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ESPAÇO E MIGRAÇÃO: BRASILEIROS NO JAPÃO 
 
 

Ricardo Hirata Ferreira1

 
 

“Tudo no mundo muda, é impermanente, tudo depende um do outro para existir e está 

sempre mudando, existindo e deixando de existir, logo porque o apego? Isso é ilusão”. 

Introdução 

No período técnico científico informacional, o Brasil passa a ser também exportador 

de mão-de-obra para outros países. Ainda em situação de periferia do capitalismo, com 

algumas regiões conectadas ao circuito mundial da economia, grande parte da população 

brasileira não possui a sua inserção plena no espaço ditado pela lógica capitalista. 

Muitos brasileiros, descendentes de japoneses, conhecidos como dekassegui, vêem 

a possibilidade de manterem ou alcançarem a sua inserção no espaço, não na sua pátria, 

mas no território japonês, país que há tempos atrás foi dos seus antepassados. 

Diante da competitividade dos mercados, do encarecimento e sofisticação do 

trabalhador japonês, pequenas e médias empresas japonesas, base de sustentação de 

grandes empresas, passaram a recrutar a mão-de-obra imigrante. A contratação dessa 

mão-de-obra nem sempre muito clara, passou a ser feita via empreiteira. 

Com o recrudescimento da entrada de imigrantes ilegais, o Estado japonês, em uma 

posição de controle dos fluxos, passou a restringir ainda mais a imigração ao seu país, 

permitindo por sua vez a entrada dos descendentes de japoneses nascidos em outros 

países. Estes últimos representariam, em princípio, menor a ameaça à sociedade nipônica. 

A migração dekassegui que teve início em meados da década de 80 registrava até 

2003, segundo o Ministério da Justiça do Japão 274.700 brasileiros em território japonês. 

Hoje é possível encontrar brasileiros em praticamente todas as províncias japonesas, mas 

ainda sim a grande concentração deles está na região industrializada de Nagóia, entre 

Tóquio e Osaka. De acordo com a Revista Made in Japan (2004: 29) 71,7% são casados e 

23.610 brasileiros estão em idade escolar. 

A jornada de trabalho dentro da fábrica para o dekassegui pode chegar a 12 horas, já 

incluindo as horas extras, sendo freqüentes as viradas de turno, uma semana de trabalho 
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durante a noite e uma semana de trabalho durante o dia, por uma média salarial de 6,5 mil 

reais por mês. 

No espaço capitalista japonês, a vida dos brasileiros se realiza; a exaustão do 

trabalho, a discriminação enfrentada e a ausência da terra natal cedem lugar também aos 

passeios pelo Japão e a ao encontro dos conterrâneos e familiares para celebração das 

festas de aniversário. Para eles seria bom se isso pudesse ser feito aqui, mas neste 

momento isso está sendo feito lá. 

A intimação do espaço 

Vivemos no Período atual sob a égide do capitalismo, agora mundializado. Os 

espaços contemporâneos são cada vez mais produtos da lógica capitalista, participando da 

produção dessa mesma lógica. As outras esferas, como a vida, a cultura e a religião, por 

exemplo, submetem-se, amalgamam-se e desenvolvem-se no espaço capitalista. A 

liderança desse modelo de funcionamento da sociedade é ditada pelo Império Norte-

Americano. 

É nessa situação geográfica que se instala a migração dekassegui. Num mundo 

cada vez mais programado para realizar a mercadoria. Onde o capitalismo assume diversas 

feições e lança seus tentáculos nos mais diversos territórios e corações. A produção, o 

consumo e as finanças se complexificam imbricadas com as peculiaridades dos lugares. As 

redes técnicas e normativas do território servem ao econômico; e de alguma forma as 

pessoas, também, transformadas em mercadorias descartáveis, vivem nesse novo meio 

técnico científico informacional. 

