
Marcos Kazuo Sato – Bolsislta MEXT 2017 Cultura e Língua Japonesa 

 

Estudei na Universidade de Shimane de 2017 a 2018. Sobre as experiências de um ano no Japão, acho 

difícil falar tudo que há para se dizer em poucas palavras e de forma coerente em um pequeno texto. Como 

acredito que, na maioria, as pessoas que lerão esse texto serão futuros bolsistas, falarei um pouco sobre que 

tipo de mentalidade acredito que essas pessoas devem ter ao embarcar nesse novo desafio. 

Para nós, brasileiros, o Japão é um país muito distante, e consequentemente muito diferente. É inevitável 

que quando você chegue lá pela primeira vez e comece a conviver com os japoneses você perceba várias 

diferenças na cultura e na forma de pensar das pessoas. Acredito que é muito importante que, quando você se 

deparar com essas diferenças, esteja aberto para tentar entender por que elas existem, mesmo que de imediato 

não necessariamente concorde nem goste delas. Acredito que aprender a tentar entender os outros é uma das 

habilidades mais importantes que qualquer pessoa pode ter, e viver em um país com uma cultura tão diferente 

da nossa é uma das melhores oportunidades para se aprender isso. 

Outra ideia que creio ser importante é não desperdiçar oportunidades enquanto estiver lá. Na 

universidade no Japão, como estrangeiro, sempre há inúmeras oportunidades para conhecer novas pessoas, 

aprender coisas novas, ter novas experiências. Talvez você seja uma pessoa por natureza introvertida, como 

eu, e fique tentado a não explorar tanto quanto poderia. Não acho que esse seja o melhor modo de pensar 

nessa situação. Você estaria melhor com a mentalidade de agarrar as oportunidades, e crescer através delas. 

Um exemplo claro de um tipo de oportunidade que você não deve desperdiçar é quando você for convidado 

para participar de algum evento. Não hesite em participar e em conversar com as pessoas que lá estarão 

presentes. Talvez você conheça uma pessoa interessante ou aprenda uma coisa nova. 

Por último, acredito que é importante que esteja claro na sua cabeça qual é o motivo pelo qual você quer 

participar desse intercâmbio e conhecer o Japão. Nos últimos anos, parece que a cultura japonesa tem sido 

mais amplamente conhecida (pelo menos na minha percepção) e várias pessoas começaram a ter mais 

interesse no país pelos mais diversos motivos. É importante que você saiba o que você está procurando obter 

através desse processo, que tipo de coisas você está buscando aprender, que tipo de experiências novas você 

está querendo experimentar. Dessa maneira, quando você estiver lá, você já saberá que tipo de coisas você 

deve procurar. 

Poder estudar e morar em outro país é um grande privilégio e uma grande oportunidade também. É uma 

oportunidade que não se deve deixar escapar. 

 
Lago Shinji – entre as cidades de Matsue e Izumo, visto do lado de Matsue. 

 


