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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA DE GOIÁS

Cem anos da imigração japonesa no Brasil. Pensar quão difícil e doloroso
foi a decisão de emigrar para um país totalmente desconhecido em viagem de
navio, em condições precárias, sem nenhum conforto e com duração em torno
de 60 dias. Foi uma decisão de bravura e de determinação, estimulado pelas
condições reinantes no Japão no início do século XX eram extremamente
desfavoráveis, pois não havia trabalho suficiente para toda a população. Essa saga
começou com o navio Kasato Maru que no dia 18 de junho de 1908, portanto a
cem anos atrás, atracou em Santos com os primeiros imigrantes. Aqui chegando,
as condições de trabalho a que foram submetidos nas fazendas de São Paulo
contrariaram o sonho de um eldorado que pensavam encontrar. Tiveram que
lutar com muita tenacidade, muita dedicação, muita perseverança para superar as
dificuldades e conquistar o seu meio de sobrevivência.

Já na década de 1920, estimulados pela possibilidade de uma vida
melhor, alguns resolveram migrar para Goiás. Um Estado que tinha muito a
crescer e desenvolver e oferecia oportunidades para quem tivesse
determinação para o trabalho.

A publicação do livro só foi possível graças ao trabalho incansável e
determinado da pesquisadora, doutora e professora Cecília Noriko Ito Saito.
Sem a sua dedicação e empenho não teríamos condições de elaborar o presente
trabalho. À Cecília, portanto, o nosso muito obrigado. Obrigado por muitas



noites em branco trabalhando, voluntariamente, por este projeto.
O nosso agradecimento à professora Fátima Alcídia da Costa Mota que,

gentilmente, cedeu o seu trabalho de mestrado intitulado “Imigração Japonesa
em Goiás: a colônia ou a ilusão do Cerrado?” que tanto contribuiu para a
presente publicação.

O nosso muito obrigado a todos os demais que contribuíram para a
realização do presente trabalho: professores e doutores Christine Greiner, Marco
André Vinhas de Souza e Clélia Mello, do Centro de Estudos Orientais da PUC
de São Paulo; pesquisador e professor mestre Celso Norimitsu Mizumoto da
USP que está publicando o livro “Cerrado e seu brilho” em comemoração ao
centenário de imigração; membros da Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás,
Eiju Seino (Presidente do Conselho Administrativo), diretoras e professoras Takako
Okido, Sílvia Tiemi Ywamoto; e a todos os outros ajudantes voluntários.

Goiânia, 20 de Fevereiro de 2008.

Junichiro Sado.



PALAVRAS DA COMISSÃO ORGANIZADORA

O encontro inicial, que deu origem a esta publicação, ocorreu em
2005 pela contribuição do ex-diretor da Escola Modelo de Língua Japonesa de
Goiás, Sr. Mário Suguri, quem idealizou este projeto, mas que por motivos de
saúde precisou ausentar-se, deixando a semente que ora germina. A idéia do livro
foi retomada pelo atual presidente da ANBG, Sr. Junichiro Sado, que, de forma
constante e participativa procurou dar combustível para esta realização. Em 2007,
quando debruçávamos sobre algum material de apoio, soubemos que a professora
Fátima Alcídia estava a nos procurar para apresentar sua dissertação de mestrado.
Nosso primeiro contato aconteceu nas dependências da Escola Modelo, sendo um
momento bastante oportuno e que possibilitou o trabalho em parceria.

Ao somarmos forças, também conseguimos dividi-las, distribuí-las
na medida em que possibilitasse uma boa atualização de informações. O presidente
convidou-me para coordenar e constituir a comissão executiva, composta por uma
equipe de parceiros pesquisadores. O trabalho teve também o apoio incondicional
da coordenadora do Centro de Estudos Orientais da PUC-SP Profa. Dra. Christine
Greiner, do jornalista e Prof. Dr. Marco Souza, da Profa. Dra. Clélia Mello; do
empresário e pesquisador pela USP Prof. Ms. Celso Norimitsu Mizumoto; do
Diretor da Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás Sr. Eiju Seino; da Diretora
e Profa. Takako Okido; da professora e secretária da ANBG Tiemi Ywamoto;
destacando ainda o labor da criação e da diagramação de Eduardo Nery e Cláudia

Junichiro Sado,
Cecília Saito,
Eiju Seino,
Tiemi Ywamoto
e Celso Mizumoto



Hiromi Okido; sem esquecer também o apoio dos amigos, associados, alunos,
pais e professores da Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás que não
mediram esforços para viabilizar esta publicação. Muito Obrigada a todos!

Revisitar o passado em busca de traços que identifiquem a história de
um povo é como ir aos poucos puxando o véu das várias camadas que sedimentam
a constituição dos fatos marcantes vividos. Podemos dizer que no Estado de Goiás
não foi tão diferente do percurso da maioria dos imigrantes japoneses pioneiros
em sua investida Brasil adentro, cuja luta imprime-se em cada relato ou em cada
imagem registrada. Em resposta às questões acerca dos sonhos e conquistas que
aguçam nosso imaginário, sobressaem-se momentos que salientam o caráter, a
persistência e a disciplina que tornou o povo nipônico conhecido mundialmente.
As descobertas trazem experiências exploratórias que mesclam opacidade e brilho
nos sentimentos e emoções, recheadas pelas palavras e imagens escritas e
perpetuadas nas lembranças ao longo do percurso histórico.

De um modo geral, o Brasil passou a fazer parte do cotidiano de
muitos nipônicos com a chegada do primeiro navio japonês Kasato Maru. Este
navio partiu no dia 28 de abril de 1908 do porto de Kobe para o Brasil, chegando
aqui no dia 18 de junho do mesmo ano. A primeira grande leva de imigrantes
aportou em Santos trazendo 781 pessoas de diversas províncias, após cinqüenta e
dois dias, e percorrendo cerca de vinte e uma mil milhas marítimas. Este foi um
dos fatores que tornou possível o início do encontro de dois povos que se
desconheciam totalmente e ao mesmo tempo, o início de um bem sucedido processo
migratório que atualmente envolve não só a vinda ao Brasil, mas igualmente, a ida
e a integração de descendentes nipo-brasileiros à sociedade japonesa.

A Associação Nipo Brasileira de Goiás e a comissão executiva desta
publicação chegam ao instante em que a obra está sendo entregue à apreciação da
sociedade. Neste clima festivo, estendemos aqui os nossos sinceros
agradecimentos a essas pessoas tão especiais. Sob esse ângulo, reforçamos também
os votos de felicidade àqueles que deixaram suas marcas no coração do movimento
imigratório e que nos possibilitou trazer nova luz ao imaginário do leitor.

Parabéns Goiás pelo Centenário da Imigração Japonesa no Brasil!

Cecília Noriko Ito Saito
Coordenadora

Tiemi Ywamoto
Secretária da ANBG



PALAVRAS DA CO-AUTORA

O convívio com famílias japonesas em Goiânia desde a década de
60, sempre me levou a pensar acerca dos motivos que atraíram essa comunidade
para as terras goianas.

Ao cursar História tive os primeiros contatos com a atividade de
pesquisa em suas múltiplas metodologias, quando passei a sentir o quanto é
prazerosa a investigação histórica. Posteriormente, como mestranda do Curso
de Pós-graduação em História das Sociedades Agrárias, oferecido pela UFG,
pude definir o tema cujo desenvolvimento veio a constituir a dissertação de final
de curso. Nesse momento, associei o interesse em resgatar aspectos históricos
da imigração japonesa em Goiás à possibilidade de realização de um projeto de
pesquisa há muito pensado.

Com o apoio da orientadora, Profa. Dra. Dalísia Elizabeth Martins
Dolles, foram definidas as etapas e a metodologia para a realização desse resgate:
recorreríamos às fontes bibliográficas e documentais, as quais incluíam também
pesquisa de campo, por meio da coleta de depoimento de pessoas que vivenciaram
o processo em estudo.

O desenvolvimento desse trabalho me levou à busca de famílias
japonesas residentes em Goiânia, Nerópolis, Inhumas e Goianápolis, incluindo
as que habitavam as zonas rurais desses municípios.

A vivência dessa atividade, inicialmente estimulada pelas leituras e



pesquisas documentais/cartoriais, tornou-se muito rica a partir da realização das
entrevistas com os imigrantes, recolhendo suas histórias de vida. Com o início
desse trabalho foi se consolidando uma relação entre pesquisadora e entrevistado
fundamentado em um clima de acolhimento e confiança. Esse fato contribuiu
significativamente para o sucesso do levantamento.

O resultado imediato dessa investigação foi a produção da dissertação
anteriormente referida, uma das exigências para a obtenção do título de Mestre
em História. Foi defendida em 1992 tendo sido reconhecida pela banca
examinadora a relevância e a qualidade da pesquisa.

Em função das características de um texto acadêmico, essa dissertação
não se constituía nesse momento, em uma obra de leitura acessível às pessoas,
especialmente, os imigrantes a quem entrevistei os quais eram em grande
número, agricultores ou comerciantes com pouco nível de escolaridade. Em
síntese, eram pessoas simples, que não tiveram acesso a níveis mais elevados de
estudos em função da premência posta pelo trabalho.

A iniciativa da Associação Nipo-Brasileira de Goiás em promover a
publicação de parte dessa pesquisa, em comemoração ao centenário da imigração
japonesa no Brasil, vem possibilitar a divulgação desse resgate histórico, por
meio de uma linguagem mais acessível àqueles que se interessam pelo tema.

Na condição de co-autora dessa publicação vejo com alegria a
oportunidade de restituir aos sujeitos de um processo histórico, o registro e o
estudo compreensivo do mesmo. Em virtude da idade avançada dos (as)
entrevistados (as), muitos deles já não estão entre nós, mas seus descendentes
certamente gostarão de conhecer a trajetória de seus antepassados. Caminhada
que se deu a partir do enfrentamento de situações adversas, mas superadas por
uma postura corajosa e confiante em dias melhores.

A expansão numérica e geográfica da colônia japonesa em Goiás, a
atuação de seus integrantes nas várias atividades econômicas do Estado, evidenciam
esse poder de superação e crescimento.

Goiânia, 23 de Janeiro de 2008.

Fátima Alcídia Costa Mota.
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PREFÁCIO
ANTES DE TUDO, O SACRIFÍCIO DOS
PIONEIROS VALEU A PENA!

A comemoração de um marco tão importante, como este Centenário,
apesar de todas as festividades promovidas, não estaria completa se não contasse
com a edição de um livro ou de alguma mídia digital (para ser coerente com o
progresso dos dias atuais!).

Imprimir nas páginas de um livro (ou gravar na mídia) é um ato
responsável pela preservação da história e das idéias de uma (ou várias) gerações
(ou grupos). É, ao mesmo tempo, um instrumento de revisão e reflexão dos
caminhos percorridos, das conquistas e dos equívocos. É também a marcação de
um tempo que pode representar o fim e/ou começo (depende da perspectiva de
cada um!) de uma etapa na história de uma sociedade.

Consciente dessa missão, a presente edição, “Meia Volta ao Mundo,
Imigração Japonesa em Goiás”, reúne a multiplicidade de facetas de uma história
que tem como palco o Estado de Goiás, região que, para muitos dos brasileiros,
só passou a ter maior significado com a exploração agrícola do Cerrado a partir
década de 70. No entanto, nesse local, a presença de imigrantes japoneses remonta
ao ano de 1910 e, começa a ganhar destaque a partir de 1929, fase áurea do
movimento de japoneses ao Brasil.

É uma publicação que, ao mesmo tempo em que toma como
referência as pesquisas para dissertação de mestrado da Professora Ms. Fátima
Alcídia Costa Mota, do Departamento de História da Universidade Federal de
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Goiás, e as contribuições de pesquisadores do Centro de Estudos Orientais da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, não se esqueceu de dar voz aos
protagonistas registrando as memórias daqueles que deram os primeiros passos
dessa história e de incluir as merecidas homenagens às gerações pioneiras de
imigrantes japoneses. E, no fechamento da edição, as mensagens dos jovens
carregadas de significativo simbolismo neste momento do Centenário em que
os olhos também devem estar voltados para o futuro, não somente para o passado.

Portanto, queria ressaltar a importância dessa obra – e convidá-los à
leitura dela -, por seu aspecto documental ao reunir estudos e depoimentos sobre a
atuação dos imigrantes japoneses na região central do país, um assunto que, até o
momento, não tinha recebido o merecido destaque. Além disso, ao mesmo tempo
em que vivifica a memória dos pioneiros, enfoca a atualidade enfatizando o
compartilhamento da cultura japonesa (talvez mais apropriado seria defini-la como
“nipo-brasileira”!) em nossa sociedade e que há muito deixou de ser exclusividade
dos imigrantes japoneses e seus descendentes.

Desde que fui eleito para a presidência do Bunkyo e da Associação do
Centenário, tenho sido convidado para participar de inúmeros eventos, em diferentes
locais do país. No presente ano, com as comemorações do Centenário, os
compromissos triplicaram e assumiram uma amplitude incrível, exigindo dedicação
exclusiva do corpo diretivo. A despeito do cansaço físico, queria destacar, com a satisfação
diante do vivo interesse de todos os brasileiros em relação a essas comemorações e
eventos, consequência, sem dúvida, da alta consideração dispensada à comunidade nipo-
brasileira e aos seus descendentes.

Essas evidências apontam que estamos trilhando os caminhos de
um Brasil multicultural que, também, tem a cultura japonesa como um dos
ingredientes importantes. Se num passado distante alguns equívocos foram
cometidos, lutamos pela consolidação de uma nação mestiça em que seus filhos,
cada vez mais distantes de preconceitos e discriminações, em paz, estão uníssonos
em busca do bem comum.

Finalizando, queria ressaltar que, nós, velhos imigrantes de
japoneses, observamos tudo isso cheios de orgulho e emoção na medida em que
isso revela, antes de tudo, que o sacrifício dos pioneiros valeu a pena.

Kokei Uehara
Presidente da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assistência Social
Presidente da Associação para Comemoração
do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil
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CONGRATULAÇÕES DO
EMBAIXADOR DO JAPÃO

Parabenizo cordialmente a Associação Nipo Brasileira de Goiás pela
publicação de “Meia Volta ao Mundo, Imigração Japonesa em Goiás”.

Neste ano de 2008, tanto no Japão como no Brasil, estão programadas
diversas atividades e eventos em comemoração ao Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. Reitero meus cumprimentos à Associação por esta
maravilhosa obra que, focando nos japoneses que fincaram suas raízes em terras
goianas, visa deixar o legado desses pioneiros para as gerações futuras.

A história da imigração japonesa no Estado de Goiás remonta à década
de 1910. De início, os imigrantes dirigiram-se para os trabalhos agrícolas,
sobretudo nas lavouras cafeeiras, e, sem se esmorecerem perante as inúmeras
adversidades, através do esforço e da criatividade, fixaram-se em Goiás, tornando-
se os pioneiros da comunidade nipo-brasileira na região. Após, várias outras
famílias de imigrantes transferiram-se para a região e, atualmente, cerca de 2.000
nipo-descendentes habitam Goiás, dedicando-se à culturas de diversos gêneros
agrícolas em inúmeras fazendas, avançando também em uma ampla gama de
áreas como o comércio, a indústria, a política, a educação e a cultura, gozando de
grande confiança e alto conceito perante a sociedade brasileira.

Jamais devemos nos esquecer que a prosperidade da comunidade nipo-
brasileira, bem como sua contribuição para a sociedade brasileira, dos dias atuais,
foi edificada sobre a história de sangue e suor dos pioneiros imigrantes que
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enfrentaram um clima, um idioma, cultura e costumes completamente diferentes
de um mundo totalmente novo que era o Brasil. Volvendo meus pensamentos
para os sofrimentos passados por aqueles pioneiros, não posso deixar de manifestar-
lhes os meus mais profundos sentimentos de gratidão e reverência.

Nos últimos anos, o Japão e o Brasil estão estreitando os laços, não
somente na área econômica e comercial, mas também na cultura, nas ciências, na
cooperação tecnológica e no intercâmbio humano. E, mais recentemente, o padrão
japonês de TV digital foi adotado pelo Brasil, o primeiro país no mundo a adotá-
lo fora do Japão. Outrossim, é grande a expectativa pelo estabelecimento de
relações de cooperação entre ambos os países em áreas como a dos
biocombustíveis e a dos trens de alta velocidade. Em suma, as relações nipo-
brasileiras estão se tornando cada vez mais amplas.

Estou convicto de que, à medida que o Japão e o Brasil forem
promovendo relações de amizade de longo prazo, daqui para a frente, um
empenho ainda maior da comunidade nipo-brasileira de Goiás terá um sentido
ainda mais relevante.

Saúdo sinceramente todos aqueles que se empenharam na publicação
de “Meia Volta ao Mundo, Imigração Japonesa em Goiás”, desejando sucessos ainda
maiores para a Associação Nipo Brasileira de Goiás. Concluo minhas congratulações
pelo lançamento desta obra, na certeza de que ela servirá de pedra-fundamental para
uma ampliação e um aprofundamento ainda maiores das relações nipo-brasileiras,
não somente em Goiás, mas para todo o Brasil e o Japão.

Ken Shimanouchi
Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Japão na República
Federal do Brasil
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NOSSA GRATIDÃO AOS JAPONESES

         O Brasil e Goiás, em particular, são muito gratos aos japoneses que
para cá vieram cheios de sonhos e esperança, buscando construir um futuro
promissor. A imigração japonesa para o Brasil é uma história de muita luta,
sofrimento, trabalho e dedicação de um povo obstinado que ajudou enormemente
na construção de um país melhor, mais humano e produtivo.
         Este livro “Meia volta ao mundo, imigração japonesa em Goiás”,
que está sendo publicado, nos ajudará a conhecer mais ainda os detalhes dessa
saga japonesa, que tanto benefício trouxe ao nosso país e a Goiás. A imigração
japonesa é uma das passagens mais importantes da história do Brasil. Deixou
marcas profundas no comportamento e na economia do País.
         Há cem anos, exatamente no dia 18 de junho de 1908, a primeira
turma organizada de trabalhadores japoneses pisou em nosso solo. Esses homens
e mulheres vieram em busca de trabalho na imensidão das terras brasileiras.
         Trouxeram na bagagem além de muita esperança e disposição para o
trabalho, uma cultura rica e bem particular, que pouco a pouco foi incorporada
pelos brasileiros com muita alegria. Essa mudança representou, para eles, a
descoberta de um enigmártico mundo novo.
         Esta imigração é um fenômeno tão importante que hoje o Brasil já
abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. Goiás também acolheu muitos
irmãos japoneses. E hoje é um exemplo eloquente do peso desta cultura que
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chegou e ficou, cativando os brasileiros por sua riqueza e tradição.
         Os frutos desta integração continuam aparecendo cem anos após o
início da imigração. E nosso Estado é grato aos japoneses goianos que aqui
construíram um passado que orgulha e constroem um presente de dignidade e
honradez, com a perspectiva de um futuro cada vez mais promissor.
         Os japoneses se tornaram brasileiros de adoção, coração e
nascimento e são hoje motivo de orgulho e gratidão para nosso país e nosso
povo.
         Abraço com carinho toda a comunidade japonesa brasileira e, em
especial, a que vive em Goiás, convive harmoniosamente com nossa gente no
dia-a-dia, e nos ajuda com seus exemplos de dignidade, paz, amor e trabalho
na construção de uma vida mais digna, humana e melhor.
 

Alcides Rodrigues
Governador do Estado de Goiás
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ENSINAMENTOS E GRATIDÃO

O centenário da imigração japonesa no Brasil é o momento
apropriado para que se manifeste o mais singelo de todos os sentimentos: a
gratidão. Não há outra forma de reconhecer o rico papel desempenhado pelos
japoneses na consolidação da identidade do povo brasileiro ao longo do último
século. Suas características, emolduradas na retidão, no trabalho incansável e na
tradição milenar, serviram de exemplo para uma Nação que ainda procurava o
seu espaço no cenário mundial.

A contribuição social e histórica dos imigrantes japoneses pioneiros e
seus descendentes na vida deste país tem um valor imensurável. O mesmo acontece
em relação ao Estado de Goiás. Somente os destemidos, os corajosos enfrentariam
uma infinidade de problemas relacionados ao clima e à alimentação, no final da década
de 20, em busca de uma vida melhor para os seus familiares. Venceram, diga-se de
passagem, graças a uma das maiores virtudes do povo japonês: a obstinação.

Faço esse comentário por conhecimento de causa. Desde o tempo em
que estudei na Escola Técnica Federal, em 1950, pude estreitar o relacionamento com
famílias japonesas pioneiras, entre as quais destaco os Watanabe. Chamava-me atenção
o caráter, a disciplina e a inteligência de seus integrantes, profissionais que em pouco
tempo passaram a ocupar posições de relevância na sociedade goiana.

Quando me refiro à família Watanabe é para citar apenas um exemplo.
Poderia, também, mencionar os Fukuoka, os Matsuda, os Matsuoka, os Nagato,
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os Yoshida e tantos outros. Ou mesmo a família de João Yano, que foi meu
professor na Escola de Comércio de Campinas. Exatamente para não cometer
injustiças, assumi uma posição quando ocupava o Ministério da Agricultura. Em
uma única solenidade, foram condecoradas todas as famílias de imigrantes
japoneses, reafirmando o apresso e o reconhecimento dos brasileiros aos seus
irmãos oriundos da terra do Sol Nascente.

Os eventos realizados pela Associação Nipo-Brasileira de Goiás, com
ênfase para o Bom Odori, representam o que há de melhor em se tratando de
confraternização entre as pessoas. Já disse algumas vezes e repito novamente: a
recepção sempre gentil e o tratamento dispensado pela colônia japonesa
transformaram-me em um freqüentador assíduo de seus encontros, tamanha a
cumplicidade, o ambiente familiar e a sinceridade de propósitos. Feliz o povo
que mantém suas raízes e encanta as novas gerações!
 Não foi por acaso que optei pela informalidade ao comentar a
imigração japonesa no Brasil, mais especificamente em Goiás. Tenho imenso
carinho pelo povo japonês, fato que me torna um admirador inconteste de
suas ações. Foi assim como ministro de Estado, senador da República,
governador, deputado estadual, prefeito e vereador. Quando o assunto é
gratidão, o que menos importa é o cargo. Afinal de contas, é o cidadão Iris
Rezende Machado que tem mais a agradecer pelos ensinamentos recebidos da
colônia japonesa em 50 anos de vida pública.    

          
Iris Rezende
Prefeito da cidade de Goiânia
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PALAVRAS DE SAUDAÇÃO 

E DUPLA ALEGRIA 

Para comemorar o centenário da imigração 
japonesa no Brasil neste ano, dirijo estas palavras de 
cumprimento como Coordenador da Administração 
da Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás. 

Nossa escola foi fundada em novembro 
de 1998, através de grande esforço e dedicação dos 
nossos pais e veteranos e também, pela ajuda financeira 
do governo japonês, por meio da JICA. Portanto, para 
nós ligados à escola, este ano significa dupla alegria. 
Apesar da maioria dos residentes no Estado de Goiás 
serem nissei e sansei e não fazerem uso da língua 
japonesa diariamente, os pais incentivam seus filhos a 
estudarem a língua e a participarem dos eventos da 
escola tais como o Speech Contest e o Bunkasai (Festival 
da Cultura Japonesa). Graças a estes interesses estamos 
conseguindo nos dedicar à transmissão dos costumes 
e culturas japonesas, além de lecionar a língua. 

A t u a l m e n t e há cerca de 100 a lunos 
es tudando na nossa escola, inclusive alunos não 
descendentes. E também existem muitos alunos com 



MEIA VOLTA AO MUNDO 

intenção de estudar no Japão como bolsista. Tivemos 
vários formandos desta escola que conseguiram 
complementar seus estudos no Japão e tiveram 
contato direto com os japoneses e sua cultura. 

Vamos nos esforçar cada vez mais no 
sentido de podermos oferecer ambientes favoráveis 
e atraentes para os alunos. Portanto, solicitamos a 
todos os colaboradores a continuidade na ajuda 
espiritual e financeira, hoje e sempre. 

Estamos com sólida intenção de manter 
esta escola para os alunos e para a sociedade nipo-
brasileira a fim de estabelecer melhores laços entre 
estas duas sociedades e assim, podermos comemorar 
110° e 120° aniversário da colônia japonesa. 

Goiânia, 08 de maio de 2008. 
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Eiju Seino 
Coordenador de Administração da 

Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás 
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APRESENTAÇÃO

 Em 1910, dois anos após a chegada do
primeiro navio de imigrantes japoneses ao Brasil, as
empresas de emigração nipônicas passaram a investir
na compra de terrenos de mata virgem para a
instauração das colônias. Assim, os imigrantes viriam
ao Brasil como proprietários, em longo prazo, de lotes
de terras revendidas pelas empresas de emigração,
passariam à condição de agricultores independentes e
emergentes. Por ser um Estado ainda pouco habitado,
repleto de terras cultiváveis e integrado ao sudeste
pelo sistema ferroviário, o Estado de Goiás começou
a atrair um número considerável de imigrantes
japoneses que foram, pouco a pouco, realizando o
sonho de tornarem-se proprietários rurais e também
alicerces importantes não só para a história do Estado
como para a história do Brasil.

Kasato Maru atracado no Porto de Santos,
1908. (fonte: Museu Histórico da Imigração
Japonesa).
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A primeira caravana de imigrantes japoneses chegou ao município goiano
por volta de 1929, sendo composta por trinta pessoas de sete diferentes famílias,
entre elas, a família Yoshida, Aratake, Nishimura e outras. Em 1930, chegaram
outras 24 famílias, entre elas, as famílias Matsuoka, Taia, Namba, Massuda; em
1931, vieram as famílias Kuramoto, Iwamoto e Fukushima. Alguns anos depois,
já em 1955, registrou-se a chegada da família Itii (cf. Jornal de Nerópolis, Fev/
1988, p.6). Segundo a pesquisadora Fátima Alcídia Costa Mota (1992), a vinda
dos imigrantes aconteceu por movimento espontâneo, desvinculado da ação do
Estado e sendo considerada de pequena expressividade do ponto de vista
quantitativo. Além das dificuldades próprias dos processos de deslocamento pelas
quais normalmente passavam os imigrantes, em Goiás os obstáculos e restrições
se lhes impuseram, componentes de um momento político nacional que passou
a se configurar no Brasil a partir da Revolução de 1930.

A escolha pelo Estado de Goiás se deu devido ao cultivo do café e a
influência do prefeito da cidade de Anápolis, segundo o qual, as terras da região
seriam devolutas, cabendo aos interessados, apenas o pagamento de uma taxa no
ato do cadastramento e recebendo logo em seguida as escrituras definitivas de
posse das terras. A figura de um veterinário japonês e prestador de serviços da
cidade de Catalão-GO tornou-se comentada pelos imigrantes pioneiros, como
alguém que transmitia credibilidade ao incentivar a idéia do prefeito.

A plantação de café foi uma atividade desastrosa para os inexperientes
agricultores que, além de não contarem com a técnica básica necessária para o
plantio inicial, descobriram que o solo não tinha as características favoráveis
que imaginavam ter. No final dos anos 30, para piorar a situação, foram
surpreendidos por uma forte geada que inviabilizou o andamento de novos
investimentos com o café. Com isso, muitas famílias acabaram tendo que partir
para outras localidades em busca de novas soluções. Muitas pessoas mudaram-
se para Inhumas - GO e outras para o interior do Estado de São Paulo. A
grande decepção ocorreu por conta da credibilidade por eles depositada nas
palavras do prefeito de Anápolis e do veterinário japonês, quando entregaram
parte de suas economias para as taxas de escritura e sequer obtiveram qualquer
retorno ou ressarcimento pelos danos ocorridos.

A adaptação aos costumes brasileiros foi bastante difícil, principalmente
em relação à comunicação e à alimentação. A dificuldade com a fluência no idioma
e a diferença nos hábitos alimentares foram motivos suficientes para provocar o
afastamento de muitos habitantes da colônia de Nerópolis e arredores. A
comunidade local também reagia negativamente aos estrangeiros, mostrando
desconfiança e estranhamento.

A maioria dos imigrantes japoneses atuou na agricultura, mas algumas
famílias também se destacaram no comércio e na indústria, como é o caso das
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famílias Tani, Yoshida e a família Taia (que montou a primeira cerâmica
da região). Os descendentes destas famílias e de outras que vieram
posteriormente, de um modo geral, integraram-se totalmente ao ritmo de vida
da região. Muitos descendentes conquistaram respeito em vários segmentos
profissionais, tornando-se referência em suas áreas de atuação. Destaca-se ainda,
a questão pela qual o povo japonês e seus descendentes tornaram-se
mundialmente conhecidos, em relação principalmente ao seu caráter, honestidade,
disciplina e coragem. Atualmente, os imigrantes japoneses e seus descendentes
continuam estabelecendo laços culturais importantes com o país de origem pelas
celebrações de inúmeros eventos típicos, tradicionalmente comemorados na
comunidade e apreciados pelos não descendentes.

Portanto, resgatar as lembranças deste trajeto intrincado e vitorioso é
uma tarefa urgente e indispensável para se conhecer e para manter viva a memória
de um dos menos reconhecidos núcleos de imigração japonesa deste país. É com
este intento em vista que este livro propõe ao longo de suas páginas traçar um
percurso que não será expresso somente em palavras, mas também em imagens.

Após breve síntese, anunciamos a constituição desta obra: o Capítulo I
procura resgatar o percurso histórico da imigração japonesa no Estado de Goiás,
fundamentado pela dissertação de mestrado da Profa. Ms. Fátima Alcídia Costa
Mota. Este capítulo conta ainda com a colaboração dos pesquisadores do Centro
de Estudos Orientais, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na
escritura do texto e no levantamento de dados bibliográficos complementares.

O Capítulo II procura trazer os relatos dos imigrantes pioneiros abordados
em forma de entrevistas realizadas, em um primeiro momento, pela professora
Fátima Alcídia e cujas experiências ilustram o percurso inicial do processo de
imigração no Estado de Goiás; e em um segundo momento, soma-se às
entrevistas (realizadas em 2007) com outros imigrantes e seus descendentes.

A cultura japonesa, palco secular de tradições, costumes e produções
muito próprias possui uma visualidade distinta que reflete em variações culturais.
Entre sua identidade e sua circulação, as imagens resultam de uma estrutura

Cerâmica Taia, Nerópolis, 1948.
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cultural extremamente complexa que exibe os sinais de uma sociedade plural,
mutável, com grande capacidade de adaptação e capaz de manter a singularidade
marcando as culturas de outros países. Nesse sentido, o Capítulo III registra em
imagens e letras, a trajetória dos imigrantes e seus descendentes, sendo
constituído por páginas elaboradas com imagens em preto e branco e coloridas.

O Capítulo IV procura abordar a formação da Associação Nipo-Brasileira
de Goiás em Goiânia, através de uma breve descrição histórica escrita pelo seu
atual presidente Sr. Junichiro Sado e fundamentada pela Revista 50 anos ANBG,
organizada por Josye Tomo e publicada pela própria Associação em 2006 e também
pela obra do jornalista japonês  Shigeji Ikeda. Logo após, segue-se à descrição
histórica e à formação da Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás, localizada
junto à sede da Associação, cujos dados foram coletados em entrevistas e revistas
especializadas. Após a narrativa histórica, a Associação Nipo-Brasileira de Goiás
renderá homenagem aos imigrantes que atualmente contam com idade acima de
80 anos.

Do passado de lutas no setor agropecuário, inúmeras mudanças ocorreram
no fenômeno da imigração japonesa no Brasil. O intuito do Capítulo V é destacar
em forma de artigos as heranças culturais e a repercussão advinda da ação dos
imigrantes japoneses no Brasil e no Estado de Goiás, enfocando ainda o
movimento inverso com o fenômeno dekassegui, que é a partida dos
descendentes em busca de oportunidades de trabalho no Japão.

Nas considerações finais, a mensagem deixada pelos jovens procura
simbolizar a continuidade de uma ligação entre as gerações, plantando um desafio
para o próximo centenário, sobretudo desejando que essas gerações possam levar
o projeto de sucessiva comemoração adiante.
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Capítulo I
Imigração Japonesa em Goiás
Percurso Histórico

Para melhor compreendermos os fatos que antecederam a chegada dos imigrantes
japoneses ao Brasil, é importante lembrar que as migrações ocorridas no século XIX tiveram
seu dinamismo determinado pela expansão do capitalismo a nível mundial em suas diferentes
fases. No caso do Japão, acontece o desenrolar do processo de modernização pela Restauração
Meiji, iniciada em 1868. A economia passa de um sistema feudal para o capitalista fortalecendo
o Estado, sob influência de outras nações em estágios de desenvolvimento mais avançados
como a Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e Holanda.

Intensifica-se nesse período o processo de expropriação da terra no Japão, e o
principal mecanismo empregado para a sua consolidação foi o aumento progressivo dos
encargos tributários, provocando o deslocamento dos camponeses para a cidade e o
reagrupamento das suas terras nas mãos das classes dirigentes e do Estado. O emprego desse
tipo de pressão sobre os pequenos e médios proprietários era uma prática comum, entre
outras, na expansão capitalista em fase de acumulação primitiva, conduzindo-os a um
endividamento crescente. Para a quitação desses débitos foram obrigados a lançar mão de
empréstimos mediante a hipoteca de suas propriedades. Assim, passaram de devedores a
proprietários expropriados e destes, a arrendatários das terras que antes eram suas. Nessa
condição, a sobrevivência no campo foi se tornando impossível, obrigando-os a procurar
alternativas de trabalho na cidade.

Nessa mesma época, o Brasil passava por modificações internas sob influência
do capitalismo europeu. Pressionado pela Inglaterra, não poderia mais continuar a receber os
escravos, os quais, juntamente com o latifúndio e a monocultura, constituíam os pilares da
economia. O país teria de buscar meios alternativos ao processo de esgotamento da mão de
obra escrava, que não mais seria renovável a partir de 1850. Assim, como país de economia
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agro-exportadora, o Brasil encontrou na imigração a solução para o problema do abastecimento
de braços para a grande lavoura.

A presença dos imigrantes japoneses no Estado de Goiás, a partir dos últimos
anos da década de 1920, não resultou da vinda direta destes do Japão para o Estado, como é
característico dos fluxos migratórios que se destinaram ao Estado de São Paulo a partir do ano
de 1908. A busca nas terras goianas pelos imigrantes nipônicos representou um desdobramento
da imigração para as terras paulistas e mineiras. Ao chegar ao Brasil, e uma vez estabelecidos
nas fazendas de café, inseridos entre os demais colonos nas lides da lavoura cafeeira, os
imigrantes japoneses logo perceberam que não teriam fácil acesso às condições com as quais
sonhavam entre elas a de se tornar proprietários rurais.

Entendendo-se a vinda destes imigrantes para Goiás como parte de um processo
inicialmente direcionado para outros Estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais e visando
defini-la seguindo os conceitos com que trabalha a geografia humana, podemos dizer que
este movimento constituiu uma migração interna, fenômeno característico dos países em
fase de industrialização, cuja economia, de caráter agrícola, passa por modificações. As
migrações internas são deslocamentos de grupos humanos de formas duradouras ou definitivas,
acompanhadas ou não de mudança profissional que se processam no interior de um espaço
geográfico definido politicamente, isto é, deslocamentos que não atravessam as fronteiras
nacionais.

No caso específico de Goiás, Estado pouco povoado, possuidor de terras
agricultáveis em abundância e já parcialmente integrados ao sudeste pelo sistema ferroviário,
o Estado exerceu para os imigrantes japoneses o papel de pólo de atração. Tanto os imigrantes
japoneses como os italianos chegaram às terras goianas norteados pelo ideal de vir a ser donos
da terra. O movimento migratório possui caráter espontâneo, constituído do deslocamento
de famílias que, juntas, haviam experimentado os rigores impostos pelo trabalho nas lavouras
de café em terras paulistas e mineiras. Uma vez instalados em Goiás, converteram-se em
pequenos e médios proprietários dedicando-se principalmente ao cultivo de café seguido do
plantio de outros produtos agrícolas.

 A imigração japonesa para o Brasil, promovida com vistas ao atendimento da
necessidade de mão de obra, permanentemente denunciada pelo setor cafeeiro teve início
em 1908 e se estendeu pelas décadas seguintes, tendo o seu dinamismo marcado pelo pulsar
dos interesses dos cafeicultores paulistas. O imigrante nipônico, se não era o tipo ideal com
que gostariam de contar os grandes proprietários, era aquele com o qual podiam contar, já que
os de outras nacionalidades não se interessavam pelo trabalho que lhes era oferecido. Segundo
as avaliações dos administradores de fazendas, os japoneses eram aptos para o trabalho e
disciplinados, porém tinham um defeito considerado grave aos seus olhos, a instabilidade.
Nesse sentido vale lembrar que nem todos os que vieram para a lavoura eram agricultores.
Com vistas às exigências contratuais estipuladas pelo governo paulista de que houvesse em
cada família, no mínimo “três enxadas”, isto é, três trabalhadores braçais, surgiram as chamadas
“famílias compostas”, que, sem laços reais de parentesco, se desfaziam facilmente, e os membros
dispersavam-se pelas fazendas e cidades.

Para os colonos, o que para os grandes proprietários parecia ser um problema,
não significava mais que o seu direito de se movimentar rumo a melhores oportunidades, de
não se submeter à exploração embutida nos contratos que acertavam com os fazendeiros. O
tempo mínimo de permanência nas fazendas, normalmente estipulado nestes contratos, era
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ansiosamente contado de forma regressiva em função do desejo de liberdade para a busca de
novas e melhores experiências como trabalhadores rurais. Este período, que oscilava entre um
ou dois anos, era para que o imigrante ressarcisse aos fazendeiros as quantias dispendidas com a
cobertura parcial dos gastos de viagem.  Os descontos eram em parcelas mensais, o que
inicialmente reduzia o nível de ganhos das famílias.

Entre os imigrantes das levas que vieram já na década de 1930 esta obrigatoriedade
não era tão freqüente, pois neste período, o governo japonês, empenhado em manter o fluxo
migratório para o Brasil, passou a custear sozinho as despesas com seu envio.

Dentre os imigrantes entrevistados há os que vieram numa e noutra condição.
Alguns se referem ao tempo em que eram obrigados a permanecer na fazenda para onde
inicialmente foram encaminhados, enquanto outros, relembrando o seu tempo de chegada ao
Brasil, falam de sua possibilidade de escolha de lugares para se fixarem. As entrevistas fazem
parte do próximo capítulo e poderão ser apreciadas na íntegra.

Algumas famílias se ajustavam às condições de vida e trabalho encontradas nas
fazendas paulistas, continuando a residir nelas mesmo após o término do prazo de permanência
estipulado nos contratos. Outras, ao contrário, tentavam sair antes do prazo previsto quando
sozinhos ou em companhia de outras, buscavam fugir, normalmente à noite. Estas fugas estavam
relacionadas ao grau de exploração a que se submetiam os colonos e, conseqüentemente à sua
insatisfação e revolta. Embora não se possa afirmar de forma genérica que as condições de
trabalho e sobrevivência eram insatisfatórias aos colonos em todas as fazendas, visto que há
depoimentos nos quais os imigrantes referem-se aos patrões como pessoas boas, honestas, o
que se pode confirmar pelo tempo de permanência das famílias em suas fazendas.

Nas fazendas onde as condições se apresentavam mais favoráveis, os colonos
permaneciam anos seguidos, além do período de permanência obrigatória previsto nos
contratos acertados com as companhias de imigração. Por outro lado, em propriedades em
que estes colonos se sentiam explorados, não faltaram as revoltas e fugas. O sentir-se explorado,
conclusão a que chegavam os imigrantes, resultava não só nos baixos níveis de ganho como
também de outras imposições: a obrigatoriedade de efetuarem suas compras em armazéns
existentes na própria fazenda; medição incorreta do café colhido; determinação para que
participassem de colheitas em cafezais velhos, reduzindo-lhes as chances de ganho; extensão
das dívidas a todos os membros da família; presença ostensiva de fiscais portando chicotes,
atemorizando os colonos.

Enquanto as condições de habitação, de integração dos colonos japoneses com
outras famílias e o tratamento que se lhes era dispensado pelos fazendeiros variavam de uma
fazenda para outra, em relação ao trabalho em si nas lavouras de café, os imigrantes entrevistados
guardavam consigo a mesma lembrança da dureza das tarefas que a eles, aos seus pais e irmãos
eram destinados.

Em relação à possibilidade da prática de cultivos intercalares, normalmente eram
permitidos pelos proprietários enquanto os cafezais fossem jovens, e, passado este período,
destinava-se na fazenda, outra área para este fim.

Os dados disponíveis sobre as primeiras compras de terra em São Paulo por
agricultores japoneses indicam que os compradores conseguiram acumular os meios para
efetuar estas aquisições trabalhando como formadores de lavouras de café ou como
arrendatários. Decorridos aproximadamente de dez a quinze anos de trabalho na lavoura
paulista surgiram os primeiros imigrantes japoneses como pequenos e médios proprietários.
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O acesso destes imigrantes à propriedade de terra, via compra, representou
superação dos obstáculos que se lhes antepunham de modo a assegurar aos grandes
proprietários a disponibilidade de mão de obra com que sempre contaram. Com a interrupção
do fluxo do comércio de escravos, a lavoura cafeeira teria que lançar mão de outros
contingentes de trabalhadores livres, mas livres para o capital e não para se apropriar das
terras disponíveis, cuja ocupação vinha ocorrendo sem que qualquer mecanismo legal a
regulasse. Prudentemente as elites dirigentes do país, inspiradas na política de colonização
sistemática, proposta por E. G. Wakielfield na Inglaterra, criaram através da Lei de Terras, os
instrumentos legais que impediriam a ocupação das terras devolutas existentes no Brasil
pelos trabalhadores livres que aqui chegassem1 . A possibilidade destes se converterem em
proprietários se colocava como uma conquista a ser tentada ao longo dos anos, durante os
quais, trabalhariam para os grandes proprietários como assalariados.

Analisando o processo no seio do qual foi gestada a Lei N 602 de 1850, José de
Sousa Martins a entende como a expressão dos interesses dos grandes proprietários quando
afirma que “tanto os princípios que regem a organização dos núcleos coloniais após a Lei de
Terras em 1850, quanto os que nortearam a sua reorganização em 1886-1887, tinham por
fundamento a mercantilização da terra. De início, o objetivo era impedir que o imigrante se
transformasse em proprietário pela simples posse de terrenos devolutos, o que se
transformaria num concorrente do grande proprietário e, sobretudo, a este privaria do
braço do trabalhador. Na formulação dos núcleos, as implicações desses princípios foram
ampliadas ao se estabelecer, implicitamente, que a transformação do imigrante em proprietário
só seria possível pela poupança de ganhos mediante a venda da força de trabalho (assalariada
ou por empreitada) na grande lavoura2 ”.

A emergência de pequenas e grandes propriedades em meio às grandes fazendas
de café no Estado de São Paulo significa a posse pelos colonos, de recursos acumulados ao
longo de anos de trabalho, durante os quais formaram poupanças visando ter acesso à posse
da terra por meio da compra. Ao mesmo tempo, a formação deste tipo de propriedade era
interessante à economia cafeeira e ao Estado em vias de industrialização e desenvolvimento
urbano. Aos cafeicultores era vantajoso contar com braços disponíveis nas proximidades
das fazendas os quais seriam úteis nos momentos de maior intensidade do trabalho na
lavoura, como a colheita. Com vistas a manter esta mão de obra complementar ao seu
alcance, alguns fazendeiros decidiram vender partes de suas fazendas aos colonos; estas
áreas, normalmente impróprias para o café, serviam para outros cultivos cujos produtos
atendiam às necessidades de consumo do mercado nacional e de cuja produção não se
ocupavam os grandes proprietários. Interessava-lhes a agricultura voltada para a exportação.
A conhecida expressão “terra de japonês” passou a designar a qualidade das terras que,
inadequadas à cafeicultura, começaram a ser vendidas aos colonos que, mediante o uso de
adubos, passariam a nelas desenvolver cultivos variados.

Os camponeses considerados pobres, que exploram áreas de menos de vinte
hectares, desenvolveram atividades de subsistência sendo que suas propriedades não são
suficientes para o sustento familiar; os camponeses médios, que exploram áreas de vinte a
cinqüenta hectares e os camponeses remediados, que exploram de cinqüenta a cem hectares,

1 Cf. SMITH, Roberto. Propriedade da terra e
transição, São Paulo: Brasiliense, 1990.

2 MARTINS, J. S. Imigração e crise no Brasil
agrário, São Paulo: Pioneira, 1973 (p.81).
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além de assegurar o sustento familiar produzem excedentes comercializáveis3 . Nesse contexto,
conforme levantamento realizado junto ao cadastro de proprietários rurais do INCRA, sobre
as dimensões das propriedades rurais de japoneses nos municípios em estudo (Anápolis,
Nerópolis, Inhumas, Goianápolis, Goiânia) obtivemos os seguintes resultados:

Municípios                                       Tamanho das Propriedades
até 20 ha. de 20 a 50 ha. acima de 50 ha.

Anápolis 11 11 10
Nerópolis 02 02 07
Inhumas 03 04 02
Goianápolis 03 03 10
Goiânia 20 02 02

Com base nestes dados pode-se perceber que, à exceção dos japoneses de
Goiânia, nos demais municípios as propriedades acima de 20 ha. eram maioria, o que nos
permite considerá-los como pequenos e médios proprietários. O caso específico de Goiânia
reveste-se de uma característica especial: a predominância de áreas menores que 20 ha. deve-
se ao fato de que as famílias compraram chácaras nas imediações da cidade. São áreas pequenas,
localizadas no perímetro urbano.

Além das modificações internas que ocorriam na economia do país, o acesso à
propriedade da terra foi, na década de 1930, favorecido pela crise de 1929. A relação entre o
aumento das pequenas e médias propriedades e as conseqüências da referida crise, que teria
provocado a ruína de muitas propriedades e o seu conseqüente parcelamento, é admitida por
alguns autores e rejeitada por outros4 . Em decorrência do caráter da economia brasileira que
era dependente do mercado externo, centrada na exportação do café, não se pode negar os
abalos a nível interno provocados pela crise. Favorecidos em parte pelo momento histórico os
japoneses foram, aos poucos, se unindo e comprando pequenas áreas no interior dos Estados
de São Paulo e Paraná. Essas compras esbarravam em algumas dificuldades como o preço das
terras e os seus limites espaciais determinados pelo seu grau de utilização pela cafeicultura. As
áreas que se destinavam à venda eram aquelas originalmente impróprias para o cultivo do café
ou as que já se encontravam empobrecidas por ele, apresentando baixa produtividade.

Motivados pelo desejo de cultivo de áreas novas e de conseguirem adquirir
terrenos a preços mais baixos é que os imigrantes japoneses se deslocaram rumo aos Estados
de Minas Gerais e Goiás despertados pelas notícias que eram divulgadas em São Paulo e Rio
de Janeiro. Ao saírem do Japão com destino ao Brasil foram atraídos pelas esperanças que lhes
suscitavam os anúncios estimuladores da imigração feitos em seu país. Não há, entre os
imigrantes que nos relataram suas experiências, nenhum que negue a força da propaganda,
levada a efeito pelas companhias de imigração e pelo próprio governo japonês, sobre a decisão
da família ou de sua decisão pessoal em partir para o Brasil. Evidentemente, pelas circunstâncias
estruturais e conjunturais em que vivia o Japão na primeira metade do século XX, a propaganda

3 Cf. GUIMARÃES, Alberto P. Quatro séculos
de latifúndio, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968
(p. 218).
4 Entre os que estabelecem esta relação estão:
MONBEIG, Pierre (1984); GUIMARÃES, A.

P. (1979); SILVA, Sérgio (1985); PRADO
JÚNIOR, Caio (1972); MARTINS, J. S.
(1973) e MILLIET, Sérgio (1982). Estes
autores são contestados por STOLCKE,
Verena (1986), que admite ter havido

fracionamento, mas nas áreas de cafeicultura
decadente. Segundo suas conclusões não se
pode generalizar a idéia de alteração geral da
estrutura fundiária paulista como consequência
da crise de 1929.
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sobre as possibilidades de emprego e enriquecimento no Brasil encontrou um ambiente fértil
entre as camadas médias da população japonesa. Os imigrantes, ao nos descreverem suas condições
de vida no Japão concluem que a emigração era uma necessidade premente para si e para seu país.

Além do fato de não terem sido os imigrantes japoneses agraciados com doações
de áreas, a qualidade daquelas por eles adquiridas comprometia as tentativas de cultivo que
foram iniciadas. Tanto os que vieram diretamente para a colônia que então se formava no
município de Anápolis, como outras famílias que, munidas de alguns recursos, adquiriram
terras fora da colônia referem-se à sua baixa qualidade. Segundo alguns, os japoneses não
conseguiam entender bem a linguagem da região, sentiam dificuldades na realização de
transações imobiliárias. Ainda persistia entre eles e os brasileiros a barreira decorrente das
dificuldades de comunicação.

Para se compreender o processo de vinda e instalação dos imigrantes japoneses
no Estado de Goiás, intensificado a partir do ano de 1929, precisamos atentar para as direções
que esses colonos seguiram ao penetrar no solo goiano. Foram realizados levantamentos
cartoriais, no Cartório de Registro Civil dos municípios de Inhumas e Anápolis, que
constatam a residência de algumas famílias antes dessa data. Foram encontrados registros de
nascimento pouco expressivos em termos quantitativos, referentes a famílias que viviam
isoladas no interior de Goiás. Considerando-se com isso a comprovação de que estas
antecederam ao grupo de famílias vindas a partir de 1929. Os registros encontrados pertencem
às famílias Iwamoto e Yamaguti. Em relação à primeira, consta no livro L15, F.20, verso, um
registro de nascimento ocorrido em 1920 no município de Anápolis. Quanto à segunda, os
registros referem-se aos anos de 1924 e 1926. Ambos se encontram registrados no livro L22,
F.50 e F. 550 respectivamente5 .

As famílias que, via estrada de ferro, atingiram a região centro-sul do Estado não
se estabeleceram todas na colônia do Cerrado que se formava no distrito do mesmo nome
pertencente ao município de Anápolis; algumas famílias foram se fixando ao longo da ferrovia,
principalmente nos municípios de Goiandira e Pires do Rio, de onde posteriormente se
transferiram para Goiânia.

Denominado desde 1918 de Cerrado, o povoado passou a ser chamado Nerópolis
a partir de 1930, continuando como distrito pertencente ao município de Anápolis até o ano de
1948. Nesse ano foi elevado à categoria de município.

Nestas regiões, as famílias instalaram-se como arrendatários de terras cultiváveis,
sendo que, algumas conseguiram comprar pequenas áreas. Foram compras feitas a particulares
segundo informações dos descendentes diretos, os filhos, entrevistados.

