
ou decadas nas colonias orientais (veja LeonardI, no prelo).

2° Periodo: Interesse Com Suspeita
Desdea proclama<;;aoda independencia brasileira ate 0 final

da IIGuerra Mundial, as rela<;;6escom a Asia for am mediadas,
primeiramente, pela Fran<;;ae Gra-Bretanha, e, posteriormente,
pelos Estados Unidos.

Durante esse periodo, 0 Brasil assinou tratados diplomaticos
e comerciais com a China (1880) e com 0 Japao (1885), seguindo
o exemplo das potencias ocidentais. A assinatura desses tratados
tambem se explicaria pela necessidade que 0 pais tinha de abrir
novos mercados para seu principal produto de exporta<;ao, 0 cafe.

Urn fato digno de nota nesse contexto e a presenc;a pioneira
do romancista e diplomata Aluisio Azevedo no J apao. Ele chegou
em Yokohama como vice-consul em 1897, com pIanos de escrever
urn livro sobre aquele pais. No entanto, devido a uma serie de
desencontros e dificuldades pessoais e profissionais, esse registro
literario e critico, que poderia ser urn dos primeiros marcos da
"descoberta" direta do J apao pelo Brasil, somente veio a ser
publicado em J 984, com 0 apoio financeiro da Funda<;ao J apao
(Azevedo 1984).1,

No Brasil, do final do seculo XIX ate as primeiras decada\ \
no seculo XX, emergiu urn debate sobre a identidade nacional, .
que teve como desdobramento a apar;ic;aodo "mito das tres ra<;as",
posteriormente associado com 0 mito da "democracia racial".
Nesse contexto, os asiaticos, nao fazendo parte das "tres rac;as",
eram vistos como "povos menores", tanto fisica quanto
culturalmente. Por conseguinte, eram tratados com suspeita, que
se alimentava, por sua vez, de estere6tipos negativos. Esses povos
eram temidos por causa da tese do "perigo amarelo", bastante

I 0 liv1'OdF.Aluisio Azevedo (18f)7-191;)) deve ser considerado no quadro maior de
uma tendencia artistica do final do seculo XIX, conhecida pOl' 'Japonismo", como
explica Luiz Dantas: "Escrever sobre 0 Japao no final do seculo XIX implicava em
aderir a uma tendencia artistica, a um gosto, cuja primeira caracteristica era a de ser
cosmopolita, Europeus, amel'icanos do norte e do sui, homens de letras ou artistas
plasticos, 0 pllblico cultivado em geral, achavam-se sensibilizados, fascinados, peia
ultima grande descoberta do Ocidente, pOl' sua ldtima grande viagem ao Japao. E a
reac;:aoa esse encontro, que vai da Madame Butterfly de Puccini aos escritos de Lafcadio
Hearn, da decorac;:ao dos interiores 'fin de siecle' it grande revoluc;:ao da pintura, que
eo impressionismo, eo que se poderia chamaI' de japonismo" (Dantas 1984: 20).
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difundida na epoca, segundo a qual os migrantes "amarelos"
(asiaticos) nao se adaptariam a outras 'culturas, criavam guetos
nas sociedades hospedeiras e, frequentemente, ocasionavam crises
s6cio-economicas.

No Brasil, assim como em varios paises latino-americanos,
havia urn acalarado debate sobre a conveniencia ou nao de se
aceitar imigrantes asiaticos (especialmente japoneses) no Pais. Por
fim, osjaponeses come<;aram a emigrar para 0 Brasil em 1908, a
despeito da tentativa malograda de Dom Pedro I em introduzir
trabalhadores chineses nas planta<;6es de cha, no come<;odo seculo
XIX, bem como do medo das elites de que os asiaticos pudessem
amea<;ar 0 projeto nacional de "embranquecimento" do Pais.2

3g Periodo: Descoberta Reciproca
Nos ultimos cinquenta anos, pode-se observar uma atitude

menos passiva tanto do lado brasileiro quanto do lado asiatico.
Porem, essaatitude nao significa que 0 Continente Asiatico tenha
se tornado uma prioridade para 0 governo e as empresas
brasileiras.

Durante esse periodo, 0 Japao tomou a dianteira a partir
dos anos 50, por meio de numerosos investimentos e projetos
bilaterais de coopera<;ao com 0 Brasil. Na decada de 70, houve 0

climax das relac;6es nipo-brasileiras, com centenas de empresas
japonesas investindo e abrindo filiais no nosso pais. .,

Em 1974, 0 Brasil restabeleceu rela<;6es com a Chma.3

No seculo XIX e no come<;o do seculo XX, muitos defendiam, como 0 escritor e
politico portugues Oliveira Martins, a ideia de "um Brasil europeu e nao asiatico"
(Comissao 1992: :19). Essa ideia se I'efletia tambem na legisla<;ao bl'asileira, como 0

ilustra Ulll decreto do govemo federal de 1890, que abria a possibilid~de de imi&Ta-
<;aopara pessoas de qualquer nacionalidade, menos as Ol'iginarias da Africa e da Asia
(ibidem).
Esse restabelecimento tardio das rela<;6es sino-brasileiras serve pal'a ilustrar 0 fato
de que, mesmo quando 0 Brasil desenvolveu la<;osdiretos com alguns pa.ises asiati-
cos, tal iniciativa nao foi totalmente independente. Basta dizer que 0 Brasil somente
reatou rela<;6es com a China depois que 0 presidente americano, Richard Nixon,
visitou Pequim e I'estabeleceu la<;osdiplomaticos com 0 governo chines. Comentario
semelhante se pode fazer com respeito as rela<;6es Brasil-Japao: pOI' mais que sejam
profundas e beneficas para os dois paises, essas rela<;6es se desenvolvem na medlda
em que nao amea<;am os interesses estrategicos e economicos dos EUA no BrasIl.

