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1.O que motivou a vinda da família ao Japão? 

 

*Wallace* - Eu já tinha tido a experiência de trabalhar no Japão de 1992 a 

1994 e minha esposa tinha curiosidade em conhecer o país. 

Em fevereiro de 2015, após fechar o comércio que eu tinha no Brasil, decidi 

voltar a trabalhar na minha area de formação, que é Ciência da Computação. 

Porém, como já estava fora da area havia doze anos e por ter mais de quarenta anos 

de idade, sabia que não seria fácil, então decidi vir para o Japão trabalhar enquanto 

estudava e me preparava para voltar a trabalhar com computação. Minha esposa 

trabalhava no Banco do Brasil e por isso pode tirar licença por alguns anos, isso 

facilitou nossa decisão. 

 

*Cinthia* - Temos duas filhas que estavam com quinze e onze anos, nesta idade 

poderiam continuar os estudos aqui e teriam uma experiência em outro país podendo 

aprender sobre a cultura, o idioma e os costumes do Japão. 

Sempre tivemos vontade de fazer um intercâmbio cultural e morar com nossas filhas 

em um país estrangeiro, porém nunca tivemos recursos para isso, no caso do Japão 

podemos trabalhar para nos sustentar e viver em família esta rica experiência. 

 

 

2.    Porque a escolha da cidade de Echizen? 

 

*Wallace* - Na verdade não foi uma escolha nossa, em princípio iriamos para o 

município de Matsue na provincia de Izumo, porém a empreiteira acabou nos 

direcionando para Echizen, devido as características da família com duas filhas, seria 

preciso morar próximo as escolas e morar em uma cidade com estrutura para receber 

uma família com escola perto, e eu minha esposa  teriamos que trabalhar juntos, 

então acho que a empreiteira preferiu nos encaixar aqui em Echizen. 

 

3. E o que acharam de morar no município de Echizen? 

*Wallace* - Acho que por termos filhas em idade escolar, foi uma boa escolha da 

empreiteira, porque em Izumo não há tradutoras nas escolas e isso na época foi muito 

importante. Eu e minha esposa não falamos japonês e as meninas também não falavam 

quase nada, o apoio das intérpretes foi essencial. Para quem tem filhos e quer

educá-los em uma cidade mais pacata, Echizen e uma ótima opção. 

Para ns a cidade foi uma surpresa porque quando pensamos em cidades japonesas já





1.A família, casal e dois filhos homens aportaram na terra do Sol nascente no ano de 

1995, foram vários motivos que impulsionaram essa decisão. O sonho de morar num país 

com uma economia estabilizada e vivenciar uma qualidade de vida ímpar num país de 

primeiro mundo, já permeava a mente do casal.  

O momento definitivo para a mudança ocorreu após uma grande insatisfação emocional e 

material vivida pelos brasileiros em geral na época, pois o país passava por uma 

hiperinflação. Nesse ano o Brasil passou por uma reforma econômica e monetária, onde 

foi instituído o Plano Real e a nova moeda, o real. 

 

2. A escolha da província e cidade não foi escolha própria, ocorreu por outrem, por 

agências de trabalho japonesas que recrutavam trabalhadores brasileiros com 

descendência japonesa. O Japão passava por um grande crescimento econômico, a 

chamada bolha econômica e precisava de trabalhadores para impulsionar a economia do 

país. 

 

3.Morar em Echizen nos proporciona um bem-estar enorme é uma cidade pequena com 

uma paisagem belíssima, montanhas e um litoral com água límpida e cristalina, um clima 

bem definido em todas as estações. A cidade oferece muitos eventos culturais, 

resgatando sempre a tradição, aliando a natureza e os costumes, compartilhando com a 

geração mais nova. 

  

4. Educar os filhos em Echizen penso ser um privilégio, pois a cidade possui uma efetiva

estrutura e suporte educacional com assistentes e tradutores brasileiros em todos os 

setores da cidade, nas instituições escolares, nos departamentos da Prefeitura Municipal, 

o que facilita e tranquiliza muito a vida dos brasileiros na cidade. 

 

5.A convivência com os nativos japoneses acontece através da instituição designada 

Associação Internacional de Echizen (EIA) que proporciona muitos eventos para 

compartilhar a cultura japonesa com os estrangeiros residentes no município. São muitos  

eventos durante o ano todo. Acontece sempre um intercâmbio cultural, com estrangeiros 

de várias nacionalidades mostrando um pouco de sua cultura. 

Nessa associação também é oferecida aula do idioma japonês com professores

japoneses voluntários, compartilhando os valores e a cultura japonesa. 







CONFEITARIA 
JUN

SE VOCÊ PROCURA UM DELICIOSO PARFAIT DE FRUTAS AQUI EM 
ECHIZEN, ESTA É A CONFEITARIA IDEAL!
HÁ VÁRIOS TIPOS DE PARFAIT COM DELICIOSAS FRUTAS DA ESTAÇÃO！
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