Pelo que se depreende dos relatos feitos pelos próprios imigrantes ou por seus
filhos, as famílias que, na impossibilidade de cultivo de áreas próprias, eram levadas a optar
pelo arrendamento, enfrentavam dificuldades variadas: falta de infra-estrutura nas fazendas
(casas para moradia e meios de transporte, ausência de mercado consumidor, impossibilidade
de acesso à assistência médica, a inexistência de escolas para os filhos, dificuldade na obtenção
de alimentos até colherem os primeiros cereais plantados).

Os imigrantes japoneses que se instalaram nos municípios de Goiandira e Pires
do Rio dedicaram-se ao cultivo do arroz e café principalmente, sendo que, na segunda cidade,

5 C.f. Coleção de Livros de Registros de
Nascimentos, Cartório do Registro Civil da
Primeira Zona, da cidade de Anápolis, GO.
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iniciaram o cultivo de hortaliças com objetivos comerciais. Apesar destes municípios à época
(década de 1930), já serem servidos pela ferrovia, não havia muitas opções a estes agricultores
para a venda do excedente produzido nas lavouras. Normalmente entregavam a produção a
cerealistas estabelecidos na região que os revendiam aos comerciantes de centros maiores em
Goiás (Anápolis), ou noutros Estados como Minas e São Paulo. Entre esses comerciantes
havia, além dos brasileiros, elementos de origem estrangeira, à quem os imigrantes chamavam
genericamente de turcos e alguns japoneses. Os agricultores nipônicos se submetiam por
vezes, ao controle exercido por esses intermediários, inclusive seus próprios patrícios. Embora
houvesse forte laço de solidariedade entre as famílias japonesas, isso não exclui a possibilidade
de, também, ter ocorrido relações comerciais permeadas de exploração entre elas. Há trechos
de entrevistas que confirmam esse fato.

Segundo artigo publicado pela “Informação Goyana”, o planejamento e a
implantação da colônia japonesa em Anápolis constituíram o objetivo da ação da Companhia
Japonesa de Colonização do Estado de Goiás. Representada em Anápolis pelo seu diretor
Tsuneshiro Ishibashi, a referida companhia se propunha a: formar colônias com famílias
japonesas, vender terras aos agricultores japoneses, a pedido dos fazendeiros e proprietários,
arranjar colonos japoneses para a lavoura, fazer propaganda das terras goianas, realizar propaganda
da produção agrícola dos colonos japoneses, promover todos os meios necessários ao
desenvolvimento agrícola pela sistematização e organização dos transportes, etc.

A mesma matéria afirmava que “em virtude do contato com a municipalidade, 50
famílias serão colocadas no patrimônio municipal do Cerrado, formando cada família 3
alqueires goianos de terra de cafezal, sob auspícios dos dirigentes municipais e o patrocínio do
Senador Ramos Caiado. A municipalidade possue no distrito do Cerrado 900 alqueires de
terra virgem, dos quais dá 500 aos colonos, mediante contrato em condições vantajosíssimas,
aceitas sem a mais leve reclamação6 ”.

Nas pesquisas realizadas na cidade de Anápolis não foram encontrados
documentos que comprovem a existência legal da Companhia acima citada. Não há no Cartório
de Registro de Títulos e Documentos qualquer registro da instituição, o que nos leva a supor
que ela teria sido organizada fora do Estado de Goiás.

A vinda de colonos nipônicos para a colônia do Cerrado se revestiu de um
caráter espontâneo, uma vez que, apesar de ser encarada com simpatia pelos dirigentes do
Estado e do município de Anápolis, não dependeu de recursos financeiros oriundos dos
cofres públicos. Estes imigrantes vieram em condições diferentes daqueles que marcaram a
vinda dos alemães quando foram encaminhados à colônia de Uvá, os quais vieram sob total
responsabilidade do Estado7 .

Variando o grau de poupança acumulada por cada uma das famílias, custearam-
nas próprias as despesas decorrentes da mudança para Goiás e a instalação nas terras da colônia.

O estabelecimento desses colonos nas terras localizadas no município de
Anápolis era considerado como valioso impulso à economia anapolina como o comprova esta
matéria publicada no Jornal Correio de Anápolis e reproduzida pela Informação Goyana:

6 A Informação Goyana, Anno XII, Rio de Janeiro,
Junho de 1929, Vol. XII, N. 11.
7 Cf. BRITO, Maria H. Oliveira. A Colônia Alemã

de Uva: uma tentativa oficial de colonização em
Goiás: 1924-1947. Dissertação de Mestrado,
UFG, Goiânia, 1982.
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“É uma insensatez admitir-se que há, no Estado, braços suficientes para a sua lavoura. A falta
é enorme, perturbadora mesmo. As plantações não se dilatam por essa mesma causa. Pondo de
parte a questão eugênica, eu sou admirador dos japoneses. Pacatos, trabalhadores, incansáveis,
humildes, conformados, são incapazes de uma reclamação injusta ou de uma insubordinação
contra as leis. A única política deles é o trabalho. O seu maior empenho é produzir, produzir
muito. São úteis a si e à pátria que os agasalha... Quase sempre há uma aversão inimiga aos
nippões. Aversão provocada mais pela conhecida diversidade de costumes, do que outro motivo
qualquer. Ela desaparecerá, com o contato diário, dos goianos com os filhos do celeste império”.

Sobre o fundador da colônia o autor da matéria tecia comentários elogiosos:

“E o representante da Associação que lhe contratou a fundação da colônia é um pugnador
incansável e infatigável do desenvolvimento econômico do Brasil. Casado com brasileira, brasileiro
de alma e coração, de prestígio invulgar entre seus patrícios que lhe ouvem religiosamente os
conselhos, o Dr. Tsuneshiro Ishibashi já deixou em São Paulo, Minas, onde localizou diversas
colônias e agora deixará em Goiás, o sinal de sua personalidade incomum.8 ”

Pelo que se lê em artigos, subsequentes a este, que eram publicados nos órgãos
da imprensa escrita, a impressão que se tem é que haviam sido criadas as condições necessárias
para a consolidação da colônia japonesa do cerrado. No decorrer do primeiro triênio da
década de 1930 a colônia era freqüentemente comentada, sobretudo pela Informação Goyana.
Esta situação, que a imprensa sugeria estar existindo não é confirmada pelos integrantes da
colônia que relataram suas experiências vividas nos primeiros anos. Conforme se poderá
visualizar neste relato:

“Duas pessoas estavam vendendo terras: um veterinário e um outro que era marceneiro. Eles
compravam a área da prefeitura e repartiam em lotes de terras para revender aos colonos. Vieram
umas sessenta famílias e começaram a trabalhar lá. Quando mudou o prefeito, em 1930, não
quis nos dar a escritura do terreno. As pessoas perderam o dinheiro que tinham gasto em
benfeitorias. Meu sogro estava tentando ajudar a organizar a colônia, sempre mandava enviado
falar com o prefeito, mas não adiantava. As famílias esparramaram então”.

Este é o depoimento do Sr. Ichiji Iwamoto, aqui inserido para ilustrar essa passagem.
Outros imigrantes assim se expressaram sobre o assunto:

“Aqui em Goiás tinha um japonês que estava organizando uma colônia no Cerrado. Meu pai
comprou um terreno desse homem. Acho que os documentos eram falsificados, porque ele nunca
recebeu a escritura. Precisou comprar de novo outra terra, em 1935, diretamente da prefeitura. O
dinheiro que pagou a essa pessoa foi perdido. Não era pouco dinheiro. Era difícil de ajuntar uma
quantia daquela... perdendo a terra porque não conseguiu receber a documentação, perdendo a
plantação, perdendo o dinheiro que tinha investido ali, o meu pai ficou desorientado e desanimou.
Começou a beber, acabou morrendo em 1936...”.

8 GONÇALVES, José. “O que eu vi em Goyas”,
In: A Informação Goyana, anno XIII, Vol. XIII,
n.3, Rio de Janeiro, outubro de 1929. p. 24.
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Este é o depoimento do Sr. Hiroshi Yoshida.
Em um outro relato:

“Tinha um japonês que gostava de vender terreno. Vi um anúncio no jornal, publicado em
São Paulo, em língua japonesa, que fazia propaganda do Estado de Goiás. Dizia que a terra
era boa. Em Nerópolis o lugar da colônia era mato seco. O vendedor das terras nos deu um
recibo provisório. Quando tudo acabou os japoneses saíram e procuraram outras terras em
Nerópolis. Eram mais ou menos umas trinta famílias. A colônia não deu certo... o corretor foi
logo embora. Veio para Goiânia”.

Este é o depoimento do Sr. Mikage Iwamoto.

“Aqui também os japoneses foram vítimas de golpes. Nem os chefes da colônia falavam
direito para os japoneses, a verdade. Não contribuíram para legalizar nada”.

Depoimento do Sr. Jorge Sano.

“Acho que na colônia chegaram a morar umas quarenta famílias. Ninguém tinha quase nada.
As pessoas chegavam, derrubavam a mata, cortavam paus e faziam as casas... Sobre as terras da
colônia, quem pagou não recebeu escritura. O documento ficou embaraçado. Depois o governo
do Estado autorizou a prefeitura de Anápolis a passar o documento por um valor pequeno que a
gente pagava pela terra9 . As famílias, no início, começaram a plantar café, mas com o negócio da
falta de documento, muita gente desanimou e voltou para São Paulo. Naquele tempo, mais ou
menos umas sete ou oito famílias ficaram...O Ishibashi fundou a Colônia. Então depois não sei
o que deu, ele saiu e deixou o secretário Kamekiti. Ele não soube encaminhar a colônia.”

Depoimento do Sr. Akira Fukushima.

Com base nestes relatos o que se conclui é que a colônia, organizada a partir
do ano de 1929, começou a receber as primeiras famílias no ano seguinte, em 1930. Estas,
oriundas dos Estados de Minas Gerais e São Paulo vieram às próprias custas e criaram elas
mesmas as condições iniciais para a sua instalação. A pessoa à qual se referem os imigrantes
como administrador da colônia, segundo se percebe nos relatos, foi apenas um corretor, que
tendo recolhido algum dinheiro dos compradores das terras, mudou-se do Estado. Se a
intenção dos dirigentes municipais à época, era de efetivamente legalizar a documentação da
área onde se instalaram as famílias japonesas, as circunstâncias se encarregaram de retardar
este processo. Em consequência da Revolução de 30, a cidade de Anápolis passou a ser
administrada pelo prefeito então nomeado, o Sr. João Luis de Oliveira (1930-34), cujo
substituto, também nomeado, foi o Sr. Irani Alves Ferreira (1934). O mandato seguinte
(1934-40) foi exercido pelo Sr. José Fernandes Valente, escolhido pelo mesmo critério.
Com a Revolução, o país entrava em um outro momento a partir do qual novas diretrizes
seriam estabelecidas, inclusive no tocante ao processo de ocupação dos espaços vazios

9 A escrituração destas áreas encontra-se
registrada nos Livros de Registro de Escritura
de Imóveis pertencentes ao Cartório de

Registro de Imóveis da Segunda
Circunscrição, localizado à Rua Joaquim
Inácio no. 195, no Bairro Jundiaí, Anápolis.
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existentes no interior do país. Os encarregados da administração municipal anapolina agiram
em consonância com as linhas adotadas pelo Governo Federal. Sob o ponto de vista político
não dispunham de meios para atender às expectativas dos colonos japoneses, ansiosos pela
titulação da área que então ocupavam.

Considerando que o prazo necessário à formação de lavouras de café é de, no
mínimo, cinco anos para que se colham os primeiros frutos, poucas famílias conseguiram, nas
terras da colônia, ver o resultado do seu trabalho. Como nos foi relatado, muitas dessas
famílias ao se conscientizarem da morosidade que envolvia o processo de titulação da área que
ocupavam, desanimaram-se e, precipitadamente mudaram-se para terras alheias. Nestas,
trabalharam como arrendatários até juntarem recursos para a aquisição de pequenas
propriedades no mesmo município de Anápolis. Uma destas compras foi realizada no ano de
1934, quando oito agricultores japoneses adquiriram a Fazenda Dois Irmãos10 .

As famílias que permaneceram nas terras inicialmente destinadas à colônia
receberam, a partir do ano de 1935, a escritura das áreas que então ocupavam11 .

Um documento importante para a história da imigração japonesa em Goiás e
que representa uma avaliação da experiência é o Relatório do Interventor Pedro Ludovico
Teixeira, do qual transcrevemos a parte que trata do assunto:

“A municipalidade de Anápolis, mediante a concessão de vários favores, alguns dos quais contrários,
aliás, a dispositivo expresso em lei estadual, como sejam as vendas definitivas, que fez, de diversos
lotes de terras, pertencentes ao Estado, atraiu para aquele próspero município, em 1929, sete
famílias de colonos japoneses”.
No ano seguinte, graças às perspectivas animadoras que se abriam ao aumento do núcleo colonial
formado pelas sete famílias, a estas vieram juntar-se mais vinte e quatro e em 1931, mais três.
A transação indébita, porém, operada pela municipalidade e os colonos aos quais foram alienados
vários tratos de terrenos de propriedade do Estado, contra expressa disposição legal, trouxe
complicações; a venda foi anulada e, em conseqüência, deixaram o núcleo 11 famílias, embora
não lhes faltassem terras em que pudessem empregar sua atividade.
As restantes 23 famílias radicaram-se no Município onde possuem hoje adquirido por compra,
cerca de 250 mil cafeeiros de 18, 24, 30 e 36 meses; cultivam em grande escala o arroz, tendo sua
produção do corrente ano ido acima de 2.300 sacas de cem litros, e em pequena escala o milho,
o feijão, a batata, a mamona, o amendoim, etc...Louvando-nos em informações prestadas pelo
atual prefeito de Anápolis, podemos registrar que os colonos japoneses, localizados naquele
município são elementos de prosperidade e de ordem, entregues como vivem ao trabalho e
obedientes como são às leis do país12 ”.

Ouvidos os relatos feitos pelos imigrantes japoneses ex-integrantes da colônia,
não restam dúvidas de que ela foi um empreendimento montado sem as condições de segurança
que lhe garantissem as possibilidades de consolidação. A sua formação não se alicerçou em

10 Segundo consta de escritura registrada no
Livro III, registro 2.457 do Cartório de Registro
de Imóveis da Segunda Circunscrição da cidade
de Anápolis.
11 Estas escrituras encontram-se registradas no
Cartório de Registro de Imóveis da Segunda

Circunscrição da cidade de Anápolis. As áreas
escrituradas variam de tamanho, o que se explica
pelo fato de, em decorrência da dispersão das
famílias, as que permaneceram puderam adquirir
terrenos maiores. Assumiu o papel de outorgante
nestas transações, a Prefeitura Municipal de

Anápolis, representada pelo Prefeito José
Fernandes Valente.
12 Relatório ao Exmo. Dr. Getúlio Vargas, D.D.
Chefe do Governo Provisório, 1930-33. p.56-57.
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bases legais, nem no tocante à empresa que se encarregou de sua implantação, nem por parte
do poder municipal que fez concessões de áreas que não lhe pertenciam. O que se conclui é
que, o veterinário Tsuneshiro Ishibashi e o ajudante Matsuo Kamekiti venderam, ainda que a
baixos preços, terrenos cujas escrituras não poderiam passar aos compradores. Impossibilitados
de emitir a documentação dessas terras, os seus vendedores logo abandonaram o projeto a que
se propuseram inicialmente e os membros do núcleo em formação acabaram se sentindo
completamente abandonados e desassistidos por aqueles que os haviam atraído para Goiás.

Em virtude do caráter particular e espontâneo que revestia a instalação da colônia
japonesa, seus integrantes não contaram com qualquer apoio por parte do Governo do Estado,
situação diferente daquela vivida pelos imigrantes alemães que, nem por isso, foram melhor
sucedidos13 . A partir da constatação de que haviam sido vítimas de um empreendimento
fracassado, nele envolvidos por conterrâneos seus, os colonos e suas famílias desanimaram e
se dispersaram. Permaneceram nas terras que foram inicialmente cedidas à implantação do
núcleo apenas sete ou oito famílias, à espera da legalização das vendas, que só viria a ocorrer a
partir de 1935. Enquanto isso, como ocupantes destas áreas, os colonos formaram lavouras de
café e outros cereais como o arroz, milho e feijão.

Assim, a colônia enquanto um agregado de um número expressivo de famílias,
conforme nos relata A Informação Goyana em suas edições, não passou de uma rápida e frustrada
tentativa. A sua importância reside no fato de que, embora não tenha se consolidado como um
núcleo agrícola, os seus membros se dispersaram pelos municípios vizinhos, na região do
Mato Grosso Goiano e, como arrendatários, meeiros, foram criando as condições que lhes
viabilizariam o acesso à propriedade da terra em Goiás.

Espalhando-se pelos municípios de Nerópolis, Anápolis, Inhumas, Goiânia e
Goianápolis, os agricultores japoneses aí se estabeleceram com suas famílias dedicando-se ao
cultivo da terra, onde buscavam desenvolver a policultura com vistas ao abastecimento do
mercado em expansão.

Por iniciativa dos ex-integrantes da colônia, que, em 1980 ainda residiam no
município de Nerópolis ou que nele possuíam propriedades, foi erigido, na Praça São
Benedito, em frente à Matriz da cidade, um obelisco com placa comemorativa dos 50 anos da
chegada dos colonos japoneses a Goiás. Este monumento, por força da Lei Número 481, de 8
de setembro de 1980 foi tombado como patrimônio histórico da cidade.

O deslocamento dos agricultores para os municípios acima citados norteou-se
pelo seu interesse em trabalhar a terra de modo que, ao mesmo tempo, os seus filhos tivessem
acesso à escola. A preocupação em proporcionar aos filhos um nível mínimo de instrução

Obelisco com placa comemorativa -
Igreja Matriz de Nerópolis (GO)
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escolar levou muitas famílias a empreenderem novas mudanças após alguns anos de permanência
nas imediações das cidades menores.

Os levantamentos realizados em cartórios de registro Civil dos municípios em
questão indicam uma procura por cidades mais desenvolvidas a partir do momento em que as
necessidades de educação escolar não estavam mais sendo satisfeitas. A cidade de Nerópolis constitui
o melhor exemplo deste deslocamento. À medida que decresceram os nascimentos ocorridos na
cidade, a partir do ano de 1945, estes começaram a aumentar nas cidades de Goiânia e Anápolis. O
município de Nerópolis, onde, desde a década de 1930, se concentrava a totalidade dos nascimentos
de descendentes de imigrantes japoneses, passou, a partir de 1945, por um processo de redução
destes índices; enquanto isso, Anápolis, Goiânia e Inhumas passaram a abrigar um número cada vez
maior deles. O total de nascimentos entre os anos de 1925 até 1954 foram os seguintes: Anápolis –
44; Nerópolis – 159; Goiânia – 49; Inhumas – 40; Goianápolis – 05.

Os casamentos que, neste mesmo período, ainda ocorreram em Nerópolis,
aumentaram sensivelmente nas cidades citadas. Em Anápolis foram realizados 8 casamentos;
em Nerópolis – 11; em Inhumas – 5; em Goiânia – 19; em Goianápolis – 2.
A quantidade de óbitos decresceu a partir do final da década de 1940, aumentando no mesmo
período tanto em Goiânia quanto em Anápolis. O número total de óbitos entre os anos de 1925
até 1954 foi: Anápolis – 9; Nerópolis – 22; Inhumas – 12; Goiânia – 21. Neste período, não
foram encontrados registros de óbitos na cidade de Goianápolis. O total de óbitos por faixa
etária pode ser descrito pela seguinte porcentagem14 : na faixa de 0 até 10 anos = 53,9%; de 11
até 20 anos = 3,11%; de 21 até 30 anos = 11,1%; de 31 até 40 anos = 7,9%; de 41 até 50 anos =
1,3%; de 51 até 60 anos = 7,9%; de 61 até 70 anos = 4,7%; acima dos 70 anos = 9,5%. Segundo
a causa mortis: doenças do aparelho circulatório = 9,5%; doenças do aparelho digestivo =
14,2%; doenças do aparelho respiratório = 14,2%; Ignorado/sem assistência médica = 31,7%;
alcoolismo = 1,5%; problema no parto = 6,3%; impaludismo = 4,7%; suicídio por arma de
fogo = 6,3%; acidentes = 4,7%; infecções = 3,1%; câncer = 3,1%.

Uma vez admitido o insucesso da colônia japonesa do Cerrado, determinado
no seu próprio processo de organização, os seus integrantes, como sabemos, se dispersaram.
Algumas famílias retornaram para São Paulo, outras permaneceram em Goiás contribuindo
para a dinamização da economia agrícola dos municípios onde se fixaram e, conseqüentemente,
da economia do Estado.

Um dos aspectos que é freqüentemente abordado nos trabalhos escritos sobre
os processos migratórios é aquele que se refere ao ajustamento do imigrante à cultura do
país para o qual emigra. No caso específico do imigrante japonês no Brasil, este aspecto
suscita por parte dos estudiosos, um interesse ainda maior em face da diversidade cultural
entre o ocidente e o oriente15 .

13 Cf. Brito, Maria Helena de Oliveira. A Colônia
Alemã de Uvá: uma tentativa oficial de
colonização em Goiás: 1924-1947. Dissertação
de Mestrado, UFG, Goiânia, 1982.
14 Cálculos realizados pela autora a partir dos
dados levantados nos Livros de Registros de
Óbitos existentes nos Cartórios do Registro
Civil dos municípios.
15 Ver a este respeito: NOGUEIRA, Arlinda da
Rocha, Imigração Japonesa na História

Contemporânea do Brasil, São Paulo, Centro de
Estudos Nipo-Brasileiros, 1984. Outros autores
também se dedicaram a esse mesmo assunto.
Cf. REIS, P. Pereira, Algumas considerações
sobre a imigração no Brasil, Revista Sociologia,
março de 1961; SCHADEN, Egon. Aculturação
dos alemães e japoneses no Brasil, Revista de
Antropologia, São Paulo, abril de 1956; SUZUKI,
Tae; CARDOSO, Ruth Correa Leite, O papel das
associações juvenis na aculturação dos

japoneses, Revista de Antropologia, dezembro
de 1958. ALMEIDA, Vicente Unzer de. Aspectos
da organização social dos japoneses em Registro,
Revista Sociologia, outubro de 1953;
DELORENZO NETO, Antônio. O processo
imigratório brasileiro, in: Digesto Econômico, ano
XXXIX, abril e maio de 1982, n.292. SAITO,
Hiroshi; HANDA, Tomoo.
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Como os imigrantes pretendiam retornar ao
Japão, não havia interesse no domínio do português. De um
modo geral, a assimilação da língua acontece, mais efetivamente,
na terceira geração, pois a segunda ainda permanece em contato
íntimo com a primeira.

Quanto à alimentação, os imigrantes estranharam
na cozinha brasileira o uso da gordura, pouco utilizada na
culinária japonesa. Também sentiram certa repugnância pelo
enorme consumo de carne suína e de seus derivados, como a
lingüiça e os ingredientes empregados na feijoada, prato que
lhes era totalmente desconhecido. Por outro lado, sentiram
falta dos derivados da soja, dos peixes e dos frutos do mar
abundantes em seu país. O desconhecimento dos produtos
utilizados na culinária brasileira dificultava o seu aproveitamento
de forma satisfatória, o que acabava por causar problemas de
natureza nutricional em muitos imigrantes.

Outro elemento mantido entre as famílias
japonesas radicadas em Goiás foi a prática do budismo, a que
mais adeptos tinha no Japão. As famílias entrevistadas mantinham
no interior de seus lares os oratórios domésticos onde eram
feitas as orações matinais e oferendas. Há, entre as gerações
mais novas, pessoas que aderiram ao catolicismo como opção
religiosa. Entre os imigrantes, os casos de adesão ao catolicismo
seriam talvez uma tentativa de ajustamento, do que propriamente
uma substituição da convicção religiosa. Práticas como adoção
de batismo para os filhos foram adotadas como meio de criação
de laços com os vizinhos, japoneses ou não. Mesmo assim, o
culto budista era mantido por essas famílias.

Nos contatos realizados com os imigrantes
japoneses entrevistados, ficou claro o sentido de mudança
imposto pela emigração ao Brasil. Uma mudança de natureza
geográfica e cultural, que dificultada ou retardada por
mecanismos de resistência acabaria por ocorrer. Nos
depoimentos que ouvimos dos entrevistados, quando os
comentários sobre o impacto sofrido em decorrência da
emigração, não foram colocados de forma explícita, eles
apareceram subjacentes às falas, conforme se constatará no
próximo capítulo.
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Capítulo II
Vozes no Horizonte Goiano – Os pioneiros

“Viemos para o Brasil em 1934, eu tinha 1 ano, minha
família veio para São Paulo, trabalhar na lavoura de café.
Era combinado o governo japonês com o governo
brasileiro naquela época. Imigrante era quase um escravo,
trabalhava dois anos para pagar despesas de viagem”

(Sra. Shinobu Sato)

“Meus pais vieram do Japão em 1929, juntos com um
tio. Eles ainda não tinham filhos. Após desembarcar
em Santos, dirigiram-se para São Paulo, na Hospedaria
dos Imigrantes e de lá foram para Cafelândia, onde
foram obrigados a ficar durante um ano; depois, vieram
direto para Goiás”

(Sr. Jorge Sano)
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“Não precisamos pagar os gastos de passagem porque
o governo japonês pagou a metade e o governo
brasileiro pagou a outra”

(Sr. Hideo Araki)

“Vim para o Brasil com 19 anos, em 1926. Foi junto com
o futuro sogro. Ele pagou tudo. Chegamos em Santos,
onde um irmão dele e outro parente esperava a gente.
Não ficamos na hospedaria. Fomos para a casa de
parentes em São Paulo e daí, fomos logo para Minas
Gerais, região do Triângulo Mineiro, em Sacramento,
trabalhar em plantação de arroz e, terras arrendadas”.

(Sr.Ichiji Iwamoto)

“Meus pais diziam que moravam numa fazenda em
Franca; lá era uma grande propriedade; eles eram bem
tratados, moravam em casas razoáveis dispostas em
fileiras, verdadeiras vilas dentro da fazenda. O
proprietário era bom, correto. O administrador era
exigente, vigilante: repreendia os colonos em caso de
café mal colhido ou galhos quebrados nos cafezais”.

(Sr. Tomoki Fukuoka)

“A impressão que a propaganda do Brasil, feita no
Japão dava era de que aqui se ficava rico depressa e de
modo fácil; entretanto, não foi bem assim. O trabalho
foi duro”.

(Sr. Yoshimitsu Nagato)

“Meu pai veio para o Brasil, solteiro em 1929. Veio
para trabalhar na lavoura de café. Como o trabalho
era muito duro, caiu fora. Foi trabalhar numa usina
de fabricação de açúcar”.

(Sr. Carlos Omoto)
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“O trabalho era todo nas lavouras de café. Meus pais
estranharam muito, acharam duro. Minha mãe
levantava cedo, fazia o almoço e ia para a lavoura me
levando nas costas. Eu passava o dia com eles na
lavoura; só voltava quando escurecia”.

(Sr. Murakao Kaji)

“Meus pais vieram para trabalhar na lavoura de café
em São Paulo. Eles falavam que este serviço era pesado,
duro, havia na fazenda fiscal: hora de sair do serviço,
hora de começar, era tudo controlado por ele”.

(Sra. Ailda Nukada)

“Eu não conhecia café, nem bebia café. Tinha visto
apenas um pé no Japão, plantado em estufa. Quando
cheguei acostumei logo; o chão era duro; a gente
plantava café no meio das pedras; a gente agüentava
porque era novo e tinha força”.

(Sr. Hitido Sakamoto)

“O trabalho era braçal: capina, colheita. O pagamento
era pouco, uma mixaria. A gente era quase escravo”.

(Sr. Akira Fukushima)

“O trabalho que meus pais desenvolviam era o de
formadores de cafezais. Durava, mais ou menos, uns
seis anos. Eles tinham direito das primeiras colheitas e
de plantar outros cereais entre os pés em crescimento.
Isso podia ser feito até uns três anos depois do plantio
de mudas. No sexto ano já colhia muito café. Daí para
frente passava para o fazendeiro e então abria outra
lavoura, às vezes na mesma fazenda”.

(Sra. Toshika Koga)
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“Em 1934 meus pais mudaram-se para o Paraná... onde
trabalhavam junto com outros parentes como
formadores de café, em períodos que duravam de quatro
a cinco anos. Nesta atividade toda a família participava:
homens, mulheres e crianças a partir dos onze anos de
idade. A jornada de trabalho começava às quatro horas
da manhã quando as mulheres já preparavam o almoço
e a merenda que comeriam durante o dia. Só retornavam
da lavoura ao escurecer. Às vezes as mulheres podiam
voltar em pouco antes para preparar o jantar”.

(Sra. Helena Gondo)

“Quando viemos, meus pais com sete filhos foi
porque o Japão estava em crise: havia dificuldade,
desemprego. Era um período crítico”.

(Sra Tatsuko Tani)

“A terra no Brasil era muita. O Japão era pequeno; é
muito comprido, mas é estreito”.

(Sra. Shinobu Sato)

“O Japão tinha setenta milhões de habitantes1 ; era
país pequeno. Tinha que sair para o estrangeiro”.

(Sr. Mikage Iwamoto)

“Naquele tempo no Japão não tinha serviço: o governo
enviava as pessoas para a Manchúria e para o Brasil.
Escolhi vir para o Brasil. Não tinha muitas notícias,
apenas as explicações que o governo dava. A gente
achava que com cinco ou dez anos ficava rico e podia
voltar ao Japão”.

(Sr. Asaichi Murakami)

“Vim só, agrupado a outras pessoas que conhecia e
formamos uma família... o Japão estava ruim nesse
tempo; era difícil”.

(Sr. Hitido Sakamoto)
1 Embora tenhamos achado esse número elevado
em relação à época a que se refere o entrevistado
(70 milhões de habitantes no Japão em 1926), nós
o mantivemos por se tratar de transcrição.

Conforme suspeitamos, esta pessoa se equivocou.
Segundo ANDO, Zenpati e WAKISAKA,
Katsunori. Sinopse Histórica da Imigração
Japonesa no Brasil, Centro de estudos Nipo-

Brasileiros, São Paulo, 1971. p. 53. Esre tipo de
equívoco é freqüente quando se faz uso da história
oral como técnica de pesquisa.
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“Meu pai veio com a família porque estava fracassado
no Japão. Era funcionário público e gostava de política
e com isso, fracassou. Naquele tempo tinha
propaganda que falava que o governo estava
incentivando colonos para o plantio de café”.

(Sr. Akira Fukushima)

“Ficamos sabendo de Goiás: tinha propaganda no
jornal”.

(Sra. Fujiko Matsuoka)

“Nenhum japonês ganhou áreas em Nerópolis, as
terras foram compradas; eram baratas, mas foram
todas compradas”.

(Sr. Nobuo Matsuda)

“Houve mesmo uma promessa de doação de terras,
mas cada um comprou o seu terreno e houve casos
em que esse terreno foi pago até duas vezes”.

(Sra. Tatsuko Tani)

“Em Goiás, meus pais foram morar em Nerópolis.
Não vieram morar na colônia japonesa não. Vieram
com dinheiro trazido do Japão e compraram terreno
em Nerópolis, ali onde é hoje o cemitério. O terreno
não era bom; a terra era vermelha... eles não sabiam
falar direito... em menos de dez anos perderam todo
o dinheiro... durante esses dez anos tentaram acertar
na compra de terrenos”.

(Sr. Jorge Sano)

“No segundo ano de colheita quis buscar outro rumo;
a terra era mato seco, fraca”.

(Sr. Ichiji Iwamoto)

“Em Nerópolis, o lugar da colônia era mato seco,
quando desmatou o japonês viu que a terra era fraca”.

(Sr. Mikague Iwamoto)
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“A terra era fraca; tinha umas partes que eram boas,
mas as outras não eram propícias para o cultivo do
café. Era mato seco; em Nova Veneza era cultura boa”.

(Sr. Akira Fukushima)

“A fazenda arrendada, era na verdade, uma mata, pois
não tinha qualquer benfeitoria. O meu pai, ao chegar,
derrubou mato, construiu barraca de lona até fazer a
casa de pau a pique. Trabalhava na lavoura durante o dia
e na construção da casa durante a noite... houve uma
noite em que ele fazia o madeiramento da casa,
trabalhando com luz de lamparina; ele caiu e se feriu em
um toco de madeira, um ferimento grande. Não pôde
procurar um médico; acabou sarando com o tempo”.

(Sra. Maria Togo)

“Meu pai mudou-se com a família para Catalão em
função de por os filhos na escola. Como não havia
outros japoneses nesta cidade nos sentimos isolados e
até hostilizados. Meu pai, que trabalhava como
classificador de arroz em máquinas de beneficiamento,
decidiu mudar-se para Goiandira novamente.
Permanecemos em Catalão apenas seis meses. A minha
mãe não reclamava quanto ao relacionamento com os
vizinhos. Para se fazer entender melhor sempre me
levava junto; eu falava melhor o português, podia
traduzir o que ela falava em japonês”.

(Sra. Maria Togo)

“Minha família, quando chegou, apesar de ter ido morar
perto de outras famílias japonesas, sentiu grande
dificuldade no entendimento da língua. A matemática
só que era a mesma; mudava apenas o jeito de falar”.

(Sra. Tatsuko Tani)

“A gente não compreendia nem era compreendido.
Quando ia comprar alguma coisa sozinho, tinha que
fazer gestos até ser compreendido ou então apontar
para o produto de que necessitava”.

(Sr. Nobuo Matsuda)
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“Meus pais não sabiam falar direito. Por isso eram tapeados”.
(Sr. Jorge Sano)

“Na colônia conversava em japonês; quase não aprendi a língua daqui”.
(Sra Tiyo Murakami)

“Minha mãe até chegou a entender bem as pessoas
quando ela vendia as verduras, depois parece que foi
esquecendo”.

(Sra. Ila Aratake)

“Meus pais passaram mal na alimentação; polvilho
aprendia a fazer, mas não sabia usar, comiam apenas
mingau com água. Não alimentavam devidamente.
Acho que marcou muito a minha mãe. Ela não sabia
preparar leite para criança”.

(Sra. Ila Aratake)

“Quando chegamos, minha mãe não sabia cozinhar;
fazia feijão com doce, então o fiscal da fazenda ensinou
o jeito certo”.

(Sra. Antonia Watanabe)

“O costume que a gente tem de por uma oferenda
com arroz cozido é um agradecimento pela fartura.
Se a gente encontra uma fruta bonita, põe também
no oratório. No dia do aniversário da morte dos
antepassados também fazemos oferendas...
Respeitamos muito a memória dos antepassados. As
pessoas, quando morrem, passam a viver em paz.
Por isso é que a gente reza e tem respeito por eles e
pede pelo seu descanso”.

(Sra. Toshika Koga)
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“No oratório doméstico as oferendas são feitas em
homenagem à pessoa falecida. Normalmente se põe o
arroz ou alimentos que ela gostava; põe-se também toda
novidade feita em casa, ou uma fruta bonita. O espírito
vem atraído por essas oferendas e recebe orações”.
(Sr. Luiz Nukada)

“A nossa religião é o budismo até hoje. Parece que é
uma religião mais acertada. Quando o sol nasce, a
gente faz uma oração a Deus, em casa mesmo.
Quando morre um parente, depois de 49 dias reza o
terço pelo falecido e faz um lanche”.
(Sr. Hideo Araki)

“Enfrentei dificuldade no casamento, pois me casei
com moça brasileira no ano de 1952. Os meus pais
acabaram por aceitar. Hoje já está bem aberto”.
(Sr. Luiz Nukada)

“O meu pai freqüentou escola no Japão equivalente
ao ginásio no Brasil. Tinha bons conhecimentos de
Matemática e Geografia. Ensinava Matemática aos
filhos, todos os dias à noite, até entrarem na escola”.
(Sra. Maria Togo)

“Nunca pude freqüentar escolas, nem no Japão, nem
no Brasil; meu pai dava as instruções em casa”.
(Sra. Kaji Murakao)

“Em São Paulo, estive numa escola da fazenda durante
um ano... Nunca mais pude ir à escola; o tempo não
dava, apesar de que em Campinas (Goiás) tinha escola”.
(Sr. Toshio Ikeda)
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“Não pude continuar estudando, pois tinha mesmo
era que cuidar, junto com minha mãe, dos meus
seis irmãos”.

(Sr. Jorge Sano)

“A terra era boa (Nerópolis), mas não tinha escola
pros filhos. Os pais buscavam professor em Goiânia,
mas não paravam lá... Resolvi vender depois da sexta
colheita; vendi para um italiano. Vim para Goiânia em
1939. Pensava em ser comerciante.Trouxe para vender:
400 sacas de arroz, 20 sacas de açúcar de forma, 3 sacas
de rapadura e muito milho”.

(Sr. Ichiji Iwamoto)

“Plantamos horta. Meus pais adoeceram com maleita, meus irmãos também.
Então eu arranjei uma carroça de caixote, fui vender hortaliça em Campinas para
conseguir algum dinheiro. As pessoas não conheciam bem as folhagens, também
não tinham dinheiro. O ganho era muito pouco”.

(Sr. Toshio Ikeda)

“A razão da nossa vinda para Goiânia foi a procura de
escola. Trouxemos mercadorias: arroz, feijão, rapadura,
açúcar mascavo e montamos um pequeno comércio.
As coisas foram se acabando e então meu pai comprou
um alqueire de terra nas proximidades de campinas,
onde passamos a formar hortaliças. A verdura tinha
saída. Quando começamos a vender as verduras, vendia
na rua em Campinas. Ainda não existia mercado nem
em Campinas, nem em Goiânia. Éramos eu e minha
mãe. Saíamos de casa às seis horas da manhã e
chegávamos em Campinas às sete horas, quando eu
entrava para a escola e minha mãe continuava a vender
as verduras. Depois às onze horas, a gente voltava para
a casa com a carrocinha onde recolhíamos sobra de
comidas para os porcos e estrumes de cavalos para a
adubação da terra na chácara”.

(Sr. Hideo Watanabe)
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“Plantamos muita verdura. Colhia à tarde, arrumava
os maços até as três horas da madrugada. Vendíamos
na carrocinha pela cidade, chegávamos até a Praça
Cívica, passando pelo bairro Popular, rua 20, ali onde
é a Escola Técnica... não tínhamos condução, nem
animal. Morávamos na Fama. Depois compramos
um pangaré”.

(Sr. Jorge Sano)

“Durante a guerra meu padastro foi detido várias vezes
em Anápolis. Os japoneses tiveram que entregar as
armas. Os imigrantes, durante a guerra, ficaram
desnorteados, com medo de perder o que possuíam”.

(Sr. Tomoki Fukuoka)

“Em Goiânia, o Dr. Eduardo de Freitas, médico da
polícia, cedeu-nos um terreno para trabalharmos
como meeiros. Aí tinha estourado a guerra. A
pequena quantia que tínhamos juntado para pagar o
Dr. Eduardo foi saqueada pela polícia. Eles, os
policiais, entraram à noite em nossa casa à procura
de armas; vasculharam a casa, rasgaram os colchões
de palha que minha mãe fazia e encontraram dentro
o dinheiro guardado. Levaram o dinheiro porque
falaram que o japonês era inimigo do Brasil e que
estavam aqui roubando do brasileiro”.

(Sr. Jorge Sano)
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“Quando ocorreu a guerra, as armas que meu pai tinha
foram escondidas entre as bananeiras, pois ele temia
perdê-las. Assim mesmo, a polícia encontrou o
revólver. Meu pai foi preso, juntamente com outros
sete japoneses também chefes de família. As famílias
ficaram três dias sem notícias, até que chegou às
fazendas um boato de que ia partir da região um vagão
cheio de japoneses, não se sabia para onde. Diante
disso, as esposas se uniram e foram até a delegacia de
polícia da cidade (Goiandira). Encontraram seus
maridos presos, na cadeia pública em meio a desordem
e sujeira. Alguns presos forneciam dinheiro aos
soldados para a compra de pinga e se embebedavam,
cantavam músicas japonesas em voz alta. Após sete
dias de prisão, pagaram fiança e saíram”.
(Sra. Maria Togo)



58

“Vim para o Brasil no navio Africa-maru, em 1933,
tinha dezesseis anos. Já estou no Brasil há 75 anos.
O Japão encontrava-se em depressão econômica,
então pensei em vir ao Brasil para ganhar melhor,
mas foi difícil! Primeiramente fiquei 2 anos em
Araraquara e depois vim para Goiás, logo após a
construção de Brasília, acho que foi uns 10 anos
depois. Primeiramente trabalhamos na plantação de
café, foram 2 anos de contrato como colono. Como
viemos na condição de imigrantes, suportamos o que
foi necessário, mas foi muito bom vir ao Brasil, meus
seis filhos cresceram e se estabeleceram aqui. Como
mensagem gostaria que todos vivessem no Brasil
com muita saúde e união”.

(Sr. Junichiro Inuzuka)

“Vim para o Brasil no navio Kamakura-maru, em abril
de 1926. Tinha oito anos. Ao chegar ao Brasil, fui para
Cafelândia. Naquela época os governos do Brasil e
do Japão faziam um acordo e por dois anos era
obrigatório trabalhar em alguma fazenda indicada por
eles. A vida era difícil, principalmente para as
mulheres, mas não tinha como negociar, pois não havia
tradutores. O Brasil é um povo miscigenado por
descendentes de imigrantes italianos, espanhóis e, no
entanto, não tinha o costume de trabalhar em grupo,
praticar esportes, mas isso predominou nas colônias
japonesas, pois eles se divertiam praticando várias
atividades em grupo como atletismo, kendo, culturas
em geral. Isso é uma característica do povo japonês”.

(Sr. Isamu Kihara)
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Capítulo III

MEMÓRIAS EM IMAGENS: UM
PERCURSO FOTOGRÁFICO DA

IMIGRAÇÃO JAPONESA EM GOIÁS
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Capítulo III
MEMÓRIAS EM IMAGENS:
UM PERCURSO FOTOGRÁFICO DA
IMIGRAÇÃO JAPONESA EM GOIÁS

Uma foto equivale a uma prova incontestável de que determinada coisa aconteceu. A foto pode
distorcer, mas sempre existe, ou existiu o pressuposto de que algo existe, ou existiu e era semelhante
ao que está na imagem.

Susan Sontag

Resgatar as lembranças do trajeto intrincado e vitorioso é uma tarefa
indispensável para se conhecer e para manter viva a memória da imigração japonesa no
Estado de Goiás. É com este intento em vista que este capítulo propõe ao longo de suas
páginas, traçar um percurso que não será expresso apenas em palavras, mas, em imagens.

Lutas, dramas e conflitos, que terminam em casos gritantes de fracasso ou em
comoventes relatos de sucesso, estarão expostos aqui por meio de emoções compiladas por uma
seqüência de fotografias marcantes. Em preto em branco e em colorido, câmeras analógicas e
câmeras digitais, rostos e lugares, terras virgens e fazendas, casas e prédios, matas e estradas,
cerrados e cidades, imagens de várias vidas, imagens de toda uma vida. A fotografia tem o poder
de trazer tudo isto através da eternização de um simples momento.

Uma única fotografia contém em si um inventário acerca de um determinado
momento passado, ela sintetiza e destaca um fragmento do real. A fotografia funciona como
uma espécie de passado preservado, de lembrança imutável, absolutamente congelada e
protegida da ação inescapável do tempo. Assim, o documento fotográfico é, freqüentemente,
um objeto único com características muito peculiares.

E ao se considerar a imagem fotográfica como um objeto único, encontram-se
possibilidades e respostas onde outros objetos são incapazes de fornecer elementos
suficientes para a compreensão de momentos históricos específicos. No meio de suportes,
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técnicas empregadas, enquadramentos, ângulos, luminosidades, níveis de nitidez, figurações,
inscrições, carimbos, dedicatórias, assinaturas, estão guardadas importantes informações sobre
aspectos sociais, culturais e estéticos presentes na feitura e no registro de cada fotografia.

Tal como a crônica escrita, a crônica fotográfica consegue exprimir uma
complexa rede de relações e comportamentos. Indo além da própria imagem e recortando,
fragmentando e enfocando cada tema desejado com uma série precisa e imaginativa de
significados com um forte conteúdo simbólico.

Os seres humanos produzem e colecionam esses inúmeros pedaços congelados
do passado em formato de fotos para que possam relembrar passagens de vários momentos ao
longo de inúmeras existências. Ver fotos é contar a si mesmo e aos outros momentos felizes e
tristes, gloriosos e comuns de histórias de vidas próximas e distantes.

As fotos acompanham o nascimento, o povoamento, o crescimento, o
fortalecimento e o estabelecimento de toda uma comunidade de imigrantes japoneses na
acolhedora região do Estado de Goiás. Do final da década de 1920 até a década atual, as fotos
selecionadas para o livro pontuam um mosaico emocionante de épocas, situações e pessoas
distintas. Da primeira semente da primeira plantação, do primeiro tijolo da primeira construção,
de crianças risonhas em um domingo de sol, de rostos velhos em poses sérias, de cidades e
ruas que não existiam, de cidades e ruas que deixaram de existir, de lojas e escolas que surgiram
no meio do nada, está tudo aqui. Tudo aqui e muito mais.

Nas fotografias deste livro está o regaste de uma história escrita por muitos
anos e a duras penas nas entranhas das terras goianas. História construída com suor, lágrimas
e risos, e que pertence, de corpo e alma, a cada um dos imigrantes japoneses que decidiu
cruzar o oceano e as planícies e os planaltos brasileiros para fincar seu pedaço de chão e criar
em território goiano novos modos de vida que combinam a cultura japonesa e a cultura
brasileira de maneira harmônica e admirável.

Ao virar a página e acompanhar cada uma das fotos de cada uma das décadas
vislumbra-se a constatação dos motivos pelos quais a imigração japonesa emociona e orgulha
pela sua presença inestimável para a formação do Estado de Goiás.

Fotografia é memória e com ela se confunde. É o que fica claro nesta narrativa
de fatos e de emoções em que os fragmentos visuais expostos são mais do que uma viagem
no tempo.
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Família Aratake – Inhumas (GO) 1940

Colheita de café - Nerópolis (GO), 1933
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Famílias Taia e Tani – Nerópolis (GO) 1940

Família Nishida - Inhumas (GO) 1945
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Família Heiichi Sado; Hisaji Sado e Norizo
Sado – Rialma - GO (1950)

Família Uto - Fazenda Canabrava, próxima a
Nerópolis, GO - (1950)
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Família Matsutani - 1950

Família Matsui
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Família Fujioka, 1953

Família Ichiji Iwamoto
– Goiânia, 1953

Família Akira Watanabe
– Trindade (GO).
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Kokite Masuda e família - 1965 - Goiânia.

Sr. Kokite (primeiro à esquerda), Jinroku e
Jinpachi. Sentados: o filho Massao, a esposa

Tomiko e a mãe Toyono
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Família Jiro Watanabe
– Trindade (GO)

Mãe de Kokite Masuda com Tieko no colo e
ao lado Massako com Kazue no colo.
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Família Aratake – (mochitsuki)
– Inhumas (GO), 1944.

Fazenda da Mata – Nerópolis, 1945
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Fazenda da Mata - 1945

Famílias: Taia e Tani – na festa do oshôgatsu
- 1946 (sentado sobre o caminhão está o Sr.
Tani; o motorista é o Sr. Antonio Taia; e o
segundo enfileirado da esquerda para a direita
é o Sr. Itio Taia).
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Comunidade de Nerópolis – 1950

Foto – Itio Taia – Nerópolis -1956
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Imigrantes pioneiros – 1958
Família Shiraishi – Goiânia, 1961
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Keirô-kai – Homenagem aos idosos

Festa dos formandos – 1962
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Desfile do aniversário de Goiânia –
Av. 24 de Outubro

Campo de Futebol no bairro
Jardim América - Goiânia
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Jairo (garupa) e Janny Matsutani –
Residência Vila Isaura, Goiânia - 1964

Homenagem aos formandos – 1973
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Joshial e Massako Watanabe –
Recepção ao embaixador do Japão, 1981.

Sr. Kokite recebendo medalha do embaixador.

Homenagem à embaixatriz do Japão, 1982.



Capítulo IV

HISTÓRICO DA ASSOCIAÇÃO
NIPO-BRASILEIRA DE GOIÁS
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CAPÍTULO IV
HISTÓRICO DA ASSOCIAÇÃO
NIPO-BRASILEIRA DE GOIÁS

O percurso das famílias japonesas no Estado de Goiás
Junichiro Sado

A imigração japonesa para o Brasil se deu pela conjunção de dois fatores
fundamentais. O primeiro, a necessidade do Japão em dar ocupação para os milhares de
japoneses que, por força da crise econômica que assolava o país, não conseguia suprir as
condições de emprego para uma enorme massa humana e, por outro, a necessidade do Brasil
em importar mão de obra para trabalhar na lavoura de café, uma vez que não se podia mais
utilizar a mão de obra escrava com a abolição da escravatura. Com isso, oficialmente, se
estabeleceu o acordo de imigração japonesa para o Brasil.

A propaganda motivacional dizia que aqui se poderia enriquecer muito
rapidamente, podendo retornar ao Japão em pouco tempo. Já os primeiros migrantes que
aqui chegaram em 1908 constataram que a realidade era  totalmente distinta. Foram trabalhar
nas fazendas de café como colonos-empregado em condições extremamente adversas.
Mesmo com o progresso econômico de cada imigrante, o espírito de querer retornar ao
Japão permanecia. Não se preocupavam em adquirir grandes glebas de terras, em construir
boas moradias, ter uma qualidade de vida melhor e dar educação superior aos filhos, sempre
pensavam em economizar para poder retornar ao Japão, onde desfrutariam de uma vida sem
tanto sacrifício, dando aos filhos a esmerada educação japonesa. Esse espírito prevaleceu até
o final da 2ª Guerra Mundial, quando se deram conta que retornar ao Japão, um país destruído
pela guerra seria encontrar muito mais dificuldade de sobrevivência.  Paulatinamente este
espírito foi se enraizando fazendo com que a maioria passasse a trabalhar pensando numa
permanência definitiva.

Fonte: Museu Histórico da Imigração Japonesa
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Assim, passaram a adquirir sua própria terra para exploração de seus negócios na
agricultura e na pecuária. Outros se dedicaram ao comércio, à prestação de serviços, à produção
hortaliças etc. Uma grande preocupação passou a ser a educação superior dos seus filhos. Na
medida em que iam progredindo economicamente, começaram a migrar para as cidades maiores
onde os seus filhos pudessem cursar o ensino superior.

Além do fator guerra, pode-se dizer que a extensão territorial com todas as
oportunidades de aquisição de seu próprio quinhão de terra, a liberdade, a ausência de
discriminação, o espírito de união-cooperação entre eles e o crescimento populacional com
o nascimento dos seus filhos nisseis, foram marcantes para que os imigrantes se integrassem
tão positivamente em solo brasileiro.