Porem, a coopera<;ao mais intensa entre os dois paises somente se
iniciou ap6s a assinatura do primeiro acordo comercial em 1978.

A partir dos anos 90, 0 Brasil vem tentando amp liar suas
rela<;6es com paises da Asia e do Pacifico. Por outro lado, muitos
paises dessa area geo-politica, a come<;ar pela Coreia e por Taiwan,
tern manifestado interesse no mercado brasileiro (tanto por ser
urn mercado promissor, em processo de abertura e
desregulamentac;ao, quanto por ser uma especie de portio de
entrada para 0 Mercosul). Como se poderia esperar, os recentes
desenvolvimentos nas rela<;6es brasileiras com a Asia tiveram
alguma repercussao positiva entre os academicos.

Reprodu~ao do Distanciamento
Cultural e da Marginaliza~ao

Antes d~ abordar '0 estado atual dos estudos asiaticos no
Brasil, san apresentados outros fatores que geraram e perpetu<;\:'"
ram 0 relacionamento tibio brasileiro com os povos asiaticos e 6,'
baixo interesse de nossos academicos por aquela regiao. Em uma
palavra, tenta-se responder a pergunta: por que os estudos
asiaticos nao se desenvolveram tanto no Brasil? Como sempre, a
resposta nao pode depender de uma variavel apenas, mas de
varias e intetdependentes explica<;6es (hist6ricas, economicas,
s6cio-culturais, politicas, etc.).

Poco das Elites Brasileiras no Ocidente
Embora 0 Brasil seja reconhecidamente urn pais plural,

ainda ha muito 0 que fazer para que se tarne genuinamente
democratico e multicultural. 0 propalado mito da sua "democracia
racial" incorporou e assimilou uma ampla gama de grupos etnicos
sem, no entanto, reconhecer, revelar e prop agar os valores
culturais de cada grupo particular.

Hist6rica e ideologicamente, 0 Brasil esteve atrelado e
sobrevalorizou suas origens culturais europeias. Isso levou a nac;ao
a enfocar demasiadamente a Europa, os Estados Unidos e, mais
recentemente, os paises vizinhos do Cone SuI. Essa caracteristica



pode ser tida como causa de fundo do di~tanciarnento psicol6gico
e cultural que a maioria dos brasileiros sente em rela<;,:aoa Asia.
Constitui, tambem, obstaculo a um maior interesse por assuntos
asiaticos na academia e entre os brasileiros, em geral.

Urge reconhecer, no entanto, a existencia de iniciativas
favoraveis, pontuais e/ou recentes. Por exemplo, no ambito
academico, as comunidades imigrantes constitulram objeto de
estudo de um grupo de antrop610gos e soci610gos, entre os anos
40 e os 60. Tambem e fato que, na ultima decada, em parte devido
a press6es oriundas das necessidades de "moderniza<;,:ao" s6cio-
econ6mica num mundo dito globalizado, tern havido esfor<;,:o
governamental para promover ideias mais cosmopolitas nas
escolas e na mldia. Porem, essa e uma tendencia bastante recente
e que representa somente ideias modestamente traduzidas em
a<;ao.

Marginalizal5iio da Asia no Sistema Educacional Brasileiro
o apego excessivo as ralzes culturais europeias do Pais

conduziu a quase ausencia da Asia no ensino brasileiro. No
primeiro e no segundo graus, quando 0 estudante brasileiro tern
aula sobre a Asia, a abordagem costuma ser extremamente sucinta
e superficial. Na universidade, corn exce<;,:aodos estudantes dos
cursos de japones e chines, a grande maioria dos estudantes
praticamente nao tem aulas regulares ou cursos especializados
sobre a Asia. Por exemplo, nao se tern noticia de urn curso de
filosofia que aborde 0 pensamento filos6fico asiatico, ja que se
concebe a filosofia como um campo originario e exclusivo da
tradi<;,:aoocidental. Os cursos de hist6ria tambem se concentram
na hist6ria ocidental (induindo a America Latina).
Eventualmente, incluem disciplinas de hist6ria da Africa e do
"Oriente Antigo", cujo foco costuma ser a Mesopotamia e 0 Egito
Antigo.

Ern suma, 0 t6pico Asia e quase que inexistente no curriculo
escolar brasileiro. Isso, com certeza, contribui para que se
reproduza a condi<;,:aode marginalidade dos estudos asiaticos no
Brasil.