O Estado muito mais como ferramenta do mercado, vê suas políticas enfraquecidas 

e sendo usadas pelas políticas das grandes empresas multinacionais e grandes instituições 

financeiras. O território é cada vez mais apropriado pelo mercado. As alianças mercado, 

Estado e território colocam alguns poucos espaços no comando, outros apenas no uso e 

muitos no desprezo. A inserção no sistema-mundo exige dos Estados a equiparação ou 

tecnificação dos territórios para os mercados. 

Segundo Vieille (1974) “de maneira bastante geral, pode-se dizer que o capitalismo 

procura racionalizar a sociedade como instrumento de produção, de troca e de consumo, e, 

em conseqüência, organizar o espaço para sua lógica própria; tais tendências obrigam 

necessariamente à intervenção do Estado enquanto instituição, para assegurar a 

coordenação de interesses divergentes no seio da classe dominante, pondo em ação 

mecanismos de regulamentação, integração e repressão, definindo e construindo a melhor 

organização possível do território.” (Santos, 2004, p. 43) 
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Alguns antigos, renovados e novos atores, muitos, e poucos poderosos, visíveis e 

invisíveis, para nós, competem, solidarizam-se, criam e alimentam cada vez mais a lógica 

da acumulação. Do qual todos, migrantes ou não, nascidos e criados nesse sistema também 

participam, uns mais e outros menos, aparentemente dentro do eterno ciclo da humanização 

do capital ou da desumanização do capital. 

O espaço enquanto lócus da modernização econômica prepondera sobre o espaço 

enquanto habitação da pessoa humana, prepondera sobre a pessoa humana. É nesse 

sentido que a partir das reflexões de Santos (1999), Roseira (2004) e Silva (2001) podemos 

nos questionar: Como podem as pessoas se apropriar do espaço, da técnica e do tempo, e 

promoverem a produção de um espaço humano? Pode o espaço ser mais humano? Quando 

ele é mais humano e menos humano? O espaço que temos não seria isso mesmo a 

essência do que é humano? 

A pista vem do próprio professor Milton Santos. “O professor nos ensina os caminhos 

da teoria crítica em construção... como um pensamento crítico que busca desvendar o 

mundo... por meio da análise do espaço”.(Silva, 2001, p. 75) Para pensarmos uma migração 

dekassegui, mais humana ou cidadã, necessariamente precisamos pensar em um espaço-

mundo mais humano ou cidadão. Por enquanto temos um mundo humano-materialista. 

Brioschi e Trigo (2002:134) nos falam em espaços sociais; para elas “os espaços 

sociais são campos onde seus membros lutam por valores e capitais que garantem a própria 

existência dos campos...” No campo existe um sistema de relações, que podem ser de 

aliança ou de conflito, de concorrência e/ou cooperação, entre posições diferenciadas e 

socialmente definidas. 

Na atualidade esses espaços sociais estabelecidos no sistema capitalista, acirram as 

concorrências, as disputas, os conflitos e promovem alianças, solidariedades e cooperação 

a seu favor. Algumas relações escapam a essa dinâmica; mais como compreender seu grau 

de autonomia? É comum o relato dos conflitos entre os próprios brasileiros no Japão, a 

concorrência no serviço, a disputa pela preferência do chefe, e a aceitação das regras do 

sistema, conjuntamente com as dificuldades de união entre os próprios migrantes. 

No entanto ainda sim, a solidariedade, a indignação e a cooperação afloram, entre os 

próprios brasileiros, também com japoneses e até mesmo com os demais estrangeiros. Mas 

de maneira geral a tendência é sempre a da separação, da diferenciação e da 

fragmentação. Como incentivar campos mais solidários e emancipátorios na migração 

dekassegui? Isso é possível dentro, ou fora do espaço capitalista? Tudo nos levar a crer que 

a segunda alternativa é mais difícil de ser pensada nos dias de hoje. 
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“Sofria discriminação por parte de alguns funcionários japoneses que faziam a gente 

de bobo. Eles discriminam se fazemos alguma coisa que não sabemos como é o 

funcionamento correto. Na verdade eles se auto discriminam eles mesmos, quando entra na 

empresa alguém com menos capacidade. Muitos têm problemas com os próprios brasileiros. 

