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Um programa abrangente. Meu nome é Martino, sou o Coordenador de Relações 

Internacionais brasileiro alocado para a cidade de Komatsu, província de Ishikawa. Comecei 

este trabalho em abril de 2016. Justamente neste ano, o JET Programme está completando 

30 anos desde seu estabelecimento pelo governo japonês. É um programa muito abrangente, 

considerado o maior programa governamental de recrutamento de profissionais estrangeiros 

no mundo: atualmente, quase 5000 pessoas de 40 países trabalham no Japão por este 

programa. Cerca de 90% dessas pessoas são ALTs (Professores Assistentes de Língua 

Estrangeira), e menos de 10% são CIRs como eu. 

Ser um CIR brasileiro. De todos os contratados atuais do JET Programme, cerca de 

95% são provenientes de países onde o inglês é língua oficial. Diante disso, o espaço para 

países como o Brasil no Programa é relativamente reduzido: os brasileiros representam 

menos de 0,25% do número total de contratados, e todos nós exercemos a função de CIR. 

Pensar que faço parte desse seleto grupo de pouco mais de 10 CIRs brasileiros espalhados 

pelo Japão é muito gratificante e aumenta o peso de nossa responsabilidade enquanto 

representantes de nossa cultura e enquanto pontes culturais entre o Brasil e o Japão. 

Ponte entre o Brasil e o Japão. Minha trajetória até chegar ao JET Programme foi a 

seguinte: graduei-me em Relações Internacionais pela USP e, após concluir o mestrado na 

mesma Universidade, fui pesquisador em Tóquio com a bolsa MEXT do governo japonês. 

Após 18 meses no Japão, retornei ao Brasil, onde realizei vários trabalhos relacionados à 

comunidade japonesa e nipodescendente. Minha formação e o contato profissional contínuo 

com o Japão me fizeram perceber essa responsabilidade de ponte entre os dois países de 

uma maneira intensa, em dois aspectos principais. Por um lado, esclarecer aos japoneses as 

circunstâncias e condições em que vivem os brasileiros no Japão, em especial a comunidade 

de trabalhadores. Por outro lado, explicar a esses brasileiros residentes no Japão as 

características peculiares dos direitos e deveres públicos no Japão, e também do 

comportamento social japonês. Acredito que essa consciência de intermediador é 

fundamental para amenizar choques culturais e incrementar o entendimento mútuo. 

Serviços específicos. Dita essa característica básica do trabalho de um CIR enquanto 

ponte cultural, é importante enfatizar que cada órgão contratante estabelece funções 

específicas para seu CIR. Por exemplo, em Komatsu, boa parte dos meus serviços envolve 



tradução e interpretação também em língua inglesa, o que não é uma característica comum 

do serviço dos CIRs brasileiros. Inclusive, recentemente tive a oportunidade de viajar para 

China e Camboja enquanto intérprete oficial do Prefeito para tratar de negociações 

internacionais e assuntos oficiais da cidade. Porém, ainda não precisei fazer palestras sobre 

cultura brasileira em escolas locais, o que parece ser bastante comum para outros CIRs 

brasileiros. Na prática, um CIR só saberá o conteúdo exato de seu trabalho após assumir seu 

posto e começar a exercer suas funções. 

Se você pensa em se candidatar... É importante estar pronto para enfrentar um 

ambiente de trabalho muito rigoroso e exigente. Além do desafio natural de se realizar um 

serviço em duas ou mais línguas, a diversidade de funções e tarefas de um CIR é muito 

grande. Obviamente, isso se reflete na amplitude de vocabulário em japonês e português 

exigidos para desempenhar a função, que pode incluir as mais diferentes áreas de 

conhecimento e requer aperfeiçoamento contínuo. Oportunidade e experiência valiosas, 

contrapartidas condizentes.  

 

 

* Este texto foi enviado por Martino Gabriel Musumeci na ocasião das inscrições para o JET 

Programme 2017, sendo proibida a sua reprodução parcial ou total sem autorização prévia 

do autor. 

 