A lingua japonesa constitui uma exce<;,:ao,visto que ela e

ensinada em algumas escolas dos estados de Sao Paulo e Parana,
no primeiro e no segundo graus. Isto se explicaria, antes de mais
nada, pelo fato de que esses dois estados concentram uma ampla
maioria dos descendentes de japoneses no PalS. Como sera
mencionado mais adiante, tambem ja existem cursos universitarios
que oferecem disciplinas de lfngua, literatura e cUltura japonesas.

Pouca Representatividade e Hermetismo dos Grupos Asiaticos
Do lado dos grupos asiaticos tambem existem aspectos

problematicos. De modo geral, esses gru pos se mostram
hermeticos e resistentes a serem estudados pelo meio academico,
ou seja, serem objeto de analise mais imparcial e critica.

Comparando-se corn a situa<;,:aodos EUA ou da Australia, os
asiaticos representam uma parcela muito pequena da popula<;ao
brasileira. Mesmo os nipo-brasileiros, de longe 0 mais numeroso
grupo entre os asiaticos, nao passam de urn por cento da popula-
<;,:aototal do pais. Alem disso, a imigra<;ao asiatica para 0 Brasil e
atualmente insignificante.

Falta de Apoio Material
Normalmente, interesses econ~micos e politicos estimulam

o intercambio academico e cultural entre os povos. Aqui, tam-
bern, a realidade dos fatos nao trabalhou a favor dos estudos asia-
ticos no Brasil.

Ate algumas decadas atras, de urn lado e de outro das
rela<:;6esasiatico-brasileiras, nao havia muito interesse ern investir
no intercambio cultural e academico, ern parte por causa do fraco
desempenho comercial entre as partes envolvidas.

o J apao constituiu um caso peculiar ern fun<:;ao do
relacionamento duradouro e frutifero que manteve corn 0 Brasil.
Em primeiro lugar, devido a intensa emigra<;,:aojaponesa para 0
Brasil, abrigamos atualmente a maior comunidade nip6nica fora
do Japao. 0 Brasil tambem e 0 pals nao-asiatico que mais recebe
assistencia oficial do governo japones. Por ultimo, 0 Japao e um
dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Nao obstante esses
dados favoraveis que atestam urn profundo e consistente
relacionamento nipo-brasileiro, ha pouco interesse por parte das



empresas japonesas e brasileiras em fomentar e apoiar
intercambios culturais e humanos, para nao dizer pesquisas
academicas. Este fardo tern sido basicamente assumido pelo
governo japones, que oferece anualmente programas de bolsas e
subsfdios para os brasileiros, alem de manter programas
especificamente destinados a comunidade nipo-brasileira (a
chamada "colonia japonesa").

Oportunidades Insuficientes para os Especialistas em Asia
Como se nao bastassem os fortes obstaculos ja mencionados,

os brasileiros especializados na Asia tern se deparado com
insuficiente apoio financeiro a pesquisa e ha falta de vagas na
carreira universitaria nesse campo de estudo. Essa situa<;ao tern
produzido uma recorrente falta de continuidade nos estudos
asiaticos no Brasil. Isto e, urn pesquisador escreve urn artigo ou
mesmo uma tese sobre 0 tema, mas, frequentemente, e levado a
mudar seu interesse de pesquisa para outro tema quaiquer.

Note-se que os estudos asiaticos nao constituiram uma
tradi<;ao de alto prestigio naacademia brasileira, embora se deva
reconhecer que, nas ultimas decadas, 0 interesse pela Asia tern
crescido entre n6s. Esse aumento de interesse correu em paralelo
com 0 crescimento espetacular da economia dos paises da Asia-
Pacifico nas decadas de 70 e 80, quando se dizia que 0 seculo
XXI seria "0 seculo do Pacifico".

Tradicionalmente, os pesquisadores brasileiros em areas
como literatura ou economia mantiveram urn interesse prioritario
pelo que ocorre na Europa, nos EUA e na America Latina. Na
sociologia ou na antropologia, a preferencia tern sido dada a
t6picos nacionais como os povos indigenas, a sociedade
camponesa, a comunidade afro-brasileira, os movimentos sociais,
ete. Muitos desses pesquisadores estiveram ideologicamente
engajados no estudo e/ou na milit~mcia em prol de grupos pobres
ou marginalizados. N esse contexto, alguns trabalhos que
poderiam ser rotulados de "estudos asiaticos" faziam parte de
projetos maiores de pesquisa sobre imigra<;ao (como pOI'exemplo,
os trabalhos de Herbert Baldus e Emilio Willems nos anos 40 e os
de Francisca 1. S. Vieira e Ruth C. L. Cardoso nos an os 60, sobre
aspectos diversos da imigra<;ao japonesa).

Problemas Organizacionais
. P~rultimo, os estudos asiaticos no Brasil tambem tem-se

preJu~l~ado pela falta de organiza<;ao e de lideran<;a, visao
~str~te~l:a, comu~ic~<;ao e intercambio entre as pessoas e as
lllstlt~l<;oes espeClaltzadas no assunto. A filial brasileira da
AssoCla<;ao ~atino-Americana de Estudos Mro-Asiaticos, pOI'
exe~pl?, esta fortemente organizada no campo dos estudos afro-
brasIl.enos, porem / e quase uma desconhecida entre os
pesqUlsadores sobre Asia.