O maior contingente de emigrantes do Japão está no Brasil. Os dados de 1966
apontam que dos 1.208.000 emigrantes do Japão, 625.000 vieram para o Brasil, ou seja, 52%
desse total. Para os Estados Unidos, o segundo maior, emigraram 464.000, ou seja, 38%,
considerando ainda que a migração para lá começou 40 anos antes. Ainda em relação ao total de
imigrantes no Brasil até a 2ª Guerra Mundial, quando foi suspensa temporariamente a imigração,
190.000 pessoas vieram para cá, 30% do total migrado até 1966.   Isso significa que após a guerra
houve um incremento maior na emigração para cá, conseqüência da péssima situação econômica
que o Japão passou a viver. Estes, entretanto, já chegaram em condições muito melhores, pois,
havia uma estrutura de conterrâneos adaptada aos costumes e  à língua  daqui.

Os migrantes que vieram para Goiás, não o fizeram diretamente do Japão. Todos
foram trabalhar nos cafezais do interior de S.Paulo e Minas por exigência do acordo entre os
governos para a imigração e por uma imposição contratual de alguns anos (2 a 6 anos). Vencido
o período contratual, ou mesmo antes, por destrato ou fuga, os japoneses começaram a adquirir
pequenas glebas de terra em busca de uma vida melhor. Muitos foram solidificando a sua
situação econômica e financeira, mas outros tiveram que fazer várias tentativas mudando de
um lugar para outro até conseguir sua independência.

No final da década de 1920 surge a possibilidade de compras de terras em Goiás
para o plantio do café, conforme relato da dissertação da professora Fátima Alcídia da Costa
Mota. Alguns, de lá migraram para as terras de Nerópolis, Inhumas, Goiânia, Trindade e
Goianápolis. Um outro núcleo de migração ocorreu no final da década de 1940 quando o
Dr.Bernardo Sayão, responsável pelo desenvolvimento do norte goiano criou a Colônia
Agrícola Nacional de Goiás (CANG), no município de Ceres, e para lá incentivou a vinda de
japoneses para a exploração agrícola, fornecendo terras a preços bastante favoráveis. Cerca de
duas dezenas de famílias foram viver na localidade chamada de Oriente. A terra era de baixa
qualidade, inapropriada para o cultivo do café e mesmo para outras produções agrícolas, o que
fez com que a maioria, uma década depois, vendessem as suas terras e mudassem para centro
maiores como Brasília (cidade ainda em construção), Anápolis e Goiânia. As famílias que
vieram para a região de Ceres foram: Heiichi Sado; Hisaji Sado; Norizo Sado; Takatsugu
Shimura; Shizuma Nishida; Kaijiro Sado; Mitsuro Nishida; Kikue Sagawa; Yutaka Nishimoto;
Nenozuki Sato; Norio  Kanno; Kinichi Otake; Sadayoshi Shibaguchi; Masataka Kassaoka;
Kumeo Beppu; Nakakura; Hisao Moribayashi; Yamada; Ikeda; Hironaka.  Atualmente somente
a família Kassaoka permanece na região.

O percurso das famílias japonesas desde sua chegada ao Brasil foi praticamente o
mesmo para todos. No início trabalharam nas fazendas de café do Estado de S.Paulo e Minas e
depois migraram por conta própria para as terras compradas. Aqueles que vieram para Goiás
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passaram pela mesma situação. Algumas famílias tiveram participação marcante por terem sido
lideranças dentro da comunidade nipônica. Ao relembrar o perfil dos presidentes da primeira
fase da Associação Nipo Brasileira de Goiás, retrata-se também a saga dessas famílias, que foram
representantes do espírito de luta e bravura de todos os pioneiros que para aqui migraram.

Histórico da Associação Nipo Brasileira de
Goiás – ANBG  (Kaikan)

Como nasceu o Kaikan

Os japoneses que vieram para o Estado de Goiás passaram antes, por força de
contrato de imigração, pelas fazendas de café no interior de S.Paulo e Minas Gerais, trabalhando
como colonos. Aqui chegando, a maioria foi viver e trabalhar no interior do Estado adquirindo
terra para o plantio de café. Com o passar do tempo se deram conta de que o café não seria um
bom negócio devido à sua baixa produtividade nas terras das regiões. Muitos mudaram para
outras culturas, outros foram em busca de novas localidades para desenvolverem atividades
que trouxessem melhor resultado. Após a guerra, encerrada em 1945, e no transcurso da
década de 50, muitos sentiram a necessidade de dar condições de estudo aos seus filhos e
buscarem horizontes mais promissores do que trabalhar na roça. Muitos deles resolveram
migrar para os centros urbanos que propiciassem tal condição. Uma grande leva veio para
Goiânia onde desenvolveram a atividade de chacareiro produzindo verduras e hortaliças para
abastecer a cidade. Outros se deslocaram e fixaram na cidade de Anápolis e Inhumas. Os que
não se direcionaram a produzir verduras e hortaliças foram para áreas como: prestação de
serviços, comércio e agropecuária, mesmo que em outros municípios. O objetivo maior
sempre foi dar aos filhos uma melhor formação escolar de tal forma a não sofrerem na vida
futura as agruras como as que foram obrigados a suportar. O espírito de agrupamento em
comunidade que é uma marca dos japoneses fez com que as famílias que chegavam a Goiânia
começassem a se reunir nas datas comemorativas das festividades tradicionais do costume e da
cultura japonesa. Essas reuniões ocorriam em chácaras das famílias que possuíam uma melhor
estrutura como a do Ofuji e Iwamoto. Lá eram realizadas as festas de início de ano (oshôgatsu),
a comemoração do aniversário do Imperador (tenkiosetsu), as gincanas esportivas chamadas
undôkai em que participavam, inclusive, as famílias vindas das cidades do interior como
Anápolis, Inhumas, Nerópolis, Trindade e Ceres. O aumento do contingente de moradores
em Goiânia fez com que a comunidade de japoneses sentisse a necessidade de se ter um local
apropriado para essas reuniões sem as limitações que as chácaras apresentavam. Frutificava-se,
assim, a idéia de se criar uma associação dos japoneses e seus filhos.

Os idealizadores e a fundação do Kaikan

A idéia de se criar uma associação tornou-se uma realidade ao constituírem a
Associação Nipo Brasileira de Goiás – ANBG, em julho de 1956, sem ainda uma sede própria.
Constituída a associação pelos pioneiros de Goiânia, formadas pelas famílias Iwamoto,
Kuramoto, Ofuji, Yano, Massuda, Nagato, Namba, Kawamura, Watanabe, Sano, Miki,
Furukawa, Nishimura, Takahashi, Taniguti e outras o grande objetivo passou a ser a construção
da sede própria.   Para conseguir os recursos necessários para a aquisição do terreno e construção
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Primeira sede do Kaikan  de
Goiânia no Setor Oeste – 1957

do prédio empreenderam uma verdadeira maratona, visitando de casa em casa em Goiânia, de
cidade em cidade no interior, onde residissem japoneses, buscando doação em dinheiro ou
materiais para tal empreitada.

Inauguração da sede social

Assim que conseguiram os recursos necessários adquiriu-se o terreno na Rua R-
12, setor Oeste, onde construíram a sede social, com uma arquitetura simples constituída de um
salão, um escritório e uma cozinha. A administração da construção ficou a cargo de um conselho
deliberativo que ao mesmo tempo elaborava o estatuto da Associação. Conforme 1ª Ata de
reunião em 11.02.57 foi eleito, oficialmente, o primeiro conselho deliberativo que teria a atribuição
de formar e eleger a primeira diretoria com função executiva. Esse primeiro conselho foi
formado por Guntaro Kuramoto - Katsuya Sano - Ichiji Iwamoto, Kozo Miki - Tokiwa Ofuji -
Sunao Furukawa - Kazuo Kawamura - Yoshimitsu Nagato - Yushifussa Nishimura - Issamu
Takahashi e Seihati Taniguti.  Em 04.03.57, quase um mês após, foi constituída a primeira diretoria
formada pelo presidente Ichii Iwamoto – vice-presidente Kazuo Kawamura – 1º Tesoureiro
Yoshimitsu Nagato – 2º Tesoureiro Francisco Yada Aquira – Diretor Social Ituzo Kazumi Ofuji
– diretor de esportes Olimpio Ofuji – diretores auxiliares Akio Tsuruta e Shohei Mizoguti e os
secretários Issamu Yano e Minoru Matuda.   O remanejamento de alguns conselheiros para a
diretoria exigiu a recomposição daquele conselho. Com a nova sede construída, além dos eventos
já relacionados  realizavam-se casamentos, festa dos formandos , os bailes, o carnaval, a prática de
tênis de mesa e do judô. A comunidade possuía agora um local onde podiam cultivar os
costumes e tradições dos seus antepassados mantendo vivo alguns valores importantes da

Residência do Sr. Ichiji Iwamoto, Goiânia.
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sua cultura. Em 14.07.57 foi inaugurada esta sede contando com a presença do prefeito João
de Paula Teixeira Filho e várias autoridades.

Merece menção os membros da diretoria e do conselho que tiveram destacada
atuação na condução e administração nos primeiros anos de vida do Kaikan. Além dos
componentes do 1º conselho e 1ª diretoria acima relacionados foram grandes batalhadores,
Kunihide Namba (futuro pres.) – Massayoshi Gondo – Kozo Haseda – Sadao Watanabe – João
Yano (futuro pres.) – Tagiro Utida – Itiro Nishimura – Hideo Sano – Hideo Iwamoto –
Setsugo Nishi – Kiyoshi Watanabe – Hissao Taia – Zenaz Nagato – Kazutaka Watanabe –
Mario Kuramoto – Hirayama – Kazuyoshi Watanabe – Mario Seguti – Itiki Heiji – Yutaka Kaji
– Kazumo Sumisomo – Kokite Masuda (futuro pres.) – Akira Watanabe – Seiji Matsumoto –
Hiromi Watanabe – Yoshiuki Kuwae - Itio Taia (futuro pres.) – Tiozuke Shibata.

Sede Esportiva

A área do setor Oeste era de um lote o que permitiu construir tão somente a sede
social, não possuindo espaço para as atividades esportivas. Assim, a diretoria foi em busca de um
terreno que pudesse instalar a área para a prática esportiva. Em 1959, nascia um loteamento em
local totalmente ermo, hoje Jardim América, e a prefeitura atendendo um pleito da colônia
nipônica cedeu em comodato por cinco anos um espaço suficiente para a construção de um
campo de futebol/ beisebol e quadra de vôlei/ futebol de salão. O contrato rezava que, se dentro
de cinco anos aquela área ficasse murada, a cessão passaria a ser definitiva sem nenhum ônus para
a associação.  Em setembro de 1959 foi inaugurada a praça esportiva com a disputa de um torneio
de beisebol contando com as equipes de Brasília e Ceres. Foi lá que passou a ser praticado, além
de beisebol, o futebol e o undôkai. Um fato curioso e marcante ocorria na manutenção do
campo, que era efetuada pelos próprios praticantes, filhos dos associados, que, empunhando
enxada ajudavam na capina e na limpeza da área. Por indisponibilidade de recursos para construir
o muro naquele momento, optou-se em cercá-la com cerca de arame liso. Somente em 1962 é
que se conseguiu a construção do muro mediante a arrecadação de recursos extras junto aos
associados. Essa construção permitiu a escrituração definitiva do terreno em nome do Kaikan.

Atividades esportivas

Undokai

Como parte da
tradição japonesa a gincana
esportiva undôkai tornou-se
bastante conhecida como
atividade em que se reuniam
pessoas de todas as idades que,
participando de forma alegre
em várias competições
próprias para cada faixa etária,
desfrutavam de momentos de
integração e interação entre as
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famílias. Uma vez por ano era realizada esta gincana que agregava alegria, diversão e competição.
Esse evento era apreciado particularmente pelas crianças, pois havia muita premiação, que embora
fossem simples, motivavam a alegria em todos.

Yakyu (Beisebol)

O beisebol é um esporte tradicional no Japão e foi introduzido em todas as
comunidades nipônicas no Brasil. Em Goiânia não poderia ser diferente. Foi criado e praticado
por muito tempo na sede esportiva. Entretanto, o esporte sofria pela sua exclusividade na colônia.
Não havia competidores em Goiânia e arredores, e essa carência de adversários dificultava um
melhor desenvolvimento. Faziam-se alguns torneios contra as equipes de Anápolis e Brasília,
mas que não era uma constante dada à distância.  A prática desse esporte era muito restrita, mas os
aficionados conseguiram mantê-la em atividade no campo do jardim América.

Futebol

O futebol é o esporte mais difundido e praticado no Brasil. Os filhos dos
imigrantes nascidos aqui passaram a ter mais afinidade com o futebol do que com o beisebol.
Foi um esporte que fortaleceu a relação de amizade entre os filhos dos associados do Kaikan.
Mesmo antes da construção do campo no jardim América já o praticavam em campo improvisado
na chácara da família Ofuji. A formação efetiva de time de futebol ocorreu quando alguns
apaixonados resolveram criar o time do Kaikan dentre os quais estavam Keite Taia e Kazutaka
Watanabe. A construção do muro mereceu uma comemoração com a participação de equipe de
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futebol da colônia de Brasília. Esse jogo passou a ser o início
de um  intercâmbio esportivo Goiânia-Brasília, na modalidade
futebol e tênis de mesa que perdurou por vários anos. A
construção do campo no Jardim América muito ajudou na
consolidação do Seinen-kai (associação dos jovens).

Tênis de mesa

O tênis de mesa também é um esporte muito
praticado pelos japoneses. A construção da sede do setor
Oeste criou espaço para essa prática. A escolinha criada pelo
Sr. Kazuo Kawamura despertou um grande interesse entre
os jovens fazendo com que ao longo do tempo, formassem
times competitivos que passaram a disputar torneios na
cidade.  Foram inesquecíveis os torneios de intercâmbio
contra as equipes da colônia japonesa de Brasília.

Dirigentes do Kaikan do setor Oeste

Construída a sede no Setor Oeste e criado o
estatuto, elegeu-se o primeiro presidente da associação.

Gestão 1957 – Sr. Ichiji Iwamoto

A família Iwamoto chegou ao Brasil em 1926,
originário de Fukushima. Foi viver e trabalhar em Sacramento,
estado de MG e posteriormente em Conquista também em
MG. Veio, posteriormente, para o município de Anápolis, na
localidade chamada Cerrado, hoje Nerópolis, onde adquiriram
terra para plantio de café. Devido à impossibilidade de
escrituração da terra, problema enfrentado por todos os
japoneses que ali foram trabalhar, abandonou Anápolis, comprou
terra em outra localidade de Nerópolis onde começou a se
dedicar ao plantio de café. Três anos após, uma geada acabou

Ichiji Iwamoto
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Guntaro Kuramoto

com a sua plantação. Mudou-se para Cana Brava, onde adquiriu
uma gleba de terra dedicando-se ao plantio de café, arroz e
cana de açúcar. Com o lucro da venda dos produtos da fazenda
adquiriu mais terra na região e uma área de um alqueire na
cidade de Goiânia para onde se mudou e dedicou a produção
de verduras, laranja, manga, banana e outras frutas. Adquiriu
ainda uma área de 8 alqueires em um bairro de Goiânia onde
implantou um loteamento residencial. Casado com Toshiko
teve os filhos Hideo, Satiko, Leiko, Kenji, Kimiko, Kazuo,
Kanji, Takako, Joji, Haruo e Yoshiko. Foi um dos idealizadores
e grande batalhador para a criação e construção do prédio da
Associação Nipo Brasileira de Goiás, tendo sido o seu
primeiro presidente em 1957. Uma pessoa extremamente
determinada conseguiu unir as famílias que viviam em Goiânia
e nos municípios vizinhos para a construção do Kaikan. Teve
uma atuação muito importante na defesa dos interesses da
comunidade japonesa de Goiás, tanto que foi condecorado
pelo governo japonês com a mais alta comenda concedida a
um civil por relevantes serviços prestados à colônia.

Gestões: 1958; 1961-1962; 1964; 1965-1966;
1967-1968; 1969-1970; 1971-1972; 1975

Gestão 1958 - Sr. Guntaro Kuramoto

Nascido em 1900 em Hiroshima - Japão, veio
para o Brasil em 1925 indo trabalhar em cafezal na colônia
Santa Cruz da estação Canindé da linha de ferro Mogiana por
3 anos e mais um ano na região de Cravinhos em SP. Em 1929,
com a economia adquirida naquele período conseguiu comprar
uma área de 20 alqueires na região de Cerrados (GO), hoje
Nerópolis, onde se dedicou ao plantio de café. O fraco
resultado levou-o a dedicar-se a uma cerâmica. Após 10 anos
de labuta em Nerópolis resolveu mudar-se para Goianápolis
onde se dedicou ao plantio de arroz. Em 1954 veio para Goiânia
para dar educação aos seus filhos, dedicando-se ao comércio.
Casado com Miyuki, são seus filhos Mário, Yoshio, Akio,
Toshio, Masanori e Keiko. Em 1962, aposentado da sua
obrigação profissional passou a se dedicar quase que
integralmente aos interesses da comunidade nipônica de
Goiânia. Abnegado e lutador, dedicou boa parte de sua vida em
prol do Kaikan tendo sido seu presidente por várias gestões
no período de 1958 a 1975. As dificuldades não o limitavam,
deslocando-se de bicicleta para todos os locais de Goiânia
buscando apoio e recursos necessários para os projetos do
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Kazuo Kawamura

Kunihide Namba

Kaikan. Pelo seu relevante serviço prestado à comunidade
nipônica de Goiânia, recebeu do governo japonês a mais alta
condecoração concedida a um civil.

Gestão 1959 – Kazuo Kawamura

Nascido em 1912 em Shizuoka - Japão, migrou
para o Brasil em 1926 indo trabalhar em cafezal na Colônia Lajeado,
da estação Conquista (MG), durante dois anos. Atraído por uma
colônia de 300 famílias japonesas em Sacramento (MG),
plantadora de arroz, mudou-se para lá e se dedicou a esta atividade
por seis anos, arrendando a terra necessária. Não alcançando o
progresso esperado deixou os pais e a família na fazenda e foi
tentar a sorte em São Paulo. Batalhou em vários empregos sem
grande sucesso e então, em 1947, resolveu mudar-se para Goiânia
onde se dedicou à atividade de fotógrafo. Foi nessa profissão que
conseguiu o sucesso necessário para educar os seus filhos. Casado
com Harue, são seus filhos Luiza, Nelson, Elza, Neuza e Suely.
Foi um dos incansáveis lutadores para a consolidação do projeto
e construção da sede do Setor Oeste. Em sua gestão foram criadas:
a escola de tênis de mesa, de xadrez e de língua japonesa.

Gestão 1960 – Kunihide Namba

Nascido em 1909 em Okayama - Japão, veio para
o Brasil em 1927, trabalhando na Colônia Santa Rita da Estação
Vila Bonfim, da linha de ferro Mogiana (SP). Nunca tendo
trabalhado em atividade agrícola teve enorme dificuldade de
adaptação. Trabalhou ainda em outra colônia daquela região.
Ao todo permaneceram seis anos naquela região quando
resolveram tentar uma vida melhor mudando para a região de
Água Branca, Nerópolis (GO) em 1933. Com pouco resultado
nas atividades resolveu mudar para Macauva (GO), próximo a
Goianápolis (GO), para onde várias famílias japonesas já haviam
migrado, ficando por lá até 1946. Foi quando conseguiu
comprar uma área de 12 alqueires dentro de Goiânia para
dedicar-se à atividade de plantio de verduras e hortaliças
abastecendo o mercado local. Ao lotear boa parte dessa terra é
que se conseguiu a sua independência financeira. Casado com
Fusae, são seus filhos Masahide, Mineko, Satiko, Kikuko e
Hanako. Em Goiânia esteve sempre presente nas atividades da
comunidade nipônica e participou ativamente da fundação da
Associação da Colônia Japonesa, como membro do conselho
ou da diretoria até tornar-se presidente em 1960. Sua gestão
foi dedicada à melhoria e consolidação da área de esportes
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Itio Taia

recebida em doação da prefeitura, bem como, a dar
continuidade às atividades programadas nas gestões anteriores.

Gestão 1963 – Yoshimitsu Nagato

Nascido em 1907 em Miyazaki – Japão, veio
para o Brasil em 1927 indo trabalhar em cafezais no interior
de São Paulo. Passado o período contratual obrigatório,
partiu para Uberlândia (MG) e posteriormente para Araguari
(MG) onde se dedicou à lavoura e ao plantio de verduras.
Em 1952, resolveu migrar para Goiânia adquirindo uma
chácara e dedicando-se ao plantio de verduras, frutas e flores,
tendo sido um dos pioneiros na atividade de floricultura.
Casado com Miyo, são seus filhos Zenaz, Satiko, Tio, Sidu,
Suzie, Yosio, Yoshiaki, Harumi, Fumie, Luiz e Eiko. Zenaz,
o mais velho deles, já adulto na época da criação do Kaikan,
teve uma participação ativa na vida da unidade do Setor Oeste.
Um outro filho, o Yosio, tornou-se presidente em 1985, já na
nova unidade do Conjunto Itatiaia. O Sr. Nagato foi um dos
batalhadores pela criação de uma Associação da Colônia
Japonesa em Goiânia. Antes de assumir a presidência em
1963, fez parte das diretorias e conselhos participando
ativamente da vida do Kaikan dando valiosa contribuição para
a unidade e incentivando para que os filhos dos associados
estudassem a língua japonesa para assim, não perderem suas
raízes. Foi uma pessoa desprendida e caridosa, sempre
ajudando os mais necessitados, não só da comunidade, mas
também das muitas instituições de Goiânia.

Gestão 1973-1974 – Itio Taia

Nascido em 1914 em Yamaguti - Japão migrou
para o Brasil em 1927, junto com seus pais e irmãos, indo
trabalhar em cafezal na colônia Buenópolis (SP) e Vassoural
(SP) por cinco anos. Em 1932, com as economias conseguidas
resolveu tentar a sorte na Colônia do Cerrado, aberto por
Tsuneshiro Ishibashi no município de Anápolis (GO). Não
conseguindo o sucesso desejado com o plantio de café e ainda
com problema por não conseguir a escrituração da terra
abandonou-a e foi para Nerópolis (GO) onde comprou 40
alqueires de terras e se dedicou ao plantio de café e criação de
gado. Em seguida, montou uma cerâmica para a produção de
telha, a primeira da região. Para que os filhos pudessem estudar
foi morar na cidade de Nerópolis abrindo um comércio de
secos e molhados. Com o resultado da loja e da cerâmica
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conseguiu comprar vários imóveis em Goiânia e uma fazenda
de 152 alqueires em Goianésia (GO). Por falta de estrutura em
Nerópolis, seus três primeiros filhos chegaram a estudar no
internato do Colégio São Francisco, de Anápolis. Mudar para
Goiânia passou a ser uma necessidade imperiosa, pois,
manter todos os filhos em colégio interno seria inviável.
Assim, em 1959, desfazendo-se dos seus negócios em
Nerópolis trouxe a família para Goiânia dedicando-se à
fazenda em Goianésia e seus filhos, aos estudos. Mais tarde,
vendeu aquela fazenda para comprar uma outra de 82
alqueires em Santo Antônio de Goiás, município vizinho à
Goiânia onde se dedicou à criação de gado.

Casado com Aya Taia, são seus filhos Maria,
Keiti, Yossio, Nobol, Siguero, Amélia, Sussumo e Issamu.
Mesmo morando em Nerópolis foi um dos incentivadores
para a construção do Kaikan de Goiânia, já pensando em
futuramente trazer a família para essa cidade, dando
continuidade aos estudos. Foi uma pessoa de muita fibra
que lutou sempre pelos interesses da Associação. Além de
presidente foi membro da diretoria em várias gestões.  Teve
participação ativa junto à comunidade dando valiosa
contribuição ao seu bom andamento e por seu destaque,
recebeu a mais alta comenda concedida a um civil pelo
governo japonês.

Gestão 1976 – Isamu Yano

Nascido em 1907 em Hokaido – Japão, chegou
ao Brasil em 1928, indo trabalhar nos cafezais da região de
Promissão e Tietê (SP). Tornou-se professor de japonês e
trabalhou em uma fábrica de aguardente. Em 1935 seguiu para
Catalão (GO), dedicando-se à fabricação de aguardente e,
posteriormente, trabalhou numa usina de açúcar como gerente.
Em 1939 resolveu dedicar-se à plantação de arroz e montou
uma beneficiadora. Em 1953 resolveu mudar-se para Goiânia
possibilitando melhores condições de estudos para seus filhos.
No início, montou uma banca de verduras no Mercado Central
de Goiânia trabalhando incansavelmente. Casado com Akiko,
são seus filhos Hisashi, Satoshi, Helena, Osamu, Dora, Tereza,
José e Maria.  Batalhou junto com o grupo que fundou o Kaikan
e participou ativamente para a construção da sede social. Foi o
primeiro professor de japonês na gestão do Sr. Kazuo
Kawamura. Introduziu também o judô na gestão do Sr.
Kuramoto (1961). Montou uma biblioteca e chegou a criar o
Kenko no hi (dia da saúde).
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Obras da construção da nova sede.

Kokite Massuda

Gestão 1977 – Kokite Massuda

Nascido em 1915 em Mie-Ken - Japão, migrou
com seus pais e irmãos em 1927 e foram trabalhar em cafezais da
Cravinhos e Canaã, em São Paulo. Em 1930, mudou-se com sua
família para Nerópolis (GO) onde compraram inicialmente, 20
alqueires de terra e se dedicaram à plantação de café. Depois de
10 anos de batalha conseguiram adquirir mais terras para continuar
o plantio de café. Montaram também uma serraria. Chegaram a
construir uma usina hidroelétrica para fornecimento de energia
para a cidade de Nerópolis. Casado com Tomiko Sano, são seus
filhos Massako, Massao (falecido), Kazuo (falecido), Osvaldo,
Mineo e Kazue.  Em 1960, mudou-se para Goiânia objetivando
dar condições de melhor estudo para seus filhos.  Entretanto,
mesmo morando em Nerópolis, se dedicava a formar uma
Associação de japoneses em Goiânia, uma vez que acreditava ser
essa a cidade de seu destino. Foi um dos fundadores do Kaikan de
Goiânia, participando das várias diretorias até se tornar seu
presidente em 1977. Foi na sua gestão que se deu a transição do
Kaikan do Setor Oeste para as novas instalações do Conjunto
Itatiaia. Esteve no fogo cruzado das divergências entre a corrente
favorável à mudança e a contra. A decisão e a efetivação da mudança
aconteceram somente quando foi eleito o seu sucessor, o Sr. João
Yano. Teve uma destacada atuação em benefício da comunidade
japonesa de Nerópolis e Goiânia o que o fez também merecedor
da mais alta comenda do governo japonês para um civil.

Estruturação do novo Kaikan

O Kaikan do Setor Oeste teve um papel
fundamental na consolidação de uma Associação unida, local
para exercitar os valores morais e culturais e a preservação dos
bons costumes dos antepassados. Não há dúvida de que o
exemplo dos mais velhos fincou raízes na formação dos filhos
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Da esqueda para a direita:
Atilo e Joshial Watanabe, João Yano,
Kazuo Massuda e Kenji Iwamoto.

Inauguração da nova sede do Kaikan, 29 de
julho de 1979.

nisseis, complementando os ensinamentos do lar. Entretanto,
passados 20 anos, sua estrutura física não mais contemplava os
anseios de uma comunidade cada vez mais crescente e necessitada
de um espaço mais estruturado.  A desapropriação da área
esportiva pelo Governo do Estado para a construção de uma
escola veio a agravar a questão do espaço físico. Para manter a
estrutura existente, a tendência seria tornar-se um Kaikan igual
aos vários existentes nas diferentes comunidades de japoneses
espalhados pelo Brasil, sem perspectiva de mudança e
crescimento. Seria o definhamento de uma Associação que teria
como objetivo a integração de várias gerações de descendentes
mantendo as tradições e costumes valiosos dos antepassados.

A ala mais jovem, já formada pelos filhos nisseis
dos imigrantes fundadores do Kaikan constituída de
profissionais liberais, empresários e estudantes universitários
e liderado pelo engenheiro João Yano entendia que seria
necessário construir uma nova sede com toda estrutura voltada
para a prática esportiva não apenas o futebol, mas também um
campo próprio para o beisebol, uma quadra para o voleibol e o
futebol de salão, piscina e vários outros esportes.

Não havia consenso quanto a essa mudança
particularmente entre os fundadores que não concordavam
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com a idéia entendendo que, ao transformar-se em clube, haveria a possibilidade da perda de
identidade e com isso perder-se-ia também a manutenção dos costumes e tradições japonesas. A
diretoria era ainda composta em sua maioria  pelos que eram contra a mudança. Para levar avante
o projeto, a única possibilidade seria compor uma diretoria que comungasse com esse ideal.
Para isso seria necessário eleger essa diretoria em disputa eleitoral. Assim, na eleição do biênio
1979-1980, lançou-se uma chapa alternativa cuja plataforma era a construção de um novo Kaikan.
Isso criou um clima de antagonismo nunca antes presenciado no seio da comunidade. A eleição
foi vencida pela chapa favorável à mudança. Com isso o trabalho da nova diretoria foi direcionado
para a aquisição de um novo terreno e a construção do novo Kaikan. Passaram a vender ações da
Associação, fato este também inusitado, para os descendentes de japoneses. Foi um trabalho
árduo de convencimento aos membros da colônia para aderirem a esta proposta.

Entretanto, com muita dedicação, empenho e trabalho de convencimento
conseguiu-se a adesão de uma boa parcela da comunidade possibilitando a aquisição do terreno
de mais de 1 alqueire no Conjunto Itatiaia. Com a venda das ações e a venda da sede do setor
Oeste, foi construída a nova sede social com mais de 1000 m2, uma piscina, um vestiário e um
campo de futebol mantendo ainda uma significativa área reservada para as futuras construções.
No dia 29 de julho de 1979, finalmente, foi inaugurado o novo Kaikan.

Iwaikai

A contrariedade de uma parcela de fundadores do Kaikan era visível. Não
conformados com a mudança, os dissidentes criaram uma outra Associação chamada Iwaikai.
Essa cisão, evidentemente, não convinha a ninguém, especialmente, levando em consideração
que um dos grandes objetivos era a manutenção do espírito de camaradagem, e de união no
seio da colônia. Sucessivas diretorias procuravam trazer os dissidentes para reintegrarem-se
ao novo Kaikan. Ofereceram-lhes inclusive, àqueles com mais de 70 anos, o título de sócio
proprietário sem nenhum ônus.  Ao longo do tempo, conscientes de que o novo Kaikan
continuava a manter os mesmos ideais dos fundadores houve, paulatinamente, a reintegração
das famílias que estavam afastadas. Pode-se dizer que hoje a harmonia dentro da colônia é a
mesma que havia quando da fundação da Associação.

Áreas Esportivas

Futebol

Embora o espaço do novo Kaikan fosse bastante amplo chegou-se à conclusão de
que o projeto de construção do campo de futebol e um campo de beisebol, com as dimensões
oficiais, iriam restringir o espaço para os demais esportes. Assim, em 1981, adquiriu-se uma área
contígua ao espaço inicial, suficiente para a construção de um campo de futebol. Futebol que foi
e é o esporte mais difundido dentro do Kaikan. Hoje, além do campo maior, existem outros dois
campos de futebol soçaite, todos iluminados. Construiu-se também um campo de futebol de
salão que ao mesmo tempo serve para a prática de voleibol. O interesse pelo futebol tem sido
despertado desde cedo entre os filhos dos associados. Para isso, a diretoria criou e mantém uma
escolinha de futebol sempre repleta de alunos que querem desenvolver e aprimorar sua prática.
O mérito deste início se deve a Sussumo Taia, quem após vários anos de ensinamentos, passou
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o comando para Jadir Matsuy, hoje grande incentivador desse esporte junto aos aprendizes.

Beisebol

Logo após a construção da sede a atenção voltou-se para o projeto de um
campo de beisebol, atendendo ao anseio dos amantes desse esporte que pretendiam
reestruturar e incentivar a sua prática. Porém, com a ausência de adversários para realizar
as competições acabou ocorrendo um desestímulo e essa prática foi perdendo espaço,
sendo encerrada na própria década de oitenta.

Gateball

Por outro lado, nascia em 1987, um esporte muito difundido no Japão e já
praticado em São Paulo, Paraná e outras localidades, o Gateball. O primeiro campo de Gateball
foi construído na gestão de Atilo Watanabe possibilitando que muitas pessoas de mais idade
começassem a se exercitar. O interesse despertado pelos seus praticantes motivou à construção
de outros campos, inclusive, destruindo a quadra de futebol de salão que impedia a sua
expansão. Com isso, ocorreu o protesto dos jovens do Seinenkai que não aceitaram a perda da
quadra, só conformando com a promessa da diretoria em construir um novo espaço. Hoje
existem 6 quadras de Gateball, sendo uma delas com cobertura, construída pelo então presidente
Sussumi Fujioka. Praticado tanto pelos idosos como pelos jovens, neste esporte, por duas
vezes estas equipes já se consagraram campeões brasileiros, e também uma vez campeão do
Torneio Internacional em S.Paulo, enfrentando equipes de países como Japão, Argentina,

Jogo de beisebol - 1986
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Peru, Paraguai e outros.  Deve-se louvar os precursores desse esporte que souberam incentivar
a sua prática. Entre eles relacionamos a Hatsumi e Umeno Fujioka, Junichiro Inozuka, Issamu
Kihara, Jorge Sano, Hiroshi e Hissako Okido, Manabu Fujioka (in memorian) e Nobuo
Matsuura (in memorian), muitos deles, ainda permanecem assíduos praticantes na faixa etária
dos oitenta a noventa anos. O Gateball é um esporte de destaque que proporciona além da
alegria, muito orgulho para a nossa comunidade.

Tênis de campo

Um esporte cuja prática não era comum aos associados. Na gestão de seu
idealizador Akira Sado, no início da década de 90, é que foram construídas as duas primeiras
quadras. Desde então, tornou-se um esporte muito valorizado e praticado intensamente pelos
associados. As sucessivas diretorias incentivaram a prática desse esporte construindo várias
quadras ao longo desses anos e assim, hoje temos um total de 7 quadras que procuram atender
ao crescente incremento de praticantes. Realizam-se vários torneios internos e também com
participação de equipes de fora. Recentemente criou-se o Torneio Dupla Centenária,
competição esta em que a somatória da idade da dupla seja, no mínimo, de 100 anos. Nesse
torneio participam equipes de vários clubes da cidade de Goiânia. E para os iniciantes, são
ministradas aulas com professores contratados que regularmente, realizam torneios internos
para a avaliação de seus desempenhos, efetuando o ranking das diversas categorias.

Tênis de mesa

Este esporte tem sido muito difundido na colônia japonesa. No Kaikan antigo
foi introduzido na gestão do Sr. Kazuo Kawamura, um adepto e apaixonado que proporcionou
os primeiros treinamentos aos jovens interessados nesta prática.  Na nova sede o interesse foi
também intenso, formando vários atletas que chegaram a disputar os torneios externos. Nesse
sentido, vale lembrar que o intercâmbio com a colônia de Brasília continuou sempre em
memoráveis disputas. Este esporte teve como grande incentivador o presidente Yosio Nagato,
justamente por ser este, uma de suas grandes paixões.

Taikô – Dokkindaiko

Taikô é um instrumento de percussão originado no Japão e utilizado pelos
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guerreiros como forma de comunicação. Pode ser tocado individualmente, mas o que provoca
vibração é quando se toca em grupo com harmonia, cadência e ritmo. O coração se assemelha
ao taikô pelas suas batidas. Dokkin é o som da batida do coração e daikô é o mesmo que taikô.
Em 2005, por entusiasmo do presidente Mário Kuwae, criou-se o Grupo Dokkindaiko do
Kaikan. Os praticantes são os filhos dos associados. As aulas foram, inicialmente, ministradas
por professores contratados que vinham de S.Paulo ou Paraná. O grupo está hoje bem
estruturado e faz apresentações no festival Bon Odori, nos jantares típicos, além de atender
sempre que possível às solicitações de entidades culturais e empresariais da cidade.

Undokai – Gincana Esportiva

Uma vez por ano se realiza nas dependências da Associação uma gincana esportiva
direcionada aos associados e às famílias japonesas de Goiânia. É um encontro bastante
movimentado e agradável em que participam todas as gerações em competições adequadas
para cada idade. Os que mais aproveitam são as crianças que tem a oportunidade de uma
convivência saudável e ao mesmo tempo competitiva e alegre. Distribuem-se muitos prêmios,
mas o grande objetivo é o congraçamento entre os membros da colônia e seus familiares.

Jogos da Amizade

Com o intuito de se buscar uma maior integração entre a nossa comunidade
e as de japoneses e seus descendentes de Brasília, de Anápolis, de Caldas Novas e de
cidades amigas como S.J.do Rio Preto (SP), Ituverava (SP), Araraquara (SP), Jales (SP),
time Gaidin de S.Paulo (SP), Araguarí (MG), Paracatu (MG) instituiu-se em 1996, na
gestão de Sussumi Fujioka, um torneio esportivo denominado Jogos da Amizade. Realizam-
se torneios de futebol soçaite, de tênis de campo e de mesa, de gateball e de vôlei, em
diferentes faixas etárias formadas por categorias livres, veteranos e super veteranos. É um
verdadeiro encontro de amigos onde predomina o espírito de confraternização e ao mesmo
tempo o espírito competitivo saudável para a conquista de um título. Esses jogos são
realizados uma vez por ano, sendo que os de 2007 corresponderam à sua 12ª edição. Em
cada evento dos Jogos da Amizade se homenageia um ex-presidente ou colaborador que
tenha tido destacada liderança e que tenha dado decisiva contribuição em benefício da
associação.  O seu nome aparece como patrono dos jogos.

Premiação – Jogos da Amizade - 2005
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Outros segmentos: Fujinkai e Seinenkai

O Fujinkai é um segmento do Kaikan constituído pelas senhoras, em sua maioria
esposas dos associados. Foi criado na gestão de Mitsutake Maeda (1989-1990), destacando-se por
ser um grupo de voluntárias muito ativas e importantes para o Kaikan, não somente pela enorme
dedicação frente às atividades culturais, mas também no preparo e cuidado em todas as festas e
participações nos jantares e nos eventos do Bon Odori. O Fujinkai é fundamental para o sucesso
desses eventos, e se eles são concorridos e elogiados, devemos ao trabalho dedicado, dinâmico
e organizado que, com muito amor e carinho, todas as senhoras dedicam ao Kaikan.

O Seinenkai é ala dos jovens, a maioria, estudantes e filhos dos associados.
Um segmento muito atuante nas várias atividades do Kaikan. São responsáveis pela realização
do Undôkai, da Festa Junina, do Dia das Mães, Dia das Crianças e também de festas do tipo
Halloween. Na parte esportiva sua atuação é marcante em todas as áreas. O Seinenkai é o
segmento em que os jovens podem exercitar, além da manutenção dos costumes dos
antepassados, a prática de liderança, relacionamento social e muito mais para a sua vida
profissional futura. É um segmento bastante atuante desde os tempos do Kaikan antigo.

Outras participações e realizações marcantes:

Barraca do Japão na Pecuária

A barraca do Japão na Festa da Pecuária, evento tradicional e anual em Goiânia, foi
extremamente marcante para a existência do Kaikan. Idealizado pelo presidente do Seinenkai,

Fujinkai de Goiânia.
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Kunio Sado, essa barraca vendia pratos típicos japoneses, sendo fundamental como sustentação
financeira da Associação.   O trabalho era sacrificante, pois, o evento era realizado todas as noites
da semana durante duas semanas seguidas, tendo chegado a ocorrer por 20 dias corridos. O
desgaste físico era enorme e a maioria  das pessoas que trabalhavam nesse evento eram voluntárias,
cuja dedicação não representava descanso no dia seguinte. Havia que se dedicar ao seu trabalho
profissional ou freqüentar a escola e ajudar na barraca à noite. Várias obras foram executadas no
Kaikan graças aos recursos conseguidos na barraca da pecuária, não só das vendas de comidas e
bebidas, mas também graças ao patrocínio de algumas empresas privadas. Nesse contexto, destaca-
se a importância da Noite dos Fujioka, a dos Watanabe e a da Granja Saito.

Jantar Típico

Havia que se criar uma alternativa para barraca do Japão na Festa da Pecuária,
com intuito de se buscar recursos financeiros para a sustentação do Kaikan. Assim, Sussumo
Taia e sua diretoria idealizaram a realização de um tipo de jantar elaborado com comida
típica japonesa voltada à comunidade goianiense. O sucesso foi total e as pessoas que
ajudavam não tinham mais os mesmos desgastes daqueles dias de trabalhos consecutivos
exigidos pela Festa da Pecuária. Nasceu então uma atividade que hoje é o sustentáculo
financeiro do Kaikan, ao lado do Bon Odori. Realizam-se quatro jantares por ano e até o
ano de 2007 ocorreram 34 jantares, ou seja, já decorreram mais de 8 anos desde que se
iniciou seu primeiro evento. O cardápio é totalmente japonês, constituído de: sushi,
sashimi, yakissoba, nishimê, udon, missoshiru, guiozá, e outros pratos e, claro,
acompanhado do tradicional sakê.

Equipe do sashimi na preparação do
jantar típico.
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tem sido um ponto marcante no festival. Um outro aspecto
marcante é a participação do público em geral nas danças típicas
que são apresentadas pelos grupos de dança.  Essa interação
torna a festa muito alegre e descontraída. O festival de 2007
atraiu um público de 6000 pessoas em duas noites de
apresentação, tendo se tornado um festival marcante dentro da
comunidade goianiense. Com toda essa popularização, a
Prefeitura de Goiânia efetivou a Festa do Bon Odori no
calendário oficial de eventos da cidade.

Ginásio Poliesportivo e a nova cozinha

Um dos antigos anseios das sucessivas diretorias
era a construção de um local mais apropriado para a realização
dos Jantares Típicos e do Bon Odori. As instalações então
existentes não permitiam convidar um público maior, o que
dificultava a ampliação do evento. Na gestão de Sussumo Taia
conseguiu-se do governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo,
a doação de um ginásio de esportes, modelo padrão construído
nas várias quadras públicas. Na gestão seguinte, de Jadir Matsuy,
construiu-se o referido ginásio com as adaptações adequadas às
necessidades do Kaikan para a promoção dos eventos. Com os
recursos conseguidos nas festividades do Bon Odori construiu-
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se a nova cozinha, na gestão de Mário Kuwae. Essa nova cozinha
foi adequada à exigência sanitária, sendo um espaço de significativa
importância para a realização de grandes eventos.

Histórico dos Presidentes do novo Kaikan:

Gestão: 1979-1980 - João Hissassi Yano

Nascido em 1932, em Promissão (SP). Filho de Issamu e
Teruko Yano, casado com Martha Rosa, são seus filhos João,
Fábio, Ricardo, Simone e Mônica. Formou-se em engenharia
civil na 1ª turma da UFG tendo sido o primeiro engenheiro
nissei de Goiás. No início da década de sessenta fundou a
Engil, empresa de engenharia que até hoje tem destacada
atuação na sua área.  Foi o primeiro presidente do Seinenkai e
sempre se mostrou muito determinado e ousado trabalhando
de forma intensa em prol do Kaikan.  Foi o grande idealizador,
incentivador e mobilizador da mudança do Kaikan para a nova
sede. A ANBG deve muita gratidão a ele  pela sua visão e pela
ousadia na mudança empreendida. Inaugurou a nova sede em
29 de julho de 1979. Faleceu em 2007.

Gestão 1981-1982 – Yoshial Watanabe

Nascido em 1935, em Conquista (MG). Filho
de Sadao e Kumayo Watanabe, casado com Massako Massuda,
juíza de Direito, são seus filhos, André, Célio, Márcio e Cláudio.
Em 1947 veio para Goiânia com seus pais. Fez o curso de
medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro tendo
retornado para Goiânia em 1964, dedicando-se à especialidade
de anestesia. Foi o primeiro médico nissei de Goiás.
Participando ativamente do Kaikan, onde seu pai era membro
da diretoria, foi um incansável companheiro de João Yano no
desenvolvimento e execução do projeto de transferência das
instalações para o novo local, no Conjunto Itatiaia. Foi vice de
João Yano, e com a abdicação deste da presidência, Yoshial
exerceu o mandato por mais de dois anos. Deu continuidade às
obras iniciadas na gestão de João Yano, concluindo a construção
da piscina e adquirindo uma área contígua para a construção do
“campão” de futebol.  Teve destacada atuação na busca de
recursos para a compra do terreno e para a construção das
instalações iniciais do novo Kaikan. Participou intensamente
na venda de títulos, na venda da sede do Setor Oeste e na luta
para o recebimento da indenização pela desapropriação  da sede
esportiva do Jardim América.
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Gestão 1983-1984 - Hideo Watanabe

Nasceu em 1935 em Conquista (MG). Filho de
Jilo e Tikuko Watanabe veio com seus pais para Trindade (GO)
em 1948.  Mudou-se para Anápolis (GO) em 1964, dedicando-
se à fabricação de artefatos de alumínio. Em 1966 mudou-se
para Goiânia fundando junto com os seus irmãos Iwao, Hiroshi
e Eloi, a fábrica W Nissei Alumínio. Casado com Hiroko, são
seus filhos Marcos, Marcelo Koji e Maristela. Deu
continuidade aos projetos da construção do muro e do
vestiário, que por falta de recursos estavam paralisados. Foi
um grande incentivador do Seinenkai batalhando para torná-
lo um segmento atuante.

Gestão 1985-1986 - Yosio Nagato

Nasceu em 1941 em Araguari (MG). Filho de
Yoshimitsu e Miyo Nagato, tem dois filhos do seu primeiro
casamento, Luiz e Lúcio e hoje está casado com Neiva de
Souza. Em 1952 veio para Goiânia com seus pais, mais tarde
formou-se em medicina pela UFG e especializou-se em
cirurgia vascular. Tornou-se e ainda é membro da Academia
de Medicina de Goiás. Sempre teve participação ativa no
Seinenkai, ainda na sede antiga. Como presidente fez várias
melhorias, inclusive no campo de beisebol com o incentivo
do Sr. Assaite Murakami, um adepto apaixonado deste
esporte. O tênis de mesa teve destacada atuação em sua
gestão, esporte pelo qual tinha verdadeira paixão, tendo sido
inclusive, um dos melhores atletas da modalidade. Deu
continuidade às obras inacabadas, mesmo com os escassos
recursos disponíveis.

Gestão 1987-1988 – Atilo Watanabe Aquiro

Nascido em 1949 em Goiânia (GO), filho de
Torata e Makiko Watanabe morou em um sítio próximo à
capital e em 1956 veio com os pais para Goiânia. Formou-se
em 1975 em engenharia civil pela UFG. Do casamento com
Missae Fujioka tem os filhos Shigueaki, Hideki, Yutaka e
Toshiro. Atualmente é casado com Suely Lacerda. Foi um
dos engenheiros responsáveis pela construção da nova sede.
Na sua gestão conseguiu do Governo do Estado o
asfaltamento do estacionamento. Construiu as duas primeiras
quadras de Gateball, o parque infantil e deu início à escolinha
de futebol. Foi um dos batalhadores para que o grupo
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dissidente Iwaikai reintegrasse ao novo Kaikan oferecendo,
inclusive, título de sócio benemérito às pessoas com mais
de 70 anos.  Sua campanha, voltada ao social, fez aumentar a
adesão de novos sócios.

Gestão 1989-1990 – Mitsutake Maeda

Nascido em 1942 em Okinawa - Japão. Filho
de Choko e Kimi Maeda veio para o Brasil em 1958, indo
para Rolândia, no Paraná, trabalhar em comércio com um
primo que lá morava. Em 1968, resolveu migrar para
Goiânia e se estabeleceu no comércio. Aqui se casou em
1970 com Taeko Kuwae, são seus filhos Fumie, Hiroko e
Lincoln. Foi um grande batalhador em prol das causas
culturais, realizando o IV Festival de Karaokê do Centro
Oeste. Lutou muito para a construção de uma escola de
língua japonesa em Goiânia, tendo estabelecido todas as
condições para que a Embaixada do Japão e a JICA (Japan
International Cooperation Agency) aprovassem a sua
construção dentro da área do Kaikan. Fez um grande
trabalho de aproximação da Associação com a Embaixada
do Japão.  Faleceu em 2002.

Gestão 1991-1992 – Nobuo Matsuura

Filho de Goroku e Isa Matsuura veio para o
Brasil somente 10 anos após a vinda dos seus pais, que
chegaram em 1937. Seus pais, após batalhar pelo interior
de São Paulo e Minas, vieram para Goiás e se estabeleceram
na região do Ouro Verde, nas proximidades de Nerópolis
(GO). Nobuo e sua irmã Matsue permaneceram no Japão
e só vieram para o Brasil quando seus pais tiveram condições
de ir buscá-los. Casado com Ihoko, são seus filhos Midori,
Singo, Delícia, Cande, Fudio e Fujiko. Em sua gestão foram
efetuadas as melhorias exigidas para a manutenção das
obras. Empenhou-se na Festa da Pecuária para que seu
resultado financeiro permitisse a realização de obras de
ampliação do espaço social e esportivo. Dedicou boa parte
do seu tempo para realizar, ele próprio, as tantas melhorias
necessárias. Com o intuito de se ter um representante da
comunidade nipônica na área política, na sua gestão,
conseguiu ajudar a eleger Ricardo Yano para vereador da
cidade de Goiânia com a ajuda dos associados.
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Gestão 1993-1994 – Carlos Momuseke Suguri

Nascido em 1952 em Miguelópolis (SP). Filho
de Minoru e Mituru Suguri dedicou junto com seus pais à
agricultura naquele município. Ansiando por melhoria de vida
mudou-se para Itumbiara (GO) e em 1973, ainda muito jovem,
dedicou-se às atividades comerciais. Posteriormente, mudou-
se para Goiatuba (GO) onde montou uma empresa própria
para a venda de fertilizantes. Casou-se com Vilma Lúcia e tem
três filhos Vanessa, Cláudia e Carlos. Em 1987 mudou-se para
Goiânia para dedicar-se junto com seu irmão engenheiro,
Sérgio, ao ramo da construção civil fundando a empresa
SERCA Construtora, que atualmente é uma das grandes
empresas do ramo em Goiânia. Conheceu e ingressou no
Kaikan com o incentivo e apoio de Sussumi Fujioka, passando
a ter um relacionamento muito forte com os associados. Seu
modo de ser, afável, cativou a todos e logo passou a fazer parte
da diretoria sendo e em pouco tempo consagrado à
presidência. Dedicou-se a realizar, mesmo com os recursos
limitados, as melhorias do gramado do campo soçaite, ao
sistema de irrigação dos gramados, a jardinagem e
embelezamento da área do estacionamento e dando
seguimento à barraca da Pecuária, que nessa época ainda era
fundamental para a sobrevivência do Kaikan.