Começa a ocorrer uma concorrência entre os próprios brasileiros na empresa. Eu era 

brasileiro e tinha uma certa discriminação com os brasileiros...” (Tiago, 28 anos, 1997). 

Zusman e Quintar (2001) nos colocam duas questões importantes, analisando a 

discussão teórica de Antonio Negri e Michael Hardt: o domínio capitalista convertendo toda 

a sociedade numa fábrica que produz a vida social; e a força da multidão, que pode 

extravasar as paredes dessa fábrica e promover a sua queda. Na multidão reside o poder; 

mas a multidão é apropriada e mutilada. Assim, de que adianta uma multidão esvaziada? 

A união da multidão pode representar a ruína da sociedade capitalista; por outro 

lado, ela é reunida para mantê-la. Ser operário dekassegui é diferente de ser operário 

japonês, mas os dois são operários, e servem ao mesmo sistema. Estão separados e estão 

reunidos, são diferentes e são iguais. Os esforços devem ser concentrados em aproximá-

los, mantê-los no sistema, com menos divergências possíveis, separá-los, reforçar-lhes as 

diferenças ou equipará-los com os mesmos direitos? Mas, um é estrangeiro e o outro nativo 

no território japonês. Logo, isso é possível? A equiparação dos direitos? É isso que todos 

almejam? De acordo com um Missionário da Pastoral do Migrante, dignidade, moradia e 

comida, é um bom começo.2

No caso dos dekasseguis, isso fica confuso, pois de acordo com Sasaki (1998) não 

são os pobres que emigram para o Japão. Por outro lado, no Grupo de Psicologia, 

E/Imigração e Cultura da Universidade de São Paulo, a pesquisadora Taeco Corignato 

(2004) nos relata que a migração dekassegui veio nos revelar a diversidade social entre os 

dekasseguis, e derrubar a imagem de que todo descendente de japonês é rico. 

Sabemos que somos movidos a querer mais, os migrantes querem mais, os 

consumidores querem mais, as pessoas humanas querem mais... O espaço exige mais. O 

mínimo da dignidade acaba sendo deixado de lado, e o que realmente importa é o excesso. 

Carência e abundância coexistem no espaço. A abundância pregada e restrita no Brasil tem 

movido as migrações internacionais. 

“Este processo de dominação do homem pelo viés da dominação do espaço é 

irreversível? Pode-se imaginar uma organização do espaço que não seja ditada pelos 

interesses do capital, mas que corresponda às necessidades da sociedade?” (Santos, 2003, 

p. 156) É possível reverter o processo de dominação do ser humano sobre o próprio ser 
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humano? Conflitos internos se materializam no externo. Conflitos externos se materializam 

nos mundos internos. O Espaço como reflexo do interior humano, e o humano como produto 

do externo, do próprio espaço geográfico cada vez mais artificial. 

Beleza, tristeza, perversidade, violência, ambição, desejos, preconceitos, poder, 

insensibilidade, sensibilidade... são estampadas e encontradas no espaço humano e no 

humano. Um colonizando o outro. Um encontrando terreno fértil no outro. O espaço 

capitalista desumanizando o ser humano e o ser humano humanizando o espaço capitalista. 

As micro relações alimentam as macro relações, as macro relações abastecem as micro 

relações. O espaço como produto do trabalho, mas também dos sentimentos, e acima de 

tudo de uma ideologia hegemônica que comanda o trabalho e participa intensamente da 

produção dos sentimentos. 

Para nós, portanto o espaço como resultado do trabalho, do sentimento e da 

ideologia da sociedade. A sociedade se realizando no espaço humano capitalista. Segundo 

Santos (2003: 138) “o surgimento do sistema capitalista acarretou um aprofundamento da 

divisão - social assim como geográfica – do trabalho, que separou o homem dos meios de 

produção; a propriedade destes escapa cada vez mais do produtor direto para se concentrar 

nas mãos dos detentores do capital.” 