E certo q~e tern surgido organiza<;6es com propostas mais
ab~ang~ntes, tais como 0 (hoje extinto) Centro de Estudos Afro-
O~I:~tals da Universidade Federal da Bahia, 0 Nuc1eo de Estudos
Asiaticos da Universidade de Brasilia, a Sociedade Brasileira de
Estudos sobre 0 j apao e 0 Pacifico, e 0 Centro de Estudos Orientais
da :ontificia.l!~iv:rsidade Cat6lica de Sao Paulo (PUC-SP).
Pore~, essas mlClatlvas tem-se mostrado insuficientes no sentido
de umfic31~os pesquisadores e as instituiC;6esengajadas na pesquisa
sobre a AsIa. .

/ . Uma .vez mais, os estudos japoneses tem-se destacado com<'
va.na~ realtza<;6es de consequen,~ias mais duradouras. Desde a\ \
cnac;ao do Ce~tro de Estudos NIpo-Brasileiros (Sao Paulo), em .
1965~ p~esenClam~s u~a proliferac;ao de centros de pesquisa e
assoCla~oes ~rofisslOnals, como 0 Centro de Estudos j aponeses
da UIouversldade de Sao Paulo, a Sociedade Brasileira de
~es~.~ls~d~res Nikkeis e as associac;6es regionais de lingua e
ImgUlstlCaJaponesa.

. Ale.m disso, desde 1990, ocorrem anualmente os Encontros
NaClonals de Professores Universitarios de Lingua, Literatura e
Cultura japonesa (ENPULLCj). as oito primeiros encontros
for~m ~rganizados pelo Centro de Estudos j aponeses da
Umversidade de Sao Paulo. Porem, nos ultimos anos, cada
en~ontro passou a ser organizado pOI' uma instituic;ao
umversitaria diferente.

. ~ m desdobramento bastante promissor desses encontros
fOla c.n~<;aodaAssociafao Brasileira de Estudos Japoneses, durante 0

XII E_',PULLCj, em Porto Alegre (01/9/2001). Essa associac;ao
d~ve confrontar e trazer respostas aos problemas organizacionais
aClma mencionados.



Ha alguns anos, ao ser solicitado a mapear a situac;ao dos
estudos asiaticos no Brasil, 0 presente autor deparou com a falta
de informac;6es mais completas sobre esse campo.4 as dados e a
avaliac;ao apresentados a seguir devem, pois, ser tidos como urn
esboc;opreliminar.

Nao e diflcil imaginar a dificuldade em se criar ou manter
centros de estudos asiaticos no Brasil. Primeiramente, por causa
da tendencia da elite economica e politica em perpetuar os lac;os
do Pais com suas origens europeias. Em segundo lugar, porque
nossos governantes apresentam uma persistente malversac;ao de
verb as publicas, que gera falta de recursos para investir nas
necessidades sociais e de infra-estrutura do Pais. au seja, com
tantos problemas basicos a espera de soluc;6es, 0 intercambio com
a Asia se torna secundario.

Diante da politica sistematica de "sucateamento" do ensino
pllblico brasileiro, sobretudo na ultima decada, as instituic;6es de
pesquisas sobre a Asia e 0 Pacifico podem se considerar em
condic;6es razoaveis quando recebem uma sala modestamente
mobiliada e apoio limitado a atividades como seminarios,
exposic;6es e outras.

Diferentemente do que ocorre nos EUA e Europa,
praticamente nao ha apoio de empresas privadas. Duas excec;6es
de que se tern noticia sao 0 apoio dado ao Centro de Estudos
J aponeses da USP pelo Banco America do SuP, e a criac;ao do

Nos estudos japoneses, porem,ja existem informa<;6es commais detalhes. A Funda-
<;aoJapao vem, ha i1l10S,publicando diret6rios de estudosjaponeses no Brasil, sendo
que 0 (I!timo e de 1998. Essa mesma funda<;ao organizou, em mar<;o de 1999, um
simp6sio com a presen<;a de 121 pesquisadores e representantes de 6rgaos
financiadol'es e institui<;6es de pesquisa. as anais desse simp6sio foram publicados
em seguida(Funda<;ao 1999). Posterionnente, dois paineis foram organizados du-
rante os Encontros Nacionais de Professores Universitarios de Lingua, Literatura e
Cultma Japonesa um em Brasilia (2000) e outro em Porto Alegre (2001), tambem
com 0 prop6sito de continuar a avalia<;ao e a formula<;ao de proposta para os estu-
c1osjaponeses no Brasil (Megumi 2001; Shimon, no prelo).

!) Como 0 Banco America do Sui foi venclido recentemente, resta saber se 0 apoio ao
CEJ-USP sera mantido pOl"seus novos propl·ietflrios.

Ronan Alves Pereira

Centro de Estudos da Asia pela Federac;ao das Industrias do
Estado de Minas Gerais (FIEMG).