Gestão 1995-1996 – Sussumi Fujioka

Nascido em 1944 no município de Brauna
(SP). Filho de Manabu e Hatsumi Fujioka que trabalharam
pelo interior de São Paulo até virem para Goiás.
Estabeleceram-se inicialmente em Rialma e Ceres, local
onde seu pai se dedicou ao beneficiamento e comercialização
de arroz. Sentindo necessidade de dar um rumo ao seu futuro
resolveu, aos 14 anos, migrar para Goiânia para trabalhar na
Foto Eldorado, de seu tio Tetsuo Shiraishi.   Com muito
empenho e dedicação conseguiu junto com seu irmão Teruo
e o primo Katsumi criar o império FUJIOKA. Casado com
Yeiko, são seus filhos Sandro, Alessandra e Cristiane. Foi
um grande empreendedor levando ao Kaikan esse espírito
corporativo. Construiu na sua gestão a cobertura do campo
de Gateball, mais duas quadras de tênis, a iluminação do
campo soçaite como doação do Governo do Estado, além do
açude para a captação de água, a galeria de águas pluviais, a
quadra de petecas, entre outras benfeitorias. Incansável
lutador pelos interesses do Kaikan está sempre participando



107

do grupo dirigente. Na sua gestão foi dado início aos Jogos
da Amizade, um marco que até hoje persiste.

Gestão 1997-1998 – Akira Sado

Nascido em 1940 em Getulina (SP), veio para
Goiás junto com seus pais Hisaji e Umeno Sado estabelecendo-
se na cidade de Rialma (GO), vizinha a Ceres (GO). Em 1959
veio sozinho para Goiânia para dar seguimento aos seus estudos.
Formou-se em medicina pela UFG e é especialista em
ginecologia e obstetrícia. Do primeiro casamento são seus
filhos, Bárbara e Eduardo. Casado atualmente com Neuza, tem
os filhos Renan e Rafael. Na sua gestão é que foi construído o
prédio da Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás, com o
incentivo e recurso da JICA, entidade governamental japonesa,
e somando forças com os incansáveis Sr. Maeda e Sr. Matsuura.
Idealizador do tênis de campo construiu as duas primeiras
quadras, o solarium e outras várias benfeitorias.

Gestão 1999-2000 e 2001-2002 – Sussumo Taia

Nasceu em 1949 em Nerópolis (GO). Filho
de Itio e Aya Taia mudou-se para Goiânia em 1959 junto com
seus pais que queriam dar uma boa educação aos seus filhos.
Formado em medicina, especializou-se em ortopedia. Casado
com Elza, tem quatro filhos Bruno, Rafael, Daniela e Sérgio.
Em 2001 foi eleito vereador, contando com o apoio da
comunidade nipônica. Uma das grandes decisões tomadas
em sua gestão foi a eliminação da Barraca do Japão, na Festa da
Pecuária, substituindo-a pelo Jantar Típico, que hoje se tornou
um dos carros chefes da sustentação financeira da Associação.
Em sua gestão foi realizado o Campeonato Brasileiro de
Gateball, com a participação de inúmeras equipes de todo o
Brasil, tendo sido um marco significativo para o Kaikan. Ainda
em sua gestão, o Governador do Estado de Goiás, Sr. Maconi
Perillo, doou uma quadra coberta para as atividades esportivas
que acabou tornando-se um significativo espaço para a
realização de importantes eventos, tais como o Jantar Típico
e o Bon Odori, além da prática de futebol de salão e voleibol.

Gestão 2003-2004 – Jadir Matsuy

Nascido em 1957, em Nova Veneza (GO). Filho
de Shinkou e Iocico Matsui veio com seus pais para Goiânia
em 1973 para dedicar-se aos estudos. Casado com Kátia Keiko
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Gomi, tem três filhos Victor, Régis e Mariana. Formou-se em
engenharia civil e deu grande contribuição ao Kaikan com o seu
espírito empreendedor. Uma significativa obra realizada em
sua gestão foi a reforma do salão principal e a transferência dos
sanitários para um local apropriado, proporcionando imensa
funcionalidade à sede social. Tornou o Bon Odori um festival
de divulgação da cultura japonesa junto à comunidade goianiense.
Conseguiu significativo patrocínio dos Correios, da Celg e da
Saneago para o Bon Odori. Dedica boa parte de seu tempo
também a ministrar aulas na escolinha de futebol, transmitindo
os ensinamentos básicos para crianças e jovens, filhos dos
associados. Uma das lideranças do Kaikan, sempre participa
ativamente do grupo dirigente quer na diretoria, quer no
conselho.

Gestão 2005-2006 – Mário Yoshihide Kuwae

Nascido em 1960, filho de Ryoko e Shigeko
Kuwae, vieram para Goiás em 1959 estabelendo-se em Inhumas
(GO) onde seus pais e irmãos se dedicaram à agricultura.
Formou-se em medicina pela UFG e especializou-se em
ortopedia, na área de micro cirurgia de mãos. Casado com
Suely Mitiko Gomi, tem dois filhos Flávio e Letícia. Sua
gestão procurou realizar o grande sonho do Fujinkai, a
construção de uma boa cozinha que pudesse comportar os
eventos do Kaikan. Com as reservas acumuladas na gestão de
Jadir Matsuy e os recursos angariados em sua própria gestão,
essa tão sonhada construção acabou por concretizar-se. Assim,
foi possível um maior atendimento ao público nos jantares e
no Bon Odori. Sua gestão possibilitou a captação de recursos
para a realização plena do Bon Odori, através das leis de fomento
à cultura do Governo do Estado de Goiás. Foi o grande
incentivador e criador do Grupo de Taikô do Kaikan.

Gestão 2007-2008 – Junichiro Sado

Nascido em 1942, em Getulina (SP). Filho de
Heiichi e Tokiko Sado migrou com seus pais para a cidade de
Rialma (GO) em 1950, local em que seu pai e tios se dedicaram
ao beneficiamento e comércio de arroz e cereais. Em 1960,
veio para Goiânia para dar seguimento aos seus estudos. Foi
para São Paulo onde se formou em engenharia metalúrgica.
Regressou para Goiânia em 2000, após passar em Brasília por
seis anos. Casado com Amélia Taia tem três filhos Junichiro
Júnior, Alessandra e Mariana. Ao regressar para Goiânia passou
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a integrar as sucessivas diretorias do Kaikan sendo eleito para seu presidente em 2007. Tem se
dedicado para que os jantares continuem sendo um atrativo ao público goianiense pela qualidade,
diversidade de ofertas e ambiente descontraído e alegre, trazendo como resultado os recursos
necessários e indispensáveis para a sobrevivência do Kaikan. Tem se empenhado em buscar
patrocínio para o Bon Odori, tendo conseguido para o ano de 2007, significativo aporte de
recurso das leis de incentivo fiscal do Governo do Estado. Conseguiu também, através de seus
diretores e conselheiros, patrocínio de várias empresas privadas. Tem realizado a integração
da Escola de Língua Japonesa com o Kaikan unindo-os cada vez mais. Canalizou parte da
reserva conseguida com o Bon Odori 2007 para a construção de mais duas quadras de tênis,
efetuando melhorias na infra-estrutura e reaparelhamento onde seja necessário. Tem dedicado
parte do seu tempo à festividade do centenário da imigração japonesa. Conseguiu do prefeito
Íris Rezende a construção de um jardim japonês no Parque Flamboyant. Um grande desafio
tem sido a elaboração do livro sobre a imigração japonesa em Goiás, trabalho esse desenvolvido
sob a coordenação da pesquisadora Cecília Saito.

O Kaikan de hoje

Sem dúvida, o Kaikan de hoje tem uma estrutura invejável. São poucos os Kaikans
no Brasil que se equiparam ao de Goiânia. Essa opinião não é dos seus associados e sim dos
membros de várias outras Associações de diferentes localidades do território nacional que
vêm participar dos festivais e torneios esportivos que aqui são promovidos. O que caracteriza
a Associação daqui, além do seu amplo espaço físico ocupado por várias modalidades esportivas
é a convivência harmoniosa entre seus associados e a relação amiga existente com os governantes,
tanto a nível municipal quanto estadual. Essa relação positiva tem trazido muitos benefícios ao
Kaikan quando das reivindicações necessárias.

Uma grande preocupação atual é fazer com que mais associados freqüentem e
participem das atividades disponibilizadas, pois é sabido que cada vez mais existem opções de
lazer e práticas esportivas tanto em condomínios, em espaços alugados, em pesqueiros ou em
parques. Para poder atrair as crianças e conseqüentemente seus pais, um grande chamariz têm
sido as escolinhas de iniciação e formação nos vários segmentos esportivos.

Pode-se dizer que os membros associados que hoje freqüentam o Kaikan de
Goiânia são formados por nisseis (segunda geração), sanseis (terceira geração) e até por yonseis
(quarta geração), que representam o resultado daquilo que foi o sonho de todos os imigrantes,
ou seja, filhos profissionalmente realizados e bem encaminhados.  Poucos são os descendentes
que ainda continuam em atividades iniciadas pelos seus pais no campo e os que ainda o fazem,
usam metodologias e tecnologias atualizadas de forma que não seja necessária a submissão aos
rigores do trabalho pesado, como a que os imigrantes pioneiros tiveram que enfrentar.

Centenas de profissionais, nisseis e sanseis, tem sido o orgulho da colônia japonesa
por estarem representando condignamente e elevando o conceito de povo trabalhador,
competente, lutador e bem preparado. Os descendentes de japoneses, hoje, totalmente integrados
à sociedade brasileira estampam uma convivência muito mais ampla com os não descendentes
no seu cotidiano, trazendo como conseqüência natural um distanciamento dos costumes dos
antepassados. A Associação Nipo Brasileira de Goiás, o Kaikan, entre seus objetivos procura
aproximar seus associados da cultura japonesa, para que não se esqueçam de preservar e exercitar
com muito carinho os costumes e tradições do povo japonês.
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Adauto Saito
Ademar Noboru Toho
Ademar Toyonori Hirata
Ademar Watanabe Yukio
Adolfo Kenji Uchiyama
Adolfo Ribeiro Valadares
Adolfo Watanabe Kazuo
Airton Asakawa
Akira Maedima
Akira Sado
Akira Watanabe
Akiyuki Nishi
Alan Massashiro Nunes Sebata
Alaor Jual Dias Junqueira
Alcione America Rezende Suguri
Aldo Kazuo Shimada
Aldo Massahiro Tamura Amenita
Alexander Hayakawa Seii
Alexandre Peixoto Osegawa
Alice de Azevedo Ikeda
Alipio Gomes Bello Filho
Álvaro de Oliveira Andrade
Alvino Kazuo Watanabe
Amalia Tsuruda
Amauri Thome
Andre Watanabe
Aniceto Soares Neto
Aniceto Tochio Massuda
Anselmo Mikado
Antonio A Junior
Antonio Carlos de Souza
Antonio Carlos dos A Nascimento
Antonio Miguel Abrao
Antonio Taia Filho

Relação dos Associados do Kaikan até 2008

Muitas pessoas ingressaram na Associação Nipo
Brasileira de Goiás ao longo destes anos, algumas permanecem
contribuindo até hoje e outras, por razões particulares
encontram-se ausentes, mas souberam deixar suas marcas nesta
passagem. Na impossibilidade de nomear a todos aqueles que
já passaram pela Associação, procuramos homenagear os sócios
que se encontram registrados em nosso banco de dados
agradecendo pela valiosa participação e dedicação voluntária.

Aquio Namba
Aristides Hisoto Fujioka
Armando Toyoaki Uehara
Arnaldo Norio Inumaru
Atilo Watanabe Akiro
Atsushi Konaga
Atuko Yabagata
Augusta Vieira Visconde
Aureo Nomura
Aya Taia
Aylton Akiyoshi Haga
Cande Matsuura
Carlos Alberto Uto
Carlos Alberto Yoshida
Carlos Mitsuo Murakami
Carlos Momusseke Suguri
Carlos Nishijima
Carlos Omoto
Carlos Reijyum Toguchi
Carlucio do Amaral Suzuki
Cassio Inumaru
Casutaka Watanabe
Catiume Watanabe
Cecilia Taniguchi
Cesar Luiz Yoshida
Cesar Mitsuhiro Takahashi
Cesar Taia
Chotoku Motobu
Chozo Fukushima
Cláudia Arataque Uema
Cláudio Yoshida
Clovis Martins da Silva
Creuza Kuramoto
Cristiano Jose Onishi
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Gessy dos Santos Silva
Geverson B. de Oliveira
Gildo Alves Moreira
Gilson Watanabe
Ginroko Massuda
Glenio Jose da Silva
Goso Tuzimoto
Guirebaldo Kooji Nishimoto
Haruo Inumaru
Haruo Iwamoto
Hatsue Yoshida
Hatumi Watanabe
Heder Chaveiro Nascimento
Heiko Thereza Santana Okamoto
Helcio Tsutomo Inumaru
Helder Bonifácio Leones
Hélio Reiwa Toguchi
Henry Okigami
Henry Rideo Taia
Hideo Iwamoto
Hideo Tanikawa
Hideo Watanabe
Hiroshi Fujioka
Hiroshi Matsuoka
Hiroshi Okido
Hiroshi Takehisa
Hiroshi Watanabe
Hiroshi Yoshida
Hirotaka Uto
Hisayuki Kanda
Hissaji Moribayashi
Horácio Domingos O. Jr.
Hugo Akira Inumaru
Humbertp Monte Neto
Iderio Watanabe
Ikuo Umeda
Iochio Iwasse / Janice Matsui Pacheco
Iocico Watanabe Matsui
Irineu Yokozawa
Isao Okuda
Issamu Taia
Issamu Takahashi
Issao Sado
Italo Watanabe
Itiro Murakami

Dante Ofugi
Darci Falone Iwamoto
Darcy Gonçalves de Campos F.
Dario Ferreira dos Santos
Denize Kioko Inomaru
Dione Martins Uto
Dirley Gonçalves de Campos
Divina Taia Murakami
Divino Lorivaldo Kuramoto
Divino Massaiti Massuda
Djalma Gonçalves de Campos
Dorivaldo Lourenço
Edi Momonuki
Edilson Minoru Tamoto
Edmundo Hideo Tatibana
Edson Inumaru
Edson Mamoru Sado
Edson Massahari Tomo
Edson Minoru Itii / Mishao Itii
Edson Mitsuru Futida
Edson Nishi
Edson Shigueru Abe
Eidi Motoshima
Eiiti Iwamoto
Eiju Seino
Eishiro Ogawa
Eloy Hitoci Watanabe
Elson Kuramoto
Elton Shiraishi
Elton Yoshida
Etsuko Maeda Kuwae
Etsuko Sato Iwasse
Eudes Shiraishi
Euripedes Rodrigues Filho
Eustáquio Reis de Rezende
Euzelia Arataque Sahium  /  Hirome Fujioka
Fábio Isamu Yano
Fernando Martins Neiva
Fernando Toshio Umeda
Francisco Kunihiro Nagoshi
Fudio Arataque
Fujio Matsuura
Fukuiti Mori Massao
Geraldo Dias Ferreira
Geraldo Togo Norio
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Itsuo Yamada
Iwao Haga
Iwao Shimura
Iwao Watanabe
Jader Matsui
Jadir Matsuy
Jaimir Matsui
Jair Matsuy
Jaira Leiko Takahashi Abe
Janny Hideki Matsutani
Jeová Chiguero Yamamoto
João Carlos de Domenicis
João Euripedes da Silva
João Hissassi Yano
João Luiz Correia
João Togo Minol
João Watanabe
João Yano Junior
Joceli Pacheco
Joji Iwamoto
Joji Sado
Jorge Itokazo
Jorge Iwasse
Jorge Matsunaga
Jorge Mineo Massuda
Jorge Sano
Jorge Yoshida
Jorge Yoshihiko Kuwae
José Aparecido Baretella
José Carlos Carneiro
José Carlos da Silva
Jose Domingos Consorte
José Hiroshi Yano
José Martinez Tourina
Jose Nakamura
Joshihal Watanabe
Julio Toshio I
Junichiro Sado
Junichiro Sado Junior
Junishiro Inuzuka
Jurdan Manoel dos Santos
Kanae Mochizuki de Oliveira
Kanji Arakaki
Kato Tsujimoto
Katsume Fujioka

Kazuaki Watari
Kazuhiro Hayashida
Kazuo Iwamoto
Kazuo Uto
Kazuo Yamada
Keite Taya
Keite Taya Junior
Kengo Watanabe
Kenji Iwamoto
Kenta Namba
Kentaro Inuzuka
Kihashiro Kurogi
Kikue Watanabe
Kimiko Iwamoto
Kimio Yagi
Kingo Kihara
Kinji Kumagai
Kiogi Mori
Kioka Fujioka
Kioshi Fujioka
Kissao Watanabe
Kiyohisa Yamaguchi
Kleiton Kuramoto
Koichi Mochizuki
Koiochi Hashimoto
Koji Eto
Kokite Masuda
Komatsu Massuda
Kuniaki Konaga
Kunichi Suga
Kunio Harada
Kunio Watanabe
Lamartine Gomes Porto
Lauce Yoshiyuki Nozaki
Leandro Taia de Campos
Leni Fernandes Arataque
Leoncio de Almeida Furtado
Lincoln Tioko Maeda
Lorival Kuramoto
Luciano Suguri
Luciene Fumie Maeda
Lucio Norio Watanabe
Luiz Hiroaki Tomo
Luiz Iwasse
Luiz Nagato
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Massao Yamamoto
Massarete Mori Massao
Massaru Watanabe
Massaru Yokoyama
Massashi Matsuoka
Massato Takeuti
Massatoshi Sergio Katayama
Massayuki Araki
Massayuki Muramoto
Maurício Taia
Mauro Yoshida
Mieko Matsui Watanabe
Milton Hideo Nakata
Milton Koiti Taguchi
Milton Mikado
Milton Tanetoshi Ywamoto
Minol Watanabe/ SuecoWatanabe
Minor Takatsuke
Missae Fujioka
Mitico Nishimoto Souza
Mitsu Gondo Lima
Mitsuo Iwasse
Mitsuru Taniguchi
Mituo Ivamoto
Mituyoshi Nakamura
Moacir Hiroshi Kakumoto
Monica Suzuki Queiroz
Motoo Ishuharo
Naida Silva Mizoguti
Naoto Beppu
Natal Hideyo Kamiguchi
Neide Keiko Tomo Kawagami
Neila Oreira Arataque
Nelson Keniti Kawamura
Nelson Kiyotaka Inoue
Nelson Mamoru Matsui
Nelson Takahashi
Newton Cardoso Nagato
Newton Marcos C. Porto
Nilson Kuramoto
Nilton Hideki Kamiguchi
Nirley Moreira Arataque
Niviam Hiroko Maruyama Arantes
Nobol Taya
Noboro Araki

Luiz Shogo Ikeda
Luiz Uehara
Luiz Utino
Luiz Yoshiyuki Harada
Luiza Hiromi S. Yoshida
Manabu Yamada
Manoel Manao Tsujimoto
Manoel Rodrigues da Silva
Marcelo Koji Watanabe
Marcelo Takao Tanaka
Marcelo Taniguchi
Márcia Yuriko Hashimoto
Marcio Hironori Tomo
Márcio Morya
Marcio Nihara Togo
Marcio Taia
Marcionillo Takahashi
Marcos Aurelio Machado Borges
Marcos Mineo Nakamura
Marcos Watanabe
Marden Yoshiaki Ofugi
Maria Kihara
Mario Akira Tsujii
Mario Chigenoi Yamamoto
Mario Hideyuki Tsuruda
Mario Hisao Kyomen
Mario Luiz Vilela de A. Júnior
Mario Osoegawa
Mario Watanabe Tomio
Mário Yocinori Suguri
Mario Yoshihide Kuwae
Marlene Fujie Togo
Masao Fukuya
Masao Suzuki
Massafumi Iamamoto
Massakatu Kawamoto
Massakazu Yamada
Massaki Watanabe
Massako Taira Ferreira
Massal Sakamoto
Massami Watanabe
Massanao Hirata
Massanari Kuramoto
Massanori Akamine
Massao Furuya
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Noboro Sugita
Noboro Sumihara
Noboru Nonaka
Nobuo Morya
Norio Inoha
Noritada Namba
Octavio Kazuyoshi Saito
Odair Yoshiaki Fukuya
Odilon Roriz
Ofumi Nishimoto
Osamu Iwamoto
Oscar Magário Neto
Osvaldo Ioshio Massuda
Osvaldo Reiki Toguchi
Osvaldo Takeo Takase
Oswaldo Massao Ishii
Otoni Guimaraes de Andrade
Paulo Afonso Figueiredo
Paulo Cesar Roriz
Paulo Cutrona
Paulo Hsuan Shu Hsuan
Paulo Kazumi Nakato
Paulo Mori
Paulo Nishi
Paulo Togo Teruo
Pedro Anabuki
Pedro Kazuo Nakano
Pierre Carlos Hayashida do Prado
Priscilla Cardoso Murakami
Raimundo Tadeu dos Santos
Regina Emi Shimizu Togo
Regina Missae Yamamura Shimano
Reinaldo B. Garibaldi
Reinaldo Yusaburo Inomaru
Reisei Toguti
Renata de Oliveira Rosa
Renato Matsuoka
Ricardo Kazuo Takata
Ricardo Kazuyoshi Tomo
Ricardo Matsuoka
Ricardo Shimabukuro
Ricardo Tadashi Shimada
Ricardo Yano
Roberto Ikeda
Roberto Kiyoshi Honda

Roberto Minoru Fujie
Roberto Norio Namba
Rodney Toguchi
Rodrigo de Souza Siero Portos
Romeu Sussumi Kuabara
Rosana Moya Beltran Gondo
Rosy Bron Aki de Oliveira
Saburo Hayasaki
Sada Matsuda
Sadako Watanabe de Matos
Sandra Suemi Nakamura
Sandro Issao Fujioka
Sandro Katsumi Shishido
Satiro Watanabe
Satiro Yoshida
Satol Kaminice
Satoshi Sugita
Satoshi Watanabe
Satoshi Watanabe
Satoshi Yasuta
Sebastião Gomes Branquinho
Sede Tanigute
Seiji Watanabe
Seiti Namba
Seizaku Tamashiro
Sellmann Shuji Nishi
Sergio Hamaoka
Sérgio Norio Nakamura
Sérgio Setsuo Suguri
Sergio Takeshi Kanda
Sérgio Utino
Sergio Watanabe Kazumi
Sezio Minoro Yamamoto
Shideyuki Silas A Nozaki
Shigehiro Yuri
Shigueo Iwamoto
Shiguero Fujioka
Shinobu Higashi
Shinobu Sato
Shizuko Watanabe
Sho Omoto
Shoji Inuzuka
Shoji Nonaka
Sigue Matsuoka
Sigueo Nichida
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Uruo Taniguchi
Vagner Reihati Toguchi
Valdeonor Pereira Noleto
Valney Luiz da Rocha
Victor Gomi Matsuy
Wagner da Silva Lima
Wagner Suguri
Waldir T. Fukushima
Walmir Watanabe
Walter Mori
Walter Nobumasa Yamaoka
Walter Watanabe
Walter Yoshio Kakumoto
Wanderley de Paula Silveira
Wanderley Jose de Morais Preto
Wildes Satoshi Murakami
Wilson shiguenobo Takayama
Wilson Tomokazu Noda
Wilson Yoshikatsu Kato
Yaeko Fukuciro
Yasujii
Yokishi Harada
Yoshiaki Sugimoto
Yoshie Matsui
Yoshihiro Kuwae
Yoshiko Takeda
Yoshimi Watari
Yoshimitsu Nagato
Yoshimitsu Tatibana
Yoshinobu Toyama
Yoshiro Takei
Yoshiyuki Kuwae
Yosio Nagato
Ytiro Nishimura
Yukinori Shimon
Yukio Joao Suzuki
Yukio Suzuki
Yutaka Nishimoto
Yutaka Shiobara
Zenaz Nagato

Siguero Taia
Siguimi Tanigute
Siguimi Tanigute Junior
Silvio H. Matsunaga
Silvio Kenji Mitani
Silvio Nerys do Prado
Silvio Yasuo Susaki
Simone Akiko Gomi
Singo Matsuura
Suimary Nichida
Sukenobu Kushi
Sunao Watanabe
Sussumi Fujioka
Sussumo Taia
Tacaci Uto
Tadao Namba
Tadaski Watanabe
Tadatoshi Nakano
Takashi Murakami
Takashi Watanabe
Takeki Ujikawa
Takemi Utida
Takeshi Fujioka
Takeshi Nojimoto
Takezi Ninomia
Tamon Nakayama
Tamotsu Kihara
Tatsushi Sugita
Teofilo Watanabe
Teruko Togo Nishida
Teruko Yano
Teruo Fujioka
Thomaz Tohor Nassu
Tioko Yanague
Tokiko Sado
Tomio Mauro Togo
Tomoe Nishimoto
Tomoko Murakami de Luca
Tomonori Shimada
Toriyama Tiyo
Toshiko Matsuoka
Tsuru Sagawa
Tsuruyo Matsuoka
Umeno Mituka Watanabe
Umeno Utida
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ESCOLA MODELO DE
LÍNGUA JAPONESA DE GOIÁS

Durante muitos anos, o ensino de japonês em Goiânia esteve voltado ao sistema
de aulas particulares. Esse foi um dos motivos pelos quais muitos registros e anotações não
puderam ser devidamente coletados. Nesse contexto, a professora que veio liderando o exercício
dessa atividade foi Eiko Hasegawa. Ela foi convidada em 1976 por alguns jovens de Goiânia para
lecionar japonês na residência do Sr. Hideo Iwamoto. As aulas eram ministradas três vezes por
semana para crianças e adultos, totalizando cerca de 80 alunos. As aulas eram divididas em grupos
de 20, e assim permaneceram durante quatro anos. Algumas famílias de imigrantes japoneses do
município também passaram a requisitá-la, o que tornou suas aulas bastante concorridas.

Com o movimento dekassegui, na metade dos anos 80, houve um aumento no
número de alunos. A professora Hasegawa lembra que foram mais de 200 estudantes que
freqüentaram suas aulas e muitos daqueles que hoje estão matriculados na Escola Modelo são
filhos desses antigos alunos.

Em 1977, outra escola que tinha muitos alunos nos arredores da cidade de
Goiânia era a escolinha da empresa Granja Saito S/A. Essa escola era formada por um grupo
fechado que atendia aos filhos dos acionistas e de alguns funcionários da cidade de Bela Vista
de Goiás, a Granja Saito Nichigo Gakko. O primeiro a ser contratado como professor foi Massaru
Higashi que permaneceu até 1983. O número de alunos variava entre 25 a 30. Mais tarde, com
a mudança de muitas dessas crianças para complementar os estudos em Goiânia, o curso
passou a ser dividido em dois locais, assim, duas vezes por semana o professor se deslocava
para ministrar aulas na capital. A sala de aula era improvisada, na residência do Sr. Kiyotaro
Ogawa, mas aos sábados, todos os alunos se reuniam na escola da Granja Saito para a prática de
esportes, artes e diversões em geral. Nessa ocasião foi contratado um professor especialmente
para orientar o treinamento de tênis de mesa junto aos alunos.
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Alunos no curso de férias, com o
professor Massaru Higashi

Após a saída do professor Higashi, foi contratado o professor Tadaichi Mizuouchi,
mas com a diminuição de alunos devido às outras atividades escolares, esse professor resolveu
encerrar suas aulas na Granja Saito S/A em 1984. Passou então a lecionar em uma sala alugada de
uma edificação de dois andares localizada na Praça do Cruzeiro, próximo à região central de
Goiânia, assim prosseguiu até 1987. O Sr. Mitsutake Maeda comentava que em seu melhor
momento e devido à sua boa localização, a escola chegou a contar com cerca de 80 alunos.

1979 – 1994
Aulas de língua japonesa no Kaikan

Em 1979, o atual Kaikan de Goiânia iniciava o ensino da língua japonesa (em
paralelo com a Granja Saito Nichigo Gakko) tendo como professor o mesmo Sr. Massaru Higashi.
As aulas eram ministradas uma vez por semana para cerca de 150 alunos. Porém, as circunstâncias
não eram muito favoráveis e as aulas permaneceram somente por três anos, quando se optou pelo
seu encerramento.

Um dos diretores do Kaikan nessa época, o Sr. Asaichi Murakami, resolveu
fazer uma petição ao Cônsul Geral do Japão, em São Paulo, solicitando a construção de uma
escola de língua japonesa, porém, nessa época não foi prontamente atendido.

Em 1987, um jovem chamado Vanderlei Moraes Preto inicia uma nova
atividade em sua residência, denominada “Nihon Tomo no Kai” um grupo de estudantes
que se reunia para aprender sobre a língua e a cultura japonesa. Em 1991, o professor
Vanderlei passou a emprestar uma sala da Universidade Federal de Goiás, no Departamento
da Faculdade de Educação, para o ensino da língua japonesa. O número de alunos girava

Professor Tadaichi Mizuouchi
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em torno de 30 e a maioria era formada por adultos. O professor Vanderlei Preto é quem
ensinava a conversação básica.

Em 1992, ocorre o reinício das aulas de língua japonesa com o retorno da jovem
Takako Okido, de suas experiências como dekassegui no Japão, assumindo como nova
professora. Ela passou a ensinar crianças e adultos aos sábados e domingos, em número
reduzido, com cerca de seis a sete alunos de cada vez. Devido à falta de uma sala de aula
adequada, as mesmas eram ministradas no salão. Aos domingos com a movimentação dos
associados que vinham à sede para o lazer, o ruído intenso passou a incomodar os estudantes.
Em 1993, a professora Takako Okido recebeu uma Bolsa de Estudos para Professor e viajou ao
Japão, lá permanecendo por um ano.

1994 – 1998

Os professores que vinham ministrando aulas particulares de língua japonesa
passaram a formar um elo de união mais acentuado no ano de 1994. A professora Takako
Okido, que havia retornado do Japão nesse ano e o professor particular que vinha ensinando
desde 1992, Yutaka Shiobara participaram pela primeira vez de um evento de pesquisa sobre as
condições reais das escolas de língua japonesa representando a escola de língua japonesa de
Goiás, o evento ocorreu em Belo Horizonte.

Em 1995, foi criado dentro da Associação Nipo Brasileira de Goiás, um centro
de divulgação da língua japonesa e o início das atividades ocorreu no dia 3 de outubro, sendo
propagado aos interessados em geral. Quem tomou posse como diretora foi a professora
Takako Okido. Embora se dissesse que estavam inscritas como escola, como sempre, o singular
prédio escolar não existia, e a professora Takako Okido continuava a lecionar no Kaikan, e o
professor Shiobara e as professoras Hasegawa e Yamaoka lecionavam em suas próprias
residências. Nessa ocasião surgem rumores sobre as primeiras iniciativas para o levantamento
de uma escola de língua japonesa.

Em novembro de 1996, três membros da diretoria da Associação Nipo Brasileira
de Goiás partiram rumo ao escritório da JICA do Brasil levando uma petição sobre o
planejamento da construção de uma escola de língua japonesa. Nessa época, a Associação já
havia realizado uma conversa informal com a JICA, e em março de 1997 foi entregue um
requerimento contendo os levantamentos de custos para a construção da Escola Modelo e os
fundos de auxílio para as compras de móveis e equipamentos necessários. Esse requerimento
dizia respeito à unificação das escolas de língua japonesa na cidade de Goiânia como atividade
ordinária e educativa rumo à coalisão, explicitando o mérito da integração entre a sociedade
nikkei e o povo brasileiro, pautado pela crescente amizade construída através da aprendizagem
e que se ergueriam com entusiasmo adiante dessa possibilidade.

Mesmo com o auxílio financeiro para a construção do prédio da escola modelo,
outras despesas e encargos também necessitariam de cobertura, portanto, no mesmo mês os
diretores e interessados iniciaram uma ampla divulgação rumo à coleta de doações.

No contexto da escola modelo, para um funcionamento como centro cultural
e educativo procurou-se pensar a realização de treinamentos para a formação de professores
agarrando com firmeza suas bases e fundamentos.

Em fevereiro de 1998 a Associação Nipo Brasileira de Goiás recebe a grande
notícia da liberação do auxílio financeiro pela JICA. E para a complementação dos recursos



122

foram realizadas várias atividades voltadas a essa finalidade,
tais como: bazar beneficente, jantares e rifas.

Por um lado, as aulas do Kaikan foram sendo
retomadas. Em fevereiro de 1998 inicia-se uma nova
empreitada na escola com uma jovem professora voluntária
Maki Takeda.

1998 - 1999
O início das aulas na Escola Modelo de
Língua Japonesa de Goiás

O início das obras da nova escola ocorreu em
abril de 1998 e a cerimônia de inauguração aconteceu em
novembro desse mesmo ano. E em fevereiro de 1999
iniciaram-se as atividades escolares. A edificação caracterizou-
se pela notável estrutura em ferro e concreto, construída em
dois andares, totalizando 800 m².

A primeira diretora a tomar posse foi a
professora Emiko Yamaoka. A Escola Modelo de Língua
Japonesa de Goiás é uma Instituição pertencente à Associação
Nipo Brasileira de Goiás que abriga um sistema de
contabilidade independente, sendo sua gestão administrada
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pelos membros diretores da Associação Nipo-Brasileira e da Escola Modelo que constituem
uma Comissão Administrativa. A primeira pessoa escolhida para presidir essa Comissão
Administrativa foi o Sr. Mitsutake Maeda.

No primeiro ano de funcionamento da escola a prioridade voltou-se para o
chamamento dos alunos e ao atendimento de seus objetivos procurando proporcionar-lhes
horários flexíveis. O número inicial de alunos esteve na margem dos 100, destes, 49 eram
descendentes, 25 eram mestiços e 26 não tinham nenhuma descendência japonesa. Nesse
sentido percebe-se o interesse dos não descendentes na aprendizagem da cultura japonesa.

Uma aluna não descendente chamada Marley Lima, desde que foi trabalhar no
Japão como dekassegui aprendeu a língua japonesa e para não esquecer resolveu matricular-se
na escola. Ela afirmava com veemência:

- Um dia ainda quero me tornar professora de japonês.
Com a expansão de uma grande  fábrica japonesa, nos arredores de Goiânia,

houve também um maior interesse pela língua japonesa. Ainda nesse período, a escola decidiu
receber também os alunos de karatê, que na fase de inauguração eram em torno de 15.

Embora os materiais didáticos e equipamentos não estivessem totalmente
completos e os professores ainda sendo obrigados a realizar tarefas de escritório, que os
deixavam imensamente ocupados, acumulando funções, mesmo assim, o crescimento da escola
não deixava de ser um fator extremamente animador.

Quando os três netos do Sr. Junichiro Inuzuka, membro da Comissão
Administrativa, ingressaram à escola, o Sr. Inuzuka não conseguiu esconder sua emoção
dizendo: “O sonho se concretizou! A educação japonesa e a preservação da cultura dos
antepassados devem ser praticadas em casa, mas apenas dessa forma seria difícil de manter.
Com a construção da escola, é grande a expectativa de uma boa formação educacional japonesa”.

A professora Hasegawa dizia na época: “Existe uma grande preocupação com a
administração, assim, a responsabilidade está sendo constantemente refletida, mas todos os
professores conseguiram um lugar em que cada um possa mostrar sua força e seu suor”.

A diretora Sra. Yamaoka comentava: “Surgiu um grupo de estudos e a união
entre os professores. Como primeira geração, estou muito feliz! Precisamos entregar essa
conquista aos descendentes nisseis e sanseis”.

Com a nova escola surge o desejo entre os professores de reciclar o
conhecimento para tornarem-se pioneiros em suas formas de ensino. Em julho, a JICA enviou
à Associação Nipo Brasileira de Goiás, a professora voluntária Sra. Takako Sassaki, educadora
japonesa que tomou posse logo em seguida.

Os objetivos iniciais da escola foram assim definidos: a ascensão da educação
japonesa e a análise de seu desenvolvimento baseado na qualidade do ensino possibilitando
aos descendentes, não descendentes e cidadãos brasileiros o estudo da língua e da cultura
japonesa tendo como base a liberdade e a amizade entre o Brasil e o Japão. Reforçando ainda a
compreensão mútua e o avanço determinado na construção de indivíduos que se tornem úteis
à humanidade.

Um ano após a inaugração, a diretora Emiko Yamaoka escreveu sobre a condição
vivida naquela época:

“No 11º. Ano da Era Heisei, no dia 6 de fevereiro, foram iniciadas as aulas na
Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás. Passado um ano dessa alegria, ao olhar para trás,
dos 100 alunos de nossa contagem inicial, atualmente estamos com 91. Desse número, as
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especificações são: 62 são sócios e 29 não sócios, alguns alunos são das cidades vizinhas:
Inhumas, Trindade, Taquaral, Goiás Velho e Nerópolis. Acredita-se que a diminuição no
número de alunos se deve principalmente aos fatores: horário e distância do trajeto.

No tocante à escola, fazendo um balanço desde sua inauguração, o objetivo
direcionado a segurar o aluno e atentar para o seu desenvolvimento individual acabou tomando-
nos muito tempo, o que nos levou a constituir 15 classes. No final do segundo semestre,
resolvemos em comum acordo, classificar as salas pelas habilidades nos textos, revendo a
organização dos horários das crianças na mesma escala que seus pais, que também estudavam
na escola. Desta forma estamos pensando uma reforma conjunta da língua japonesa enquanto
língua estrangeira. Por outro lado, queremos disponibilizar o uso do auditório de forma livre
para que os alunos possam assistir com prazer aos vídeos.

Os professores por outro lado farão uma vez por mês os estudos pedagógicos
visando à plenitude, atuando como educadores em busca de resultados e descomplicando a
aprendizagem através de métodos de ensino eficientes.

Na gestão administrativa estamos pensando em divulgar (a aprendizagem da
língua japonesa e apresentar as bolsas de intercâmbio), ressaltando a importância da atuação da
comissão escolhida, que deve trabalhar de forma mais ativa do que antes em prol também da
sociedade brasileira. Sobre o controle da administração escolar e a ordem de seus documentos
e finanças mensais serão constantemente verificadas as melhorias, juntamente com a comissão
dos professores e a comissão administrativa em atividades bem direcionadas examinando e
repensando os assuntos ligados a esta questão. A união entre a Associação Nipo Brasileira de
Goiás e a Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás, a somatória de forças deve ser
especialmente preservada e essa tarefa deverá sempre procurar ser cumprida.”

Emiko Yamaoka

Em 2008, conforme relato da diretora e professora Tiemi Ywamoto:
“Atualmente, a escola conta com 108 alunos matriculados, dentre eles 63

possuem descendência (descendentes e mestiços) e 45 não possuem nenhuma descendência.
Com 15 turmas e 8 professores mais a diretora, a escola oferece preferencialmente aulas aos
sábados à tarde. Porém, não descarta a possibilidade de abertura de turmas durante a semana,
em horários flexíveis caso haja um número mínimo para formação de uma turma.

As turmas são divididas em Jido (crianças), Junior (adolescentes) e Seijin (adultos).
A ordem crescente nos nomes das turmas indica o nível em que se encontram, baseada nas lições
que são estudadas de acordo com o livro utilizado em cada grupo (Junior ou Seijin). No momento
há uma turma Jido (5 a 9 anos) , Junior IV(10 a 14 anos) e VI (11 a 14 anos), Seijin J (12 a 15 anos),
Seijin I-A (iniciantes a partir de 16 anos), Seijin I-B(jovens iniciantes a partir dos 11 anos), Seijin II
(13 a 24 anos), Seijin III-A (14 a 50 anos), Seijin III-B terça-feira (16 a 27 anos), Seijin IV (17 a 41 anos),
Seijin VI (18 a 48 anos), Seijin VII (15 a 26 anos), Seijin XI – XIII (15 a 28 anos) e a turma Chukyu,
intermediária, com alunos a partir dos 15 anos.

Cada professor possui sua peculiaridade, o que faz da escola hoje, um local de
encontro de vários ideais:

Marley Lima,
como foi citado anteriormente, tornou-se professora da escola e leciona desde

2000. Em 1999 já trabalhava como secretária na escola e foi vencedora de inúmeros concursos
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de oratória. Atualmente, possui 4 turmas: Jido, Seijin II, Seijin III-B e uma turma especial para
alunos da Caixa Econômica Federal. Formanda em Letras pela Universidade Federal de Goiás
vem desenvolvendo pesquisas relacionadas ao ensino da língua japonesa e futuramente pretende
fazer uma pós-graduação no Japão.

Tiemi Ywamoto
leciona na escola desde agosto de 2002. Morou no Japão por 6 anos aprendendo o

idioma em escolas regulares. Atualmente leciona as turmas: Seijin IV e Seijin XI-XIII. Recentemente
conseguiu uma bolsa de estudos para um curso intensivo pela JICA e parte para o Japão em julho e
retorna em outubro deste mesmo ano. Está cursando Relações Internacionais na UCG.

Keiko Ywamoto
iniciou a relação com a escola ao participar e obter méritos no Concurso de

Oratória em 2002. Leciona desde janeiro de 2003 e no ano passado (2007) esteve no Japão
participando do curso básico I também através da bolsa da JICA. Atualmente está com as
turmas: Seijin I-B e Seijin III.

Mitie Tsujimoto
também esteve morando e estudando no Japão durante 9 anos. Está na escola

desde agosto de 2004.  Atualmente com as turmas: Junior VI e Seijin J.

Tereza Sugita
durante a semana atua como médica e aos sábados leciona para os jovens desde

2003. Atualmente com a turma Junior IV. Sua preocupação maior está voltada ao incentivo aos
jovens, principalmente os não descendentes no contato com a cultura japonesa.

Takako Nakano
veio para o Brasil no ano de 2000, e faz parte do corpo docente da escola desde

fevereiro de 2004. No Japão cursava a faculdade de línguas estrangeiras. Atualmente com as
turmas: Seijin I-A e Seijin VII.

Cláudio Oliveira
ex-aluno da escola se tornou professor no segundo semestre de 2007. Vencedor

de inúmeros concursos de oratória, tanto regional quanto nacional, no ano passado conseguiu
uma bolsa pela Fundação Japão para conhecer o Japão durante duas semanas. O sonho de Cláudio
foi realizado e hoje está lecionando a turma Seijin VI.

Setsumi Monomi
veio para o Brasil em 1985 e se integrou à escola em abril deste ano, passando a

lecionar a turma intermediária Chukyu e a atuar como secretária durante a semana. Está terminando
o curso para formação de professores do Centro Brasileiro de Língua Japonesa.

A escola que é associada ao Centro Brasileiro de Língua Japonesa e à Associação
de Estudos da Língua Japonesa de Brasília, freqüentemente participa de eventos relacionados
à língua japonesa, como por exemplo, concursos regionais e nacionais de oratória em língua
japonesa, exame de proficiência em língua japonesa, processo seletivo de bolsas para alunos
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da escola, concurso de karaokê, mostras culturais e os
professores participam regularmente dos cursos para
professores de língua japonesa.

Os principais eventos internos da escola são:
Concurso de oratória e o Bunka-sai (mostra de cultura japonesa).
Em se tratando do Bunka-sai, promovido uma vez por ano através
da colaboração dos alunos, pais, professores e associados do
kaikan, podemos destacar que a cada ano vem se inovando e
contando com a participação de um público cada vez maior”.

Tiemi Iwamoto

Uma justa homenagem...

Ao Sr. Asaichi Murakami
Sua personalidade marcante e ativa foi a

responsável pelo surgimento da Escola Modelo, pois foi sua a
primeira tentativa através do envio de uma petição ao Cônsul
Geral do Japão em São Paulo solicitando atenção às carências
no tocante ao ensino e aprendzagem da língua japonesa na região.
Embora não sendo atendido naquele momento, sua petição
incentivou os outros integrantes a continuarem abraçando a
causa. O Sr. Asaichi Murakami sempre esteve preocupado com
a transmissão da língua e da cultura japonesa aos jovens goianos,
lutando de forma incansável pelos seus ideais. Embora não
estando mais presente em nosso dia a dia, sabemos que seus
ensinamentos estarão sempre em nossos corações.

A ANBG e a EMLJG agradecem ao Sr.Asaichi
Murakami e a seus familiares pelo brilhante trabalho de
incentivo ao ensino e aprendizagem da língua japonesa no
Estado de Goiás.

Ao Sr. Mitsutake Maeda
Expressar nossa gratidão pelas lutas e conquistas

advindas da atuação incansável do Sr. Maeda em prol da Escola
Modelo e da Associação Nipo Brasileira de Goiás seria talvez
pouco, diante da grandeza de sua importância para a constituição
de um todo. Porém, seria injusto de nossa parte, ante a passagem
do tempo, não registrarmos esse sentimento que permanece
latente nos corações dos protagonistas deste percurso. Conforme
já relatado pelo Sr. Junichiro Sado anteriormente, o Sr.Mitsutake
Maeda foi um dos maiores idealizadores da Escola Modelo e
principal figura intermediária nos assuntos entre a Associação e
a Embaixada do Japão no Brasil. Graças ao seu esforço e
dedicação foi possível notabilizar a real necessidade da
preservação das raízes culturais japonesas em Goiânia.
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A ANBG e a EMLJG muito agradecem ao Sr.
Mitsutake Maeda e à sua família pelos ensinamentos de
perseverança e garra deixados em sua passagem junto a nós.
Infelizmente, em 2002 ele nos deixou, mas em nossos corações
sabemos que sua presença será eterna.

Muito Obrigado!

À Ana Cristina Takako Okido
Desde o percurso que antecede a formação da

Escola Modelo, muitos nomes marcaram presença ao longo
deste trajeto. Embora não se deva desmerecer a dedicação e
paciência de todos os professores que caminharam lado a lado
com os sonhos e conquistas no processo de edificação da
escola, devemos sim destacar o competente trabalho da
professora e diretora Takako Okido. Se a escola passou a ser
reconhecida pela qualidade de seu ensino, através de tantas
premiações conquistadas, esse mérito deve-se à sua atuação e
esforço. Impossível falar da Escola Modelo sem lembrar da
sua presença constante, atuante e participativa junto às crianças
e jovens que hoje se encontram em fase de colheita.

Por mais árdua que pareça a missão do ensino e
da aprendizagem, ela deve ser contínua e abastecida pela
vivacidade e pela motivação. E sabemos que esse esforço requer
exigência ímpar, encarado como um desafio para os fortes,
para aqueles que realmente assumem com convicção e
afetividade trabalhar em prol de uma orientação consciente e
enriquecedora. Sabemos que a força maior de sua pessoa, sua
grandeza de fato, está na posição de humildade e paciência
com que sempre se apresentou aos demais. E assim, trilhando
com doçura os entremeios desta caminhada, seus ensinamentos
seguirão com os jovens multiplicando saberes e condutas pelo
mundo afora.

À Ana Cristina Takako Okido, a EMLJG, a
ANBG, os professores, companheiros de classe, alunos e
amigos rendem os sinceros agradecimentos por todos os anos
de dedicação e empenho como uma das fundadoras da nossa
Escola Modelo.                                                                 Muito Obrigado!

Ao Sr. Mário Suguri
Nossos agradecimentos sinceros também ao ex-

diretor e ex-professor Sr. Mário Suguri, que de forma
competente e firme permaneceu junto aos educandos e demais,
apontando sempre o melhor caminho a ser seguido. No início
de sua participação destacou-se como um pai participativo,
depois atuou como professor e seguiu atuando com a
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responsabilidade de um dedicado dirigente. Em todas essas etapas permaneceu com firmeza
e dedicação em prol da melhor orientação aos alunos e integrantes da escola, sempre com um
olhar voltado à boa organização e disciplina. Devido aos problemas com sua saúde afastou-se
de suas funções recentemente, mas continua atuando como integrante do corpo de jurados
dos concursos aos quais é solicitado.

Pelos anos em que acompanhou com assiduidade cada momento junto às crianças
e aos jovens da Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás, a ANBG e a EMLJG agradecem:

Sr. Mário Suguri, o nosso Muito Obrigado!!

Referências:
Associação de Estudos da Língua Japonesa de Brasília (1999). Burajiria Nihongo

Fukyû Kyô kai 10 Nen shi – 1989 -1999. Brasília. ( pp.61-63).