A partir das discussões de Gaudemar (1977) a pessoa humana como mercadoria 

não tem escolha no capitalismo, ela se vê obrigada a vender seu único bem, sua força de 

trabalho ao capitalista, sujeito detentor dos meios de produção. O migrante como um eterno 

sujeitado do capital. O dekassegui como um sujeitado do espaço capitalista japonês, e 

enjeitado do espaço capitalista brasileiro. 

A escolha do migrante dekassegui acaba se restringindo a continuar inserido 

precariamente no território brasileiro, ou a buscar a sua re-inserção, via mercado de trabalho 

e espaço de consumo, no território japonês. Essa re-inserção não deixa de ser precária 

também, mas numa posição aparentemente melhor, do que se estivesse no seu país de 

origem. 

Passados mais de quinze anos de migração dekassegui, a re-inserção precária pode 

estar se configurando em um processo de enraizamento, apesar dos espaços e territórios 

modernos, não terem como intenção promover o enraizamento ou a integração dos 

migrantes provenientes de países periféricos. A postura é sempre a da restrição e criação 

de barreiras. 

                                                                                                                                                         
2  Relato ouvido no Trabalho de Campo a Pastoral do Migrante em São Paulo, organizado pelo 
Professor Heinz Dieter Heidemann, 2003. 
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Todavia quando um mercado capitalista clama por trabalhadores, os Estados se 

vêem obrigados, de alguma forma, a ceder, se querem continuar na posição de 

controladores dos fluxos, e as barreiras se tornam permeáveis, num mundo com enorme 

exército industrial de reserva, sedento por participar do processo. Na divisão territorial do 

trabalho migratório, o Brasil, aparece, neste momento, como exportador de força de 

trabalho, e o Japão como importador de força de trabalho. 

Uma questão complexa que se coloca, é: Quando o migrante deixa a condição de 

força de trabalho sujeitada do capitalismo territorial e passa a condição de sujeito do 

território na migração internacional? O migrante é um ser sujeitado por inteiro? Todas as 

escolhas são sujeitadas no capitalismo? O que pode escapar e se emancipar a essa lógica? 

Segundo Gaudemar (1977) na mobilidade do trabalho a força de trabalho deve ser 

móvel, isto é capaz de manter os espaços preparados pelo capital, quer tenham sido 

escolhidos, quer impostos; e o migrante é sempre um ser sujeitado, uma força de trabalho, 

que produz valor. 

Para nós, apesar de força de trabalho, o migrante é uma pessoa, posta não somente 

na condição de trabalhador, mas também na condição de consumidor, condições estas 

importantes para o funcionamento do sistema. 

As pessoas, transformadas em potenciais forças de trabalho consumidoras 

respondem e são atraídas pelos espaços capitalistas modernos, que magnetizam e se 

impõem aos migrantes. Elas saem dos países periféricos rumo aos países centrais, para 

servirem o circuito inferior de produção, segundo a proposta dos circuitos superior e inferior, 

desenvolvida por Santos (1979). 

O circuito das redes 

O Brasil em si, como um território do circuito inferior, que supre com sua mão-de-

obra o Japão, território do circuito superior. A teoria dos circuitos, discutida por Milton Santos 

(1979), para os países subdesenvolvidos, também pode ser pensada para os países 

desenvolvidos. Os migrantes brasileiros nikkeis que atendem a demanda de mão-de-obra de 

pequenas e médias empresas japonesas. 

Com o encarecimento e sofisticação da mão-de-obra japonesa, e a competição dos 

mercados mundiais, as pequenas e médias empresas japonesas passam a empregar a 

mão-de-obra imigrante, inclusive a brasileira. São pequenas e médias empresas 

subcontratadas de grandes empresas. 

A rede de empresas japonesas, pode ser divida em dois circuitos, um superior, 

formado por grandes empresas, e um inferior, formado por pequenas e médias empresas. É 
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justamente o circuito inferior do mercado de trabalho japonês quem precisa e emprega a 

mão-de-obra dekassegui. 