Por ~utro lad~, ~ apoio de fundaC;6es privadas e publicas
tern cresCldo n~s ultlmos anos. A Fundac;ao Japao (http://
fjsp.org.br) m~ntem uma vasta gama de atividades e promoc;6es,
9ue a credenclOu como a principal e mais dinamica instituic;ao
Japonesa na area de intercambio cultural-academico com 0 Brasil.
Essa fundac;ao oferece distintos programas de bolsa de estudo
prom~v.e eventos culturais, ap6ia publicac;6es e edita importante~
materIalS de referencia. Em 1994, ela estabeleceu urn dinamico
Centro de Estudos Japoneses (Nihongo Center), em Sao Paulo.

A Sasakawa Peace Foundation sustentou temporariamente
u~ centro ?e estudos japoneses na Fundac;ao Getulio Vargas do
RIOde Janelr?, mas es~aparceria foi interrompida ha alguns anos.G
" Aembalxada.chmes~ vem apoiando a vinda de professores-

vlSl~ante~para ensmar chmes na Universidade de Sao Paulo e na
Umversldade de Brasilia. Ela tambem possui urn incipiente
programa?e ~01~a~de es~udo e, frequentemente, doa publicaC;6es,'
a algumas mst~tU1c;oesumversitarias brasileiras. ,; I

A embalxada coreana e a Fundac;ao Coreia tambem \
ofere cern publicac;6es a universidades no Brasil. a programa de
bolsas do governo coreano, porem, tein contemplado basicamente
os .~~scendentes de coreanos. Em 1997, 0 Nucleo de Estudos
Aslatlcos da UnB obteve junto a Fundac;ao Coreia uma bolsa de
estudo para que uma estudante da UnB estudasse 0 idioma
coreano em Seul, por seis meses. Este fato constituiu 0 marco de
urn novo est~gi? de cooperac;ao, uma vez que era a primeira vez
que urn b~asI1elro nao-descendente de coreanos fora agraciado
com esse opo de bolsa.

Ad~mais dessas .oportunidades oferecidas por instituic;6es
estrangelra~, 0 p:sqmsador brasileiro ainda tern a possibilidade
de recor~er ~ndlvl~u~lme~te ou atraves de seu centro de pesquisa
a uma agenCla brasIlelfa, publica ou privada, de fomento a pesquisa

n Ale1l1 ~~essas.duas funda<;6es, ha outras institui<;6es japonesas, p(lblicas e privadas,
que r OpO!Clonam bolsas de estudo aos brasileiros' Ministe'l'l'o da Ed -
(M b h' . . uca<;ao

Ol~ us 0), Japan InternatIOnal Cooperatioll Agency (IICA), Association for
Ovel seas Techl1lcal Scholal'slllp (AOTS), ete. (Alian<;a s.d.: :118-:175).



e ao intercambio cultural (CNPq, CAPES, FAPESP, Fundac;ao
Vitae, etc.).

Devido ao historico e estreito relacionamento nipo-brasileiro
e ao maior investimento do governo japones no intercambio
cultural com 0 Brasil, os estudos japoneses saG os mais numerosos
e consolidados no campo dos estudos asiaticos no Pais.

Em 1988, a Fundac;;ao J apao elaborou urn diretorio dos
estudos japoneses no Brasil, utilizando criterios bastante
abrangentes, no qual foram registrados, na epoca, sessenta
pesquisadores. Dez an os depois, uma pesquisa mais rigorosa
contabilizou noventa e cinco pesquisadores academicos, cujo
objeto exclusivo ou parcial de pesquisa esta relacionado corn 0
Japao. Alem de urn acrescimo de mais de cinquenta por cento
em relac;;ao a 1988, 0 novo diret6rio ainda revelou uma ampla
renovac;;ao do quadro de especialistas (Fundac;;ao 1998: 11-12).

Pesquisas nas areas de lingua, literatura e linguistica japonesa
tiveram maior crescimento na ultima decada. Essas areas tambem
possuem uma presenc;;a maior no ambito academico de
departamentos, areas de de.partamentos ou centros de pesquisa.
Especialistas em outras areas, particularmente das ciencias sociais,
encontram-se isolados e dispersos nos departamentos de
economia, politica, sociologia, antropologia e outros, 0r:de eles
raramente mantem cursos regulares sobre 0 J apao (e a Asia em
geral). Novos campos de pesquisa vem surgindo corn vigor,
refletindo a diversificac;;ao e 0 fortalecimento dos estudos
japoneses. Entre os novos campos, podemos citar: religiao,
arquitetura, semiotica, cinema, artes cenicas, educac;;ao, etc.

Historicamente, quase toda comunidade nipo-brasileira
manteve uma escola de lingua japonesa (nihongo gakko). Essa
tradic;ao se expandiu com 0 estabelecimento de novas escolas pela
iniciativa comunitaria e privada (incluindo aqui certos grupos
religiosos japoneses). Em 1998, estimava-se que havia 16.678
estudantes da lingua japonesa no Brasil (Fundac;;ao 2001).

No ensino superior, em particular, cursos de lingua,
literatura e cultura japonesa saG oferecidos regularmente em
algumas universidades estaduais, federais e particulares. Mais
precisamente, uma universidade mantem urn programa de p6s-

graduac;ao em estudosjaponeses; cursos de graduac;ao em lingua
e literatura japonesa (bacharelado/licenciatura) ja existem em
cinco universidades; tres universidades ofere cern disciplinas
optativas de j.apones na graduac;ao; e quinze universidades
of ere cern cursos de japones na Extensao Universitaria (cf.
Fundac;;ao 2001).