Entrevistas – Agradecimentos
Sr. Junichiro Inuzuka – entrevistado em 19/02/2008
Sr. Isamu Kihara – entrevistado em 19/02/08
Sr. Joshial e Sra. Massako Watanabe
entrevistados em 04/03/2008
Sr. Kiyotaro e Sra. Shizuko Ogawa
entrevistados em 05/03/2008
Sra. Sanae Haga – entrevistada em 05/03/2008
Sr. Yoiti Haga – entrevistado em 10/03/2008
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Nome Completo Katsuno Hayashida
Nome do esposa Seiichi Hayashida  (falecido)
Filiação: (pai) Katsusaburo Nagai
            (mãe) Hisatiyo Nagai
Data de Nascimento 15 / 02 / 1916
Idade 92
Nome dos filhos Sachiko Muramatsu, Shuji Hayashida,

Munehisa Hayashida, Chikako Hayashida
Data de chegada ao Brasil 08 / 11 / 1959
Nome do navio Brasil – maru

Nome Completo Matsue Miki
Nome da (o) esposa (o) Kozo Miki (falecido)
Filiação: (pai) Goroku Matsuura
            (mãe) Isa Matsuura
Data de Nascimento 16 / 12 / 1917
Idade 90
Nome dos filhos Yukio (falecido), Minoru,

Mitsuo, Shigeru, Mitie
Data de chegada ao Brasil 30 / 05 / 1937
Nome do navio Santos-maru

Nome Completo Sawako Nakashima
Nome da (o) esposa (o) Morio Nakashima (falecido)
Filiação: (pai) Tsume Koga
            (mãe) Hisako Koga
Data de Nascimento 31 / 09 / 1921
Idade 86
Nome dos filhos Yoshitsugu, Yasuo, Kiyoko Ohara
Data de chegada ao Brasil 20 / 09 / 1958
Nome do navio America-maru

Nome Completo Misao Shibano
Filiação: (pai) Kyujiro
            (mãe) Fukumoto
Data de Nascimento 14 / 02 / 1917
Idade 90
Nome dos filhos Não tem.
Data de chegada ao Brasil 28 / 06 / 1929
Nome do navio Hakata - maru
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Nome Completo Hideo Araki
Nome da (o) esposa (o) Yazuki Araki
Filiação: (pai) Kiyohisa Araki
            (mãe) Hitsu Araki
Data de Nascimento 24 / 11 / 1921
Idade 86
Nome dos filhos Midori, Alzira T. Araki
Data de chegada ao Brasil 01 / 01 / 1934
Nome do navio Rio de Janeiro - maru

Nome Completo Toyoharu Sato
Nome da (o) esposa (o) Keiko Sato
Filiação: (pai) Nenosuke Sato
            (mãe) Rume Sato
Data de Nascimento 03 / 03 / 1922
Idade 85
Nome dos filhos Tomiko, Hakaru, Tokuko, Kiyomi,

Yoshitaka, Toyoshi, Teruyo, Yaiko Maria,
Lauro Toshio, Jorge, Eriko, Eiji, Herio

Data de chegada ao Brasil 02 / 07 / 1934
Nome do navio Santos - maru

Nome Completo Akino Furuta Yamamoto
Nome da (o) esposa (o) Yasujiro Yamamoto (falecido)
Filiação: (pai) Yasuji Furuta
            (mãe) Massu Furuta
Data de Nascimento 15 / 02 / 1922
Idade 85
Nome dos filhos Shoiti, Matsuo, Reiko Tsuru, Maria Tomiko
Data de chegada ao Brasil 03 / 10 / 1927
Nome do navio Wakasa - maru

Nome Completo Tomie Hirako
Nome da (o) esposa (o) Saburo Hirako (falecido)
Filiação: (pai) Saitichi Matsui
            (mãe) Kura Matsui
Data de Nascimento 01 / 04 / 1922
Idade 85
Nome dos filhos Akio, Massaru, Takako, Kazuko, Titose,
Satoru, Tomoe
Data de chegada ao Brasil 07 / 06 / 1928
Nome do navio Rapurata-maru



133

Nome Completo Massako Okamoto
Nome da (o) esposa (o) Hisakatsu Okamoto
Filiação: (pai) Taro Nakata
            (mãe) Koshique Nakata
Data de Nascimento 06 / 09 / 1927
Idade 80
Nome dos filhos Jorge Hiroshi, Alice Kiyomi (falecida),

Elisabet Setsuko, Marlene Hiromi
Data de chegada ao Brasil 11 / 08 / 1938
Nome do navio Rapurata-maru

Nome Completo Hideko Takeda
Nome da (o) esposa (o) Katsuyoshi Takeda (falecido)
Filiação: (pai) Satoru Hamada
           (mãe) Kimie Hamada
Data de Nascimento 15 / 11 / 1925
Idade 82
Nome dos filhos Kazuo, Michiyo Nakashima, Yassunori
Data de chegada ao Brasil 23 / 05 / 1959
Nome do navio Santos-maru

Nome Completo Kiyoshi Matsui
Nome da (o) esposa (o) Itsuko Matsui
Filiação: (pai) Saitichi Matsui
            (mãe) Kura Matsui
Data de Nascimento 21 / 09 / 1922
Idade 85
Nome dos filhos Tsutomu, Wataru, Ayako, Satiko, Miyoshi

(falecido), Eiko, Tsuyoshi, Reiko
Data de chegada ao Brasil 07 / 06 / 1928
Nome do navio Rapurata-maru

Nome Completo Hisakatsu Okamoto
Nome da (o) esposa (o) Massako Okamoto
Filiação: (pai) Hayataro Okamoto
           (mãe) Matu Okamoto
Data de Nascimento 01 / 03 / 1924
Idade 83
Nome dos filhos Jorge Hiroshi, Alice Kiyomi (falecida),

Elisabet Setsuko, Marlene Hiromi
Data de chegada ao Brasil 11 / 08 / 1938
Nome do navio Rapurata-maru
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Nome Completo Tadao Ikeda
Nome da (o) esposa (o) Vitória Ikeda
Filiação: (pai) Takehiro Ikeda
            (mãe) Hodai Ikeda
Data de Nascimento 10 / 10 / 1925
Idade 82
Nome dos filhos Takashi, Tizue Sarjado, Hiroshi, Kazue Rede
Data de chegada ao Brasil 29 / 01 / 1935
Nome do navio Motevideo-maru

Nome Completo Kikue Mito
Nome da (o) esposa (o) Katsumi Mito (falecido)
Filiação: (pai) Gunzo Kuramoto
           (mãe) Yoshino Mito
Data de Nascimento 14 / 05 / 1925
Idade 82
Nome dos filhos Massaru (falecido), Shigeru, Tsutomu,

Tadashi(falecido), Susumu, Takashi,
Nobuko Suguimoto, Massako Lopes

Data de chegada ao Brasil 02 / 12 / 1925

Nome Completo Mitsui Hangui
Nome da (o) esposa (o) Maria Nakakura Hangui (falecida)
Filiação: (pai) Tasuke Hangui
            (mãe) Fusa Hangui
Data de Nascimento 11 / 09 / 1925
Idade 82
Nome dos filhos Nayoko H. da Silva, Yooko H.

Kayano, Iseko Couto
Data de chegada ao Brasil 20 / 02 / 1935
Nome do navio Hawai-maru

Nome Completo Toshiko Mutsuura
Nome da (o) esposa (o) Teruo Matsuura (falecido)
Filiação: (pai) Saitichi Matsui
           (mãe) Kura Matsui
Data de Nascimento 29 / 10 / 1925
Idade 82
Nome dos filhos Issamu, Adahir, Harue, Morio,

Shigeru, Yotiko
Data de chegada ao Brasil 21 / 09 / 1928
Nome do navio Rapurata-maru
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Nome Completo Tokiko Sado
Nome da (o) esposa (o) Heiichi Sado (falecido)
Filiação: (pai) Kyujiro Kitano
            (mãe) Takae Kitano
Data de Nascimento 01 de janeiro de 1916
Idade 92
Nome dos filhos Hiroko, Junichiro, Issao, Kazuko, Akio,

Mitiko, Joji, Eiko e Mamoru
Data de chegada ao Brasil 1928
Nome do navio Kanagawa maru
Natural de Osaka

Nome Completo Keso Hirako
Nome da (o) esposa (o) Massae Hirako
Filiação: (pai) Kissaburo Hirako
           (mãe) Ishi HIrako
Data de Nascimento 18 / 09 / 1926
Idade 81
Nome dos filhos Suzue R. Silva, Ishie C. Souza,

Sussumu, Missae, Kinuo
Data de chegada ao Brasil 05 / 12 / 1928
Nome do navio Kanagawa-maru

Nome Completo Aya Taya
Nome da (o) esposa (o) Ichio Taya
Filiação: (pai) Itsuki Arataki
            (mãe) Yoci Arataki
Data de Nascimento 16 de julho de 1918
Idade 89
Nome dos filhos Maria, Keite, Yossio, Nobol, Siguero,

Amélia, Sussumu, Issamu.
Data de chegada ao Brasil 1918
Data de chegada em Goiás 1932

Nome Completo Junichiro Inuzuka
Nome da (o) esposa (o) Masae Inuzuka
Filiação: (pai) Ryoichi Inuzuka
           (mãe) Kuni Inuzuka
Data de Nascimento 07 / 12 / 1919
Idade 89
Nome dos filhos Yoshiko, Kentarou, Jorge, Kimio, Satiko, Shizue
Data de chegada ao Brasil 24 de agosto de 1934
Nome do navio África-maru
Natural de Aichi - ken
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Nome Completo Umeno Sado
Nome da (o) esposa (o) Hisaji Sado (falecido)
Filiação: (pai) Kionozuke Fujiwara
            (mãe) Yae Fujiwara
Data de Nascimento 08 de janeiro de 1915
Idade 93
Nome dos filhos Akira, Kazuto, Itsuko,

Kunio (falecido) e Yurie
Data de chegada ao Brasil 1926
Data de chegada em Goiás Veio para Rialma-GO em 1949
Natural de Kyoto

Nome Completo Atsushi Konaga
Nome da (o) esposa (o) Taeko Konaga
Filiação: (pai) Matsuzo Konaga
           (mãe) Tama Konaga
Data de Nascimento 18 / 07 / 1922
Idade 86
Nome dos filhos Misako, Kuniaki, Kaoru
Data de chegada ao Brasil 1955
Nome do navio America-maru
Data de chegada em Goiás 1955
Natural de Kumamoto-ken

Nome Completo Hatsumi Fujioka
Nome da (o) esposa (o) Manabu Fujioka
Filiação: (pai) Masao Shiraishi
            (mãe) Ie Shiraishi
Data de Nascimento 13 / 06 / 1917
Idade 90
Nome dos filhos Shigueru, Hatsue, Sussumi, Teruo,

Fumie, Missae, Kimiko
Data de chegada ao Brasil 1932
Nome do navio Africa-maru
Data de chegada em Goiás 1958
Natural de Yatsushiro-shi         Kumamoto-ken

Nome Completo Isamu Kihara
Nome da (o) esposa (o)
Data de Nascimento 15 / 09 / 1917
Idade 90
Nome dos filhos Kazuko, Kingo, Takako, Keiko,

Marie, Rumi
Data de chegada ao  Brasil 1926
Nome do navio Kamakura Maru
Data de chegada em Goiás 1925
Natural de Hokkaido
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Nome Completo Umeno Fujioka
Nome da (o) esposa (o) Masaru Fujioka
Filiação: (pai) Masao Shiraishi
            (mãe) Ie Shiraishi
Data de Nascimento 05 / 10 / 1923
Idade 85
Nome dos filhos Kiyoshi, Satiko, Takeshi, Katsumi,

Taeko, Hiromi, Tomiko, Noboru, Tomio
Data de chegada ao Brasil 1932
Nome do navio Africa-maru
Data de chegada em Goiás 1958
Natural de Yatsushiro-shi        Kumamoto ken

Nome Completo Michiko Uchida
Nome da (o) esposa (o) Noboru Uchida
Filiação: (pai) Chuhei Yamamoto
            (mãe) Yochie Yamamoto
Data de Nascimento 28 / 03 / 1920
Idade 86
Nome dos filhos Cira, Lina
Data de chegada ao Brasil 30 de setembro de 1930
Nome do navio Ringo maru
Data de chegada em Goiás Por volta de 1998.
Natural de Nara ken

Nome Completo Kokite Massuda
Nome da (o) esposa (o) Tomiko Massuda
Filiação: (pai) Junjuro Massuda
            (mãe) Toyono Massuda
Data de Nascimento 18 / 02 / 1915
Idade 93
Nome dos filhos Massako, Massao (falec.), Kazuo (falec.),

Jorge Mineo, Oswaldo Yoshio, Kazue
Data de chegada ao Brasil 01 de outubro de 1927
Nome do navio Kamakura-maru
Data de chegada em Goiás 1930
Natural de Mie ken

Nome Completo Jinroku Masuda
Nome da (o) esposa (o) Carolina Fumiko Masuda
Filiação: (pai) Sadao Watanabe
            (mãe) Kumaio Watanabe
Data de Nascimento 30 / 01 / 1920
Idade 88
Nome dos filhos Ariovaldo Noboru Masuda, Aniceto Toshio

Masuda, Toshie Masuda, Ioshie Masuda
Watanabe, Almiro Sadao Masuda

Data de chegada ao Brasil 1920
Natural de Mie ken
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Nome Completo Jinpachi Masuda
Nome da (o) esposa (o) Leda de Fátima Leonel
Filiação: (pai) Jinjuru Masuda
            (mãe) Toyono Masuda
Data de Nascimento 15 / 11 / 1925
Idade 83
Nome dos filhos Maura Tieko, Divino Masaichi, Eduardo, Valéria
Data de chegada ao Brasil 1927
Nome do navio Kamakura-maru
Data de chegada em Goiás 1930
Natural de Mie Ken

Nome Completo Katsu Tomo
Nome da (o) esposa (o) Hirozo Tomo
Filiação: (pai) Seikichi Ishi
            (mãe) Okane Ishi
Data de Nascimento 10 / 12 / 1924
Idade 83
Nome dos filhos Neide  Kawakami, Irene Kazuko Tomo

Nakata, Luiz Hiroaki Tomo, Edson Massaaki
Tomo, Márcio Hironori Tomo, Ricardo Tomo

Data de chegada ao Brasil 1934
Nome do navio Rio de Janeiro-maru
Data de chegada em Goiás 1999
Natural de Amami Oshima – Kagoshima-ken

Nome Completo Tomiko Anabuki
Nome da (o) esposa (o) Yutaka Anabuki
Filiação: (pai) Kossaburo Irie
            (mãe) Kazuko Irie
Data de Nascimento 11 de novembro de 1921
Idade 87
Nome dos filhos Paulo Kenji, Luisa Asako, José Sanji, Julio

Junji, Pedro Guinji, Marcos Enji,
Domingos Zenzi, Carlos Sunji, Glória Satiko

Data de chegada ao Brasil 20 de junho de 1935
Nome do navio Kassamato maru
Data de chegada em Goiás 11 de julho de 1973
Natural de Kobe

Nome Completo Kunihiro Katayama
Nome da (o) esposa (o) Iwasse Cizue Katayama
Filiação: (pai)  Torahiki Katayama
            (mãe) Tsuki Katayama
Data de Nascimento 11 de julho de 1927
Idade 81
Nome dos filhos Massahiro Olimpio (falecido),

Massatoshi Sergio, Issa Abrão
Data de chegada ao Brasil 12 de setembro de 1957
Nome do navio Santos Maru - Porto de Santos -SP
Data de chegada em Goiás 11/04/1959 Pires do Rio
Natural de Kumamoto Ken



139Nome Completo Miyako Fukuya
Nome da (o) esposa (o) Masao Fukuya
Filiação: (pai) Zenkiti Sumizono
            (mãe) Yoshi Sumizono
Data de Nascimento 25 de setembro de 1928
Idade 79
Nome dos filhos Juçara, Odair, Lúcia e Pedro
Data de chegada ao Brasil 29 de junho de 1929
Nome do navio Hakata-maru
Data de chegada em Goiás 1967
Natural de Kagoshima

Nome Completo Teruko Toriyama Utino
Nome da (o) esposa (o) Luiz Utino
Filiação: (pai) Toyoyasu Toriyama
           (mãe) Chiyo Toriyama
Data de Nascimento 25 de julho de 1929
Idade 80
Nome dos filhos Sérgio, Ireny
Data de chegada ao Brasil 1933
Nome do navio Arizona maru
Data de chegada em Goiás 1967
Natural de Otaru - Hokkaido

Nome Completo Kamato Toguchi
Nome da (o) esposa (o) Reissaburo Toguchi
Filiação: (pai) Yosum Koja
            (mãe) Kame Koja
Data de Nascimento 10 de janeiro de 1911
Idade 98
Nome dos filhos Hideko, Reisey, Setsuko, Yaeko,

Reissum(falec.), Reiko, Mitsuko, Reishu,
Kikue, Reijyum, Harumi, Reiwa

Nome do navio Santos-maru
Data de chegada em Goiás 03 de fevereiro de 1969
Natural de Okinawa

Nome Completo Toshiko Matsuoka                                                  
Nome da (o) esposa (o) Kiyoshi Matsuoka
Filiação: (pai) Kiyoshi Fukushima
            (mãe) Tune Fukushima
Data de Nascimento 01.01.1915
Idade 93
Nome dos filhos Xissako, Hideko (falecida), Kenjin, Hiroshi,

Tieko, Masuvo, Kioto, Akiko, Minoru, Kioka,
Shizuko, Turuo

Data de chegada ao Brasil 25 de setembro de 1926
Nome do navio La Prata - maru
Data de chegada em Goiás 1929
Natural de Guifu-ken
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Nome Completo Akiyashi Suguiyama
Nome da esposa Emiko Yanare Suguiyama
Filiação: (pai) Hiro Suguiyama
            (mãe) Tie Suguiyama
Data de Nascimento 07/12/1915
Idade 93
Nome dos filhos Hiroshi, Shigueko, Kazuko, Nelson,

Francisco, Katuyaoshi, Kitomi.
Data de chegada ao Brasil 1930
Nome do navio La plata-maru
Data de chegada em Goiás 1930
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CAPÍTULO V - ARTIGOS

HERANÇA CULTURAL JAPONESA E
SUA REPERCUSSÃO NO BRASIL E NO
ESTADO DE GOIÁS.

Este capítulo foi elaborado tendo como objetivo levar aos leitores o trabalho de
especialistas e pesquisadores em cultura japonesa que disponibilizaram parte de seus estudos
para esta publicação. Nesse contexto, imaginamos ser pertinente conhecer um pouco sobre o
Japão, embora sabendo que seria prepotente de nossa parte conseguir dar conta desse desafio.
Assim, elaboramos pequenos recortes e esperamos contribuir para futuros interesses em
pesquisas acerca dessa temática.
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CONHECENDO O JAPÃO

Cecília Noriko Ito Saito

O Japão é um arquipélago formado por quatro
ilhas principais e outras menores. A ilha central Honshu
(228.000 km²) é a mais populosa, ao norte localiza-se Hokkaido
(83.000 km²), ao sul Kyushu (36.000 km²) e ao sudoeste
Shikoku (18.000 km²). Há também a Ilha de Okinawa, cuja
área é de 2.271 km² com 161 ilhas menores e em sua maioria
desabitadas. Do extremo norte ao extremo sul, sua extensão é
de 2.400 km de comprimento e as ilhas são constituídas por
montanhas com poucas planícies e terrenos vulcânicos. O
cartão-postal do país é o famoso Monte Fuji, um vulcão com
3.772 metros. Banhado ao norte pelo Mar do Japão e ao sul
pelo Oceano Pacífico, tem como vizinha mais próxima, a
Coréia, distante cerca de 200 km.

De um modo geral, o clima no Japão apresenta
as estações bastante definidas. No verão o calor é intenso e
úmido, no inverno o frio é rigoroso, mas apresenta variações
dependendo da região, no outono a temperatura é agradável
e de extrema beleza devido à marcante coloração
avermelhada das folhas da árvore “momiji” e na primavera a
característica principal é a floração das cerejeiras,
acontecimento típico de celebração.

As grandes dificuldades em relação às condições
habitacionais se devem principalmente à topografia, pois o Japão
é formado por regiões montanhosas e sofre os efeitos freqüentes
de abalos sísmicos. Além disso, existem os tufões que se
manifestam com maior força nos meses de agosto e setembro.
Embora tragam transtornos, essas dificuldades acabam por
preparar os japoneses na análise dos sinais da natureza, praticando
constantes treinamentos e pesquisas em busca de equipamentos
e materiais apropriados para a segurança da população. Acredita-
se que, entre outros fatores, a convivência com os constantes
riscos criou em seu povo o espírito de respeito às forças da
natureza e ao modo de convivência com o seu semelhante. A
familiaridade com a natureza é uma característica típica do povo
japonês que parece sentir-se imerso nela numa tendência
tipicamente melancólica.

Devido às dificuldades geográficas, banhado por
mares de todos os lados, o país tem como característica a
exploração marítima. No Mar do Japão a pesca é farta
possibilitando uma dieta rica em peixes e produtos marinhos.
Essa variação e a abundância de algas marinhas destacaram a
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da Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás.
Autora do livro O Shodô, o corpo e os novos
processos de significação pela Editora
Annablume, 2004.
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culinária japonesa na preparação de sashimi e sushi, pratos característicos da gastronomia
japonesa. O consumo per capita de derivados marinhos chega a 200 gramas diários, tendo um
consumo de 11 mil toneladas por ano.

A importância das águas para o povo japonês é fundamental ao equilíbrio e à harmonia
do espírito. As águas que descem das montanhas para as planícies apontam o rio Shinanogawa
como o maior deles (com cerca de 367 km de extensão) passando pelas províncias de Nagano
e Niigata, a noroeste da Ilha de Honshu. O lago Biwa é o segundo maior do país e ocupa uma
área de 670 km² sendo um ponto turístico muito importante para a região, principalmente por
abrigar construções históricas de santuários e castelos em suas proximidades. O banho nas
águas quentes (onsen) é muito apreciado para o relaxamento, sendo costumeiro o banho
coletivo e ao ar livre. O banho de ofurô (banheira de madeira com água quente) apesar de
causar estranhamento nos ocidentais há algum tempo atrás, atualmente é muito utilizado
como parte do relaxamento corporal. O banho no ofurô é compartilhado entre ambos os
sexos, porém seguido de hierarquia, ou seja, primeiramente os homens, seguido pelos mais
idosos e por último as mulheres e crianças.

O sistema de escrita japonesa

No tocante ao sistema de escrita japonesa destaca-se o kanji (escrita chinesa) que no
início eram verdadeiros pictogramas que expressavam a idéia de um modo plástico. Pouco a
pouco, foram sendo estilizados até se converterem em ideogramas, representando graficamente
as idéias. Acredita-se que estes caracteres existiram na China desde 1300 anos antes de Cristo,
estabelecendo sua forma atual no ano 400 depois da era cristã. No Japão os caracteres possuem
grande variedade de leitura dependendo da sua composição. A forma mais simples e comum é o
Hiragana, a seguir o Katakana usado para denominações estrangeiras e onomatopéias, é como o
abecedário ocidental, com 46 signos cada um.  O kanji possui mais de 1800 caracteres indispensáveis
para o uso diário e utilizado em jornais e revistas, as palavras são formadas por sílabas de som
curto e largo e algumas com espaço de emissão dupla. Ler os caracteres é quase como observar
uma paisagem ou uma pintura, por isso a caligrafia é como uma verdadeira arte pictórica no
Japão, carregada de expressão e força emotiva. Uma das características da pintura japonesa é a
simplicidade, quase não existe a perspectiva ocidental, mas há, no entanto, o desejo do espaço
vazio e seu equilíbrio com as formas. Isso confere uma vitalidade rítmica e as formas geralmente
não são delimitadas, mas carregam a tendência ao impressionismo expressivo.

O shodô é definido como a arte da caligrafia que emprega o kanji (escrita chinesa) ou
kana (escrita simplificada) como um meio de expressão, utilizando a tinta feita à base de carvão
(sumi) e o pincel próprio (fudê). A palavra shodô é um ideograma que pode ser desmembrado
em “sho” que significa escrever (ou pode ainda significar – palavra); e o ideograma “do” que
significa caminho. A caligrafia japonesa possui três estilos básicos: kaisho, gyosho e sosho. Os
estilos mais antigos são o tensho e reisho. Alguns consideram o kana como um quarto possível
estilo. Kaisho é um estilo que apresenta quebras e movimentos duros, também conhecido
como shinsho. O gyosho é um estilo mediano, de letra cursiva, que não se apresenta tão duro
quanto o kaisho. O sosho é um estilo fluido composto por cursos rápidos. Seus movimentos
e beleza fizeram do sosho o estilo mais popular entre os mestres da caligrafia. Com o
crescimento da poesia waka, houve a popularização do kana no período Heian. . “Waka é uma
modalidade poética que apresenta uma forma métrica principal, chamada tanca (poema curto)
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que consiste de versos alternados de cinco, sete, cinco, sete sílabas, e um verso final de sete,
totalizando trinta e uma sílabas” (YAMASHIRO,1986:58).

O elemento visual - Kimono

Em relação à vestimenta, é impossível pensar o Japão sem a imagem do kimono.
A palavra kimono em japonês significa, “coisas para vestir”. “Ki” é um derivado do verbo kiru
- vestir, e “mono” que significa – coisa. No Japão, não havia um estilo de vestimenta semelhante
ao kimono até antes do século VII e início do sistema de corte imperial e os povos mais
antigos, da era Jomon (7500 anos - 300 a.C) vestiam um tipo de túnica reta, costurada nas
laterais e usada com uma faixa na cintura. Nessa época, a necessidade de sobrevivência
atribuiu às mulheres certos papéis que proporcionavam maior liberdade para os movimentos
dos braços e pernas. Estas roupas não eram desconfortáveis e permitiam vários tipos de
atividades. O processo evolutivo da vestimenta seguiu em paralelo com o contexto político
do ambiente da corte no Japão.

O kimono traz consigo, elementos importantes para a construção do corpo
feminino japonês, não apenas como instrumentos que ilustram significados aparentes, mas
também, como ação comunicativa em seu processo de organização e evolução. O período Asuka
(552 d.C - 645 d.C), foi marcadamente um período de significativas mudanças, principalmente
devido ao reinado de uma mulher, a imperatriz Suiko (593 d.C – 628 d.C). Entretanto, foi o
príncipe Shôtoku, quem governou e unificou a nação em um Estado, passando a ser dirigido por
uma figura central. Nesse período, ocorre o ingresso ao budismo e a adaptação à política chinesa,
convergindo os códigos da vestimenta japonesa para a chinesa.  Em 718, surge o Yoro Clothing
Code, um tipo de convenção que forçou todas as túnicas a sobreporem-se frontalmente da
esquerda para direita seguindo os padrões da China.  No período Heian (792 d.C – 1192 d.C)
usou-se um tipo de vestimenta de mangas menores, que era envolvida em uma túnica de capa
curta, formando a camada externa do kimono de 12 sobreposições, o jûni-hitoe. Reservado para
ocasiões formais, este kimono foi usado nos quatro séculos seguintes pela nobreza feminina.
Com isso, os japoneses pretendiam valorizar as cores da natureza e sua mudança conforme as
estações do ano. A graduação e os contrastes de sombras das camadas formadas na linha do
pescoço, o alinhamento da bainha e a margem da manga, eram o centro do interesse decorativo.
O ato de vestir se tornou difícil e volumoso, pela quantidade de tecidos a ser transportado pelo
corpo. Nas vestimentas das cortesãs, a combinação de cores era realizada pelas camadas de
roupas. Por exemplo, para a representação da flor de cerejeira (na cor rosa), era necessária a
sobreposição de camadas de seda branca sobre a vermelha. Antes de terminar o século VIII,
novos padrões estéticos foram surgindo com a hegemonia do clã Fujiwara. As damas da corte
imperial e os membros da família real passaram a usar vestimentas formais nos cerimoniais com
o comprimento arrastando ao chão.  Contestando este domínio, o país é tomado pela guerra civil
até a chegada de Yoritomo Minamoto ao poder. Esses movimentos de revoltas, que traziam para
frente de luta a força masculina, fortaleceram cada vez mais a hierarquia e acabaram acentuando
a proteção e vigília sobre a mulher recolhendo-as nos lares para os cuidados domésticos.

No período Kamakura (1185-1392), as roupas de uso interior nas residências
tornaram-se menos formais que as usadas em público. As mulheres passaram a exibir mangas
menores, um tipo de kimono com uma saia simplificada. Isto se deve à influência política
do governo de shogunato, chamado bakufu, instituído pelo samurai Minamoto no Yoritomo,
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que toma o poder da família Fujiwara.  Assim, Yoritomo passa a dominar o sistema feudal no
Japão, tomando conta das taxações. Seu fortalecimento institui a classe dos guerreiros
denominada, bushi. Por volta de 1321, o Kamakura bakufu começa a ser contestado, ocorrendo
a tentativa de reinstalação do reinado imperial.  Ashikaga Takauji acaba derrotando o Kamakura
bakufu e estabelecendo um novo governo que ficou conhecido como o período Muromachi.
O código bushi influenciou a estética japonesa do século XII ao XVI, através da simplicidade
cultivada pelos guerreiros.

Do período Muromachi até o Momoyama, prevalece certa extravagância e brilho
como modismo, particularmente, devido ao gosto de um líder militar, Oda Nobunaga (1534-
1582). Este gosto foi estimulado pelas trocas com a Dinastia chinesa Ming (1368-1644) e as
negociações com os europeus entre 1542 e 1639. Essa negociação levou produtos e estilos
estrangeiros para as classes mais ricas do Japão. Os produtos mais comercializados eram as
armas e materiais têxteis usados para alimentar o status dos guerreiros.

Após a morte de Oda Nobunaga e sob o comando de Toyotomi Hideyoshi,
foram construídos vários castelos no Japão. O castelo de Osaka, construído em 1583, destacou
esta cidade como símbolo do comércio e do poderio financeiro. Treze anos depois, com a
construção do castelo Momoyama, marcou-se o período correspondente à subida de Nobunaga,
até o começo do governo Tokugawa Ieyasu.

Com o estabelecimento do shogunato em Edo, o centro das atividades mudou-
se para o oeste do Japão. O período Edo ficou marcadamente conhecido como o período
durante os quais 250 anos do reinado pertenceram à família Tokugawa.

No final do século XIX e começo do século XX muitos pintores europeus
mostraram interesse pela cultura japonesa, particularmente pela impressão das gravuras ukiyo-
e. Os designers de moda da Europa também foram contaminados pelos tipos de roupas japonesas
e os japoneses também foram afetados pela moda do ocidente.

No período Meiji (1868-1912) as influências ocidentais contaminam os
japoneses. As exigências americanas nos tratados com os japoneses e as negociações com o
governo oficial em 1854, passam a admitir a entrada de estrangeiros surgindo então, a
preocupação quanto à preservação da identidade nacional.

Entre as mais altas classes urbanas durante o período Taisho (1912-1926) vestir
a aparência ocidental tornou-se um signo de “aprendizado ocidental” e uma expressão de
modernidade. Os homens passam a usar ternos de executivos, que depois da II Guerra Mundial
tornou-se uma escolha unânime entre os assalariados.

Ainda hoje muito se fala do caráter conservador e tradicionalista do povo japonês,
como também da capacidade de incorporação, freqüentemente evocada pela Restauração Meiji
que, com a abertura dos portos ao exterior após cerca de dois séculos e meio de reclusão, fez
o Japão saltar de um estado feudal ao moderno graças à apropriação rápida de toda a experiência
da revolução industrial vivida pelo Ocidente. Esses movimentos de abertura e reclusão, de
absorção e integração de culturas externas são constantes em vários momentos da história do
Japão desde a antiguidade até o presente.

No mundo contemporâneo, o Japão ocupa uma posição especial por ser um
país do Oriente que é sinônimo de tradição e de modernidade, na mesma medida em que é
uma das principais matérias-primas das relações culturais que permeiam e fundamentam toda
essa imagética da contemporaneidade.



148

A estética japonesa

O princípio da estética japonesa é o sentido de interioridade, ressaltando três
características de termos intraduzíveis: “Sabi, Wabi e Shibumi”. Sabi significa solidão no zen,
apresenta o conceito de desligamento do mundo e dos fenômenos para um estado de “nada”. A
arte do Sabi foi aplicada pelo esteta Zeami (1363-1443) e tem uma relação mais restrita com o
indivíduo. Um exemplo de Sabi é o “haiku” do poeta Matsuo Basho (antes conhecido como
“haikai”, seu início foi no século XIII). Em toda a autêntica arte japonesa, existe a tendência à
economia de elementos. Sabi descreve ainda uma nova e diferente fase de beleza que envolve
seu uso e prazer, e a convicção que os valores estéticos das coisas não diminuem com o tempo,
mas sim se intensificam.

Wabi significa sinceridade vital consigo mesmo, pureza de coração, uma
simplicidade essencial falada através dos leves traços do pincel, da linha arquitetônica simples,
dos desenhos sensíveis da cerâmica. Quanto menos recursos materiais, maior a liberdade para
a beleza espiritual, a forma exterior é somente um veículo para a transmissão da beleza e
quanto mais leve, mais pura aparecerá. Um exemplo de Wabi são as casas de chá, feitas com a
máxima economia de linhas arquitetônicas, evitando todo o ornamento que distraia.

A estética da Arte do Chá deu origem ao estilo Rikyu, em que o ideal era criar a
beleza procurando evita-la. Sen Rikyu, (1522-1591) numa época de guerras e discórdias, fez do
chá um refúgio de tranqüilidade e simplicidade, com refinamento estético e moral, apreciava
um poema que poderia transmitir essa tranqüilidade e estado de espírito que se atinge no
Caminho do Chá (os mestres do chá utilizam poemas para entenderem o significado de
conceitos difíceis, ensinando por meio de metáforas).

Shibumi ou Shibui é uma característica difícil de ser captada pelo ocidental.
Significa áspero, rude, mas uma beleza próxima das mãos, nascidas das coisas que nos são
familiares. Expressa a forma estética concreta, a beleza essencial, de fácil acesso, pois não tem
uma forma aparente que a oculte. O conceito de shibui é a generalização de Sabi e Wabi, a
realização prática desses dois conceitos. De um modo geral, o artista japonês se preocupa
muito mais com o processo do que com a obra concluída, pois a obra obriga o espectador a
terminar ou aperfeiçoar a imaginação com o que falta. Para o pensamento japonês, a naturalidade
pode ser pensada como a qualidade transformadora encontrada pela intimidade com a natureza,
ou seja, na sua identificação com a mesma.

Sob o efeito combinado de mudanças externas e internas, a diversidade cultural
japonesa qualifica o Japão como o principal país do Oriente a expressar uma cultura com
influência e penetração em um nível internacional. Disseminado pelo globo através de diferentes
aspectos, o modelo cultural japonês alcançou uma visibilidade mundial, especialmente, nos
elementos visuais característicos dessa cultura. Não por acaso, são inúmeras as imagens da
cultura japonesa que estão presentes, por vários motivos, em uma espécie de imaginário coletivo
e individual que percorre o mundo inteiro...
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OS ESTUDOS JAPONESES NO BRASIL: AS ARTES,
O CORPO, AS VISADAS POÉTICAS E A CONSTRUÇÃO
DE NOVOS CAMPOS DE CONHECIMENTO

Christine Greiner

O interesse pelo Japão tem raízes profundas
entre nós, uma vez que o Brasil abriga a maior colônia japonesa
do mundo. Assim, as imagens do Japão sempre foram muito
mais do que um panorama a ser contemplado de longe. São
espectros de metáforas, sonhos e hábitos nascidos, muitas
vezes, de laços de sangue.

No Brasil os processos de imigração tiveram
fases diferentes, com movimento intenso entre 1908 e 1941; e
entre 1953 e 1979. As primeiras pesquisas sobre o Japão
começaram, justamente, nas fases intermediárias desses dois
momentos de fluxo intenso, ou seja, as décadas de 40 e 50. É
quando surgem os primeiros escritos em língua portuguesa,
sendo que a grande maioria versava sobre temas relativos à
língua japonesa e à literatura.

Além das pesquisas, houve, no mesmo período,
uma produção significativa de poemas inspirados na tradição
japonesa de haikais e tankas. Mas é apenas nos anos 60 e 70 que
os estudos japoneses começaram a ser desenvolvidos nas
universidades, com a criação do curso universitário de Língua
e Literatura Japonesa na Universidade de São Paulo (1964) e,
logo em seguida, na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(1979). Em 63, é publicado o primeiro dicionário japonês-
português, uma espécie de marco simbólico dos processos de
tradução que ainda estavam por vir.

Em termos de objetivos, neste segundo período
de investigações, as pesquisas passaram a ser sistematizadas a
partir de três tópicos principais: (1) os estudos sobre o Japão,
(2) os estudos sobre as relações entre o Brasil e o Japão (o
fenômeno dekassegui que envolve os mais de 230 mil
trabalhadores brasileiros no Japão foi bastante investigado), e
(3) os estudos acerca da comunidade nipo-brasileira com
diversas pesquisas acadêmicas produzidas nas Universidades
de Maringá, de Brasília, de Londrina, na Universidade Federal
do Rio de Janeiro, na Universidade de São Paulo, na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, entre outras.

É, sem dúvida, a partir da década de 1970, que os
estudos japoneses tornaram-se mais freqüentes e
diversificados. Aos poucos, deixaram de ser concentrados
apenas em circuitos reduzidos e circunscritos em torno das
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discussões da língua e da literatura. Surgiram outros núcleos de pesquisa como o Núcleo de
Estudos Asiáticos da Universidade de Brasília, com investigações também na área da religião,
da política, da sociologia e da antropologia; o Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa da
Universidade Estadual de Londrina, com interesse também em outras áreas como a educação,
as artes visuais e o teatro japonês, além da língua e da literatura; e o Centro de Estudos
Orientais do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, com pesquisas voltadas especialmente ao Japão
contemporâneo e aos trâmites com a arte ocidental mais experimental, no que se refere à
dança, ao teatro, à performance, à moda, à poesia e às novas tecnologias.

É evidente que, a despeito do crescimento dessa área de pesquisa, a história dos
estudos japoneses no Brasil ainda é muito recente em relação a outros países como os Estados
Unidos e a França. A bibliografia mostra-se insuficiente. Mas o que impressiona é o
crescimento, ainda mais evidenciado após a década de 80, e a reflexão teórico-prática que tem
suscitado, sobretudo no que se refere às suas possibilidades interdisciplinares que relacionam
arte, filosofia e ciência, provavelmente, um sintoma de tendências mais abrangentes
desenvolvidas também em outros países e não apenas no que se refere aos estudos japoneses,
mas às investigações artísticas e científico-filosóficas.

Novos fluxos de informação

Para melhor compreender a movimentação atual da área, é preciso, portanto
focar a atenção não apenas na história oficial que rastreia a criação de instituições especializadas
para estudar a cultura japonesa, mas em algumas iniciativas independentes que, observadas
conjuntamente, modificam o panorama de estudos japoneses no Brasil. Uma questão que se
coloca é, por exemplo, a do estudo da língua japonesa. Até os anos 70, era impensável, entre as
experiências brasileiras, investigar a cultura japonesa sem conhecer a língua, ou seja, sem falar,
ler e escrever em japonês, mesmo quando o tema da pesquisa estivesse voltado a objetos de
natureza não lingüística, como por exemplo, os estudos do corpo, da moda ou da pintura. A
iniciativa de artistas interessados nos processos de criação e na estética japonesa, começaram
pouco a pouco a romper essa polêmica barreira que tornava impossível qualquer aproximação
de interessados não versados no idioma.

Uma primeira geração de artistas-pesquisadores foi responsável (ainda que não
intencionalmente), por novas possibilidades de investigação. Duas publicações pioneiras
abriram caminhos fundamentais. A primeira foi Ideograma, lógica, poesia e linguagem (1977),
do poeta e tradutor Haroldo de Campos e a segunda Estética, à procura de um mundo sem
“vis-à-vis”, reflexões em torno das artes oriental e ocidental (1983) do músico e compositor
Hans J. Koellreutter. A coleção de artigos de Campos encarregou-se de explicar o que é o
ideograma chinês, a sua utilização no Japão e o que seria a sua lógica/analógica como possível
abertura para novos procedimentos artísticos. Além da apresentação dos estudos do orientalista
Ernst Fenollosa e do poeta Ezra Pound ao público brasileiro, incluiu textos fundamentais
como o do cineasta Siérguei Eisenstein (O Princípio Cinematográfico e o Ideograma) que
apontavam para o uso da montagem ideogramática para a criação artística. A segunda coletânea
reuniu a troca de correspondências entre o próprio compositor Koellreutter e professor de
alemão em Tokyo, Tanaka Satoshi, acerca das semelhanças e diferenças dos modos de percepção
das culturas japonesa e ocidental. As duas publicações e, mais do que isso, os exemplos práticos
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de criação artística a partir das inúmeras possibilidades de transcriação da cultura japonesa,
apontadas pelo poeta e pelo músico, apresentaram um Japão até então desconhecido entre nós.
As duas obras têm em comum o fato de apresentarem novas possibilidades de leitura da
cultura japonesa, a partir daquilo que em semiótica é chamado de “ação inteligente dos signos”,
ou seja, o modo como as informações são representadas em cadeias infinitas e conectadas,
umas às outras, produzindo diversas relações e instaurando idéias singulares no mundo. Neste
viés, traduzir um sistema sígnico de uma cultura para outra é recriá-lo poeticamente e jamais
buscar uma reprodução literal, dada a impossibilidade do suposto acesso ao objeto real, à
cultura em si mesma, daí nasce o termo “transcriação”, a tradução entendida como criação
poética. O foco das pesquisas aparece muito mais voltado às relações possíveis e não aos
objetos e sujeitos. Nesse panorama, a língua e a literatura japonesa continuaram sendo alvo de
interesses, mas deixaram de ser o ponto de partida hegemônico para todas as investigações.

Após os anos 80, artistas e pesquisadores começaram a estudar o Japão a partir de
diferentes abordagens e níveis de aproximação: (1) passando longos períodos no Japão, em
média mais de três anos (2) visitando o Japão por períodos curtos de até quatro meses (3) sem
jamais ter ido ao Japão, mas estudando com imigrantes (4) sem jamais ter ido ao Japão, mas
tendo acesso a fontes teóricas, de pesquisa e documentação movida por uma fascinação e sem
qualquer rigor para desenvolver a pesquisa.

De alguma forma, todos esses casos alimentaram uma rede complexa de
informação que tem norteado o rumo das investigações no Brasil. Com exceção do quinto
item, que mais confunde do que esclarece as relações entre Japão e Ocidente; todos os
outros casos têm, de alguma forma, colaborado para a melhor compreensão da cultura
japonesa seja no ambiente acadêmico, no artístico ou no âmbito cotidiano que envolve
questões referentes à culinária, à moda, ao comportamento e assim por diante. Alguns
episódios foram marcantes no que diz respeito a pesquisas específicas. No que se refere às
artes cênicas, por exemplo, destacaram-se as primeiras apresentações do mestre de butô
Ohno Kazuo e do diretor de teatro Suzuki Tadashi, ambas realizadas na metade dos anos 80.
A curiosidade aguçada a partir do contato com esses artistas levou muitos brasileiros ao
Japão para estudar (o diretor de teatro Antunes Filho, as atrizes Alice K. e Ligia Verdi, as
coreógrafas Maura Baiocchi, Denise Contourké, Angela Nagai e Marta Soares, as
pesquisadoras teóricas Sakae M. Giroux e Darci Kusano entre outros).

O cinema japonês também encontrou terreno fértil entre os brasileiros com
publicações acerca de Oshima Nagisa e Ozu Yasujiro (a autora Lucia Nagib é uma das maiores
especialistas brasileiras no cinema japonês). Investigações acerca da televisão japonesa e da
tecnologia de alta definição, também foram transformadas em temas de pesquisas (destacam-
se os estudos de Mii Saki Tanaka, Marcela Canizo e Almir Antonio Rosa). No que se refere às
artes gráficas japonesas, à pintura e ao mangá, há diversas pesquisas como as de Madalena
Natsuko H. Cordaro, Patrícia Borges, Marleide Rocha, João Spinelli, Yoko Fujino, Sonia
Luyten, (entre outros), o teatro de bonecos (Marco Souza), o shodô (Cecília Noriko Ito
Saito). Há também investigações de instrumentos e da própria linguagem musical como é o
caso da pesquisa dos músicos Danilo Tomic que tem se dedicado à prática do shakuhachi e de
Mario Lima Brasil que fez uma análise comparativa entre algumas músicas do nordeste
brasileiro e do Japão, além de estudar as metodologias de ensino.

 Embora tenham sido citados alguns nomes de pesquisadores, a lista é muito
mais ampla, assim como os temas de pesquisa (vale lembrar ainda a arquitetura, a filosofia,
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o estudo das artes tradicionais japonesas, o urbanismo, o comportamento e assim por diante).
Os problemas que enfrentamos são ainda de ordem estrutural. Há poucos incentivos e
mecanismos que financiem as pesquisas e publicações, assim como os projetos de intercâmbio
com universidades e outras instituições japonesas. Nesse panorama, destaca-se a atuação da
Fundação Japão no Brasil que tem sido responsável pelo maior apoio à organização de
eventos, troca de informações e envio de pessoas do Japão para o Brasil e vice-versa, assim
como pela publicação de vários títulos. A estratégia para incrementar os estudos japoneses
no Brasil tem sido discutida anualmente nos Encontros Nacionais de Professores
Universitários de Língua, Literatura e Cultura japonesa que têm recebido cada vez mais
adesão entre a comunidade acadêmica e artística.

A migração da dança e do teatro

Durante as primeiras décadas do processo de imigração japonesa para o Brasil
(1908-1938), muitas atividades de dança e teatro ficaram restritas aos integrantes das
comunidades, fiéis aos costumes de províncias específicas do Japão. Mesmo durante o segundo
período, após os quinze anos do governo nacionalista de Getulio Vargas, ainda era mais comum
encontrar grupos de jovens ou senhoras com roupas típicas festejando datas do calendário
nipônico em praças ou salões organizados para aulas de japonês e atividades lúdicas, do que
propriamente identificar um intercâmbio que pudesse gerar alguma manifestação artística
culturalmente híbrida.

Foi apenas em torno da década de 1980, que artistas descendentes de famílias
japonesas e alguns brasileiros sem qualquer laço de sangue, começaram a se interessar por
técnicas e/ou modelos estéticos das manifestações nipônicas.

Pode-se afirmar, sem correr o risco de gerar muita polêmica, que foi após a
primeira visita de Ohno ao Brasil, em 1986, que cresceu o número de artistas interessados pelo
universo butô e pela cultura japonesa, como foi o caso da atriz Ligia Verdi e da coreógrafa
Maura Baiocchi. Mas o teatro clássico não deixou de exercer seus encantos e, no começo da
década de 1990, a atriz Alice K fez parte do seleto grupo de artistas brasileiras descendentes de
japoneses, que decidiram viajar para o Japão para realizar treinamentos específicos. Alice
estudou durante um ano em Tóquio. O nô era, na ocasião, o tema de sua dissertação de
mestrado na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Na volta ao Brasil,
explorou a questão da tradução corporal do nô, à luz dos ensinamentos de Haroldo de Campos
e, alguns anos mais tarde, passou a investigar o teatro cômico kyogen e o butô, tendo em vista
o seu encontro com a coreógrafa Anzu Furukawa, com quem desenvolveu vários projetos,
tanto individualmente como em grupo, com o Lume de Campinas. Aliás, é importante lembrar
que o nascimento do Lume, concebido pelo ator Luis Otavio Burnier também foi, desde o
início, contaminado pelas culturas orientais, por conta de seus estudos com Eugenio Barba
(cujo treinamento partia de uma pesquisa que apostava no cruzamento entre oriente e ocidente)
e as pontes que, mais tarde, o próprio Burnier criou com a semiótica da cultura e o butô.

Na segunda metade da década de 1990, a coreógrafa Ângela Nagai também viajou
ao Japão em busca de aulas práticas de nô, no seu caso, no Instituto Internacional de Nô em
Quioto. Desde essa época, Ângela intuiu uma relação inusitada entre o candomblé e o teatro
clássico japonês, uma vez que ambos apresentavam danças resultantes da incorporação de uma
entidade, embora os procedimentos fossem absolutamente distintos. Esta e outras inquietações
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foram organizadas na forma de uma dissertação de mestrado no Departamento de Artes
Corporais da Universidade de Campinas.

E, aos poucos, a rede foi se ampliando. Durante a década de 1990, a coreógrafa
Susana Yamauchi que já era bastante conhecida no meio da dança, decidiu investigar os seus
laços com o Japão criando os solos À Flor da Pele (acerca do Japão imaginado) e A Face Oculta
(após a sua primeira viagem à terra de seus antepassados). Este ano, após nove anos de pesquisa,
completa a trilogia sobre o Japão com Sonhos.

A partir de 2000, despontaram novas gerações de artistas para rediscutir modos
de aproximação e tradução entre Brasil e Japão. A performer Elisa Ohtake, por exemplo,
embora tenha aperfeiçoado seus estudos de dança no Japão, ao lado dos artistas de butô Waguri
Yukio e Kasai Akira, nunca pretendeu “aplicar” o butô em qualquer uma de suas performances.
À Elisa, interessa em primeiro lugar a questão da representação, da ironia, do pastiche e do
“fake”, muito característicos da cultura japonesa contemporânea, sobretudo no seu universo
pop.  Trata-se, portanto, de um atravessamento de questões culturais que acabam se encontrando
por outras vias e não buscam explorar o Japão, propriamente como um “tema”. Outro exemplo
é o da dançarina Letícia Sekito que passou a se interessar pela cultura de seus antepassados ao
entrar em contato com o universo pop japonês e passou a trabalhar, nos últimos três anos, uma
linguagem que não se propõe a discutir ou elaborar grandes questões, mas se deixa levar pelo
fluxo de imagens. O próprio título de uma de suas peças “Disseram que eu era japonesa”, é
exemplar. De fato, foi por conta de as pessoas indagarem que tipo de “dança japonesa” Letícia
praticava, que ela decidiu indagar de maneira lúdica, os seus laços de identidade, respondendo
com bom humor à obsessão generalizada por raízes étnicas, ensinando que a experiência
mestiça ainda abrirá muitos caminhos entre nós.
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OS MANGÁS E A INFLUÊNCIA DOS
IMIGRANTES NA DIFUSÃO DA CULTURA
JAPONESA NO BRASIL

Naiara Lorraine da Silva Lopes

Há quem pense que boas leituras são aquelas
contidas em grossos livros de capa dura, os quais conseguem
se manter em pé sozinhos em uma prateleira. Sem sombra de
dúvidas, esses indivíduos imaginam que uma pequena revista
em quadrinhos com uma capa colorida e cheia de desenhos é
um simples objeto de diversão destinado ao público infantil e
adolescente, com um conteúdo mesquinho e insignificante.

Os leitores mais atentos já perceberam um
significativo aumento nas vendas de Histórias em Quadrinhos
(HQs) nas últimas décadas e estranham o fato deste tipo de
produto estar sendo fervorosamente consumido por uma parte
da população com idade superior a 15 anos.

A questão é que as revistas em quadrinhos mais
vendidas em todo o mundo são os mangás, um estilo de
quadrinhos japoneses cujo nome significa literalmente
“desenho humorístico” pois une os ideogramas man (humor)
e gá (desenho, imagem). Apesar de ser consolidado apenas a
partir da segunda década do século XX, o termo mangá foi
criado em 1814 por um pintor chamado Katsuhika Hokusai
(1760-1849), o primeiro artista japonês a desenvolver desenhos
em ordens sucessivas. No entanto, apesar de ter inventado o
termo não foi Hokusai o primeiro desenhista de quadrinhos
japoneses (Moliné, 2006, pág.18).

O verdadeiro pioneiro dos mangás foi Rakuten
Kitazawa, com o lançamento da estória Tagosaku to Mokube
no Tokyo Kenbutsu (A viagem a Tokyo de Tagosaku e
Mokube) criada em 1901. Foi a partir deste momento que
implantou-se definitivamente a narrativa ilustrada no Japão
(Moliné, 2006, pág. 19).

Os mangás eram disponibilizados diariamente
nas tiras de jornais e revistas. Todavia, ao contrário dos comics
americanos, os quadrinhos japoneses eram publicados
inicialmente para adultos, porém o sucesso dos quadrinhos
logo fez com que os desenhistas estendessem suas criações ao
público infanto-juvenil, depois para o público idoso e
posteriormente vieram as criações especialmente para o
público infantil (Moliné, 2006, pág. 20).

Assim como há variedade de público, muitos
são os temas abordados nos quadrinhos japoneses, o que não
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limitou os mangás apenas aos quadrinhos cômicos, mas também a estórias de ação, aventura,
ficção científica, romance, esportes, cultura, política e, acreditem ou não, temas eróticos
(Moliné, 2006, pág. 38).

“Em sociedades nas quais a repressão impera, muitas vezes surge uma criatividade
extraordinária e provocante”. O Japão é o país com o maior número de leitores em todo o
mundo. Além de consumirem uma enorme quantidade de jornais, revistas e livros de todos os
tipos, há também uma enorme quantidade de mangás adquiridos, bem como um elevado número
de editoras, aproximadamente 130 com publicações diárias e cerca de 300 editoras que publicam
os trabalhos periodicamente (Gravett, 2006, pág. 16).

Obviamente existem pessoas que por uma ou outra razão não lêem mangás de
nenhum tipo. A grande maioria dos milhares de leitores japoneses são consumidores casuais
que se contentam em seguir uma estória que seja fácil de encontrar, acreditando que os
quadrinhos japoneses são uma literatura de massa barata e descartável. Estes indivíduos comprar
mangás somente para sua própria diversão, para ler uma boa história, para matar o tempo e
relaxar (Gravett, 2006, pág. 17).