“Eu trabalhava com motores de ar condicionado. Fazia a fiação, o enrolamento e 

costura dos fios para o motor. O motor saia dessa empresa parcialmente montado se 

dirigindo para uma outra empresa para dar continuidade ao processo de produção, até a 

montagem total do motor. No Japão cada empresa faz uma etapa da peça ou produto, até 

se chegar no produto final, onde se coloca a etiqueta da marca e o vende. Não é uma 

empresa que faz totalmente o produto. São diferentes empresas, instaladas em diferentes 

cidades, todas subcontratadas que realizam a produção.” (Henrique, 35 anos, 1997) 

“A empresa que eu trabalhei fazia uma parte da máquina fotográfica. Nos mandavam 

de uma outra empresa parte dessa máquina pré-montada. Nós fazíamos o visor da 

máquina, e mandávamos ela para uma outra empresa instalada na Tailândia. As máquinas 

eram para a Cânon, eles realizavam o pedido, e repassavam para nós. A Cânon 

simplesmente colocava a marca Cânon. A empresa que eu trabalhava se chamava Niska, 

sua matriz estava situada em Yamanashi, ela ainda possuía uma outra filial na Tailândia.” 

(Aline, 25 anos, 1997) 

“Nossa empresa não montava a máquina de cassino inteira, o patinko, fazíamos as 

peças, para o patinko, uma espécie de quadro. Este quadro era montado, pintado e enviado 

para uma outra empresa que iria montar o patinko. Eram empresas montadoras, como a 

Sanyo, por exemplo. Essas peças iam para uma Sanyo, que iria colocar a marca no patinko 

depois de montada. Mandávamos para empresas que tinham marca, pois minha empresa 

não tinha nome nenhum. Esta empresa que trabalhava se chamava Nito, ela prestava 

serviços para empresas maiores...” (Eliana, 21 anos, 1997) 

“Recebíamos dessas grandes empresas pedidos de até 2000 peças. Nós 

prensávamos, soldávamos e aniquilávamos. Sempre tinha uma quantia certa de pedidos, 

mas esta eventualmente variava. Tínhamos pedidos de 200, 300 até 6000 peças. Quando o 

pedido era maior, nos trabalhávamos mais, maior o número de horas extras, era bom para 

os brasileiros. No final do ano para o começo do ano ocorria uma queda na produção. No 

meio do ano o pedido era maior. No Japão de cada seis em seis meses as máquinas de 

patinko são renovadas, jogam se as velhas e compram novas. Nesse sentido sempre 

tínhamos trabalho, pois sempre haviam pedidos...” (Eliana, 21 anos, 1997) 

A rede de pequenas e médias empresas e grandes empresas, de início se 

estabeleceu de forma complementaria. A racionalização e a modernização das pequenas e 

médias empresas propiciaram a sua rápida evolução tecnológica. A estruturação dessas 

pequenas e médias empresas se voltou para o atendimento as grandes empresas, no 

fornecimento de componentes de alta qualidade a preços reduzidos. As grandes empresas 
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na necessidade de produzir produtos competitivos e de qualidade estabeleceram com o 

governo uma colaboração de ajuda técnica a essas pequenas e médias empresas. Além da 

assistência técnica, as grandes empresas garantiam também encomendas em longo prazo. 

(Iida, 1984) 

O sistema de subcontratação, em que pequenas e médias empresas forneciam 

peças para montadoras, evoluiu para uma estrutura piramidal, com a empresa mãe 

ocupando o topo dessa pirâmide e suas subsidiárias que chegam a centenas ou até 

milhares, organizadas hierarquicamente, do topo para a base dessa pirâmide. Atualmente 

os poderosos conglomerados estabelecem relações de subordinação e dependência das 

pequenas e médias empresas. (Iida, 1984) 

O funcionamento desse sistema vem se mantendo cada vez mais pela precarização 

do trabalho humano, principalmente, nas pequenas e médias empresas, com a terceirização 

e contratação de trabalhadores imigrantes, chineses, coreanos, brasileiros, peruanos, etc. 