Enquanto os estudos japoneses predominam na maioria das
universidades, nos ultimos anos parece ter ocorrido uma certa
especializac;;ao ern alguns centros de pesquisa. Embora nao se
tenha informac;;6es muito precisas sobre a situac;;ao atual de cada
universidade, saG apresentados apenas cinco casos ilustrativos.

Universidade de Sao Paulo (USP): Provavelmente, devido
a grande influencia da "Missao Francesa" no Brasil, na decada de
30, que deixou uma contribuic;;ao profunda para a estrutura
organizacional e a orientac;;ao academica da USP, ela possui uma
peculiar tradic;;ao ern estudos dassicos e filol6gicos. Essa
caracteristica pode ser encontrada no Departamento de Linguas
Orientais, que oferece cursos de graduac;;ao ern japones, chines;·,
arabe, hebreu, russo e armenio. Ate ha alguns anos atras, ess~ \
departamento tambem ofere cia 0 unico curso de sanscrito no pais~
A USP foi pioneira nos estudos japoneses no Brasil, ao criar urn
curso de graduac;;ao ern 1964 e urn programa de pos-graduac;;ao
ern 1996. Curiosamente, embora 0 curso de japones dessa
universidade esteja orientado para a lingua e a literatura classicas,
ele nao inclui ou pressup6e estudos classicos indianos e chineses
(ou mesmo a hist6ria dessas nac;;6es, que serviram de matrizes
culturais para 0 Japao). Nesse sentido, 0 curso segue 0 padrao
dos estudos asiaticos nas outras universidades brasileiras. Na USp'
ainda se pode encontrar pesquisadores da Asia ou,
especificamente, do Japao no Instituto de Estudos Avanc;;ados,
no N udeo de Estudos Estrategicos, no Departamento de
Economia, na Escola de Comunicac;;ao e Artes, etc. A Biblioteca
"Teiiti Suzuki" do Centro de Estudos J aponeses da USP possui 0
maior acervo de livros sobre 0 Japao no Brasil e, possivelmente,
na America do SuI.



Vniversidade Candido Mendes: Esta universidade carioca
possui urn NucIeo de Estudos Afro-Asiaticos7 ,. que e responsavel
por uma das poucas publica<;6es brasileiras na area. Na decada
passada, tambem foi criado 0 Centro de Estudos das Americas,
que sustenta, entre outros, 0 "Programa China-Asia-Pacifico",
centrado nos estudos chineses.

Vniversidade Estadual de Londrina (VEL): Ademais do
NucIeo de Estudos da Cultura Japonesa, a VEL ainda possui 0

Nucleo de Estudos Afro-Asiaticos, coordenado por urn dos poucos
cientistas sociais (se nao 0 unico) especializados na India.

Universidade de Brasilia (UnB): 0 en sino do idiomajapones
na UnB comec;ou em 1981. Em 1997, os estudos japoneses da
UnB foram fortalecidos pelo estabelecimento de uma licenciatura
letras-japones. As atividades da Area de J apones criaram as
condic;6es para a fundac;ao, em 1987, do Nucleo de Estudos
Asiaticos (NEAsIA). Este Nucleo tern feito urn esforc;o consideravel
em aprofundar, enriquecer e diversificaros estudos asiaticos em
BrasHia, atraves de exposic;6es e seminarios sobre 0 J apao, China,
Coreia, Australia, Malasia, Ifldonesia e Tailandia. AU nB tambem
tern oferecido disciplinas optativas de lingua chinesa, ministradas
por urn professor-visitante da Universidade Renmin da China.
Alem disso, 0 Nucleo de Estudos da Saude Publica da UnB oferece
uma especializac;ao em medicina tradicional chinesa, que mantem
urn excelente programa de intercambio com escolas de medicina
da China.

Pontificia Universidade Cat6lica (PUC-SP): A PUC euma
das principais institui<;6esacademicas brasileiras de estudo da

E interessante notal: que no Brasil e na America Latina houve, durante urn certo
periodo de tempo, a unifica<;ao dos estudos asiilJicos com os africanos. Aparente-
mente, essa tendencia tern alguma conexao com 0 Movimento dos Paises Nao-
Alinhados, entre os anos SO e SO, surgido como uma rea<;ao dos "paises em desen-
volvimento" contra a diplomacia divisionista das super potencias no contexto da
Guerra Fria. Sejaessa ou nao a explica<;ao para 0 surgimento unificado dos estudos
"afro-asiaticos", 0 fato e que, embora haja reminiscencias dessa tendencia anterior
(Nltcleo da Universidade Candido Mendes, Centro de Estudos Afro-Orientais na
Bahia, Associa<;ao Latino-Americana de Estudos Afro-Asiaticos, etc.), 0 certo e que
os estudos asiaticos e os africanos conformam atualmente areas de estudo comple-
tamente distintas.