Mas os mangás encorajam os leitores a imergir profundamente neles, estudá-los,
analisá-los, imitá-los e criar seus próprios exemplares. Tira-se como exemplo a comunidade
dos otakus, fãs obsessivos, que fazem do mangá um estilo de vida e são rotulados pela mídia
como “nerds” perturbados que nunca saem de casa. “Na verdade, muitos escolheram se afastar
da sociedade porque preferem pertencer à imensa e criativa comunidade dos fãs de mangás e
animes” (Gravett, 2006, pág. 139).

Os mangás e suas influências culturais são considerados os grandes responsáveis
pela abertura comercial que o Brasil proporcionou a outros produtos japoneses. Suas influências
no Brasil são fora do comum e os quadrinhos japoneses encantaram os brasileiros de forma tão
alucinante que corremos o risco de encontrar pessoas nas ruas vestidas com seus personagens
favoritos ou até mesmo, carregando uma espada de samurai.

As Emigrações: O Brasil como maior colônia
japonesa fora do Japão

A principal curiosidade das pessoas é: Por qual motivo a cultura japonesa é tão
bem aceita na sociedade brasileira?

“O Brasil é o país onde se encontra o maior número de japoneses e de seus
descendentes no mundo, fora do Japão” (Luyten, 2000, pág. 190). Segundo a Embaixada
Japonesa no Brasil existem mais de 1 milhão e meio de nipo-brasileiros residentes no país,
concentrados principalmente nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Pará
(Embassy of Japan in Brazil).

O ponto de partida da emigração dos japoneses para o Brasil foi o estrondoso
desenvolvimento da economia mercantil japonesa no século XVIII, causando a decadência da
economia natural da sociedade feudal que, consequentemente, provocou um empobrecimento
gradual dos camponeses (Yamashiro, 1997, pág. 245).

A economia monetária oprimiu os senhores feudais com pesados tributos,
acentuando o depauperamento dos camponeses cada vez mais. Impossibilitados de pagar os
tributos apenas com os produtos de suas terras, esses lavradores hipotecaram e até mesmo
venderam suas terras, ou parte delas, ficando com suas áreas cultiváveis cada vez mais reduzidas.
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“Suas posses diminuem e no fim eles acabam se transformando em arrendatários.
Contrariamente, os lavradores abastados e comerciantes se tornam mais ricos (agiotas)”
(Yamashida, 1997, pág. 245).

Os camponeses empobrecidos que haviam recorrido ao artesanato caseiro, que
há anos já se dedicavam para suprir as magras receitas também se tornaram vítimas do
desenvolvimento econômico e acabaram se transformando em pequenos produtores de
mercadorias (Yamashida, 1997, pág. 245). No entanto, não possuíam recursos para adquirir as
matérias-primas e os aparelhamentos necessários à confecção dessas mercadorias e passaram
a pedir os meios de produção emprestados aos comerciantes (Castro, 1979, pág. 16).

A situação chegou a um nível tão insuportável que os filhos dos camponeses
começaram a deixar o campo à procura de um meio de vida na cidade. Estes indivíduos
passaram a trabalhar penosamente em árduos serviços domésticos para tentar ajudar a família
com remessa de dinheiro, mas nem sempre conseguiam emprego ou uma melhor colocação
no mercado de trabalho (Yamashida, 1997, pág. 245).

No século XIX, após a revolução social e início da Era Meiji, as cidades japonesas
estavam repletas de pedintes e indigentes. Com a abertura dos portos surgem as primeiras
oportunidades de emigração, onde estes indivíduos eram contratados para as mais variadas
funções em diversos países. “Assim os japoneses trabalham nos canaviais do Hawai e da Austrália,
nas minas de níquel da Nova Caledônia, fazendas de açúcar no Peru, minas de Carvão no
México, construção de estradas nas Filipinas, pesca no Canadá, etc” (Yamashida, 1997, pág. 246).

A entrada dos primeiros 781 imigrantes japoneses no Brasil data de 18 de Junho
de 1908, quando desembarcaram no navio Kasato Maru, embarcação considerada um “antigo
hospital russo que foi capturado pelas tropas imperiais durante a Guerra Russo-Japonesa (1904-
1906) e adaptado para passageiros”. A viagem ao Brasil foi promovida pela Kokoku Shokumin
Kaisha, companhia oficial de imigração do Japão e durou 52 dias (JICA, 2003, pág. 19).

Em busca de um trabalho em que pudessem enriquecer e atraídos pelas
propagandas dos cafezais brasileiros, as “árvores que davam dinheiro no pé”, os japoneses que
emigravam para o Brasil imaginavam uma melhor perspectiva de vida, uma vez de volta à
pátria. Logo, os imigrantes nipônicos no Brasil descobriram que esse sonho seria substituído
pela idéia da permanência (JICA, 2003, pág. 20).

Os japoneses vieram ao Brasil em função de um contrato válido por um período
de 5 anos, tempo que os japoneses ficariam trabalhando no país e depois voltariam com
passagens gratuitas fornecidas pelo próprio empregador. No entanto, a crise que o café nacional
passava naquele momento fez com que o contrato de aceitação desses imigrantes fosse desfeito
(Castro, 1979, pág. 20).

Com a crise cafeeira se agravando, os imigrantes italianos que viviam no Brasil
se afastaram das fazendas voltando para a Itália ou se dirigindo à cidade de São Paulo para
formar bairros pobres. Consequentemente o governo elaborou um plano de introdução de 50
mil imigrantes no país para suprir o desfalque italiano. (Castro, 1979, pág. 20).

 Em 1901, representantes brasileiros estiveram no Japão para tentar firmar um novo
acordo de emigração entre os dois países. No entanto, tendo conhecimento da situação precária
em que viviam os imigrantes italianos no Brasil por causa da crise do café, o governo japonês não
autorizou um novo envio de mão-de-obra japonesa ao Brasil (Castro, 1979, pág. 20). Cerca de 200
mil japoneses imigraram para o Brasil até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que também
contribuiu para um rompimento nas relações entre Brasil e Japão (Hamada, 2003, pág. 1).
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Na mesma época em que as tropas japonesas derrotaram a esquadra russa do
Báltico no mar do Japão, o recém - nomeado ministro Sugimura, visitou o centro cafeeiro em
Ribeirão Preto, São Paulo, onde teve uma calorosa recepção, “de maneira que no seu relatório
consignou ele que em todas as estações que passara fora recebido calorosamente por uma
multidão, com ‘vivas’ ao Japão” (Castro, 1979, pág. 21).

O ministro Sugimura escreveu um relatório ao Japão informando do tipo de
imigrante que o Estado de São Paulo necessitava, pormenorizando o fato de como este era
bem tratado e relatando inclusive, a possibilidade de, após o término do período contratual
nas fazendas de café, se tornar agricultor independente. Além disso, o ministro ainda deixou
claro o fato de que existia um ambiente totalmente favorável à imigração japonesa em virtude
da recente proibição do governo italiano de emigração para o Brasil (Castro, 1979, pág. 22).

O relatório do ministro enviado ao governo japonês foi publicado no “Osaka
Asahi Shinbun”, um dos jornais mais lidos, na época, por todo o território do Japão. A dimensão
desta publicação logo fez com que o Brasil ficasse amplamente conhecido como a terra ideal
para a emigração (Castro, 1979, pág. 22).

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e assinatura do Tratado de Paz, em 1952, o
Japão foi reintegrado à sociedade internacional e, consequentemente reatou as relações diplomáticas
com o Brasil (Hamada, 2003, pág.1). A derrota do Japão na Guerra trouxe conseqüências desastrosas
para o país, ficando completamente arruinado, o que deixou os imigrantes japoneses no Brasil
certos de que não voltariam tão cedo à terra natal (JICA, 2003, pág. 13).

Ainda assim, o ano de 1953 foi marcado pelo re - início oficial do processo
imigratório japonês no Brasil (Hamada, 2003, pág. 1). Em 1958, foi realizado um censo, 50 anos
depois da chegada dos primeiros japoneses em solo brasileiro, e foi constatado uma população
nipônica constituída por 430 mil pessoas. Em 1988, o número de descendentes praticamente
triplicou e atingiu o número de 1 milhão e 228 mil pessoas, um crescimento de 285% em
relação ao censo anterior (JICA, 2003, pág. 12).

A derrota na Guerra fez com que os imigrantes japoneses passassem a cogitar a
hipótese de viver definitivamente no Brasil e, a partir deste momento inicia-se um amplo
processo de integração entre a sociedade japonesa e os brasileiros, com assimilação de valores
socioculturais. (JICA, 2003, pág. 13).

Os japoneses residentes no Brasil passaram a se dedicar à educação dos filhos a
fim de proporcionar à eles melhores condições para uma ascensão social dentro da nova
sociedade em que viviam. Porém, por mais que os imigrantes buscassem maior inserção na
sociedade brasileira, continuaram atentos à preservação dos valores éticos e culturais japoneses,
bem como a preservação da língua mãe dentro de seus lares (JICA, 2003, pág. 13-14).

Alguns anos depois, os descendentes destes imigrantes, atualmente conhecidos
como nipo-brasileiros ou nikkeis, “com a fama de dedicados e trabalhadores sérios”,
conseguiram conquistar seu espaço na sociedade brasileira, adquirindo cada vez mais
credibilidade e respeito em todas as atividades, “além de colaborar definitivamente para o
progresso econômico e social do Brasil” (JICA, 2003, pág. 14).

O processo de imigração japonesa no Brasil foi acompanhado pelo Governo
Japonês, incluindo autoridades provinciais, o que proporcionou aos imigrantes um grande
apoio tanto direto quanto indiretamente, por meio de programas de cooperação técnica e de
cooperação econômica. Atualmente, a população nipo-brasileira representa os sonhos dos
imigrantes de retorno à pátria, e possuem uma forte ligação com o Japão. Percebendo isso, o
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governo japonês, em 1990, reformulou a Lei de Imigração para que os nikkeis ganhassem o
status de “filhos de japoneses legítimos” a fim de facilitar a entrada destes descendentes no
Japão (JICA, 2003, pág. 14, 19).

A população nipônica no Brasil se tornou uma peça fundamental para as
relações entre Brasil e Japão, por sua característica cultural. São eles quem divulgam e
difundem a cultura japonesa no Brasil, das mais variadas formas: prática e ensino de artes
marciais (karate, judo, kendo) e tradicionais (origami, ikebana), concursos de karaokê só de
canções japonesas, eventos como o Bon Odori (festa em homenagem aos antepassados) e
Bonenkai (festa de encerramento do ano), além do ensino do idioma que vai do nível básico
até à graduação universitária.

Em conseqüência de todo esse processo de imigração, o grau de aproximação
entre Brasil e Japão aumentou em um curto prazo de tempo, e após a Segunda Guerra Mundial
e o fim gradativo do fluxo migratório, a imigração japonesa deixa de ter a posição de destaque
que tende rapidamente para as relações econômicas entre os dois países (Hamada, 2003, pág. 2)

O Início das Relações Nipo-Brasileiras:
Os Grandes Investimentos

O primeiro contato entre Brasil e Japão data do tempo Brasil – Colônia, quando
marinheiros japoneses desembarcaram em Florianópolis no ano de 1803, no caminho de volta
da Rússia. (Hamada, 2003, pág. 1). No entanto, oficialmente, o ano de 1895 marca o início das
relações entre os dois países com a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação
em Paris, no dia 5 de Novembro (Ninomiya, 1995, pág. 245).

O tratado, composto por 15 artigos, tinha por finalidade o estabelecimento
oficial de sólidas relações diplomáticas entre os dois países e permitiu o início do fluxo
emigratório de japoneses ao Brasil (JICA, 2003, pág. 23). Naquele momento, o interesse
brasileiro era somente a imigração, pois a preferência pelo comércio pendia para o lado da
China, da dinastia Ming (Niyomia, 1995, pág. 247).

Atualmente, passamos por uma realidade bastante diferente e as bases do Tratado
de Amizade já se encontram praticamente esquecidas, e “pouco valem na atual complexidade
das relações” entre as duas nações que estão pendendo mais para o lado econômico (JICA,
2003, pág. 24). “O montante de transações comerciais do Japão com o Brasil, ocupa a segunda
posição na América do Sul e Central, atrás apenas do México (Hamada, 2003, pág.2).

Com o fim do sonho de voltar à terra natal que veio juntamente com a derrota
do Japão no final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses imigrantes no Brasil passaram a se
deslocar das fazendas para as cidades, acompanhando o processo de urbanização do país.
Assim, os japoneses deixaram as áreas agrícolas para se dedicar ao comércio na zona urbana,
montando pequenas indústrias e empregando-se em casas de famílias como motoristas
particulares, jardineiros dentre outras funções (Hamada, 2003, pág. 24).

A luta pela adaptação proporcionou novas áreas de trabalho e possibilitou ao
Japão a abertura de um importante canal para o início de relações econômicas com o Brasil.
Em 1927, chegou ao Brasil um dos primeiros investidores japoneses: O Grupo Tozan, uma
indústria agrícola fundada por Hisaya Iwasaki (JICA, 2003, pág. 25)

Já no ano de 1939, encontrava-se em solo brasileiro algumas tradings que se
dedicavam à exportação de algodão, além da criação do Yokohama Specimen Bank e do Bank
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of Tokyo. Em 1958, com a diversificação e intensificação dos investimentos foi criada a
siderúrgica USIMINAS, no Estado de Minas Gerais, uma joit-venture financiada pelo governo
japonês que recebeu status de National Project, gozando assim de uma situação privilegiada por
contar com o apoio dos dois países (JICA, 2003, pág. 52).

As relações entre Brasil e Japão avançaram de tal forma que o período entre a
segunda metade da década de 50 e a primeira metade dos anos 60 foi chamado de o “Primeiro
Boom Brasileiro”, por ser a primeira expansão em grande escala das atividades econômicas
brasileiras. Cerca de 45 empresas japonesas se instalaram no Brasil, dentre as quais podemos
citar o Estaleiro Ishibrás no Rio de Janeiro, importante indústria de base binacional nipo-
brasileira (Hamada, 2003, pág. 3).

Durante a década de 60, os dois países reconheceram-se como parceiros
indispensáveis, “particularmente em grandes investimentos na produção de matérias primas”
(KEIDANREN, 2000, pág. 11). Este foi considerado o período mais intenso da entrada de
capital nipônico, quando 163 novas empresas instalaram-se no Brasil (JICA, 2003, pág. 52).
O crescimento econômico brasileiro foi tão impressionante que este período foi chamado
de “O Milagre Econômico”. Deu-se início a projetos de cooperação nipo-brasileiros como
a cooperação para a produção de soja e para o desenvolvimento das minas de Carajás
(Horimura, 2003, pág. 1).

Ao invés de meramente consumir os recursos naturais brasileiros, o Japão
abordou uma relação ganha - ganha com o Brasil, que aproveitou os recursos financeiros e
tecnológicos vindos do Japão, avançando em grande escala no desenvolvimento dos seus
recursos e fortalecendo as siderúrgicas que servem de base para as indústrias. Este período
representou um “salto” para as relações bilaterais em conseqüência da benéfica parceria entre
as duas partes (Horimura, 2006, pág. 2), considerado como o “Segundo Boom Brasileiro”
(Hamada, 2003, pág. 3).

As crises do petróleo e as crises cambiais no início da década de 80 provocaram
uma deterioração e estagnação nas relações bilaterais entre Brasil e Japão. Poucas companhias
privadas japonesas vieram para o Brasil e algumas até mesmo deixaram o país. O chamado “Boom
Brasileiro” desapareceu frente à dívida externa e a instabilidade econômica do país, e os
investimentos estrangeiros foram destinados à países asiáticos que constituíam no momento um
mercado muito atrativo e em expansão para os bens de fabricação japonesa (Hamada, 2003, pág. 3).

Em virtude destas crises e da estagnação da renda da população a década de 80 se
tornou um período difícil para as relações nipo - brasileiras, que acabaram entrando em
declínio. As relações econômicas entre Brasil e Japão passaram por uma retração nos
investimentos e financiamentos privados, associada ao desaparecimento de vários
empreendimentos – chave como o Banco da América do Sul e a Cooperativa Agrícola Cotia.
Ainda assim, os financiamentos governamentais e o comércio bilateral continuaram de forma
normal (JICA, 2003, pág. 54).

Os anos 80, tidos como perdidos para a economia brasileira foram rapidamente
esquecidos, e os investidores estrangeiros ocidentais passaram a pôr os olhos no Brasil graças
à recuperação econômica proporcionada pelo Plano Real, aproveitando as oportunidades
que surgiram através do processo de privatização. Todavia, os investidores japoneses
permaneceram com seus investimentos nos países asiáticos. (KEIDANREN, 2000, pág. 12).

Naquele momento, as empresas japonesas haviam acabado de passar por um
processo de estagnação em seus balanços de pagamento e estavam sendo pressionadas para
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melhorar suas posições financeiras, o que reduziu sua capacidade de novos investimentos,
fazendo com que o Japão não pudesse aproveitar muitas oportunidades de negócios que foram
abertas em diversos setores da economia brasileira em consequência da liberalização econômica,
das privatizações, da quebra do monopólio estatal do petróleo e da reestruturação do setor
financeiro (KEIDANREN, 2000, pág. 12).

Movimento Dekassegui: O Fenômeno de Emigração Inversa

A crise dos anos 80 no Brasil teve como conseqüência a grande evasão de muitos
brasileiros para o exterior. Assim, em busca de novas oportunidades de emprego e melhor
qualidade de vida, os descendentes de japoneses viram no “Império do Sol” um fantástico
crescimento econômico que estava necessitando de estrangeiros para suprir suas necessidades
com mão-de-obra barata (JICA, 2003, pág. 25).

A palavra dekassegui de origem japonesa significa trabalhar fora de casa, e no Brasil
ela deu nome ao fenômeno de migração dos jovens descendentes de origem nipônica ao Japão
com o objetivo de arrumar um emprego, ganhar dinheiro rápido e voltar ao Brasil. O Fenômeno
Dekassegui é considerado o maior movimento social dos últimos 80 anos, comparando-se apenas
com o fluxo migratório de seus antepassados ao Brasil (JICA, 2003, pág. 25).

Em meados da década de 80, somente os japoneses que haviam emigrado para o
Brasil eram contratados para trabalhar no Japão, pois estes não tinham problemas com visto.
Inclusive, os primeiros anúncios eram publicados em um jornal de língua japonesa em São
Paulo (JICA, 2003, pág. 25).

“O dekassegui, em geral, não teve grandes problemas para entrar no território
japonês, pois seu perfil era ser das primeiras gerações (issei, nissei), logo, tinha nacionalidade
japonesa ou dupla nacionalidade (podendo ingressar no Japão como japonês), idade média
avançada, era chefe de família e casado, sabia falar japonês e tinha pretensões temporárias no
Japão” (Sasaki, 1998, pág. 257).

Após o boom econômico na pequena ilha nipônica do outro lado do Oceano, em
1986, e a mudança no processo migratório visto que o contingente de estrangeiros que iam à
trabalho ao Japão se mantinha insuficiente, as emigrações se intensificaram, e o número de
brasileiros registrados no Japão alcançou a maior taxa já registrada em toda a história. Os
descendentes passaram a ter acesso aos trabalhos oferecidos pelas empresas japonesas que
solicitavam uma faixa etária de imigrantes mais jovens, que variando entre solteiros e casados,
homens e mulheres e até mesmo não descendentes, que iam como cônjuges dos nipo-
brasileiros (Sasaki, 1999, pág. 258-259).

O trabalho no Japão, que antes era mal visto pela comunidade japonesa no Brasil
por ser considerado emprego subalterno, logo deixou de ter uma imagem negativa e passou a
ser considerado uma boa oportunidade de conhecer a terra e a cultura de seus antepassados
aumentando o número de descendentes desejosos por agarrar esta oportunidade. Além disso,
o Plano Collor na década de 90 e o confisco da poupança dos brasileiros marcaram um governo
de instabilidade econômica e política, contribuindo para reforçar o movimento emigratório
(Sasaki, 1998, pág. 258-260).

O “Fenômeno Dekassegui” acarretou um processo inverso ao ocorrido no início
do século XX, proporcionando uma forte penetração da cultura brasileira no Japão, que é
atualmente divulgada das mais variadas formas. Este processo migratório ajudou a incrementar
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a economia local japonesa com a entrada de novos produtos importados e abertura de lojas
especializadas no atendimento dos imigrantes brasileiros. Com isso, os dekasseguis que foram
ao Japão temporariamente para trabalhar acabaram permanecendo mais tempo que o esperado
(JICA, 2003, pág. 26).

Atualmente já são mais de 200.000 brasileiros residentes no Japão, de acordo o
Relatório da Divisão de Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores feito em
1996, e indica que o Japão é o terceiro país que mais abriga imigrantes brasileiros. (Sasaki,1998,
pág. 243). Este número cresceu muito na década de 1990, principalmente pelas constantes
mudanças legislativas, o que facilitou a política migratória de nipo-brasileiros ao Japão (ABD).

Sabe-se que as relações entre Brasil e Japão não são algo que começaram ontem.
Por este motivo, eu acredito que, por mais que estes dois países estejam de lados opostos do
globo, os fatos históricos apontam afinidades consistentes entre brasileiros e japoneses. Por
mais que as culturas sejam divergentes e a linguagem seja diferente, é como se houvesse um
imã, uma espécie de fascinação que liga estas duas nações. Eu considero que os fatores
migratórios foram apenas um pontapé inicial para um relacionamento que poderá gerar mais
frutos, bem como aproximar ainda mais o Brasil e o Japão, tanto nas questões comerciais e nos
processos de cooperação, quanto nas relações culturais.

O papel dos mangás e as influências da cultura
japonesa na sociedade brasileira

Comer Sushi (arroz enrolado com um tipo de alga), sashimi (peixe cru) e kani
(caranguejo) hoje em dia já se tornou algo bastante comum, mesmo que a culinária japonesa
ainda seja considerada exótica. No entanto, eu mesmo já pude encontrar pratos típicos japoneses
em uma pizzaria que serve rodízio em pleno centro da cidade, podendo provar a mistura de
sabores que está sempre presente na mesa dos nipo-brasileiros. Além disso, muitas vezes
pude comer tofu (alimento derivado da soja) com macarronada e onigiri (um tipo de bolinho
feito de arroz) com churrasco em diversos restaurantes espalhados por Goiânia. E quem
nunca colocou molho shoyu (derivado de soja) na salada de repolho?

O Brasil é um dos países onde mais se lê mangá em todo o mundo, pois é neste
país, formado por culturas tão diversas, que se encontra o maior número de japoneses e seus
descendentes fora do Japão. (Luyten, 2000, pág. 190). “Além de contar com vários desenhistas
locais de ascendência nipônica que introduziram o ‘estilo mangá’, a partir dos anos 60, na
produção nacional de HQ, o Brasil foi o primeiro país ocidental em que surgiu uma associação
dedicada aos mangás: a Associação Brasileira de Mangás e Ilustrações (Abrademi), fundada em
1978” (Moliné, 2006, pág. 62).

Os primeiros mangás chegaram ao Brasil de navio, narrados em língua japonesa,
por solicitação de importadoras que comercializavam o produto em função dos pedidos. A
tendência para a colocação de lançamentos à venda sem uma prévia solicitação era escassa, pois
os vendedores tinham receio de levar prejuízo. As lojas localizadas no Bairro da Liberdade,
em São Paulo, costumavam fazer liquidações quando havia encalhe a fim de atrair novos
consumidores além dos habituais interessados (Luyten, 2000, pág. 194).

Os mangás eram, anteriormente, considerados como um elemento que possuía
um importante papel de manutenção da língua japonesa para os imigrantes e suas gerações de
descendentes. O produto facilitou o trabalho das “escolas japonesas” fundadas pelos imigrantes,
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pois o visual das revistas e o enredo das histórias atraíam as crianças que tinham como obrigação
o conhecimento da língua de seu país de origem (Luyten, 2000, pág. 192).

Assim, a leitura dos mangás supria de forma surpreendente as falhas de absorção
da língua japonesa, e mantinha viva a linguagem coloquial para aqueles que estavam fora do
Japão, pois as narrativas em sua maioria possuíam termos correntes usados pelo povo (gírias),
inclusive, a grande quantidade de palavras de origem inglesa que foram incorporadas ao
vocabulário japonês, após a Segunda Guerra Mundial.

“Se um imigrante retornasse ao Japão após ter passado 20 ou 30 anos longe da
pátria e não se atualizasse absorvendo as novas palavras, teria certa dificuldade para entender
frases como: Vamos tomar um takushi (táxi) e comer um hamu raisu (ham and rice); ou anúncios
na televisão quando dizem: More numa haikurasu (hight class) e gojasu (gorgeous) manshon (mansion)
= More numa magnífica mansão de alta classe” (Luyten, 2000: 193).

Essas e outras centenas de palavras de origem inglesa são utilizadas diariamente
no Japão, em uma conversa normal. Por este motivo, é de suma importância a atualização do
vocabulário para um bom entendimento de conversações, sem que haja o constrangimento de
se confundir e até mesmo truncar o sentido original de uma frase (Luyten, 2000, pág. 193).

A partir da década de 80, as editoras brasileiras passaram a traduzir as primeiras
coleções de mangás, apresentadas em formatos diferentes dos originais. Os volumes, que
continham inúmeras páginas cada, foram divididos, além de terem suas páginas editadas no
formato espelho, para que estes fossem lidos da forma ocidental. No entanto, como já foi dito
anteriormente, estes projetos tinham um alto custo de produção (Moliné, 2006, pág. 62).

Neste momento, os animes já adquiriam grande audiência nas programações das
companhias televisivas brasileiras. Estes, fizeram ainda mais sucesso que os mangás, pois a
linguagem do movimento é uma forma de se ligar mais intimamente com os personagens das
narrativas ilustradas. O desenho animado japonês passou a influenciar os desenhistas brasileiros
com descendência nipônica com muito mais intensidade que os próprios mangás e deram
espaço a edições de revistas de como desenhar mangá (Luyten, 2000, pág. 198).

O mercado de mangás no Brasil é promissor, pois atraiu milhares de jovens
brasileiros consumidores do produto (Luyten, s/d, pág. 33). Como era de se esperar, alguns
artistas brasileiros já estão aproveitando a febre de quadrinhos japoneses e adaptando a técnica
narrativa nipônica ao conteúdo nacional, criando assim, mangás exclusivamente brasileiros
como é o caso do “Holy Avenger”, escrito e ilustrado por uma equipe de brasileiros apaixonados
pelo estilo nipônico.

A partir do surgimento desta nova moda que se espalho por todo o mundo e está
sendo conhecida como “World Comics” não há mais quem pare o fenômeno dos mangás e suas
influências no Brasil e por todo o mundo.

O Brasil é o segundo país que mais lê mangá no mundo, perdendo apenas para
o próprio Japão. Não somente os descendentes japoneses que residem no Brasil, mas também
brasileiros que experimentaram um pouquinho deste “ópio” e se encantaram com as
maravilhas da sociedade oriental, consumem mangá assiduamente, não somente aquelas
estórias que foram traduzidas e publicadas pelas editoras brasileiras, mas também as histórias
traduzidas pelos próprios leitores.

A indústria multibilionária dos mangás pode ser comparada a uma bola de neve,
pois o sucesso decorrente dos personagens gera a criação de merchandising de todos os tipos:
brinquedos, confecções, artigos de papelaria, calçados, jogos de video-game, produtos
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alimentícios, entre outros. Isso, por sua vez, propicia a produção de desenho animado para a
televisão, depois para o cinema, desaguando na criação de revistas diversificadas e assim
sucessivamente, não deixando de proporcionar grossas fatias de lucro a ninguém.

Sem dúvida, o universo dos mangás, cuja presença no mercado ocidental era
quase nula no início dos anos 80, é hoje uma parte mais que apreciável do mercado global das
Histórias em Quadrinhos. Muitas coisas aconteceram desde aqueles relativamente não tão
distante tempos em que, para um leitor fora do Japão ter em suas mãos um exemplar daqueles
estranhos quadrinhos japoneses era como possuir uma raridade, quase uma “peça de museu”.
Atualmente, as obras dos principais autores de mangás são traduzidas regularmente para o
português, inglês, espanhol, francês, italiano e outros idiomas europeus.

Para chegar ao atual processo de editoração diferenciada dos países ocidentais,
os mangás passaram por uma série de barreiras, difíceis, porém não intransponíveis, dado o
grande sucesso na Europa e na América, principalmente no Brasil, onde serviram também
como um dos mantenedores da língua viva e coloquial entre as gerações de descendentes no
Brasil. Além disso, o consumo de mangá tem uma de suas bases apoiada na estreita e íntima
ligação entre o leitor e os personagens. A identificação entre eles é intensa justamente porque
os heróis e as heroínas representam uma miniatura da vida dos leitores e agem por eles, além
de partirem da vivência direta do leitor, para, em seguida, fantasiar.

Os mangás possuem características peculiares que fazem com que os leitores
tenham a vívida impressão de estar presente nas aventuras, participar delas. Assim, os leitores
mais assíduos passam a se interessar mais pela história de seu personagem e,
consequentemente, pela cultura a qual seus personagens preferidos fazem, assim como os
alimentos que eles consomem, a língua que eles falam e a História de seu país de origem.
Assim,os leitores, já envolvidos passam a se portar como nos quadrinhos, a falar como nos
animes, a se vestir como nos desenhos.

O que mais destaca na animação nipônica pode estar em nossos televisores, em
fitas de vídeo ou DVD. A televisão, ao contrário do que ocorreu com os comics, não impediu o
crescimento da indústria dos quadrinhos japoneses, e posteriormente, diante da competência
dos meios digitais, o mercado de mangás se adaptou à internet. A oportunidade de ler os mangás
em suporte digital acaba por incitar os internaltas a (re) descobri-los em papel.

Em toda a Europa e nas Américas, são organizados fãs-clubes e convenções em
torno dos mangás e animes, nos quais os indivíduos se permitem demonstrar toda a paixão que
sentem por este meio de comunicação, seja no vestuário, seja no desenho ou na criatividade.
Ao contrário do que muitos pensam, o “fenômeno mangá” está definitivamente consolidado e
o futuro parece ser cada vez mais promissor para estes quadrinhos.
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BRASILEIROS NO JAPÃO: INSTANTÂNEOS DO
PENSAMENTO SOBRE O MOVIMENTO DEKASSEGUI

Clélia Mello

No movimento coletivo de comemoração pelo
centenário do início oficial da imigração japonesa no Brasil,
quero agradecer, em primeiro lugar, ao que recebi. Gratidão
vem a ser a palavra exata, pelo acolhimento e aprendizado.
Desde pequena, minha vida foi marcada por alguns dos
imigrantes que aqui chegaram e por seus descendentes. Mais
que acolher, fui carinhosamente acolhida. A todos aqueles
que influenciaram decisivamente o meu caminho, quero
sublinhar o meu respeito, o compromisso com o que me
ensinaram e todo o meu afeto.

Para esse artigo, resolvi centrar-me na cena atual
exposta pelos dekassegui brasileiros, através do sistema de
comunicação viabilizado pela internet, seja por meio de vídeos,
de blogs ou de comunidades virtuais, como a do orkut, e que
evidenciam momentos difíceis que foram (e são) enfrentados
no choque de duas culturas no mínimo muito diferentes. Essa
atitude deu-se em virtude da surpreendente quantidade de
páginas e sites que se dedicam ao assunto e com os quais me
deparei no momento em que senti necessidade de conhecer
um pouco mais da historia pessoal daqueles que viveram, e
vivem, a experiência de adaptação à cultura japonesa e às
condições de vida em uma realidade distinta.

Após ler e ouvir inúmeros relatos, percebi que
para não fazer uma imensa colagem de textos, eu selecionava
trechos que giravam em torno de determinados aspectos que
haviam me impregnado. Assim, ao contrário do que havia
pensado inicialmente, resolvi não dar voz àqueles através de
citações, pois essas se processariam numa espécie de escrita
ilustrada. Somente pontuarei algumas das observações e
questionamentos em contornos que se amplificam ao serem
compartilhados e que agora me habitam inquietos.

Já se passaram mais de vinte anos desde que
começou o influxo de dekassegui (deru - sair, kasegu - ganhar
dinheiro) para o Japão, quando milhões de brasileiros se
depararam com o sombrio panorama sócio-econômico
brasileiro, emblematicamente representado pelo imenso
contingente de desempregados. Em contrapartida, o Japão
vivia um momento de prosperidade econômica e recrutava
operários japoneses que haviam imigrado e seus descendentes
em linha direta, para trabalhar em empresas que ofertavam
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altos salários. Defrontados com a recessão econômica e com as implicações sociológicas de
tal contexto, nipo-brasileiros que falavam o idioma japonês e se encontravam endividados
começaram a percorrer de modo inverso um caminho já trilhado por seus pais e avós.

Cabe ressaltar que de modo geral, e ao menos inicialmente, a migração não foi
conseqüência de uma escolha livre e sim compulsória. E que naquele momento a maioria dos
dekassegui era composta por chefes de família que partiram sozinhos com o propósito de
permanência temporária e o intuito de retornar ao Brasil numa condição mais favorável. Se
essa primeira leva de migrantes para o Japão foi pequena e mal vista pela comunidade nipo-
brasileira, a concretização inicial da promessa do “ouro japonês”, a reforma na legislação
brasileira (que punia o aliciamento de trabalhadores para fins de imigração), bem como na lei
de controle da imigração do Japão (que permitiu aos nisseis, sanseis e familiares obter um
visto especial de permanência renovável, possibilitando ainda a reentrada entre os dois países)
modificaram o discurso negativo.

Deu-se início a uma outra corrente do movimento migratório que teve como
base a experiência daqueles que retornaram e dos familiares que por aqui ficaram; bem
como a memória vívida dos dekassegui japoneses que vieram para o Brasil. Assim muitos
jovens recém lançados no mercado de trabalho anteciparam o casamento, e os mais velhos
decidiram levar toda a família com o intuito de minimizar o impacto provocado pela
migração. O fenômeno dekassegui explodiu então numa paradoxal diáspora que, embora
faça parte do êxodo brasileiro, foi experienciada de modo profundo e particular pela
comunidade nipo-japonesa.

Até hoje centenas de milhares de brasileiros descendentes de japoneses partiram
para a terra de seus antepassados levando consigo a esperança de um regresso redentor à terra
natal; e, ao mesmo tempo, redimensionaram a própria história de origem ao procurarem
novos horizontes e perspectivas em um solo ancestral. E a migração que era para ser temporária,
para muitos se estendeu por um tempo incerto ou mesmo se tornou definitiva. Reprocessando
assim, em um outro movimento de espaço e tempo, a experiência vivida pelos imigrantes
japoneses que se estabeleceram no Brasil.

Buscarei agora cartografar um dos aspectos diferenciais que me afetou
profundamente e me fez refletir sobre a condição de pertencer, de pertença, de pertencimento,
ao dizer respeito aos filhos dos emigrantes dekassegui nascidos no Japão. Traçarei primeiramente
um breve histórico que teve origem no ato constitucional de 1988 (quando foi suprimido o
trecho que afirmava a nacionalidade brasileira aos filhos de brasileiros nascidos no exterior),
para depois assinalar algumas das implicações decorrentes do nascimento de brasileiros
estrangeiros e que por diversas instâncias levantaram questões sobre cidadania e identidade.

A partir de 1994, quando o Brasil passou a adotar o princípio jurídico de que é
brasileiro quem nasce no território nacional, sem reconhecer a transmissão de nacionalidade
pela ascendência direta, os filhos de brasileiros nascidos no exterior perderam o direito de
serem registrados nas embaixadas e consulados do Brasil. O problema maior foi enfrentado
pelos pais de crianças nascidas no Japão e em países que não dão nacionalidade aos filhos de
estrangeiros: filho de brasileiro que nasce no Japão não é japonês, inclusive os filhos de
nikkeis sem dupla cidadania e que são considerados estrangeiros.

Criou-se assim uma pendência para essas crianças que em vez de certidão de
nascimento passaram a possuir um passaporte provisório até a maioridade, mas que não tinha
nenhum valor como prova de nacionalidade. Em suma, eram crianças sem pátria e cidadania
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efetiva. Crianças que perderam o direito nato à nacionalidade brasileira e que não possuíam a
nacionalidade japonesa. Logo que houve essa mudança na lei os próprios pais não perceberam
as conseqüências de tal modificação constitucional: além de um registro provisório em
embaixadas ou consulados brasileiros e a transcrição desse registro no Brasil, aqueles que
nasceram no exterior precisariam esperar completar os 18 anos, morar no Brasil e entrar na
Justiça para conseguirem ser brasileiros.

Gradativamente, houve uma primeira movimentação daqueles que residiam
em países europeus e que estavam engajados com os direitos dos emigrantes, conseguindo
enfim que a emenda passasse pelo Senado para ser revista. Mas por sete anos essa retificação na
lei constitucional ficou parada na Câmara dos Deputados e precisou que organizações formadas
por brasileiros residentes em várias partes do mundo se unissem em manifestações de protesto
para que a revisão passasse pelo plenário. Finalmente, no ano passado, a emenda foi aprovada
em uma votação em dois turnos.

Esse foi um acontecimento sem precedentes na história mundial: o primeiro
movimento internacional da diáspora brasileira. Brasileiros que haviam migrado para vários
países, em busca de melhores condições de vida, lutaram unidos num exercício de cidadania
em comum e conseguiram modificar tal situação absurda, assegurando o direito à nacionalidade
brasileira aos filhos de brasileiros nascidos no exterior.  O comprometimento de brasileiros
com a causa, tanto dos dekassegui como daqueles que optaram por permanecer no Japão (com
ascendência japonesa ou não), foi determinante para que a alteração necessária na Constituição
do Brasil se concretizasse.

Foi toda a problemática enfrentada, que de acordo com Rui Martins teve origem
com o movimento dekassegui (in www.brasileirinhosapatridas.org/revela.htm), o que me
levou a indagar, em deliberada exploração da ambivalência, a respeito da contraditória
especificidade de identificação contida na expressão nipo-brasileiro, aplicada aos brasileiros
de descendência japonesa, e sobre a questão do desenraizamento cultural sofrido pelos mesmos.
Se estes no Brasil são convencionalmente chamados de nipo-brasileiros e informalmente de
“japoneses” (japa, japinha) por carregarem traços distintos (sob o viés étnico-racial), por outro
lado no Japão eles são tratados como “brasileiros” mesmo que ostentem feições e costumes
japoneses.

A essa permanente situação de conflito que pode ser detectada desde o traço de
união na expressão nipo-brasileiro (que indica em princípio uma separação inerente à
conjunção dos dois termos e vai além de uma visão contrapontística de um exílio geográfico),
um outro índice sintomático é a crise de identidade em inúmeros brasileiros que se viram na
condição de dekassegui. Bem como a construção subjetiva de identidades sociais singulares,
diferenciadas da brasileira e da japonesa, e que além de romper com fronteiras identitárias
redefinem culturalmente o espaço social como estratégias de sobrevivência. A condição de
ser sempre um outro em dimensões simultâneas não atinge somente o dekassegui, mas amplia-
se no caso deste, deslocando ainda mais o processo disjuntivo; como, por exemplo, na fronteira
fluída que o separa do imigrante. Será que esta pode ser resumida no desejo de voltar?

Como será a experiência de passar dez, quinze ou vinte anos sonhando com
uma volta sempre protelada? E quando voltam decididos, ou não, a ficar no Brasil? Mas, e
aqueles que para lá foram em crianças e que se questionam sobre qual é o seu país? Ou ainda
os adolescentes que de tão integrados não querem acompanhar os pais que decidem retornar?
E quando esta volta é forçada? A ampliar ainda mais, me pergunto sobre os cidadãos brasileiros
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estrangeiros que nasceram no Japão que pensam, falam e vivem como japoneses e para os quais
o país natal é simbólico, imaginário e sempre difuso? Quais as múltiplas conseqüências da ida
para uma pátria desconhecida? O que dizer enfim dessas esferas múltiplas de adaptações e
readaptações carregadas de nuances de subjetividade que estilhaçam as polarizações de nacional
versus estrangeiro?

Nesse sentido, os trabalhos desbravadores já realizados sobre o movimento
dekassegui apenas descortinaram uma pequeníssima parte, do que ainda está para ser pesquisado
e analisado, para possibilitar a compreensão dos caminhos sinuosos e sutis decorrentes desse
processo migratório em diversas manifestações efetivas e/ou sintomáticas. E nessa esfera, em
que há necessidade de um aprofundamento que ainda está por ser mapeado e concretizado em
uma miríade de instâncias, vale notar que, em um artigo, toda e qualquer abordagem seria por
demais insuficiente e insatisfatória, porém cabe ser enfatizado para que outros se sintam
motivados a garimpar esse terreno. Espero que numa espiral de trocas a minha utopia tenha
sim o seu lugar e que no melhor dos mundos possíveis um dia vivamos.

 “O Imigrante só deixa de sê-lo quando não é mais assim denominado tanto
pelo país, quanto pela sociedade de destino, quando ele próprio não mais se percebe como tal.
E a extinção desta denominação apaga a um só tempo, a questão do retorno inscrito na condição
do imigrante” Abdelmalek Sayad.
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A SEICHO-NO-IE DO BRASIL E
O “AUTÊNTICO PARAÍSO TERRESTRE”:
MATIZES DA IDENTIDADE NIPO-BRASILEIRA.

João Paulo de Paula Silveira

O presente artigo pretende pontuar a confecção
da identidade nipo-brasileira através da expressão religiosa
Seicho-no-Ie do Brasil. Entendemos que a colônia japonesa, após a
Segunda Guerra Mundial, possuía a necessidade de desenvolver
novas formas de envolvimento com a sociedade de acolhimento
sem que o sentimento de pertença à cultura japonesa fosse
abandonado. Assim, a Seicho-no-Ie se apresenta como instrumento
de negociação entre a cultura japonesa e a cultura brasileira.

Introdução

No presente ano, a comunidade nipo-brasileira
comemora o centenário da imigração japonesa. Programas de
TV e revistas de circulação nacional apresentam matérias que
tematizam a presença dos imigrantes, da identidade nipônica
e do legado cultural japonês na sociedade brasileira. O
centenário significa êxito, concretização e certeza da
contribuição da cultura japonesa para a sociedade brasileira.

Torna-se importante compreender as formas de
envolvimento da colônia com o Brasil em seus diversos matizes,
especialmente após a Segunda Guerra. Temos de considerar
que os imigrantes japoneses e seus descendentes não poderiam
viver isolados e que com o transcorrer de décadas os
descendentes passaram a habitar duas tradições, a brasileira e a
nipônica, dando origem a um tipo de identidade hifenizada, a
identidade nipo-brasileira1 . Porém, de que maneira se dá esse
envolvimento que produz a identidade hifenizada? Quais
recursos culturais são alocados nesse processo?

O Imigrado é aquele que abandona o lar, o
“espaço poético”, e ruma para o relativo, para um espaço não
enquadrado, onde “nasce” enquanto imigrante, onde espera
ganhar algum pecúlio para posteriormente voltar ao lar.
Abdelmaleck Sayad apresenta o imigrante como o sujeito que
vive não só o deslocamento do espaço físico, mas também do
“espaço qualificado” em vários sentidos, repleto de realizações
culturais, em especial a língua e a religião (SAYAD, 1998, p.
15).  Os sabores e cheiros de seu mundo, as idiossincrasias, os
quadros de referências, o sagrado, estão presentes sob a meia
luz da terra do outro e são eles que servem de moeda de
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barganha com o espaço relativo, local onde os sujeitos “nascem” como imigrantes2 . A diáspora,
como sugere Stuart Hall, tornam as identidades múltiplas (HALL, 2006, p.26-27). Trata-se da
emergência de culturas híbridas que marcam a modernidade tardia (HALL, 2001, p.89).

Os japoneses estabelecidos no Brasil, em meio às vicissitudes, enquanto
imigrantes, desenvolveram identidades híbridas, resultado da negociação de diferentes tradições
culturais que foram intercaladas. Nesse sentido, tratamos da atuação da Seicho-no-Ie do Brasil
(Lar do Progredir Infinito), enquadrada no grupo das “novas religiões japonesas”, durante a
década de 1960. Temos em mente seu papel enquanto “ponte” entre aspectos da cultura japonesa
e brasileira no que tange equacionar tradições distintas mediante uma série de percepções que
confeccionaram representações do Brasil que atendessem a condição dos japoneses naquele
momento. Até a década de 1960, a religião era essencialmente étnica, composta exclusivamente
por japoneses e descendentes. Sua “abertura” deve ser entendida como uma mudança de
atitude da comunidade nipônica, em geral, em relação ao Brasil, sendo a religiosidade um dos
matizes do processo de envolvimento dos japoneses com o país.

Percebemos a Seicho-no-Ie enquanto espaço de negociação, que estabelece
“convergências” ou “afinidades” entre imagens oriundas de diferentes tradições (BURKE,
2003, p. 26-27), japonesa e brasileira, expressando a ressemantização (lócus tradutor) intrínseca
ao processo de confecção da identidade hifenizada. Assim, como sugere Ronam Alves Pereira,
a religião pode se apresentar, como em nosso caso, como catalisadora das transformações
vividas por um grupo (PEREIRA, 1995, p.169).

1 – Religiosidade e identidade antes da Segunda Guerra.

A religiosidade na colônia japonesa no período que precede a derrocada do
Império Japonês era marcada especialmente pelo culto de reverência ao Imperador. Os
estudos sobre o assunto frisam que o sentimento de provisoriedade e o fato da maior parte
dos imigrados não serem sucessores do patrimônio material e religioso de suas famílias
tornou rarefeita a religiosidade na colônia (NORI, 1988, p.562). Por entenderem que ficariam
pouco tempo no Brasil, apenas o suficiente para o acumulo do pecúlio sonhado3 , e também
devido à tradição japonesa, que definia que as cerimônias religiosas são obrigações
principalmente dos filhos primogênitos, os japoneses instalados no Brasil não cultivaram o
mesmo tipo de vida religiosa que possuíam no Japão (NORI, 1988, p.562) 4 . Podemos
acrescentar ainda que a presença de cultos japoneses no Brasil não era bem vista mesmo
pelos japoneses, uma estratégia de autocontimento; cogitavam que as atividades religiosas
nipônicas em um país católico, como o Brasil, poderiam desencadear perseguições contra
os imigrantes (NORI, 1988, p.564).

2 O imigrante freqüentemente é visto de
maneira monolítica, desconsiderando as
diversidades que precedem seu nascimento
como imigrado, ou seja, seu mundo, os
diferentes níveis de relações existentes com
a terra natal e que marcam as trajetórias
desses sujeitos em outro país (BOURDIEU,
1998, P. 11).
3 O imigrante estabelecido no Brasil se
considerava “viajante” (zairyu-min) ou

“passageiro” (tabi-bito) (DEMARTINI,
1997, p.85).
4 Referimo-nos especialmente ao culto ao
antepassado, prática comum da tradição
religiosa japonesa. No Japão tradicional
predomina, enquanto alicerce da sociedade, um
tipo de organização familiar que conhecemos
por ie (lar). Cada ie possuía seus ancestrais,
cultuados em altares familiares semelhantes
aos altares budistas (butsudan). O nome do

antepassado era inscrito em uma espécie de
tablete chamado ihai. O filho primogênito era o
herdeiro das obrigações religiosas com os
antepassados. Esse tipo de atitude religiosa só
ganhou vigor entre os japoneses no Brasil após
a II Guerra Mundial, quando a permanência
definitiva foi aceita pelos imigrantes e
descendentes (NORI, 1988, p.563).
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O culto ao Imperador (Tennô), prescrito no Rescrito Imperial sobre a Educação5 ,
tornou-se a principal atividade religiosa na colônia. O culto era o principal responsável pelo
sentimento de pertencimento ao grupo étnico. As cerimônias eram realizadas nas escolas de
japonês (Gakko) e freqüentá-la era condição necessária para se definirem enquanto japoneses.
Takashi Maeyama anota que o Imperador era o símbolo máximo da niponicidade, “a pedra
angular do Japão” até o fim da Segunda Guerra. O culto ao Imperador tornou-se o substituto do
culto dos antepassados na colônia atuando “como uma dramatização da identificação de grupo
entre japoneses no Brasil” (MAEYAMA, 1973, p. 435).

Naquele momento, o Japão era concebido enquanto um grande ie (casa) e o
Imperador enquanto grande pai da nação (MAEYAMA, 1973, p.435). Essa era a base ideológica
da “comunidade imaginada” que sustentava o Estado Nação nipônico a partir da Restauração
Meiji (1868).  O regime japonês desenvolveu uma pseudo-teocracia onde a ênfase recaia na
lealdade ao Imperador6 . Essa percepção se fortaleceu dentro da colônia japonesa graças às levas
que chegaram entre 1926-1936 (MAEYAMA, 1973, p. 435).

Na escola da colônia, os sujeitos reforçavam sua identidade nipônica, o “espírito
japonês” (Yamato Daichi), que diferenciavam os japoneses do restante da população nacional.
A identidade, percepção que um grupo tem de si, necessita de seu par oposto. Mediante o
processo diferenciador o grupo se define. Ser japonês implicava, nesse momento, freqüentar
o Gakko e lá observar as cerimônias do culto ao Imperador. Durante o período que precedeu
a guerra, a escola não era apenas o espaço onde se aprendia a língua japonesa; era nela que jovens
e mesmo adultos aprendiam o que de fato os tornavam japoneses, isto é, “um real ser humano”
(MAEYAMA, 1973, p.436). A existência do sujeito na comunidade só era relevante, ou seja, a
existência dele só era considerada, quando se tornava participante das atividades promovidas
pela escola (MAEYAMA, 1973, p. 436).