Dentro da própria empresa temos a divisão entre os trabalhadores japoneses e os 

trabalhadores imigrantes. E dentre os imigrantes, os ilegais, e os legais. Na sua grande 

maioria os trabalhadores nikkeis, autorizados legalmente a permanecerem em território 

japonês3, são contratados por empreiteiras e terceirizados às pequenas e médias empresas. 

As empreiteiras japonesas estão inter ligadas às agencias de recrutamento de mão-de-obra 

nikkei, principalmente em países da América do Sul, como o Brasil. 

São essas agencias que financiam a passagem da viagem, arrumam a 

documentação para o embarque e permanência dos dekasseguis no Japão, lá eles ficam 

como empregados da empreiteira. E é aqui que reside um sério problema da migração 

dekassegui, pouco enfrentado, a falta de fiscalização e acompanhamento dessas 

empreiteiras. 

Muitas acabam explorando de diversas formas os migrantes dekasseguis, cobrando 

a mais na passagem, nos gastos de moradia, alimentação, chegando inclusive à retenção 

de passaportes, etc. Em alguns casos a liberação do próprio dekassegui pela empreiteira 

somente se dá, depois que o mesmo consegue quitar as suas dívidas. Em casos de 

impossibilidade do dekassegui pagar as suas dívidas, muitas vezes por problemas de 

saúde, é geralmente um membro da família quem o faz, e isso após muitas negociações 

com a empreiteira. Os relatos de exploração são dados, principalmente, por aqueles que 

vão pela primeira vez ao Japão. 

“Fui pela agência Universitur localizada no Bairro da Liberdade, ela tinha feito 

inúmeras promessas. Chegando lá não era nada do que tinham prometido. Prometeram 
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emprego garantido, descreveram como seria esse emprego, falaram sobre o alojamento que 

seria somente para mulheres, pois tinha ido sozinha com mais uma prima. Chegando lá, não 

era nada disso, nos colocaram num lugar com muitas pessoas, todos juntos, homens, 

mulheres e crianças. Ao menos como era dividido por quartos, colocaram as quatro meninas 

juntas. Mas o alojamento era muito precário. Muitas pessoas estrangeiras que chegavam se 

dirigiam para esse alojamento.” (Aline, 25 anos, 1997) 

“A passagem disseram que era um preço, chegando lá cobraram outro preço, tive 

que pagar a mais. Paguei quatro mil e duzentos dólares pela passagem, um absurdo, sendo 

que tinha gente indo por dois mil dólares. Paguei o dobro da passagem. Afirmaram que 

depois de uma semana iria começar a trabalhar, cheguei dia seis de maio, era feriado, fiquei 

dois meses parada sem arrumar emprego, diziam que isto acontecia porque eu não falava 

japonês e por ter o rosto que não tinha nada a ver com japonês... era rosto de gaijin 

(estrangeiro ou brasileiro), não tinha traços de japonesa, logo não conseguia emprego. 

Depois desses dois meses, consegui arrumar emprego, ganhando bem menos da faixa 

salarial...” (Aline, 25 anos, 1997) 

“Foi à empreiteira que arrumou esse emprego. Fiquei dois meses parada só 

gastando, pegava na empreiteira pequenos vales para poder comprar alimento. Não havia 

levado dinheiro, me falaram que não estava frio lá, e estava um frio tremendo, então tive que 

comprar roupa, emprestava vales da empreiteira. Ao todo fiquei devendo para empreiteira 

mais de cinco mil dólares, cada vez mais minha dívida ia aumentando... Essa dívida só 

consegui liquidar com muito esforço em um ano. A empreiteira falava que não tinha 

emprego, que não podia fazer nada. Não se podia falar nada, era a minha primeira vez no 

Japão, não conhecia nada. Estando no Japão a única segurança que se tem, bem ou mal é 

a da empreiteira. Estava totalmente sujeita a ela. Então ficava quieta e aceitava...” (Aline, 25 

anos, 1997) 

No salário recebido pelo dekassegui às empreiteiras de maneira geral fazem os 

seguintes descontos: passagem, geralmente descontadas em quatro ou cinco meses, em 

que o preço é extrapolado; seguro saúde, nem sempre garantido pela empreiteira; aluguel 

do alojamento; água; luz; gás; às vezes descontos sobre as mobílias do alojamento; refeição 

servida nas empresas e o imposto municipal para coleta de lixo e demais manutenções da 

cidade. 