religiosidade oriental. A titulo de ilustra<;ao, cinco das treze
monografias de p6s-gradua<;ao sobre religiosidade japonesa no
Brasil foram defendidas na PUC-SP Ha, tambem, 0 Crupo de
Estudos do Budismo na America Latina (CEBAL), que mantem
uma pagina na internet oferecendo informa<;6es de pesquisas em
andamento sobre 0 Budismo na America Latina, documentos
sobre 0 Budismo Tibetano, artigos de jornais relacionados com 0

Budismo, informa<;6es estatisticas, entre outras coisas (http://
sites.uol.com.br/aniadoli/frank.htm). Outros campos que vem
sendo dinamicamente pesquisados nessa universidade sao os de
comunica<;ao, semi6tica, artes cenicas, musica e cinema. Alem do
Centro de Estudos Interculturais Brasil-Japao, foi criado, em abril
de 1999,0 Centro de Estudos Orientais na PUC (CEOR). Embora
seja evidente 0 predominio dos estudos japoneses no CEOR, hi
atividades em andamento sobre a Coreia e a India.

.Areas de Pesquisa
Como ja "foi mencionado, hi urn predominio dos estudo~'

japoneses no contexto dos estudos asiaticos no Brasil. De fata; \
nenhum outro grupo asiatico tern sido alvo de tantas pesquisas\
como 0 nip6nico, bastando lembrar urn levantamento bibliografico
feito ha mais de 30 anos, que inclui 658 referencias (Smith et alii
1967).

No Brasil, porem, quando se fala em "estudos japoneses",
pode-se distinguir nesta expressao tres sentidos ou categorias.8

Em primeiro lugar encontram-se os estudos sobre 0Japao.9

Embora essa categoria de estudo tenha sido iniciada na decada
de 40, s6 veio a ter maior destaque com a ascensao econ6mica e
tecnol6gica japonesa varias decadas depois. Salientam-se, aqui,

~ Essa clistin<;ao e importante por expressar a maneira peculiar como esses estudos
saG compreendidos no Brasil. Nos EUA, pOl' exemplo, estudos sobre a comunidade
nipo-americana nao costumam fazer parte dos "estudos japoneses" Uapanese
studies), mas sim dos "estudos etnicos" (ethnic studies).

!I No diret6rio "Estudos Japoneses no Brasil" (Funda<;ao Japao 1998), que ofel'ece
infonna<;6es sobl'e pesquisadores e institui<;6es envolvidas com esse t6pico, pode-se
encontrar, com mais detalhe, os temas que vem sendo pesquisados em cada uma das
tres categOl'ias.
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as areas de lingua, linguistica e literatura, que ~emsido pesquisadas
com maior profundidade e consistencia nas instituiC:;6esbrasileiras
de pesquisa. Recentemente, outras areas tambem vem-se
destacando, como a economia, 0 comercio e a administrac:;ao; em
menor escala, a hist6ria, a politica, as artes, a comunicac:;ao, a
arquitetura, a religiao, a antropologia e a sociologia.

Em segundo lugar estao os estudos sobre a comunidade
nipo-brasileira, que, entre as tres categorias, e a que apresenta 0

maior numero de publicac:;6es. Os primeiros estudos sistematicos
sobre essa comunidade, na area de ciencias sociais, foram
realizados a partir dos anos 40, por Herbert Baldus, Emilio
Willems, Tavares de Almeida e Hiroshi Saito; nas decadas
seguintes despontaram outros pesquisadores como Seiichi Izumi,
Teiiti Suzuki, Ruth Correa L. Cardoso, Philip Staniford, Francisca
Izabel S. Vieira, Arlinda Rocha Nogueira, Takashi Maeyama,
Hirochika Nakamaki, Celia Sakurai, Mori Koichi, Francisco

.Hashimoto e outros. Urn tema que comec:;aa formar urn nucleo
consistente de pesquisa e 0 da religiosidade japonesa no Brasil,
sendo que ja existem varias monografias de p6s-gradw;;ao sobre
o assunto. Ha, tambem, urn crescente interesse de linguistas em
trabalhar no campo da sociolinguistica, visando a analise das
especificidades da chamada "lingua da colonia japonesa" (koronia-
go) e do ensino de japones no Brasil.

Em terceiro lugar, ha os estudos sobre as rela«;6es Brasil-
Japao, que consistem principalmente de trabalhos nas areas de
relac:;6es internacionais, cooperac:;ao bilateral, economia,
administrac:;ao, artes, sociologia e direito. Essa categoria ganhou
maior dimensao a partir dos anos 70, em func:;ao do "milagre
economico" japones e do incremento das relac:;6es entre os dois
paises.

Faz-se importante no tar que 0 estudo do fenomeno recente
dos dekassegis ou trabalhadores temporarios nikkei no Japao tern
transitado por essas tres categorias, com abordagens que vaG da
economia a antropologia, passando pelo direito, educac:;ao e
lingi..iistica. Esse fenomeno tern despertado 0 interesse de
pesquisadores nao somente do Brasil, como tambem do J apao,
EUA, America Latina e Europa.