A educação fornecida pelos japoneses revelava o interesse pela não integração à
cultura brasileira.7  (HANDA, 1987, p. 477).  Demarti afirma que no âmbito educacional o

5 No ano de 1890, foi publicado o Rescrito Imperial
sobre a Educação. No Rescrito, os valores
“familistas” foram preconizados, assim como a
sacralidade do Imperador, dando forma ao
Xintoísmo de Estado (HENSHALL, 2005, 120-
121). Estabelecia-se assim a unidade de culto e
governo (saisei-itchi) em torno do Imperador
(PEREIRA, 1995, p.177). Renato Ortiz anota
sobre a importância do confucionismo japonês
para a elaboração do Xintoísmo de Estado.
Segundo o autor, o governo imperial retoma as
noções de lealdade e disciplina da tradição
confucionista e as transfere para o domínio da
esfera pública. A lealdade e a disciplina constituem
a base ética no confucionismo, ajustando os
indivíduos e os estratos dentro de sua concepção
de harmonia celeste e social. Essas virtudes
éticas seriam exitosas quando os sujeitos
ocupassem a posição que lhes é cabida,
vinculando-se ao bem estar comum e à ordem
dirigida pelo Imperador (ORTIZ, 2000, p. 75-76).
Nesse mesmo sentido, Ruth Benedict comenta
sobre a importância da hierarquia na sociedade

japonesa, tanto na esfera pública quanto na privada,
durante a modernização. Assumir a posição
devida é um princípio confucionista introduzido
da China no século VIII. Tal princípio, apropriado
pela sociedade japonesa, esclarece que cada um
deveria ocupar sua posição na hierarquia, o que é
mais visível na esfera familiar, daí então
entendemos, por exemplo, o porquê de grupos de
outras camadas sociais, como também os velhos
e os primogênitos, e, acima de todos, o Tennô,
serem reverenciados. Aquele que estava em uma
posição menor dentro da hierarquia deveria
ocupar seu devido lugar e reverenciar seu superior.
A transgressão desta ordem implica a
desarmonia da sociedade, colocando anseios
pessoais acima da coletividade. O japonês
aprende sobre hierarquia em seu lar e aplica seu
saber ao mundo político e econômico (BENEDICT,
1972, p. 43-68). Ruth nos afirma sobre a
importância da hierarquia e do sentimento de
gratidão (On), o débito primordial, em especial ao
pai e ao Tennô, entendidos como bem feitores. O
“pagamento” do débito é algo virtuoso,

especialmente no caso dos pais e do Imperador,
onde o débito é infinito (Gimu). O cumprimento
do débito com o Imperador (Ko) implica submeter-
se às leis da nação como forma de retribuição
àquele que era a cabeça da “casa”, do povo
japonês, estabelecendo as bases do Xintoísmo
de Estado ou Tennoísmo (BENEDICT, 1972, p.
99-113).
6 Marshall Henshall aponta que o culto ao
governante sacro é “o clímax de harmonia no
sacrifício da vida de um súdito pelo
Imperador” (HENSHALL, 2004, p. 1262).
7 Apesar de o Tennô, de fato, encontrar-se em
uma posição ambivalente, tendo de negociar
com aqueles que compunham a classe dirigente,
as representações em torno da lealdade devida
a ele são profundamente endossadas em 1936
através do Kokutai no Hongi (Princípios
Fundamentais da Nação), complementando a
noção de piedade filial e seu papel na harmonia
da sociedade (HENSHALL, 2004, P 161).
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japonês revelava seu dilema, “o estar entre mundos”. A escola, além de espaço de filiação
étnica, também servia para desenvolver habilidades, como, por exemplo, corte e costura, com
o intuito de permitir a entrada e permanência no mercado nacional. Orientava-se, então, a
partir do desejo de retorno, mas demonstravam o interesse de ascenderem economicamente
na sociedade receptora (DEMARTI, 1994, p.89).

A derrota em 1945 provocou o colapso simbólico da solidariedade das colônias
(MAEYAMA, 1973, p. 437). O Imperador perde o status de deidade anunciando-se humano a
todo povo japonês. A crise de orientação, de identidade, é visível nos trágicos incidentes e
atentados envolvendo colonos que não aceitavam a derrota japonesa (HANDA,1987, p.668-
671). A derrocada das representações em torno do Imperador, de sua longevidade, do Japão
invencível, alterou as referencias dos japoneses no Brasil, em especial, a percepção de si
mesmos enquanto habitantes temporários do Brasil. Seu status de provisoriedade recebe o
derradeiro golpe quando o Japão perde a guerra

2 – Religiosidade e identidade no Pós-Guerra:
o caso da Seicho-no-Ie do Brasil.

O culto ao Imperador e a percepção da invencibilidade do Japão nutriam o
sentimento de pertencimento étnico8 . Após a derrota, surgiram movimentos no seio da colônia
que não aceitavam a queda do Império.  Os chamados “Vitoristas” (Kachigumi) promoveram
atentados contras os que aceitavam a derrota do Império, os “Derrotistas” (Makegumi), através
de sua principal célula, a Shindô Rinmei (Liga dos Súditos Fiéis), e difundiam falsas notícias
proclamando a vitória japonesa na Guerra (HANDA, 1987, p.668-671). Superada essas diferenças,
os japoneses trataram de rearranjar suas vidas, especialmente porque naquele momento sua
descendência, os nisseis, já possuía maior maturidade e envolvimento com a sociedade nacional9 .

O sentimento de provisoriedade, índice maior da diferenciação identitária, foi
substituído pela aceitação de estadia definitiva no Brasil. Isso significou modificação no
comportamento religioso do Japonês. Em primeiro lugar anotamos que o culto ao antepassado,
relativamente negligenciado anteriormente, foi estabelecido (NORI, 1988, p.563). Se aqui
passariam o resto de suas vidas, era também aqui que deveriam venerar seus mortos.

Nesse ambiente, várias expressões religiosas, que se restringiam à minoria dos
imigrantes, ganharam maior vigor. Dentre elas destacavam-se as chamadas “Novas Religiões
japonesas” (Shin-Shûkyô). Tais expressões surgiram no Japão no final nos novecentos e nas
primeiras décadas do século XX. Pereira entende que as Novas Religiões Japonesas expressam
a necessidade de reorientação da sociedade japonesa diante das transformações daquele
momento. Para tal, elas retomam e ressignificam traços da tradição religiosa japonesa
(PEREIRA, 1995, p. 169-189). Percebemos essas expressões religiosas como instrumentos de

8 Evitamos aqui associar cultura à identidade
étnica como foi feito por certo culturalismo.
Entendemos a identidade étnica e a identidade
no geral enquanto percepções sobre nós
mesmos marcados pela diferenciação eu/outro.
A identidade étnica só existe na medida em que
uma fronteira e o contraste delimitem sua
existência (BARTH, 1998, p.195-196).

9 Desde cedo o nissei se via diante da necessidade
de se ajustar a convivência com o mundo fora da
colônia, como na escola. Gradativamente, os
sujeitos iam se adequando à vida em dois mundos.
Porém, nos adverte Ruth Cardoso, não devemos
exagerar admitindo a existência de dois pólos
opostos, a família e a sociedade de acolhimento.
Na própria família existiam estímulos para maior

entrosamento dos filhos com o meio brasileiro,
traduzido especialmente pela exigência de êxito
profissional. Como todo imigrante, o japonês
desejava melhorar seu status, o que levava os
isseis a admitirem maior envolvimento com o
mundo fora da colônia (CARDOSO, 1973, p.321).
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inovação cultural. Isso não implica abandonar o “tradicional”, mas uma reordenação à nova
dinâmica cultural que o Japão vivia naquele momento. Partidária de opinião semelhante,
Catarine Cornille anota que “as Novas Religiões quase sempre procuram suas bases de
legitimação nas antigas religiões” (CORNILLE, 2006, p.94).

Em geral, retomam determinados pontos da longeva tradição religiosa nipônica
adaptando-as às contingências do Japão moderno. Peter Clarke afirma que essas expressões
religiosas não correspondem às novas formas religiosas de origem indiana ou filosofias religiosas
de auto-ajuda populares em nosso dia-a-dia. Para Clarke, as Novas Religiões Japonesas se
parecem com os movimentos de revitalização encontrados na cristandade contemporânea.
Representam a revitalização do tradicional de acordo com a vivência diária e com as mudanças
que ocorriam em todas as esferas na sociedade japonesa (CLARKE, 2006, p.3-7).

Religiões como a Omoto-kyô, a Tenrikyô e a Seicho-no-Ie estavam presentes no
Brasil no período anterior à guerra. A nova conjuntura deu espaço para que essas expressões
religiosas florescessem e se tornassem para muitos japoneses um novo espaço para a reinvenção
da niponicidade, desta vez em franca relação com a sociedade nacional.

A Seicho-no-Ie (SNI) surgiu no Japão em março de 1930 pelas mãos do estudioso
Masaharu Taniguchi. Taniguchi passou parte de sua juventude se dedicando a indagações
filosóficas e religiosas que o aproximaram do pensamento ocidental, especialmente da Ciência
Cristã, corrente mística desenvolvida nos EUA. Seus questionamentos o levaram a desenvolver
um sistema religioso que amalgamou traços da cultura religiosa ocidental à tradição religiosa
japonesa, o Budismo e o Xintoísmo (ALBUQUERQUE, 1999, p.32-44).

Segundo a tradição, Taniguchi recebera a iluminação divina que lhe atribuía o
dever de levar para todo o mundo uma supra-religião capaz de apaziguá-lo. Traço comum às
novas religiões japonesas, a Seicho-no-Ie nasceu determinada a difundir sua doutrina de paz
fundada na idéia de que essa seria possível a partir do Japão. Roland Robertson destacou que
essas religiões cuidaram de promover uma visão que toma o Japão como centro do mundo.
Isso significa que alguns elementos do Regime Imperial, especialmente no que diz respeito à
primazia do Japão enquanto eixo do mundo, foram absorvidos por essas religiões
(ROBERTSON, 1999, p.124-136). Essa paz mundial erradia do Japão para o resto do globo
(CLARKE, 2006, p.12), o que deixa claro a posição do Japão enquanto espécie de solo sagrado
e também irradiador do ethos capaz melhorar a vida das pessoas.

 Taniguchi foi autor de várias obras, dentre elas a coleção de 40 livros, “A Verdade
da Vida”. A doutrina da Seicho-no-Ie afirma que a realidade física, o mundo do fenômeno, não tem
existência real, sendo apenas projeção de nossa mente, uma ilusão. Em oposição a esse mundo,
existe uma realidade essencial e imutável, Mundo da Imagem Verdadeira, que deve ser acessado
mediante a técnica de meditação shinsokan. O acólito despertaria sua essência íntima, seu jisô, e
se consubstanciaria com a supra-realidade (ABULQUERQUE, 1999, p.36-37). Atingida a
“iluminação”, o sujeito se livraria de projeções limitadas e pessimistas do mundo transitório,
superando inclusive doenças. Devido à influência do Xintoísmo, o culto aos antepassados é
enfatizado pela doutrina.

A doutrina de Taniguchi estava ancorada às noções tenoístas do “familismo japonês”
(ABULQUERQUE, 1999, p.33): obediência à hierarquia familiar e do estado, centralização
do poder (Chûchin Kiitsu) e a proeminência do governante máximo na vida terrena. Desde o
momento de sua fundação, a SNI manteve intimidade com o pensamento mais conservador
(ABULQUERQUE, 1999, p.20-21).



175

Findada a guerra, os japoneses se conscientizam de sua situação. Buscaram
novas formas de relacionamento com o mundo fora da colônia ao mesmo tempo em que
tentaram reinventar a niponicidade. Essa situação, de maneira geral, favorece o desenvolvimento
da identidade nipo-brasileira. A abertura da Seicho-no-Ie do Brasil deve ser entendida nesse
âmbito, com respostas à nova situação da colônia e ao interesse dos descendentes dos imigrantes
em afirmarem sua brasilidade.

Presente no Brasil desde a década de 1930 e difundida especialmente pelos
irmãos Daijiro e Myoshi Matsuda, a Seicho-no-Ie só foi reconhecida pela sede japonesa na
década de 1950. Em 1955, surgiu a Associação dos Moços. O caráter estritamente étnico da instituição
foi modificado na década de 1960, com o surgimento da revista Acendedor. O desenvolvimento
das atividades da Associação de Moços através dessa revisa ocorreu no contexto do
desenvolvimento do Estado Militar.

O interesse da Associação de Moços da SNI em afirmarem sua identidade brasileira
ficou expresso nas primeiras edições da revista Acendedor. As falas se apropriaram de “mitos
fundacionais” da comunidade imaginada brasileira e também do projeto centralizador do Estado
Militar. Textos publicados por lideranças da sede no Japão, assim como textos publicados pelas
lideranças do Brasil, revelam a reprovação a qualquer tipo de atitude contestatória, como greves e
questionamentos políticos, em busca de uma harmonia social proveniente da moral nipônica, vista
como apta a conduzir o mundo e o desenvolvimento da nação brasileira. As manifestações políticas
ou coisas do tipo, repreendidas pelos militares, eram sinônimo de apego ao mundo material. Era
necessário o empenho coletivo e a “ocupação do devido lugar”, o que significa aceitar a hierarquia
e colaborar para o crescimento da pátria10 . O contrário implicaria a não colaboração na constituição
da harmonia social, refletindo o apego pelo mundo da ilusão e da transitoriedade11 .

Sob controle militar, desenvolveu-se no país a propaganda nacionalista pautada
no enaltecimento da dedicação à pátria, promovedores do progresso nacional. Os que
representavam ameaça eram duramente punidos enquanto quistos em um corpo que se queria
disciplinado. É na ordem deste discurso que a SNI se insere e se movimenta. Nas primeiras
edições do periódico Acendedor, o proeminente líder e precursor da doutrina no Brasil,
Miyoshi Matsuda, e o pregador Shiguemi Murakami, afirmam os propósitos da instituição
enquanto colaboradora da ordem nacional, afirmando também que a religião de Masaharu
Taniguchi é uma forma de retribuição dos japoneses ao país. Diz-nos Matsuda sobre a
retribuição da doutrina japonesa ao povo brasileiro:

“Devemos agradecer de toda alma,à dedicação deste nobre país em que, apesar
de sermos estrangeiros pudemo-nos, sem nenhuma humilhação, sentir seguros

10 As Novas Religiões Japonesas perpetuam
um modelo tradicional de relações
verticalizadas, apesar da valorização da
iniciativa individual. Para Nakane Chie, esses
movimentos perpetuaram entre os japoneses
por produzirem arranjos hierárquicos
pertencentes à cultura nipônica (NAKANE
Apud HAMBRICK, 1974, p. 243).
11Os documentos aqui analisados, de 1966 a
1971, são divididos em publicações feitas pelas
lideranças da central brasileira da SNI e textos

publicados no Japão e traduzidos para a língua
portuguesa.  O primeiro grupo analisado, base
do presente artigo, são textos escritos pelos
líderes da SNI, sendo todos estes preletores
japoneses naturalizados e nipo-brasileiros. Tais
textos falam mais diretamente aos leitores por
relacionarem o papel da doutrina como
colaboradora da ordem e desenvolvimento
nacional através de seus preceitos. Ao nos
depararmos com a expressão “construir uma
nação ideal” ou “fazer do Brasil um verdadeiro

paraíso”, podemos problematizar sobre quais
seriam seus significados, o que nos remete à
investigação de traços culturais trazidos do
Japão. Conforme afirmamos, o centralismo do
Estado Nação japonês constitui o aparato
doutrinário da Seicho-no-Ie. Noções como
“paraíso” e “nação ideal” são designações que
preconizam a hierarquia e a centralidade do
poder, de forma que o pertencimento ao Brasil
seja revestido com esses atributos.
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como se estivéssemos na nossa própria terra. Ao estarmos sob o cuidado desta
nação, nasceram os nossos filhos, por sinal brasileiros a despeito de serem
filhos de japoneses.[...] O movimento do mestre Dr. Masaharu Taniguchi é o
movimento de iluminação de toda humanidade [...] Nós decidimos, como
retribuição de favor ao Brasil e ao seu povo, progredi-los, tornado-os felizes um
por um, transmitindo o ensinamento que faz a humanidade se reconciliar”.

Ainda no mesmo ano, Murakami afirma a concordância com o golpe e o repúdio
por noções que contrariariam a espiritualidade e a harmonia do Chûchin Kiitsu:

“Com a revolução de março de 1964, foram dada decisões efetivas à política
da corrupção, que até então era a célula cancerosa da nação, e para a realização
da idéia revolucionária o Governo Castelo Branco decretou o Ato
Institucional a fim de restaurar a paz eterna no Brasil. Nós os membros da
Associação dos Moços da Seicho-no-Ie do Brasil, com os profundos
respeitos, prometemos colaborar para a concretização integral do ideal do
governo. [...] O ideal do Brasil, penso eu que seja o de uma Nação onde
predomine a paz, como é simbolizado nas palavras ‘Ordem e Progresso’.
[...] A vontade de Deus, portando, é que todos vivam em perfeita harmonia, amando
e ajudando os próximos mutuamente. Desta verdade surgirá uma nação
ideal de ‘Ordem e Progresso’. Assim como não nasce luz de uma escuridão,
das idéias materialistas jamais surgirá um mundo ideal. [...] Nós somos amantes
eternos do Brasil. Amor não quer dizer tirar dos outros e sim oferecer o que
desejam. O que será que o nosso querido Brasil busca? Penso não ser uma
luta de partidos buscando o poder, nem provocação de greves para o aumento
do salário. Creio que atualmente há necessidade de um espírito de
cooperação e unificação na consciência do povo em construir uma nação
perfeita, suportando todas as dificuldades e sofrimentos”. 12

“Iluminação”, “Progresso”, “Nação Ideal”, ou “tornar o Brasil um verdadeiro
paraíso”, são eixos temáticos das publicações durante o momento de negociação com os
símbolos nacionais. Representações de nossa comunidade imaginada são retomadas nos textos. O
congraçamento étnico, por exemplo, define o Brasil como “Verdadeiro Paraíso”. Assim, o
Brasil é a terra que acolheu o povo japonês. Outras representações, que constituem o que
Carlos Fico chamou de Otimismo (FICO, 1997, p.40), relacionado ao progresso inexorável do
Brasil, também são tratadas nas publicações. Contudo, a idéia de progresso é associada à
contribuição do ensinamento religioso da SNI. A doutrina, defronte às representações políticas
daquele contexto, recorre à sua tradição para se inserir no discurso nacionalista.  É em seu
espaço que duas tradições se sobrepõem e se articulam, que ocorre a tradução, elaborando o
arcabouço identitário àqueles que se inscreviam em dois mundos.

Ainda nesse sentido, Maeyama pontua que os atributos do Imperador, centro da
identidade étnica de outrora, são transferidos às instituições e símbolos nacionais:

12 Acendedor, 1966, nº. 01 e 03
(grifo nosso).
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“O centro do Japão e do povo japonês é o Imperador [Tennô], e o centro do
mundo é o Japão; a iluminação do mundo vem do Japão e do Imperador – assim
é interpretado. Os nisseis são filhos de japoneses e são japoneses, portanto,
veneram o Imperador e oram ‘sejam gratos ao Imperador’. Mas essa interpretação
encontrou muita oposição dos fiéis nisseis e não se adaptava para sua pregação
entre os brasileiros em geral, sendo ‘adaptado’ o termo ‘ terra brasileira’ (...) Na
verdade, muitos fiéis nisseis opinaram que aquele termo devia ser substituído
naturalmente por Presidente do Brasil, Costa e Silva, mas devido à determinação
da doutrina de que o ‘centro’ é imutável, foi apresentado a proposta de mudar
para a bandeira nacional, ao invés do presidente” ( MAEYAMA, 1967, p. 276)

Marshall Sahlins trabalha a relação dialética, e não contraditória, entre
mudança e estrutura, presente em situações em que universos culturais distintos entram
em contato. O autor anota que as relações interculturais são mediadas por referenciais
historicamente construídos. O evento, entendido enquanto novidade, mudança ou
contingência, é vistos pelo “olho da tradição”, o que permite a reprodução de elementos
da estrutura cultural. Por outro lado, o evento promove alterações na estrutura cultural ao
introduzir o contingente, promovendo novos arranjos, de forma que reprodução e
mudança são aspectos culturais imbricados. Significados culturais sobrecarregados pelo
mundo promoveriam reavaliações funcionais dos signos, produzindo simultaneamente
mudança e reprodução (SAHLINS, 1990, p. 174-176).

Em nosso plano, a sobrecarga se manifesta quando o nipo-descendente se
considera parte da comunidade nacional. A utensilagem religiosa que até então servia como
espaço contrastivo determinante da identidade japonesa se vê obrigada a reavaliar a
funcionalidade dos signos e do próprio contraste que a compõe atendendo às demandas
externas. Se esse espaço, a religião, outrora delimitava a identidade nipônica, ou pelo menos
servia de espaço onde ele se sentia verdadeiramente japonês, ele se torna também um espaço
de afirmação de brasilidade. Nesse caso, a novidade então é se afirmar como brasileiro. A
reprodução cultural implica em cambiar com o contingente a partir de uma referência
anteriormente dada, as reavaliações decorrentes do contato aparecem como extensões lógicas
dos conceitos tradicionais (SAHLINS, 1990, p. 176). Reproduzir não significa repetição, mas
sim adaptabilidade dos sistemas culturais diante contingências, elaborando novos referenciais
que amalgamam cosmologias. Nos dizeres de Sahlins, toda reprodução é um alteração graças
à assimilação de elementos empíricos (SAHLINS, 1990, p. 181). A SNI reproduziria então, ao
considerar o governo militar brasileiro como apto a promover a ordem nacional, o status
cósmico do governo do Xintoísmo de Estado, preconizando a idéia de um cidadão colaborador
do crescimento nacional e afastado de qualquer posição classista. Mesmo assim a alteração
referencial, ser brasileiro, implica em uma nova forma de se relacionar com o mundo.

Conclusão

As Novas Religiões Japonesas, relativamente populares a partir da década de
1960, são bons exemplos da presença japonesa no Brasil. São responsáveis pela difusão de
diversas formas de relacionamento com o sagrado. Contudo, ao invés de entendê-las apenas
como outras expressões religiosas que compõem o panorama religioso no Brasil ou apenas
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difusoras de valores japoneses, temos de buscar pelas formas de envolvimento e acomodação
cultural que desenvolvem o que chamamos de sincretismo religioso.

Entendemos que a Seicho-no-Ie do Brasil adotou estratégias que respondiam à
nova situação vivida pela colônia japonesa. Em meio ao interesse pela manutenção da identidade
étnica, surge também a necessidade de se afirmarem como brasileiros.  Ao apropriar-se dos
mitos fundacionais do Estado-Nação brasileiro, a SNI responde aos anseios da colônia. Sua
estratégia ressemantizadora é pertinente às situações de acomodação entre culturas diferentes.

O estudo das identidades, suas dinâmicas, representações e estratégias são
importantes para que superemos noções essencialistas que dominam o senso-comum quando
o assunto são povos oriundos do oriente. Encarar a presença japonesa no Brasil à luz das
discutições contemporâneas sobre a identidade nos permite aferir de maneira mais profunda
o envolvimento entre mundos diferentes. Os japoneses, termo problemático porque tomamos
como referência apenas traços morfológicos, devem ser entendidos como herdeiros de um
processo diaspórico e por isso trazem sempre a marca do duplo pertencimento13 . Sua
identidade, longe de ser uma essência inata, deve ser concebida como um emaranhado de
representações oriundas da cultura japonesa e brasileira resultado do envolvimento entre
ambas ao longo da História do Brasil. De um lado fugimos de posições que tratem da
assimilação dos japoneses no sentido de esvaziamento de sua cultura em nome da utensilagem
cultural da sociedade de acolhimento; de outro, fugimos de posturas que cismam na existência
do insondável e inato “espírito japonês”.  Por isso, falar no Centenário também é buscar
entender os diferentes matizes do envolvimento dos japoneses e seus descendentes com a
sociedade receptora em busca das formas de negociação encontradas pela colônia para
equilibrar diferentes cosmologias.

BIBLIOGRAFIA:

ALBUQUERQUE, L.M.B. Seicho-no-Ie do Brasil: agradecimento, obediência e salvação. São
Paulo: Annablume, 1999.

BARTH, F. Grupos étnicos e suas fronteiras. IN: POUTIGNAT, Philippe. Teorias da etnicidade.
Seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998.

BENEDICT, Ruth. Crisântemo e a espada. São Paulo: Perspectiva, 1972.

BURKE, Peter. Hibridismo Cultural. São Leopoldo: Unisinos, 2003.

CARDOSO, Ruth Corrêa Leite. O Papel das Associações Juvenis na aculturação de japoneses.
IN: MAEYAMA, Takashi. SAITO, Hiroshi (org). Assimilação e Integração Japonesa no Brasil. São Paulo: USP, 1973.

CLARKE, P.; SOMERS, J. (Org).Japanese New Religion in the West. London: Ed. Routledege
Curzon, 2006.

13 O autor, ao adentrar pela primeira vez em
uma escola de japonês, na cidade de Goiânia
(GO), ficou interessado pela decoração
composta por bandeirolas do Japão e do Brasil.



179

CORNEILLE, C.  Jesus in Japan: Cristian Syncretism in Mahikari. In: CLARKE, P.;
SOMERS, J. (Org).Japanese New Religion in the West. London: Ed. Routledege Curzon, 2006.

DINIZ, E. Carisma e o Poder no discurso religioso: um estudo do legado de Masaharu Taniguchi – A
Seicho-no-Ie do Brasil. Dissertação de mestrado, São Paulo, PUCSP: 2006.

FICO, C. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginação social no Brasil. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997. 200 p.

HALL, Stuart. Identidade Cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro, DP&A, 2001.

HAMBRICK, C. Traditional and Modernity in the New Religous Moviments of Japan. Japanese
Journal of Religious Studies 112-3 June-September 1974

HANDA, Tomoo. O Imigrante japonês: historia de sua vida no Brasil. São Paulo: Centro de
Estudos Nipo-Brasileiros, 1987.

MAEYAMA, Takashi. SAITO, Hiroshi (org). Assimilação e Integração Japonesa no Brasil. São
Paulo: USP, 1973.

———————. O Imigrante e a Religião: Estudo de uma seita religiosa japonesa em São Paulo.
Dissertação de Mestrado, Escola Paulista de Sociologia e Política, 1967.

MORI, Koichi. “Vida religiosa dos japoneses e seus descendentes residentes no Brasil e
religiões de origem japonesa”. In: COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DA HISTÓRIA DOS 80 ANOS DA
IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL. Uma epopéia moderna: 80 anos da imigração japonesa no Brasil. São
Paulo: HUCITEC: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, 1992, p.559-602

NOQUEIRA, Arlinda Rocha: Imigração Japonesa para o Estado de São Paulo (1908-1922).
IN: MAEYAMA, Takashi. SAITO, Hiroshi (org).  Assimilação e Integração Japonesa no Brasil. São Paulo: USP, 1973.

ORTIZ, Renato. O Próximo e o Distante: Japão e Modernidade – Mundo. São Paulo: Brasiliense, 2000.

PEREIRA, R. A. Possessão por Espírito e Inovação Cultural: o caso de duas líderes religiosas japonesas.
Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 1995, v.38º nº1.

POUTIGNAT, Philippe. Teorias da etnicidade. Seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik
Barth. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998.

ROBERTSON, Roland. Globalidade japonesa e religião japonesa, IN: Globalização, Teoria
Social e Cultura Global. Petrópolis, RJ, 1999, p.124-136.

SAKURAI, Célia. Imigração Japonesa para o Brasil: Um Exemplo de Imigração Tutelada.
IN: FAUSTO, Boris (org.) Fazer a América. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000.

SAHLINS, Marshall. História e Estrutura. IN: Ilhas da História. Rio de Janeiro, Zahar, 1990.



180

GAIRAIGO – O EMPRÉSTIMO
LINGÜÍSTICO DA LÍNGUA JAPONESA

Roberta Akemi Yamada

                                                                 

Yasuhara Teishitsu (1610-1673)
1

Tradução:

Ah! Oh!
É tudo o que se pode dizer
Monte Yoshino em flor.

Durante muitos séculos, o Monte Yoshino, na
província de Nara, tem sido um dos locais mais famosos para
apreciação das cerejeiras em flor (Hanami). As primeiras mudas
teriam sido plantadas há mais de 13 séculos. Na atualidade,
cerca de 30 mil árvores cobrem as encostas da montanha,
florescendo durante o mês de abril. A paisagem do Monte
Yoshino foi cantada de todas as formas pelos poetas do passado,
mas, quando chega a vez de Teishitsu, somem-lhe as palavras,
engolidas pela beleza fulgurante das flores. Admiravelmente,
aqui não há jogos de palavras ou outros artifícios lingüísticos,
tão comuns na escola Teimon. O que se ressalta é apenas a
expressão de emoção transbordante, que acabou por tornar
este Haiku muito famoso. Na época, a interjeição Korewa Korewa
era muito usada em peças de Bunraku (teatro de marionetes)
para expressar admiração. Com o tempo, incorporou-se à
linguagem do dia-a-dia. Como já sabemos, o uso de expressões
cotidianas é uma das marcas distintivas do Haiku em relação às
formas clássicas da poesia japonesa. A estação deste poema é
primavera e o Kigo (palavra ou termo de estação) é flor, a flor
não nomeada sempre se refere à flor de cerejeira (Sakura).

Sobre a autora:
Roberta Akemi Yamada Loureiro de
Alencastro Veiga é aluna dos Cursos de
Bacharelado em Linguística e Licenciatura em
Língua Portuguesa pela UFG. Estuda a língua
japonesa na Escola Modelo de Língua Japonesa
de Goiás há 2 anos e em 2008 obteve o nível 4
de proficiência. Pretende continuar pesquisando
a cultura japonesa e futuramente tornar-se
professora.

1 Este é um poema chamado Haiku. O Haiku é
um poema de origem japonesa, que valoriza a
concisão e a objetividade, e que trata de temas
sazonais (de estação), composto de 17 sílabas
divididas em versos de 5, 7 e 5 sílabas. O
principal poeta foi Matsuo Basho (1644-1694),
que se dedicou a fazer esse tipo de poema como
uma prática espiritual. O poema e sua explicação
foram retirados do site http://
www.nippobrasil.com.br/zashi/haicai.html.
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INTRODUÇÃO

São discretos quanto se pode cuidar: governãose pela razão tanto ou mais que os espanhóis. São
curiosos de saber mais que quantas gentes eu tenho conhecido...Em todo o descoberto não há
homens da sua maneira: tem mui linda conversação que parece que todos elles se criaram em
paços de grande senhores. Os comprimentos que têm hus com os outros he impossível poderse
descrever...Se ouvera de escrever todas as boas partes que ha nelles, antes faltaria tinta e papel que
a matéria. 2   (Cosme de Torres, apud Bossong, 2003:214, 215).

As definições a respeito do empréstimo lingüístico são várias, defendidas por
um variado número de lingüistas, que pesquisam tanto Línguas de “prestígio” ou “dominantes”
como a Língua Inglesa, como as chamadas Línguas Étnicas como é o caso das Línguas Indígenas
e Línguas Africanas. De acordo com Ribeiro e Cândido (2004/2005:51), que pesquisam os
empréstimos da Língua Portuguesa na Língua Indígena Shanenawa:

dá-se o nome de ’empréstimo’ a uma palavra ou expressão cedida por uma língua
(doadora) a outra (receptora). Ao processo de aquisição dessa palavra ou expressão ou,
ainda, a qualquer outro tipo de incorporação de aspectos lingüísticos (fonológico,
gramatical, semântico, entre outros), por parte da língua receptora, convencionou-se
chamar’empréstimo lingüístico’.

Já para Carvalho (1989:24), que pesquisa sobre os empréstimos da Língua Inglesa
na Língua Portuguesa, o empréstimo não seria uma inovação, mas sim uma adoção:

A ampliação do léxico, pelo empréstimo, é resultado não propriamente de uma inovação, mas de
uma adoção que é a adequação da língua como saber lingüístico à sua própria superação e tem como
determinante fins culturais, estéticos e funcionais.

O termo adoção também é defendido por Steinberg (2003:20), que diz que a
palavra empréstimo é um termo inadequado, porque empréstimo pressupõe algo que tomamos

2 Carta de Cosme de Torres, um padre jesuíta
português, para seus superiores em Roma
relatando sobre o país ainda agora descoberto,
o Japão. Os portugueses chegaram ao Japão
por volta de 1543 e foram os primeiros povos
europeus a conhecer os japoneses.
3 A Língua Japonesa é denominada Nihongo

                          (Língua do Japão), ao ser estudada
como língua estrangeira e, ao ser estudada no
Japão, é denominada Kokugo                    (Língua
Pátria).
4 Apesar da Língua Chinesa (Mandarim) não
ter nenhuma ligação de parentesco lingüístico
com a Língua Japonesa, as palavras

provenientes do Mandarim não são
consideradas palavras de origem estrangeira,
até a escrita usada para essas palavras é a
exclusiva para palavras japonesas. O contato
antigo com os chineses seria a explicação para
estes fatos.



182

emprestado e depois devolvemos, fato que não ocorre com os vocábulos “emprestados”. Quando
começamos a utilizar um vocábulo estrangeiro na nossa língua, nós não o devolvemos depois de
algum tempo. Podemos até não utilizá-lo, mas ele continuará pertencendo à nossa língua, ou
seja, nós o adotamos, muitas vezes nos esquecendo que foi um vocábulo vindo de fora.

Borges (1998:13) defini o empréstimo como:

um termo técnico usado para descrever aquilo que era anteriormente denominado ‘mistura de
línguas’, expressão rejeitada por vários estudiosos, dentre os quais Haugen (apud
McMahon.1994), que entende que a introdução de elementos de uma língua em outra indica
uma alteração na língua que os recebeu, e não uma mistura de ambas. Para ele, o empréstimo
deve ser compreendido como uma tentativa de reprodução em uma língua dos modelos previamente
encontrados em outra.

Ajayi (2002:60) também defini o empréstimo como Borges, ou seja, afirma que
não há uma mistura de línguas, mas sim a adoção de vocábulos que sofrem alguma transformação
na língua receptora. Transformação afirmada também por Steinberg (2003:20):

Tomadas de outras línguas com as quais a sociedade entrou em contato, os empréstimos
muitas vezes sofrem alterações fonológicas e grafológicas. Adaptando a pronúncia dos
fonemas que são estranhos ao idioma, a grafia sofre alteração.

O empréstimo lingüístico é então um conjunto de vocábulos adotados de
outras línguas que normalmente sofrem alterações fonológicas e até grafológicas para
fazerem parte de uma nova língua, nesse caso a Língua Japonesa. Esta adoção de palavras
estrangeiras na Língua Japonesa é um “Fenômeno Lingüístico ” que tem grande influência
na Língua Japonesa falada hoje.

O Gairaigo é visto por alguns como um fenômeno moderno, mas o início deste
processo é bem antigo. De acordo com Sakurai (2007), a introdução de vocábulos estrangeiros
na Língua Japonesa começou com palavras de origem coreana e chinesa, posteriormente
palavras de origem portuguesa por causa do contato entre os portugueses por volta de 1543.
Com a chegada dos portugueses vieram outros povos como holandeses, ingleses, franceses,
alemães e várias outros. Esses comerciantes estrangeiros trouxeram, novidades como o cigarro,
o vinho e as armas de fogo, e também novas palavras, não somente as relacionadas aos seus
produtos, como também palavras típicas de suas nacionalidades.

Por volta de 1637 o Japão fechou-se para o mundo, ninguém mais saía ou
entrava. Somente 3 séculos mais tarde com a pressão de todo o mundo para a abertura
dos portos, o Japão saiu de seu isolamento. Este período, que ocorreu por volta de 1868,
foi chamado restauração Meiji e foi um momento de grande mudança para o Japão. Foi
um período decisivo para a liberação do contato com o estrangeiro e a assimilação de
seus vocábulos. Foi neste período também que voltaram a incorporar novas palavras
estrangeiras no seu vocabulário.
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Após a Segunda Guerra Mundial a incorporação de palavras estrangeiras foi cada vez
mais freqüente. Hoje elas estão em toda parte no Japão, inclusive substituindo palavras japonesas,
como arroz cozido que era gohan e hoje muitos chamam de raisu de rice da Língua Inglesa.

Sakurai (2007:262) afirma que: A incorporação de elementos estrangeiros na Língua Japonesa
não se restringe ao período posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial. No passado, palavras estrangeiras
constantemente enriqueceram a língua, a começar por vocábulos originalmente chineses ou coreanos.

Sapir (1980:154) já afirmava que o contato cultural vinha “casado” com o
empréstimo de vocábulos: O tipo mais simples de influência que uma língua pode exercer em outra, é o
“empréstimo” de vocábulos. Sempre que há empréstimo cultural, há probabilidade de empréstimo para os termos
correspondentes.

Resolvi abordar o assunto, inicialmente pela escrita diferenciada, porque como
explicitarei mais à frente a Língua Japonesa possui 3 tipos de escrita e uma específica para
palavras estrangeiras. Depois pelo modo como os sons são modificados quando transferidos
para a Língua Japonesa5  e finalmente pela quantidade de palavras emprestadas, principalmente
nos livros didáticos da escola onde estudo6 . Os alunos comentam muito e ficam surpresos
com a mudança sonora que as palavras sofrem ao serem adaptadas à Língua Japonesa e por
serem escritas em outra escrita.

Com este artigo tenho a intenção não só de mostrar como é ou o que é o
Gairaigo, mas também mostrar como é o funcionamento da escrita da Língua Japonesa, para um
melhor entendimento em relação ao empréstimo dessa língua tão distante da Língua Portuguesa,
mas tão fascinante aos meus olhos por esse motivo. Espero que ao final desta leitura possa
surgir no leitor um interesse maior na descoberta dessa língua e cultura tão intrigantes.

1) A ESCRITA NA LÍNGUA JAPONESA

A Língua Japonesa tem 3 tipos de escrita : o Kanji, o Hiragana e o Katakana.
Começarei pelo Kanji porque sem ele não existiriam os outros.

1.1) O KANJI

O Kanji (            ) ou ideograma representa uma idéia, ou seja, é provido de
significado, é de origem chinesa e foi criado por eles a mais ou menos 5.000 anos. O Kanji foi
emprestado ao Japão mais ou menos entre os séculos 4º e 6º do Período Kofun. Antes disso o
Japão era um país ágrafo. O nome Kanji quer dizer escrita de Kan, e Kan é o lugar da China de
onde veio o Kanji. É que antigamente a China era dividida em 3 países (Shin, Kan e Min) e o
Kanji veio da região de Kan, por isso o nome Kanji.

Na China há por volta de 50.000 Kanji, sendo quase 5.000 utilizados regularmente.
Cada Kanji tem uma única leitura. Já no Japão são por volta de 5.000. Devido ao imenso e
variável número de Kanji, o ministério da educação japonês definiu, no dia 10 de Outubro de
1981, o Jôyô Kanji, uma lista de 1.945 Kanji oficiais, distribuídos por ordem de traços, de 1 até 23.
Esta lista permite a leitura de 99% dos textos escritos em Kanji. Diferentemente da China no

5 As palavras às vezes adquirem um conjunto tão
modificado pela falta de alguns sons, que se
tornam irreconhecíveis até mesmo para falantes

da língua na qual o empréstimo tem origem.
6 A escola aqui citada é a Escola Modelo de
Língua Japonesa de Goiás.
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Japão um único Kanji pode ter mais de uma leitura diferente, que são divididas em dois tipos:
Kun yomi (                       ), que é chamada de leitura japonesa, e, On yomi (                       ), que é chamada
de leitura chinesa. Só o nome é leitura chinesa, porque tanto na China como no Japão o Kanji
normalmente tem o mesmo conceito, mas o som e a entonação são completamente diferentes
da Língua Japonesa.

Como afirma Keiko Fujisawa, no apêndice do dicionário de Hinata (1992: 556):

A crença, muito popular entre os estrangeiros, de que a Língua Japonesa apresenta semelhanças
com a Língua Chinesa é errônea, pois dela foi-lhe apenas emprestada a sua milenar escrita e
parte dos vocábulos.

Abaixo alguns exemplos de Kanji:

1.2) O HIRAGANA

O Hiragana (                           ) é o denominado Kana, que representa o som, mas
não tem significado como o Kanji. O Hiragana surgiu através da escrita cursiva do Kanji, criado
pelas mulheres por não terem uma educação formal para escrever e aprender o Kanji como os
homens. Mas hoje usado por ambos os sexos. O Hiragana, além de ser usado para escrever
palavras de origem japonesa, tem a função de auxiliar na leitura do Kanji. Tendo esta função, é
chamado Furigana e também serve para escrever a parte final do Kanji. Com essa função, é
chamado Okurigana . O Hiragana possui 46 sílabas estruturais e mais 58 complementares.

1.3) O KATAKANA

O Katakana (                            ) como o Hiragana é também kana, ou seja, representa
som, mas não tem significado. O Katakana surgiu através da abreviatura de alguns Kanji, e
inicialmente era utilizado por monges budistas para auxiliar na leitura dos textos em Kanji.
Hoje é utilizado por todos para escrita de palavras de origem estrangeira, onomatopéias e
nome de animais. Como no Hiragana há 46 sílabas estruturais e 58 complementares.

O que mais me motivou a escolher e pesquisar sobre o Gairaigo foi exatamente
essa escrita diferenciada, ou seja, uma escrita exclusiva para essas palavras estrangeiras, porque
na Língua Portuguesa existem muitas palavras estrangeiras, mas nenhuma delas tem uma escrita
diferenciada. Por isso às vezes usamos e vemos palavras provenientes de outras línguas, e
achamos que elas têm origem na própria Língua Portuguesa.
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1.4) O RÔMAJI

Durante muitos anos de relações com países de alfabeto românico, os japoneses
interpolaram a fonética japonesa com a escrita românica, e este “fenômeno lingüístico” é
denominado Rômaji (                       ). Mas o Rômaji é limitado a placas publicitárias, placas de
sinalização destinadas aos estrangeiros, não sendo utilizado no cotidiano. Essa escrita romanizada
tem como base a fonética da Língua Inglesa chamada de “Sistema Hepburn”. Vale ressaltar que
o Rômaji não é classificado pelos japoneses como um quarto tipo diferente de escrita.

Pode-se observar o Hiragana, o Katakana e o Rômaji no quadro abaixo:

7 As transcrições fonéticas foram retiradas do
livro Nihongo: A pronúncia da Língua Japonesa
(                                           ).
8 O “Rômaji Brasileiro”, juntamente com os
exemplos contidos na tabela, foram criados por
mim, pensando em um jeito brasileiro de

escrever as palavras japonesas, tornando-as de
fácil leitura para brasileiros, porque, mesmo
sendo escritas com letras romanas, as palavras
por obedecerem ao som da Língua Inglesa,
tornam-se de difícil leitura para os brasileiros.
9 O som [M] é inexistente na Língua Portuguesa,

por isso os exemplos desse som como, uva,
cupuaçu, suor, nuca, fumaça, música, ciúme,
Aruanã, guloso, azul, bazuca, bule, público,
chuveiro, riu, miúdo e outros são exemplos de
um som aproximado. O som presente nessas
palavras da Língua Portuguesa é o [u].

7                                                                                                 8



186

1 Indivíduo dos aranhis, povo indígena extinto
que habitava a região do rio Parnaíba (MA) na
divisa com o CE. (Definição retirada do
Dicionário Aurélio Eletrônico).
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11 O som [    ] não existe na Língua Portuguesa
por isso todos os exemplos para esse som são
somente aproximados.
12 Os sons [m], [n], [N] e [?] são variações do
Kana ‚          /        e o uso de cada um é de acordo
com o som que o segue. O som [m] é usado
somente seguido dos sons [p], [b] e [m], já o som

[n] é usado somente antes dos sons [t], [d],[     ]
e [n], o som [N] é usado somente antes dos sons
[k], [g] e [N] e o som [     ] e usado somente antes
dos sons [s], [S], [w] e [j]. O exemplo corresponde
somente ao som [n].
13 Esta sílaba tem o mesmo som do “ô” (Ovo),
mas funciona somente como partícula.

14 Esses exemplos correspondem somente aos
sons de [ga], [gi], [gM], [ge] e [go]. Os sons [Na],
[Ni], [Nu], [Ne] e [No] não existem na Língua
Portuguesa por isso não foi possível encontrar
nenhum exemplo aproximado. Estes sons
aproximam-se do som da última consoante da
palavra song da Língua Inglesa.
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15 Os sons [dza], [dzM], [dze] e [dzo] não existem
na Língua Portuguesa, por isso os exemplos
citados são somente de sons aproximados.
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16 De, ou pertencente ou relativo a Nhunguaçu
(RJ). (Definição retirada do Dicionário Aurélio
Eletrônico).
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17 Esses exemplos correspondem aos sons [gja],
[gjM] e [gjo]. Não há exemplos dos outros sons
por não existirem na Língua Portuguesa.

2) A ADAPTAÇÃO DO EMPRÉSTIMO

Na Língua Japonesa não se pode transcrever exatamente os sons de outras línguas,
porque há sons em outras línguas que são inexistentes na Língua Japonesa e também há sons
que existem na Língua Japonesa e que não existem em outras línguas, como é o caso do “TSU”
(      /      ). Os sons de palavras estrangeiras não podem ser representados fielmente na Língua



j í i ~ m e * n  Imigraçh Japonesa em Goihs 

Japonesa escrita. Por isso ao serem adotados pelos japoncscs os cmprcstimos são adaptados ao 
sistema fonolhgico japonês, pronunciados i "moda japonesa" e finalmente representados 
graficamente por f ina . 

As adaptações ocorrem scmprc, como afirma Steinbcrg (2003. p.13,3 1): 

A cunhagcm de termos novos se dá em obediCncia aos padrões dc estrutura dà 
língua. Os empréstimos dc outras línguas sofrem adaptaçócs, quc podcrn scr 
substituições de fonemas, alterações ortográficas, desvios etimológicos, retenção 
dc significados antigos ou alteração de significados ... I...) O s  emprCstirnos não 
se eternizarn na língua. Alguns, depois de um tempo, simplesrnence deixam de 
ser usados. A parte interessante nesse tipo de neologismo 6 a do processo 
lingüística pelo qual passa para sc incorporar ao lcxico. O primeiro deles é o dc 
adaptação fonológica, isto é, a substituição de Fonemas estranhos ao idioma por 
outros a ele pertencentes e que se assemelham aos do empr6stimo. 

' @  Dados retirados do Livro Kana - Uma 
Introducio ao Silab6Ro Japonês, 

Mostrarei agora algumas adaptações para a escrita japonesa.'" 
Quando li5 palavras escritas com consoantes sucessivas como cm Iist (lista) e 

test (teste) são colocadas vogais complementares. No caso dc "T" e "D" acrescentamos a vogal 
"O", como na palavra soft (macio} que, quando escrita i moda japonesa, torna-se sof4to 
( 1/ 7 b). Mas h i  uma exceção, na palavra salad (salada), em vez de acrescentarmos "O", 
acreçcenmmos "A"', então a palavra se tornasarada ( -$F 7 I;I') e nio sarado. Nas demais consoantes 
acrescentamos a vogal u"U", como em mask (máscara) que se torna mamku (7 r: g}, o mesmo 
ocorre quando essas demais consoantes vem ao final acompanhadas de um "E" mudo como 
cmgrap  (uva} quc sc tornagurpli ( 3. - 7") c knije (faca) quc sc torna na@ f -f (-;f-/r 7). 

I g 1  

No morncnto cm quc palavras como che~sc {qucijo) c q~ee i l  (rainha) sso 
transformadas em "palavras japonesas" c escritas crn escrita românica (Rorn5i) ar vogais dobradas 
recebem um traço em cima da letra a ser alongada e quando escritas em Kana recebem um 
"travessáo" após a letra que deve ser alongada, nesses casos as palavras ficam respectivamente 
chku ( - x)  c kuh ( 3. /r - 2). Em outros casos com vopis dobradas camopwl (piscina), 
OCOTTC O mcsrno uso do "travcssáo", fazcndo com a que a palavra tomc-scplim ( 7-]L). E 
quando escritas com "AR", "ER", "IR", "OR", "UR" também há o alongaincnto como em car 
(carro) que sc torna Xa ( -)J -) C P O Y ~  (QUITO) SÇ tornapôto ( &O- b}. Quando há um "OR" 
final este é cxprcsso como um "A" longo, como cm doctov (medico) c sc torna dokuta" 
( 3' 9 -). Há alongamento também nas palavras terminadas em "ACL", "Ar,  "OL', como, 
ball (bola) que fica 6 Ô n r  ( $'-~t) C ald (velho) que fica ôrudo ( &-]L F)). 

Em Casos dc consoantes dobradas como cm muuxc (massagem) c apple (maçã) 
quando escritos na Língua Japonesa também ficam com a consoante dobrada quando escritas 
em Româji e 6 representada em Kana por um "TSU" (3 *y) pequeno como se pode ver em 
massqi (-i7 y 9- .I/), e appunr (7 y ?]I/). Quando há palavras terminadas em %T", 
CtAp, UETT,, UEp" a consoante tarnbtm fica dobrada, como em cat (gato) que fica kyatro 

(q y b} epet (animal doméstico) que se torna ptto (4 y b). 
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Vale a pena lembrar que na Língua Japonesa há muitas regras de adaptação da
escrita, mas aqui só foram citadas algumas delas. Por isso surgindo um interesse maior em
relação às adaptações para a Língua Japonesa, sugiro que consultem outros materiais
especializados, como o livro aqui citado.

3) EMPRÉSTIMO NECESSÁRIO E
EMPRÉSTIMO DESNECESSÁRIO19

Na Língua Japonesa não há somente os empréstimos, ou seja, vocábulos que
entram na língua para dar nome a objetos e conceitos que antes não existiam na língua. Também
há substituições que para Haugen seriam os empréstimos desnecessários, ou seja, são vocábulos
para os quais há correspondentes na língua receptora (Língua Japonesa), mas que são
substituídos por outros vocábulos da língua doadora.

Como afirma Haugen (apud Borges 1998:138):

 ... distingue os empréstimos necessários dos desnecessários. Os primeiros
preenchem lacunas lexicais em uma dada língua, enquanto outros são
essencialmente gratuitos, ou seja, a língua que incorpora o empréstimo possui
um item lexical equivalente que poderia ser empregado. Esses últimos são
condenados por puristas que acreditam ser essa uma estratégia discursiva
indicadora da preguiça, estando em vigor, portanto, a lei do menor esforço.

Abaixo alguns exemplos dessas substituições:

Palavra Palavra Significado em Idioma de Escrita no
Japonesa Substituída Português origem idioma

de origem
Gyûnyû ( ) Miruku ( ) Leite Língua Inglesa Milk
Sebiro ( ) Sûtsu ( ) Terno Língua Inglesa Suit
Kutsushita ( ) Sokkusu ( ) Meia Língua Inglesa Socks
Gohan ( ) Raisu ( ) Arroz Cozido20 Língua Inglesa Rice

Sakurai (2007:262) cita estas substituições:

O mais impressionante foi a substituição da palavra gohan (que quer dizer
“arroz cozido”) pela palavra raisu (de rice, que é arroz em inglês) no uso cotidiano.
Essa substituição desagradou os mais conservadores pelo lugar de destaque que
o arroz tem na cultura japonesa, tanto que os japoneses têm palavras diferentes
para se referir ao arroz cru e ao cozido. Assim como ocorreu com gohan, centenas
de outras palavras do japonês falado antigamente estão sendo substituídas por
outras baseadas em vocábulos estrangeiros.

