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MOVIMENTO DEKASSEGUI: OS EFEITOS DA CRISE DE 2008 SOBRE A 

DINÂMICA DE IMIGRAÇÃO ENTRE BRASIL E JAPÃO 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender o que aconteceu com os brasileiros 

descendentes de japoneses, principalmente os nascidos em Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, que imigraram ao Japão na busca por melhores condições de vida. 

Tendo como cenário a crise mundial de 2008 e o tsunami, a tragédia natural em 

2011, como estaria a dinâmica imigratória entre Brasil e Japão nos dias atuais tendo 

em vista que ambos os acontecimentos acarretaram na volta de muitos 

descendentes ao Brasil. Tenta-se então, estudar as dificuldades de readaptação e 

os transtornos sociais que poderiam ser desencadeadas a partir deste advento.  

 

INTRODUÇÃO 

 
Os japoneses que imigraram foram chamados de dekasseguis. O verbete 

dekassegui é formado pela união de dois verbos. O 出る “deru” que significa sair e o 

稼ぐ “kasegu” que significa ganhar dinheiro trabalhando. O termo que identificou os 

japoneses que vieram ao Brasil também identificam os descendentes que 

protagonizaram o fenômeno inverso que começou na década de 80, quando o Brasil 

passava por momentos críticos. 

Tudo começou com o tratado de amizade, comércio e navegação de 5 de novembro 

de 1895, entre Brasil e Japão. Segundo SAITO (1961, apud KUBOTA, 2008) os 

japoneses esperançosos acreditavam que vindo ao Brasil conseguiriam trabalho e 

assim juntar algo para retornar ao Japão. A escassez assolava diversas famílias, 

principalmente no norte do país oriental, onde o frio somado às intensas nevascas 

tornavam as plantações inviáveis. Segundo HANDA, (1987 p. 04-05, apud KUBOTA, 

2008), o inicio da imigração nipônica em solo brasileiro foi marcado pela chegada do 

navio Kasato-Maru no ano de 1908, que trazia em sua maioria, mão-de-obra 

japonesa para as plantações de café na região sul e sudeste. Atualmente cerca de 

cinco mil famílias residem no estado de Mato Grosso do Sul, formando uma grande 

massa ativa local. Não há precisão quanto ao número de descendentes na cidade 



capital, Campo Grande, visto que não há nenhum censo que contabilize os dados 

exatos dessa população. A maioria dos japoneses que se instalaram na região veio 

da província de Okinawa. Na tentativa de manter as raízes culturais, realizar a união 

entre os descendentes e garantir que história não caísse no esquecimento com o 

passar do tempo, passam a existir duas associações que ainda realizam eventos 

culturais e esportivos que são frequentados tanto pelos descendentes quanto por 

aqueles que simpatizam com a cultura oriental. São elas: AECNB (Associação 

Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira) e a Associação Okinawa que foram fundadas 

ainda na década de 1920 por japoneses oriundos de Okinawa, localizada ao sul do 

Japão. 

 

OBJETIVOS 

 

 Estudar o processo de imigração de brasileiros para o Japão a partir da década 

de 1990 até 2008; 

 Discutir o conceito e imigração no âmbito das Relações Internacionais; 

 Analisar as relações internacionais entre Brasil e Japão; 

 Contribuir com a discussão sobre a crise econômica de 2008; 

 Levantar informações e dados sobre os imigrantes residentes em Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul; 

 Analisar as ações dos governos brasileiro e japonês em relação a situação dos 

imigrantes no cenário da crise de 2008. 

 
 
METODOLOGIA  

 
A pesquisa tem se baseado basicamente em uma boa construção de contexto 

histórico para explicação da problemática. Além de buscar fontes mais recentes , 

principalmente com base em textos jornalísticos que apresentam novas informações 

que contribuam para a pesquisa, vide que o fornecimento mais contínuo de notícias 

é fraco.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento ocorre através de pesquisas bibliográficas, via internet, visitas às 

associações ligadas aos descendentes de japoneses e site oficial da Ministério da 



Justiça Japonesa, o qual disponibiliza dados atualizados sobre seus imigrantes de 

todas as nacionalidades. Vídeos, documentários e filmes foram assistidos e também 

houveram conversas com pessoas que passaram pela situação que motiva a 

pesquisa. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Por enquanto o resultado obtido é apenas histórico-analítico. Ao realizar as 

pesquisas percebe-se que a situação dos ex-dekasseguis residentes no estado de 

Mato Grosso do Sul não é tão ruim quanto se imaginava. Raríssimas pessoas 

pensam em voltar para o Japão. Eles estão profundamente motivados e ativos em 

diversas áreas em solo brasileiro. Aparentemente, depois de algumas experiências 

frustradas (no passado era comum as pessoas voltarem sem saber investir e acabar 

falindo e retornando ao Japão) somadas ao medo da crise, os protagonistas estão 

cada vez mais preocupados em estar preparados para o mercado de trabalho ou 

manter os negócios em solo brasileiro. O SEBRAE e as Associações promovem 

palestras e eventos que motivem os quais voltam do Japão em busca de sucesso no 

Brasil. O objetivo é levantar dados numéricos à respeito da atual situação dos 

imigrantes brasileiros no Japão, estabelecendo um paralelo entre os presentes em 

solo japonês e os que já regressaram, além de considerar o tratamento dado à 

problemática por ambos os governos.  
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