Quanto as outras areas dos estudos asiaticos, -e legitimo
afirmar que os estudos chineses se destacam em segundo lugar.
Alem do ja mencionado curso de graduac:;ao em chines da USp' 0

interesse pela China tern crescido em varias outras instituic:;6es
(por exemplo, Universidade Candido Mendes, UnB e
Universidade Federal Fluminense). Entre as principais areas de
pesquisa no campo dos estudos chineses, podemos citar: medicina
tradicional chinesa, papel da China na seguranc:;a da Asia e do
Pacifico, abertura do sistema politico chines, 0 "milagre" econ6mico
da China, as relac:;6es China-Taiwan e outros. Pouquissimo se
conhece sobre os estudos da comunidade sino-brasileira.

J a existem algumas monografias de estudo sobre a
modernizac:;ao da Coreia em si ou comparando-a com a do Brasil.
Tambem se sabe de uma tese de mestrado sobre imigrac:;ao
coreana no Brasil, apresentada na USP Ha urn curso de cultura
coreana na PUC-SP e projeto de curso similar na UnB (NEASIA).

A India qespertou· pouco interesse na esfera academica, .
embora haja simpatia de muitos brasileiros por assuntos indianos,'
tais como: religiao, ioga, terapias, musica, literatura, ete. Como j;i\'
foi dito, 0 unico curso de sanscrito em uma universidade brasileira
foi extinto ha algum tempo. No momento, s6 temos conhecimento
de dois especialistas em India, com pesquisa sistematica no Brasil:
urn na Universidade Estadual de Londrina e outro na PUC-SP

Ha expectativa de que outros temas e paises da Asia sejam
contemplados pelos pesquisadores brasileiros, visto que ja houve
manisfestac:;6es de interesse pelo Tibet, pelo Timor Leste e pelos
chamados "Tigres Asiaticos" em alguns centros de pesquisa.

PerspecnvasFuturas
Embora os estudos asiaticos nao estejam plenamente

desenvolvidos no Brasil, ha sinais indicando avanc:;os, devido a
confluencia de alguns fatOl-es favoraveis.

1) Desde a ultima decada tern aumentado 0 interesse
redproco em expandir 0 intercambio entre 0 Brasil e a Asia. Por
urn lado, nossos governantes e empresarios buscaram aprofundar
os lac:;oscomerciais com a Asia e 0 Pacifico. Desde sua eleic:;aoem



1994, 0 Presidente Fernando Henrique Cardoso visitou 0 J apao,
a China, a Malasia, a India e outros paises da regiao. Por outro
lado, os governantes de paises asiaticos tambem acompanharam
com atenc;;:ao a abertura do enorme mercado brasileiro e a
consolidac;;:aodo Mercosul. Esse interesse se reflete nas numerosas
visitas oficiais que 0 Brasil recebeu nos ultimos anos, entre as quais
podemos destacar: a do Imperador do Japao, a do Primeiro-
Ministro da China, a do Presidente da Coreia e a do Presidente
da India.

2) Cada vez mais, ha brasileiros se especializando na Asia e
no Pacifico, sendo que muitos chegam a completar seus estudos
superiores nessa regiao geopolitica.

3) Novos cursos tern sido abertos no Brasil, como 0 programa
. de p6s-graduac;;ao em estudos japoneses, na USP (1996), e a
:licenciatura letras-japones, na UnB (1997). Outros cursos estao
em gestac;;ao.A abertura de disciplinas optativas de chines na UnB,
por exemplo, pode urn dia vir a constituir urn curso de graduac;;ao.

4) Nos ultimos anos tern havido urn maior contato e
intercambio entre os pesquisadores brasileiros da Asia, aliviando,
assim, 0 problema cronico de comunicac;;ao que havia antes. Nos
estudos japoneses, alem dos encontros anuais de professores
universitarios, ha grande expectativa com a recente criac;;ao da
Associar;ao Brasileira de Estudos Japoneses. No que diz respeito aos
estudos asiaticos, de modo geral, espera-se uma reativa<;;ao de
instituic;;:6esja existentes como a Associa<;;aoLatino-Americana de
Estudos Afro-Asiaticos e a Sociedade Brasileira de Estudos sobre
oJ apao e 0 Pacifico. Outras iniciativas tambem tern contribuido
para a circulac;;:aode informac;;:6es sobre estudos asiaticos. Um
empreendimento positivo que deve ser apontado aqui e a cria<;;ao
de paginas na internet pelo Nucleo de Estudos Asiaticos da UnB
(http://www.unb.br/ceam/neasia) e pe10 Centro de Estudos
Orientais da PUC-SP (www.pucsp.br/-cos-puc/ceor).

Frente aos argumentos apresentados anteriormente, e
legitimo se afirmar que as relac;;6es brasileiras com a Asia vem

crescendo significativamente nas ultimas decadas. Paralelamente
aos desenvolvimentos diplomaticos e comerciais via acordos
bilaterais e investimentos multinacionais, os brasileiros passaram
a ter uma imagem mais positiva dos asiaticos. Tambem houve
aumento geral no interesse por assuntos relacionados com aAsia,
de economia a cinema, de religiao a produtos eletronicos, ete.

Os estudos asiaticos, por sua vez, tambem se desenvolveram
consideravelmente e vem criando raizes profundas em algumas
instituic;;6es brasileiras, apesar de ainda serem incipientes e/ou
marginais na maioria dos casos.
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