19 Denominação dada por Haugen
20 Na Língua Japonesa há diferença entre arroz

cru que é Kome (  ) e arroz cozido que é
Gohan (  ).
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Mas há substituições que não são propriamente desnecessárias, porque há
vocábulos que existem na Língua Japonesa mas que são usados para objetos tipicamente da
cultura japonesa, por exemplo, há a palavra porta na Língua Japonesa que é to ( ), mas esta
palavra refere-se às típicas portas japonesas de correr, enquanto que a palavra doa ( ), que
também significa porta, refere-se às portas ocidentais, o que não ocorre com a palavra leite,
porque Gyûnyû ( ) e Miruku ( ) representam exatamente a mesma coisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A incorporação do Gairaigo na Língua Japonesa é um “fenômeno lingüístico”
que já está na vida de milhares de japoneses. O processo de empréstimo faz parte do
desenvolvimento da língua e também da cultura. Conforme Mattoso Câmara Júnior (1973
apud Borges 1998:137), o empréstimo é o principal mecanismo responsável pela renovação lexical. (...) não há
línguas dominantes que emprestam itens lexicais sem tomar alguns emprestados de outras.

O problema não é o empréstimo e sim a substituição (empréstimo
desnecessário). Por que “pegar” emprestado uma palavra que já existe no país? Com estes
“empréstimos desnecessários” a língua pode ir morrendo e a cultura também.

Boa parte da população, principalmente os jovens, já se acostumaram com o
Gairaigo, mas os idosos ainda encontram dificuldade neste “novo dialeto”. O mais importante
é que o próprio Governo Japonês preocupa-se com isso e faz questão de informar a população
do funcionamento do Gairaigo, oferecendo linhas telefônicas para esclarecer dúvidas sobre o
Gairaigo e até mesmo divulgando painéis com o Gairaigo explicado em Kanji.

O Gairaigo não pode ser visto como um “vilão” que está “comendo” a Língua
Japonesa, mas uma conseqüência da transformação do povo japonês, devido ao seu
desenvolvimento, economia e também uma maneira de acompanhar e integrar a globalização.
O ponto principal é que, se continuar havendo muitos “empréstimos desnecessários”, a Língua
Japonesa pode se tornar uma outra língua para alguns, e talvez abra -se um abismo entre a
linguagem dos jovens e dos anciãos.
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DA IMIGRAÇÃO JAPONESA PARA GOIÁS À
FUSÃO COM A BRASILIDADE

João Patrício de Araújo

A presença japonesa em Goiás esteve inserida
em um dos períodos de maior transformação do território
goiano: a Marcha para o Oeste, as linhas da estrada de ferro, a
integração da região goiana à “nação”, a realização das políticas
capitalistas. Ao mesmo tempo, os nipônicos contribuíram na
mudança e conquista do sertão goiano, que antes era considerado
como um lugar inóspito, espaço de bichos e índios.

É de fundamental importância para o campo
científico e cultural a realização de pesquisas, pois as mesmas
podem contribuir e suscitar questionamentos no meio
acadêmico e social, a respeito do processo imigratório japonês
no Brasil e especificamente em Goiás, tendo como base uma
nova abordagem sobre os estudos imigratórios na atualidade.

Em relação à imigração japonesa em Goiás,
pode-se dizer que em conseqüência dos trabalhos já realizados
e das novas abordagens utilizadas no início dos primeiros
anos do século XXI, observa-se o aumento das preocupações
entre pesquisadores em abordar e orientar os estudos sobre as
trajetórias e as experiências dos imigrantes estrangeiros no
Brasil, em especial a japonesa.

Um dos principais fatores para a realização
desse estudo não é simplesmente abordar o tema
proposto,  é ,  ac ima de tudo,  contr ibuir  com a
historiografia goiana e especificamente na construção da
historiografia nipônica em Goiás.

As questões relacionadas à imigração têm
ganhado, no Brasil e em Goiás, abordagens e estudos
direcionados à contribuição dos imigrantes na formação do
Estado Brasileiro. Em relação às pesquisas sobre a imigração
Japonesa para Goiás, o foco tem crescido principalmente a
partir da organização da colônia Nipônica no Estado e, acima
de tudo, da comemoração do centenário da imigração Japonesa
para o Brasil.

Quando se trata de pesquisas voltadas para a
imigração estrangeira em Goiás, observa-se que a carência
bibliográfica ainda é grande; até o momento, temos poucos
estudos realizados no Estado em relação às correntes
migratórias estrangeiras que aqui ocorreram no século XX.

As pesquisas relacionadas ao processo
imigratório japonês no território goiano, durante as primeiras

Sobre o autor
João Patrício de Araújo - Formação em
História, acadêmico de Direito e professor no
ensino médio e pré-vestibular. Tem como projeto
de pesquisa: A Imigração Japonesa para Goiás.
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décadas do século XXI, devem ser direcionadas às especificidades dos nipônicos e, ao mesmo
tempo, analisar o que brasileiros e japoneses têm de particular em sua história.

Em Goiás, já é possível trabalhar a história, a memória, a identidade, a cultura, as
políticas imigratórias e outras questões relacionadas aos descendentes japoneses. Inseridos no
processo histórico de Goiás, os imigrantes japoneses são fundamentais na formação étnica,
cultural e econômica do Estado.

Os anos entre 1920 e 1952 são marcados como pontos importantes no processo
imigratório em Goiás; levando-se em consideração a política nacional, que se refletiu em
todo o contexto goiano.

Em 1920, os primeiros grupos organizados de estrangeiros começaram a chegar
ao Estado de Goiás. Já o ano de 1952 é apresentado como o ano em que a Cooperativa Italiana
de Técnicos Agrícolas se dissolveu e cessou a vinda de imigrantes através do sistema de
imigração dirigida.

Inicialmente, é importante abordar a política imigratória do Brasil até a década
de 1920, destacando-se as linhas da política imigratória brasileira e as principais diretrizes que
a nortearam, assim como a legislação adotada.

São utilizados como pontos chave para a imigração em Goiás: o surto do
movimento operário no Brasil, liderado pelo anarco-sindicalismo, constituídos em sua maioria
por imigrantes europeus e a partir da Revolução de 1930.

No governo de Getulio Vargas, a política imigratória no Brasil foi revista com
maior cuidado de acordo com os interesses do momento. Nesse contexto, várias leis foram
criadas, as fiscalizações do Estado aumentaram e foram determinados critérios e seleção de
alguns grupos étnicos. Tudo isso em função dos grandes conflitos na Europa e a crise de 1929.

Sobre a política imigratória no Brasil, após a Segunda guerra Mundial, é marcada
pelo grande número de emigrantes italianos, alemães e japoneses em decorrência do grande
conflito europeu. Nesse momento, o Brasil é forçado a participar da Organização Internacional
dos Refugiados, ou seja, a partir desse momento a imigração no Brasil não é feita apenas por
interesses econômicos, mas também por acordos políticos. Neste contexto, o Brasil não teve
outra solução, a não ser aceitar o imigrante que se interessou em vir para cá, mesmo sem
possibilidades de uma seleção, como pretendia.

Há, na historiografia da imigração japonesa no Brasil, uma tendência a enfatizar
as dificuldades e frustrações sofridas pelos imigrantes. Faltaria complementar o quadro com
uma visão mais ampla do sucesso que aqui alcançaram e promoveram.

Os japoneses também emigraram de sua pátria por motivos semelhantes aos
dos italianos e dos alemães. O Estado japonês passou a taxar fortemente a propriedade rural e
a produção agrícola para poder financiar o desenvolvimento industrial, o que trouxe o
empobrecimento aos proprietários rurais, que ficaram à margem do processo de modernização,
forçando-os a emigrar. A emigração do excedente populacional foi estimulada pelo próprio
governo japonês, para aliviar as tensões sociais e a explosão demográfica.

Segundo Hiroshi Saito e Takashi Maeyama, um dos principais fatores que
também contribuíram para a imigração japonesa para o Brasil foi a situação agrícola que,
aparentemente, assegurava aos imigrantes, mesmo aqueles destituídos de recursos, a
oportunidade de se tornarem pequenos proprietários autônomos. Além disso, era possível
promover a emigração da colonização agrícola mediante a cobertura financeira e técnica do
poder público brasileiro.
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Para atender aos interesses na nova corrente migratória nipônica, foram formadas
algumas companhias de imigração. Em 1907, o governo japonês e o governo paulista fizeram
um contrato com a Companhia Imperial de Emigração, subvencionando parte dos gastos com
o transporte de 3 mil japoneses (mil por ano). Atendia-se dessa forma aos interesses dos
fazendeiros paulistas e aos interesses do governo japonês.

Segundo Tomoo Handa, o começo do relacionamento migratório entre Brasil-
Japão começou com a chegada do navio Kasato-Maru transportando 781 imigrantes lavradores
contratados (165 famílias com membros e mais 48 avulsos) pela Companhia Imperial de
Colonização Ltda (presidida por Ryu Mizuno). O vapor Kasato-Maru chegou no dia 18 de
junho de 1908 ao Porto de Santos. Era o começo da imigração contratada para as fazendas de
café do Estado de São Paulo. Por isso, o nome Kasto-Maru é lembrado como o princípio das
relações profundas que se estabeleceram, desde então, entre os povos dos dois países.

As primeiras famílias japonesas vindas para Goiás tiveram como origem os
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sendo que o processo migratório das famílias
que se dirigiram para Goiás ocorreu na condição de migrantes espontâneos. Neste caso, é
trabalhada a espontaneidade que o movimento migratório dessas famílias assumiu,
diferentemente de outras etnias, como os alemães e os italianos.

O Estado é um dos principais receptores de imigrantes japoneses do Brasil.
Tudo isso é relacionado e tratado com a experiência vivenciada pelas famílias japonesas que
migraram para Goiás a partir de 1929.

Os principais motivos que conduziram os migrantes nipônicos para Goiás estão
relacionados à publicidade criada pelas corretoras em torno da Colônia do Cerrado, segundo se
faz entender que a aquisição de terras em Goiás seria menos difícil para as famílias japonesas.

Desta forma pode-se traçar um perfil do imigrante japonês no contexto histórico
das principais imigrações em Goiás, demonstrando a espontaneidade do processo imigratório
nipônico, relacionando-o ao processo imigratório ocorrido no Brasil a partir do século XIX.
É com um ponto de vista de espectador e pesquisador que se devem realizar  as pesquisas,
através das quais trabalhar a imigração japonesa integrando à brasilidade, seja ela das regiões
cafeicultoras à região de cerrado (Goiás).

No contexto dessas novas preocupações de abordagens de estudos imigratórios
na América, é que devemos avançar com a pesquisa, onde a intenção da realização é contribuir
para que o Estado de Goiás seja ainda mais incorporado na produção da historiografia
imigratória brasileira.

A imigração japonesa em Goiás encontra espaço de encontros e desencontros
de povos imigrantes e conseqüentemente as relações que o nomadismo imigratório brasileiro
propõe a essa onda imigratória. Buscando daí as relações culturais, a formação de novas fronteiras
e a idéia de identidade nessa fusão que o Brasil condiciona.

É também importante contextualizar o fenômeno imigratório no processo
socioeconômico brasileiro, assim como as trajetórias das experiências políticas imigratórias
no país e em Goiás, analisando as especificidades da imigração nipônica no Estado,
enfatizando desde a estrutura familiar, nostalgia da terra de origem, até os valores culturais
mantidos e aqui desenvolvidos.

Há ainda a questão do interesse em localizar e descrever as principais
contribuições que os imigrantes japoneses proporcionaram para a construção socioeconômica
do Estado de Goiás, descrevendo a relação que os nipônicos tiveram com a mudança da capital
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para Goiânia e na construção de Brasília. Não deixando de lado a importância da Associação
Nipo-brasileira de Goiás (Kaikan) na manutenção dos aspectos culturais nipônicos em Goiás.
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POR QUE APRENDER JAPONÊS:
ENTRE A MOTIVAÇÃO INSTRUMENTAL E O
SÍMBOLO DE ETNICIDADE

Marley Francisca de Lima

Introdução

Este estudo traz os primeiros resultados de um
projeto que resultará no trabalho de final de curso do
Bacharelado em Lingüística da Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Goiás. O trabalho tem como cenário
a comunidade japonesa em Goiânia, representada neste estudo
pelos alunos de uma escola da comunidade. Os estudos sobre
falantes imigrantes na região de Goiás têm sido raros, senão
inexistentes, visto que o Estado caracteriza-se mais pela
migração do que pela imigração. Por ser de significativa
relevância o desvelamento da situação sociolingüística e de
bilingüismo dessas comunidades, é que nos propomos neste
estudo, de natureza qualitativa, compreender as motivações
que levam os descendentes de japoneses, na sua maioria
monolíngües em português, a aprender a língua japonesa no
contexto desta escola e suas implicações para o processo de
ensino e aprendizagem. Além disso, espera-se identificar quais
fatores contribuem para que a língua ainda esteja presente no
domínio familiar, no caso de alguns, enquanto que ausente, no
caso de outros. Para a coleta de dados recorremos a entrevistas
semi-estruturadas e a conversas informais realizadas com os
alunos e seus familiares. A análise preliminar dos dados toma
como referência os estudos de bilingüismo e os da
sociolingüística em contextos de imigração.

A vinda dos imigrantes japoneses para o Brasil

A crise instaurada no Japão da Era Meiji associada
à necessidade de mão-de-obra nas lavouras de café no Brasil
favoreceram a criação de um tratado entre os dois países que
permitiu a entrada de imigrantes japoneses no Brasil. Fazia
parte do tratado a autorização para entrar no Brasil, desde que
os imigrantes japoneses viessem em grupos de famílias1  de 3
a 10 pessoas, aptas para trabalharem nas fazendas de café, e com
idades variando entre 12 e 45 anos, independente de sexo; e o
desembarque deveria ocorrer no Porto de Santos, entre os
meses de abril e maio, período da colheita do café (REZENDE,
1991; YAMASHIRO, 1997).
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1 O japonês solteiro que pretendia emigrar para
o Brasil tinha que se agregar à alguma família.
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Desse modo, os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil em 1908. Aportaram
no Porto de Santos e seguiram para a Hospedaria dos Imigrantes2 , para só depois de alguns
dias serem conduzidos para as fazendas de café (REZENDE, 1991). A vida com o trabalho nas
fazendas não foi muito fácil para os imigrantes, uma vez que muitos deles, apesar de se
declararem agricultores, na verdade eram policiais, artistas de teatro, funcionários públicos,
pequenos comerciantes, vigias ou professores de ensino primário, não sendo, portanto,
acostumados com o trabalho no campo. Há relatos, inclusive, de que em algumas fazendas
permanecia o sistema de escravidão. A adaptação à comida, ao clima e ao idioma foram outros
fatores que contribuíram para aumentar as dificuldades encontradas pelos imigrantes. As
pessoas encarregadas de trabalhar como intérpretes nem sempre compreendiam a língua
portuguesa o suficiente para conseguir resolver os problemas que ocorreram nesse primeiro
momento (HANDA, 1987; REZENDE, 1991; TSUKAMOTO, 1973).

Com todas estas dificuldades, muitos dos imigrantes que haviam sido agregados
às famílias para conseguir vir para o Brasil fugiram, deixando a família que os ajudaram em
situação difícil junto aos contratantes. Enfim, o resultado da primeira leva de imigrantes
japoneses para o Brasil foi considerado um fracasso. Mesmo assim, por mais algumas vezes
aportou no Brasil navios trazendo um grande número de japoneses. Todos com um mesmo
sonho: ficar no Brasil o tempo suficiente para reunir uma certa quantia de dinheiro e retornar
para a sua terra natal. Porém, a realização desse sonho tornava-se praticamente impossível e o
imigrante foi se adequando ao país e batalhando para sair da condição de empregado na
lavoura de café. Alguns conseguiram juntar dinheiro para comprar sua própria terra, outros
mudaram para a cidade e foram trabalhar em outras funções, e outros ainda resolveram
explorar outras terras que não a paulista, como é o caso dos imigrantes que migraram para o
Estado de Goiás (HANDA, 1987; IKEDA, 1963; REZENDE, 1991).

A vinda dos imigrantes japoneses para Goiás

A vinda dos japoneses para Goiás se deu pelo processo de migração interna,
uma vez que eles não vieram diretamente para Goiás quando chegaram ao Brasil, mas sim,
depois de ter trabalhado em alguma(s) fazenda(s) de café nos estados de Minas Gerais, São
Paulo e Paraná (MOTA, 1992).

Apesar de informações em jornais relatarem que a vinda dos primeiros japoneses
para este Estado tenha se dado durante a segunda década do século XX, Ikeda (1963) em seu
livro sobre os cinqüenta anos da colonização japonesa em Goiás, afirma que o primeiro
japonês veio para Goiás em 1913, instalando-se na cidade de Catalão, no interior de Goiás,
cinco anos após a chegada dos primeiros imigrantes do Kasato Maru3  no Porto de Santos.

Mota (1992), em sua dissertação de mestrado informa que os japoneses vieram
para Goiás em grupos de família, em busca do sonho de possuir sua própria terra, motivados
pela criação da Colônia do Cerrado. Plantavam café e outros produtos agrícolas. Passaram
por dificuldades, pois a propaganda feita nos jornais japoneses que circulavam na cidade de
São Paulo havia sido enganosa, pois além de a terra não ser apropriada para o cultivo, o
governo goiano não estava doando terras como acreditavam à época e todos tiveram que pagar
pelas suas propriedades.

2Segundo Boris Fausto (2000), a Hospedaria dos Imigrantes do Brás, com capacidade para abrigar cerca de 4 mil pessoas e existente até 
hoje, foi construída em substituição à Hospedaria de Imigrantes do Bom Retiro, por iniciativa de Antônio de Queirós Teles, presidente da 
então província paulista.
3Nome do navio que trouxe os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil , em 18 de junho de 1908.
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No entanto, após perceberem que haviam sido enganados pagando por uma
propriedade que não podiam receber a escritura, alguns dos japoneses deixaram a colônia e
foram trabalhar como arrendatários em outras terras até conseguirem reunir dinheiro para
adquirir uma nova propriedade. Instalaram-se nos municípios de Anápolis, Nerópolis,
Goianápolis, Inhumas e Goiânia com o interesse de trabalhar a terra e, concomitantemente,
poderem dar aos seus filhos, melhor acesso a educação (MOTA, 1992).

O uso da língua japonesa entre os imigrantes

Segundo Moriwaki (1998, apud DOI, 2006), o ensino da língua japonesa no
Brasil é dividido em três períodos:

1) Período da pré-guerra (1908-1941);
2) Período pós-guerra (1946-1979);
3) Período atual (a partir de 1980)4 .
No período da pré-guerra, os japoneses pensavam em ficar no Brasil apenas por

um período de tempo e por isso utilizavam-se do ensino da língua japonesa para criar em seus
filhos o espírito japonês, com a finalidade de prepará-los para se inserirem na sociedade
japonesa quando ocorresse o retorno à sua pátria.

No segundo período, o do pós-guerra, a preocupação com o ensino da língua
japonesa passou a ser o de preservação do idioma. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra,
os imigrantes resolveram fixar-se no Brasil e com isso o ensino da língua japonesa passou a ser
utilizado como meio de formar seus filhos como bons nipo-brasileiros, preparando-os para
contribuírem no desenvolvimento do Brasil.

No período atual, o uso da língua japonesa entre os imigrantes pertencentes à
comunidade foi diminuindo e conseqüentemente também diminuiu a proficiência do idioma
pelos descendentes. Somado a isso, muitos brasileiros não-descendentes começaram a se
interessar em aprender a língua japonesa, o que gerou uma transformação no ensino deste
idioma. A visão até então, de ensinar a língua para a manutenção da mesma no contexto familiar
e também de repassar a cultura aos seus descendentes, deu lugar ao ensino da língua japonesa
como língua estrangeira (LE) (DOI, 2006).

Definições e pressupostos teóricos que
perpassam os estudos de bilingüismo

Em países como o Canadá, a Bélgica, a Suíça e a Índia, duas ou mais línguas são
reconhecidas como oficiais e, conseqüentemente, recebem o status de países bilíngües ou
multilíngües. Entretanto, como afirma Mello (1996), outros países que não são oficialmente
reconhecidos como bi/multilingües também abrigam diversas comunidades que fazem uso
de mais de uma língua ou variedade diferente da língua reconhecida oficialmente, como é o
caso do Brasil, sem, no entanto, serem vistos como países bi/multilíngües. Em outras palavras,

4 Segundo Doi, para Moriwake o período atual
faz referência ao período entre os anos de 1980
e 1998, por ser este último, o ano de publicação
de seu artigo.
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o status de país monolíngüe ou bi/multilíngüe nem sempre corresponde à realidade vigente.
Na verdade, países monolíngües são praticamente inexistentes, visto que comunidades
bilíngües em maior ou menor quantidade estão presentes em todas as regiões do mundo.
Daí Romaine (citada em Mello, 1999) afirmar que o bilingüismo é a norma e o
monolingüismo a exceção.

Mello (1999), afirma que as razões que levam uma nação a se tornar bilíngüe ou
multilíngüe são várias, entretanto cita o movimento migratório como um dos principais
causadores do bilingüismo. Nas palavras da autora,

"o movimento migratório é, com certeza, uma das principais causas para o
bilingüismo, pois proporciona o inter-relacionamento entre as pessoas." (Mello, 1996, p.25)

Ainda segundo a autora, a língua dos imigrantes é preferencialmente usada no
domínio familiar e na comunicação com outros imigrantes, enquanto a língua da comunidade
onde eles se inseriram é usada para as demais situações. Daí haver, em pouco tempo, um
deslocamento da língua de origem dos imigrantes.

O indivíduo bilíngüe

O bilingüismo é um fenômeno lingüístico que tem sido estudado segundo
diferentes perspectivas. Baker (1997) traz uma interessante discussão sobre o fenômeno
bilingüismo que toma como referência o grau de competência na língua, que pode variar
entre uma perspectiva mínima e outra máxima. Na visão minimalista encontram-se
conceitos como o de bilingüismo incipiente (Diebold,1964 apud BAKER, 1997) que
considera como bilíngüe o indivíduo que possui uma competência mínima em uma
segunda língua, a exemplo dos turistas ou dos homens de negócios que conseguem produzir
algumas poucas frases ou expressões em uma segunda língua; já a visão maximalista parte
da definição de Blomfield (1933 apud BAKER, 1997), que entende o bilingüismo como o
domínio de duas ou mais línguas  de forma semelhante ao de um nativo. Ou seja, para ser
bilíngüe o indivíduo deveria ser capaz de se passar por um falante nativo de cada uma das
comunidades pelas quais ele transita. Ou seja, esta é uma visão de bilíngüe perfeito.

De modo semelhante à Blomfield, Thiery (1978), citado em Mello, (1999),
considera “bilíngüe verdadeiro” todo aquele que é igualmente fluente em ambas as
línguas e em todas as situações lingüísticas e que não apresenta sotaque quando fala uma
de suas línguas, ou qualquer outro tipo de interferência lingüística. Essa é, sem dúvida,
uma imagem idealizada dos bilíngües, pois como afirma Grosjean (1982) os bilíngües
sempre apresentam algum tipo de influência interlingüística residual quando fazem
uso de suas línguas.

Mello (1996) argumenta que, considerado pelo prisma da perfeição, ou seja,
se tomarmos como base a definição de Blomfield ou de Thiery, o indivíduo bilíngüe seria
uma “espécie rara” (p. 32), pois mesmo os falantes nativos encontram limitações em
algumas modalidades no que diz respeito ao uso da língua. Assim diz Mello (1996, p. 32):

Alguns [nativos] fazem uso, com mais freqüência, da variedade padrão,
outros da não-padrão e outros de ambas, num continuum ou intercambiando-as. Além
disso, alguns nativos falam sua língua, mas não a lêem e/ou escrevem. Outros falam e
lêem, mas têm uma escrita limitada [...]. O mesmo pode ocorrer com falantes não-
nativos. (Mello, 1996, p. 32).
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Partindo do pressuposto de que o indivíduo pode não dominar a língua
em todas as situações, temos, então, o termo bilingüismo funcional, que é utilizado
para definir o uso da língua para fins específicos. A partir de Beardsmore (1982, apud
MELLO, 1996), Mello (1996) apresenta as interpretações minimalista e maximalista
para o termo de bilingüismo funcional. Para a minimalista, o termo funcional é utilizado
para definir as situações em que o indivíduo faz uso de uma das línguas para exercer
uma atividade profissional, como os pesquisadores, pilotos e controladores de vôo. Já
a maximalista é utilizada para definir o indivíduo que apesar de não se expressar como
um monolíngüe, é capaz de comunicar-se de forma satisfatória para exercer sua função
profissional ou acadêmica.

Bilingüismo receptivo ou passivo é outra denominação encontrada na
literatura que procura caracterizar a natureza funcional do uso de duas ou mais línguas por
um mesmo indivíduo. Nessa categoria estão os indivíduos que apesar de não falarem ou
escreverem com desenvoltura em uma de suas línguas, são capazes de compreender, na
forma escrita ou falada, uma segunda língua. De modo oposto à noção de bilingüismo
receptivo, têm-se a expressão bilingüismo produtivo ou ativo, o qual define o indivíduo
que além de compreender, consegue falar e/ou escrever em duas línguas, mesmo que não
seja em níveis iguais para as duas línguas.

A distinção entre aprendizagem e aquisição de línguas

A distinção entre aquisição e aprendizagem é importante para a compreensão
do que significa saber uma segunda língua ou língua estrangeira. Entende-se por aquisição de
segunda língua o processo subconsciente que ocorre em um ambiente informal, geralmente
sem foco nas regras da língua e sem a preocupação em corrigir erros. Já a aprendizagem, pode-
se dizer que é um processo consciente, que ocorre em um ambiente formal, como a sala de
aula, e no qual existe a preocupação em corrigir erros (FIGUEIREDO, 1995). Vale ressaltar
que esses processos não são necessariamente excludentes.

Em se tratando de aquisição, Mello (1999) a partir dos estudos de McLaughlin
(1978, apud MELLO,1999) apresenta dois tipos: a aquisição simultânea e a aquisição sucessiva.
A primeira refere-se às crianças que adquirem mais de uma língua simultaneamente na tenra
idade. Quanto à segunda, aquisição sucessiva, a criança aprende uma segunda língua após já ter
adquirido uma primeira língua.

A seguir, apresento a metodologia do estudo.

Metodologia

Para a realização da presente pesquisa, de cunho etnográfico, foram utilizados
questionários semi-estruturados, entrevistas, análises de documentos e referências
bibliográficas. As entrevistas foram realizadas no segundo semestre de 2006, quando a escola
contava com turmas apenas aos sábados. Como a maior parte dos professores, tinha sob minha
responsabilidade duas turmas, ou seja, os únicos horários que dispunha para entrevistar os
alunos eram antes e após as aulas, sendo este tempo relativamente curto, uma vez que os
alunos chegavam à escola próximo do horário do início das aulas. Em razão disto não foi
possível entrevistar todos os alunos.
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Contexto da pesquisa

A pesquisa foi realizada em uma escola de língua japonesa5 , situada nas
dependências da Associação Nippo-brasileira de Goiás6 , na cidade de Goiânia. Esta escola
iniciou suas atividades no início de 1999 com a finalidade de divulgar a língua e a cultura para
a comunidade goiana. Foi construída com subsídios do governo japonês e também com a ajuda
da comunidade nipo-brasileira, cada parte contribuindo em cerca de cinqüenta por cento dos
custos. Atende tanto a comunidade nipônica quanto os não pertencentes à ela. As aulas são
ministradas, em sua maioria, nas tardes de sábado. Durante o período das entrevistas para ao
presente trabalho (2º. semestre de 2006), a escola contava com oito professoras, sendo uma
nativa, seis descendentes e uma não descendente, todas com experiências no Japão, e cerca de
110 alunos, distribuídos em 14 turmas7 . Estas, por sua vez, divididas em Jido (3-5 anos), Júnior
(6-14), Seijin (acima de 15 anos, curso básico) e Chukyu (curso intermediário). O corpo
administrativo da escola é formado por uma comissão voluntária de associados da ANBG,
denominada “Uen iin kai”, e subordinada à esta mesma associação.

Além da contribuição financeira para a construção e aquisição de equipamentos
eletrônicos, o governo japonês tem incentivado o ensino/aprendizagem através de doações
anuais de materiais didáticos atualizados, treinamento dos professores em centros especializados
no Japão e envio de professores voluntários para auxílio junto à escola. Também realiza eventos
que incentivam a aprendizagem, como concurso de oratória8  regional e nacional, caravana de
karaokê, entre outros eventos.

O ensino de língua japonesa dentro da associação foi iniciado em 1979. Em 1993,
através de um programa para treinamento de professores de língua japonesa, a ANBG pôde
enviar ao Japão pela primeira vez, uma professora para um curso de 1 ano em um centro de
treinamento especializado  em ensino de língua japonesa para estrangeiros ( Revista de
Comemoração dos 10 anos da Escola Modelo de Brasília, 1999). Após a fundação da EMLJG
em novembro de 1998, outros seis professores já participaram de cursos semelhantes no Japão.

Dados
Os dados aqui apresentados foram levantados a partir de análises de documentos,

entrevistas e aplicação de questionários durante o segundo semestre de 2006, conforme já mencionado.

A escola onde foi realizada a pesquisa iniciou suas atividades em 1999 com 121
alunos, sendo este um número significante considerando-se que a maior parte das aulas ocorria aos

5 Denominada Escola Modelo de Língua
Japonesa de Goiás, doravante EMLJG.
6 Doravante ANBG.
7 Atualmente, a Escola possui um quadro de 8
professores (duas nativas, quatro descendentes

e dois não-descendentes de japoneses), e um
número aproximado de 113 alunos. Também
conta com uma turma de alunos adultos na terça-
feira à noite.
8 O concurso de oratória em língua japonesa, é

costume há muito tempo entre os imigrantes
no Brasil, como aponta Handa (1987), em seu
livro intitulado O Imigrante Japonês.
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8 anos, ou seja, desde o início das atividades da EMLJG, no início de 1999. Nove (9) alunos não
responderam o tempo em que estudam na escola e o tempo total de estudo, e outros 2 não
responderam sobre o tempo total de estudo, pelo fato de terem estudado em vários momentos
diferentes desde a infância, com professores particulares, ou ainda nas aulas oferecidas pela
Associação Nippo-brasileira de Goiás, antes da fundação da EMLJG.

Quadro 1: Respostas mais recorrentes à pergunta:
“O que o (a) motivou a estudar japonês?”22

1- Reconciliação com o passado
2- Compreender o que os parentes de São Paulo conversam com meus avós
3- O amor pela língua e pela cultura
4- No início para não passar vergonha, e agora o motivo é profissional
5- Os meus pais querem me preparar para ir ao Japão

A partir das respostas 1-5 sobre o motivo de estudar o idioma japonês, pôde-se
perceber um interesse em resgatar a cultura que havia sido ignorada até então, como na
justificativa de querer reconciliar-se com o passado (resposta 1). Essa resposta foi dada por
uma aluna de mais de 40 anos, filha de pai nissei e mãe brasileira sem descendência. Ela estava
estudando o idioma pela primeira vez, e afirma se sentir culpada por não ter dado o devido
valor à cultura da família de seu pai. Relatou ainda que desde criança, ela e seus irmãos deram
mais valor aos costumes da família brasileira, uma vez que na casa dos avós brasileiros podiam
ter mais liberdade, em contrapartida à rigidez da casa dos avós japoneses. Somado à isso, ela
completou dizendo que eles não puderam aprender o idioma japonês pelo fato de a mãe ser
brasileira e não falar japonês.

Outra resposta interessante foi de um aluno que resolveu estudar o idioma
japonês para compreender o que os parentes de São Paulo conversam com seus avós quando
vêem à Goiânia para visitá-los. A resposta número 4 foi completada por um aluno que após ver
tantos brasileiros não descendentes falando japonês, sentiu-se envergonhado por ter traços
físicos que denunciam sua origem, e não saber falar o idioma. É interessante observar ainda
que este aluno até cerca de 7 anos de idade só falava o idioma japonês, e que após entrar para a
escola brasileira deixou de usar o japonês.

A resposta número 5 mostra temos a fala de uma das crianças que estudam na
escola desde 1999, e que começou estudando por incentivo dos pais, e que hoje sente orgulho
por saber o idioma.

 
 Quadro 2: Respostas mais recorrentes à pergunta:
“O que significa para você estudar japonês?”23

1- Entender como os meus avós pensam
2- O japonês é algo indispensável na minha vida
3- Orgulho

22 As respostas apresentadas aqui foram
transcritas na íntegra, a partir das respostas
dos alunos.

23 As respostas apresentadas aqui foram
transcritas na íntegra, a partir das respostas
dos alunos.
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imigrantes e seus descendentes a deixarem de usar a língua japonesa regularmente entre si: 1)
posição geográfica em que os imigrantes se encontravam; 2) necessidade profissional; 3)
educação dos filhos; 4) casamento com brasileiros (as) não descendentes.

A primeira delas refere-se à posição geográfica. Alguns dos participantes deste
estudo relataram que no início moravam isolados do grupo, o que dificultava a socialização do
idioma, restringindo o uso do mesmo ao domínio familiar. Esse fato vai ao encontro do  que
Mota (1992) afirma sobre o fato de que muitos migrantes que faziam parte da Colônia do
Cerrado teriam se deslocado para outros municípios após descobrirem que haviam sido
enganados.

A segunda razão diz respeito à necessidade profissional. Segundo relato dos
participantes, desde o início eles precisaram aprender o português, pois tratavam de negócios
diretamente com habitantes locais. Como exemplo disso, tem-se o relato do avô de um dos
alunos entrevistados. Segundo ele, possuía um armazém na cidade de Nerópolis e sua clientela
era basicamente formada por não falantes do japonês.

A terceira razão apontada como educação dos filhos, refere-se ao fato de que
alguns dos filhos de migrantes falavam apenas o idioma japonês até 6, 7 anos de idade. Entretanto,
após ingressar na escola, aprendiam o português e deixavam de usar o idioma japonês
regularmente, como é o caso de um dos alunos entrevistados. Segundo ele, desde então,
praticamente não usa o japonês com seus pais. Uma outra aluna, em conversa informal, relatou
que seu tio, hoje com mais de 40 anos, se recusa a falar em japonês. Segundo ela, até a idade
escolar ele falava apenas o idioma japonês, e após ingressar na escola, além da dificuldade em
aprender o português, passou por muitos momentos constrangedores pelo fato de apresentar
influência do japonês na pronúncia do português. Tanto ele, quanto o aluno citado anteriormente
não ensinaram o japonês para seus filhos.

A quarta razão apresentada como justificativa para o desuso da língua diz respeito
ao fato de alguns dos descendentes dos migrantes japoneses terem se casado com brasileiros
não descendentes de japoneses. A maioria destas uniões nipo-brasileiras é formada por um
noivo Nikkei (descendente de japonês) e noiva brasileira, e raramente por noiva Nikkei e
noivo brasileiro, como mostra a tabela 6. Dos alunos entrevistados, 13 têm mãe brasileira que
não é descendente, enquanto apenas 4 têm pai que não possui ascendência japonesa. Desses
alunos, muitos disseram não ter aprendido o idioma japonês pelo fato de suas mães serem
brasileiras e não falarem o japonês. Ainda, segundo relato do avô de um dos alunos ele e sua
esposa evitavam falar em japonês durante as reuniões familiares, para não constranger as noras
que são brasileiras sem ascendência japonesa e não falam o idioma japonês.

Com base na conclusão de que os descendentes de japoneses entrevistados
não falam o idioma japonês pelas razões apresentadas anteriormente, sugiro que para
aplicação do ensino da língua japonesa nesta comunidade, esta problemática seja
considerada. Afinal, os alunos descendentes, em sua maioria, ingressam nesta escola sem
ter um pré-conhecimento da língua japonesa.
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A INFLUÊNCIA DO JAPÃO E DA LÍNGUA
JAPONESA NO PERCURSO DE VIDA DE
UM ESTUDANTE BRASILEIRO

Cláudio Alves de Oliveira

Quando comecei a estudar a língua japonesa,
nem imaginava o quanto minha vida mudaria. Mesmo sendo a
língua japonesa, uma das línguas mais difíceis, e com
características tão diferentes, quando comparadas com o
português, até hoje me perguntam por que decidi estudar
japonês. Acho que o porquê se deve ao fato de desde pequeno
sempre ter tido grande interesse pela cultura do Japão e em
especial pela língua japonesa.

A maior parte dos estudantes de japonês tem
dificuldades no início, porém, esta dificuldade nos leva à
descoberta e à superação. Comigo não foi diferente, pois
sempre tive muitas barreiras a vencer com o estudo do japonês.
Mas essas dificuldades são comuns aos brasileiros quando se
deparam com a língua japonesa.

Este ano completam 6 anos, desde que comecei
a estudar o japonês e através da língua japonesa, além de uma
boa dose de dedicação e esforço, conheci pessoas que me
incentivaram, fui a lugares que sequer imaginava ir, tanto no
Brasil como fora. Estudando japonês, pude conhecer alguns
estados brasileiros como o Paraná, São Paulo, etc. Para mim,
todas estas conquistas certamente ficarão guardadas em minha
memória como um grande tesouro.

Em matéria de língua japonesa, é preciso estudar
continuamente se pretendermos avançar no aprendizado,
infelizmente muitas pessoas acabam desistindo, por um motivo
ou outro. Mas eu nunca pensei em desistir, há alguma magia
não só na língua, mas também no Japão, que me impulsiona a
seguir sempre em frente e querer cada vez mais desvendar os
mistérios que circundam a cultura japonesa. E essa impulsão,
é o que me mantém firme no interesse pelos estudos relativos
a esse país maravilhoso e sua cultura milenar.

Como estudante de japonês, meu maior sonho
e acredito que da maioria dos que estudam este idioma, é um
dia poder conhecer o Japão. E graças aos estudos da língua
japonesa, eu consegui realizar este sonho. Em setembro de
2007, tive a grande felicidade de conhecer pessoalmente o
Japão, por meio do Concurso Nacional de Oratória em Língua
Japonesa e da Fundação Japão. Concurso de Oratória é um
concurso que é realizado todo ano e consiste no aluno escrever
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uma redação em japonês, decora-la e declama-la para um público de especialistas em japonês,
onde você é avaliado quanto à pronúncia, entonação gramática e empatia com o público. E
desde 2002 eu tenho participado deste concurso, o qual possui duas etapas, Regional e Nacional.
Eu me sagrei campeão em 2002 e em 2006, tanto na etapa Regional quanto na Nacional. E em
2006 eu ganhei um estágio de 15 dias no Japão com todas as despesas pagas.

O estágio no Japão, reuniu representantes de 60 países de todo o mundo,
onde apenas dois participantes eram do Brasil. O Japão é mesmo um país fantástico, com
muitas belezas naturais. Retornei maravilhado com tudo o que vi e vivenciei no Japão. O povo
japonês é um povo muito solícito, educado e amigo. Voltei com uma sede enorme de estudar
e saber mais sobre o Japão, sua cultura, sua língua e seu povo. Estudando japonês há 6 anos
realizei outro sonho que eu sempre tive, o de lecionar a língua japonesa. Há cerca de um ano,
comecei a dar aulas de japonês na Escola Modelo de Língua Japonesa de Goiás e para mim está
sendo uma experiência maravilhosa. A cada dia eu aprendo mais, e assim, estou ajudando
àqueles que assim como eu, é apaixonado pela língua japonesa.

Hoje, eu só tenho a agradecer à Escola Modelo de Língua Japonesa de
Goiás, aos alunos e à Fundação Japão. Também agradeço profundamente à língua japonesa
por ter me proporcionado inúmeras conquistas e vitórias.



Teste de Proficiência em Língua Japonesa.

5

5

É orientada, no Bacharelado em Lingüística, 
pela Professora Drª. Heloísa Augusta Brito 
de Mello, professora da Universidade 
Federal de Goiás.

Neste artigo tratarei especificamente de alguns aspectos básicos da língua japonesa, no que diz respeito 
ao Nihongo (japonês como LE), especialmente os aspectos que diferem do português.



  Caracteres não modificados.
  Consoante sibilada.
  O som pa, pi, pu, pe, po, pya, pyu, pyo. 

  Som contraído.

 

6

7

8

9
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10 Ler.
11  Som contraído
12 Tôkyô (nome da capital do Japão), byôin
(hospital), kyonen (ano passado), hyaku (cem),

shashin (fotograifa) e ocha (chá).
13 Os exemplos descritos em a) e b) foram
extraídos do livro Minna no Nihongo 1: Tradução
e notas gramaticais.



17

18
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19 As nomenclaturas para frase formal e informal
(teinei kei e futsû kei) foram retiradas do livro
Minna no Nihongo 1: honsatsu, lição 20.
20 O estudo de  economia é interessante.

21 Idem à nota 19.
22 Eu acho que o estudo de economia é
interessante.
23 Idem à nota 21.

24 A nomenclatura adotada para os dois tipos de
adjetivos é a mesma utilizada no livro didático
Minna no Nihongo 1.
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25 É interessante ressaltar que nestas frases
não existe a presença de verbo.
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Conclusão

Neste artigo apresentei alguns aspectos que o estudante do idioma japonês
aprende na primeira parte do nível básico e que correspondem ao nível 4 do Teste de
Proficiência em Língua Japonesa. Desses aspectos, tentei ater-me aos que despertam mais a
atenção dos alunos falantes do português brasileiro que freqüentam ou já freqüentaram o
curso de língua japonesa, observados por mim durante as aulas que venho ministrando desde
2001, período em que iniciei o trabalho como professora deste idioma.

Os aspectos apresentados no presente artigo são os que diferem da língua
portuguesa brasileira, como as flexões dos verbos e adjetivos, nos quais tanto a afirmação ou a
negação é apresentada na própria palavra; a ordem das palavras dentro das frases, com o verbo
sendo apresentado no final da frase; a ausência de artigos e a não flexão quanto ao gênero e
número; as expressões que não possuem equivalentes na língua portuguesa brasileira; e
principalmente a forma de contagem adotada na língua japonesa.

Apoiada nestes aspectos e com base nas atitudes dos alunos ante o conhecimento
de tais aspectos posso concluir que a língua japonesa trata-se de um idioma muito interessante
e rico em particularidades que merece e deve ser mais divulgado e estudado. Além deste
motivo deve-se considerar ainda que aprender o idioma japonês com certeza fará um diferencial
no currículo de qualquer profissional.
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Eduardo Ávila é professor e designer gráfico.
Estuda a língua japonesa na Escola Modelo de
Língua Japonesa de Goiás e pesquisa sobre o
MON na cultura japonesa.

PALAVRAS FINAIS –  SEITÔ-KAI
INTERCÂMBIO DE IDÉIAS, COSTUMES E EMOÇÕES

Eduardo Ávila

O fascínio a tudo que diz respeito ao Japão como
a filosofia de vida e a cultura, me estimularam a conhecer as
peculiaridades desse país que nos envolvem através de formas,
cores, palavras, por meio de delicadas nuances de emoção,
assim como aromas e sons.

Ao começar meus estudos em língua, artes e
cultura japonesa, mergulhei num universo até então
desconhecido, porém repleto de informações visuais,
históricas e de comportamento. E foi quando comecei a dividir
com outras pessoas o conhecimento adquirido e a acrescentar
informações ao meu trabalho como artista gráfico é que a
cultura japonesa se tornou, de fato, parte de minha vida.

Lembro-me que meus avós contavam histórias
muito interessantes sobre seu relacionamento com os vizinhos
japoneses que viveram no bairro Jardim América, em Goiânia,
próximo ao Córrego Cascavel na década de 60. Eles aprenderam
várias técnicas de cultivo de algumas hortaliças, além da
culinária e aspectos gerais sobre religião e filosofia de vida, e
também puderam auxiliá-los em sua adaptação aos costumes
do nosso país. Percebi então que manter um bom
relacionamento com os japoneses e seus descendentes é
essencial para o sucesso nos negócios, ou mesmo nas relações
de amizade. Aprendi também que quem cumpre a palavra é
recompensado com a confiança dessas pessoas.

Os imigrantes japoneses trouxeram consigo
grande diversidade de conhecimento proveniente de suas
tradições e história. Palavras como mangá, estilo japonês de
histórias em quadrinhos, caqui, undokai, que representa uma
confraternização desportiva típica entre os japoneses, assim
como karaokê, origami, dekassegui, tornaram-se expressões muito
familiares àqueles que possuem interesse pelo Japão.

Nos estudos em língua japonesa, percebi como
os japoneses são polidos e receptivos, e isso fica evidente em
qualquer diálogo com eles. Os diálogos se estabelecem mais no
estado de ânimo do que no próprio conteúdo, ou seja, o assunto
não é mais importante do que manter um clima de respeito e
cordialidade, onde o ideal é deixar a conversa fluir, e observar
quando são necessárias algumas interjeições. Assim qualquer um
que estuda o idioma, estará também obtendo uma compreensão
básica sobre o comportamento e o modo de pensar dos japoneses.
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A quantidade de pessoas, em Goiás, interessadas por informações sobre o Japão,
nas áreas da saúde, culinária, costumes, artes e filosofia, vem aumentando consideravelmente
nos últimos anos. É impressionante observar como goianos, assim como eu, procuram cada
vez mais por projetos culturais e se interessam pela forma de pensar e compreender o mundo
dos habitantes desse país geograficamente e socialmente tão distante.

Agradeço em nome dos alunos que participaram da criação do grupo Seitô-kai e
do desenvolvimento de projetos culturais, sob o apoio e incentivo dos Professores Mário
Suguri e Takako Okido, a oportunidade que a equipe de professores da Escola Modelo de
Língua Japonesa de Goiás nos proporcionou, por meio de um contato mais próximo com
algumas das tradições e costumes do Japão, e vir a promover laços entre a comunidade nipo-
brasileira e os jovens no Estado de Goiás.

A interação entre Brasil e Japão durante décadas, resultou num ideal de
cooperação e apoio mútuo a pesquisas, negócios e a diversas formas de intercâmbio. O que
poderemos esperar a partir de agora, é que os jovens descendentes que vivem em nosso
Estado, assim como os futuros goianos interessados em estabelecer laços culturais e afetivos
com a comunidade nikkei em Goiás possam continuar o que foi construído até então. Partindo
desse pensamento, a Escola Modelo de Língua Japonesa e a Associação Nipo-Brasileira de
Goiás têm grande responsabilidade na divulgação de projetos de pesquisa e registros da
imigração japonesa na região, para que nas próximas décadas, e conseqüentemente nas próximas
comemorações do bicentenário de imigração japonesa no estado de Goiás e no Brasil, possamos
celebrar a continuidade de um relacionamento que continuará nos proporcionando
significativas e marcantes experiências.
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 O CENTENÁRIO SOB A VISÃO DE UM YONSEI.

 Denis Masashi Sugita
 Tatiana Haruka Sugita

Comemorar o centenário de imigração japonesa
é, sem dúvida, algo ímpar nos corações de cada descendente
que aqui vive. A homenagem à presença nipônica em solo
brasileiro durante um século traz consigo uma miríade de
sentimentos, lembranças e relacionamentos.

A chegada no Brasil, em especial em Goiás,
certamente não foi fácil. Substituir a sua terra natal, sua cultura
e seus semelhantes, pela promessa de uma vida melhor em
um país no extremo ocidente, submetendo-se a uma língua
totalmente diferente e a costumes e hábitos completamente
inusitados era uma escolha difícil, porém de vital importância,
senão necessidade. E apesar das dificuldades financeiras e de
comunicação, a comunidade nipônica aqui se enraizou e,
atualmente, exerce grande influência e impacto no país.

Interessante notar como a população brasileira
absorveu muito bem a cultura japonesa. A cada dia, a culinária
nipônica alcança um público maior, as religiões e filosofias de
vida ganham mais adeptos, as artes marciais contam com novos
praticantes e os animês e mangás conquistam novos fãs.
Mesmo o idioma, muitas vezes objeto de escárnio e motivo
da dificuldade na comunicação no passado, tornou-se alvo do
interesse da comunidade não nikkei.

Nesse contexto de interesses específicos pela
cultura japonesa, aliado à vontade incandescente de se aprender
a língua, que foi criado o grupo Seitokai na Escola Modelo de
Língua Japonesa de Goiás. O próprio nome indica sua essência:
um grupo de estudantes, cujos objetivos se apoiavam no tripé
de aprimorar o estudo da língua japonesa, divulgar a cultura
nipônica e curtir em conjunto e entre amigos as maravilhas
proporcionadas pela terra do sol nascente.

O resgate à cultura foi intenso e imenso, e a
diversão equiparava-se ao trabalho dispendido. Independente
das dificuldades, burocracias ou falta de tempo, era prazeroso
ver o esforço desabrochar em cada viagem para os concursos
de oratória, cada dança apresentada, cada evento realizado, cada
lágrima e sorriso obtido. E, principalmente, investir nas
crianças de nossa escola, vendo em cada par de olhos pueris, a
chama da juventude e a esperança do futuro.

Durante toda essa experiência no Seitokai, dois
pontos não podem deixar de serem destacados. Primeiro, o

Denis Masashi Sugita e Tatiana Haruka Sugita
são nikkeis da quarta geração, acadêmicos de
Medicina e dois dos fundadores do Seitokai.

    Dedicamos essas considerações aos
professores da Escola Modelo de Língua
Japonesa de Goiás Mário Suguri e Takako
Okido, os maiores incentivadores do Seitokai.
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que verdadeiramente constituía a força motriz do grupo era a maciça participação e dedicação
de estudantes que não tinham sequer traços de descendência japonesa em seu sangue, associado
à paixão avassaladora que nutriam pelo Japão e tudo que essa nação produzia. E segundo, a
ocidentalização do povo japonês, principalmente os jovens, que parecem ter abdicado de sua
identidade e de suas origens em prol dos ventos da nova era da capitalização. Isso prova que a
riqueza cultural nipônica encontra nos filhos dos imigrantes e nas populações que os receberam
a garantia de sua sobrevivência e perpetuação.

Portanto, celebrar o centenário de imigração é comemorar um século de
tradições preservadas pelos herdeiros daqueles que sacrificaram suas raízes por melhores
condições para gerações futuras. É relembrar as trajetórias de grandes heróis, simples japoneses
que sobrepujaram a média e fizeram-se presentes nas próprias histórias dos países e povos que
os acolheram. É garantir que a honra, a sabedoria, a beleza, o caráter e a nobreza de samurais,
geishas, monges e outros ícones se façam presentes no amanhã. E, principalmente, é reafirmar
o orgulho de ser descendente de um povo, que mesmo sob duras provações, mostra-se
competente e respeitoso em todos os momentos.

A história continuará e logo estaremos comemorando o bicentenário. É
responsabilidade da comunidade nikkei manter acesa a chama que representa a cultura japonesa,
bem como os laços entre Brasil e Japão que possibilitaram tantos avanços (sociais, culturais,
econômicos e esportivos). E serão os herdeiros das atuais gerações (as responsáveis pelo
centenário), descendentes ou não, os guardiões desse legado, garantindo que o sol nascente
das gerações futuras desperte o interesse contínuo e mantenha ardente o amor e a admiração
pelo minúsculo (geograficamente), porém gigantesco (culturalmente) país que é o Japão.

Dedicamos essas considerações aos professores da Escola Modelo de Língua
Japonesa de Goiás Mário Suguri e Takako Okido, os maiores incentivadores do Seitokai.
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