Assim como são encontradas empreiteiras problemáticas, também são encontrados 

candidatos a ser dekassegui também problemáticos, com documentação irregular, re-

arranjos familiares e casamentos artificiais, falta de instrução, problemas de saúde, muitos 

mentais, que acabam por se agravar no Japão, etc. 

                                                                                                                                                         
TP

3 Essa questão foi tratada por Elisa Massae Sasaki (1998) e Ricardo Hirata Ferreira (2001). 
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Segundo depoimentos dos dekasseguis algumas empreiteiras não só cumprem 

aquilo que prometeram, como também procuram dar assistência a eles. “A agência que me 

enviou deu toda assistência possível, o que ela havia prometido, ela cumpriu, emprego 

garantido, alojamento...” (Elis, 44 anos, 1997) “As empreiteiras estão se apresentando mais 

negociáveis, caso a pessoa não se adapte em um setor de trabalho, elas efetivam a 

mudança do trabalhador para outro setor de trabalho.” (Jonas, 46 anos, 1997) 

O fato é que as propagandas das empreiteiras prometem muito, e nem sempre elas 

correspondem ao prometido. Isso reflete a síndrome do nosso período, o excesso de 

informações, na maioria das vezes vazia, e aparentemente significativas, não para os 

cidadãos, mas para os consumidores. 

Os dekasseguis, com mais experiência de Japão, já estabeleceram laços com os 

agentes das empreiteiras e das próprias fábricas japonesas, e quando voltam ao Brasil, já 

deixam acertado o seu breve retorno ao mesmo emprego. Atualmente caso o dekassegui, 

se veja numa situação difícil em território japonês, como falta de emprego, ou problemas de 

saúde, acaba sendo socorrido por parentes e amigos que já se encontram lá. É comum 

também o migrante procurar uma empreiteira já conhecida de um amigo ou familiar. 

Em jornais e revistas destinados ao público nikkei é comum encontrar diversos 

anúncios de empregos no Japão, tanto para os homens quanto para as mulheres. As 

empreiteiras acabam se adequando a atual realidade dos dekasseguis, agora não mais 

sozinhos, mas já constituídos em famílias. As famílias são formadas inclusive no próprio 

Japão. Neste processo de migração, famílias são refeitas e outras desfeitas. 

 O circuito inferior, do território japonês inserido ao circuito superior da economia 

mundial, é composto desta forma, por fábricas, empreiteiras e migrantes. Neste circuito 

espacial encontramos a co-existência das redes técnicas e sociais. A impressão que temos 

é que por mais que as redes de solidariedade, convivência e sociabilidade, brasileira e 

familiar, sejam re-criadas em território japonês, ainda sim, elas se estabelecem 

emaranhadas ou mesmo abaixo das redes técnicas-capitalistas. 

O espaço é um implante de sistemas técnicos, existindo no lugar. É a partir deste 

substrato e nessa situação geográfica que as ações humanas se realizam. (Santos, 1999) 

Esses sistemas técnicos autorizam formas de migrar, trabalhar, consumir e viver. A vida 

condicionada no espaço capitalista, co-existindo com a não vida, ou tentando fluir à procura 

do espaço humano. 

Por mais que a humanidade ainda floresça e seja forçada artificialmente a florescer, 

é difícil sobreviver num mundo que insiste em valorizar apegos ilusórios. Busquemos o que 

Milton Santos tanto buscou, um espaço-mundo da reprodução da vida, não um espaço da 
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mercadoria trabalhado por outra mercadoria. Um espaço natureza social aberto à 

contemplação de todos em todos lugares do mundo. 
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