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RESUMO

o presente cstudo c n:sultado da amilise de fontes e observa~oes in loclls referentes it.
imigrayao japonesa em Curitiba. 0 Tratado da Amizade, de Comercio e Cooperayao
qut: [oi Iinnauo t:t11 1895, roi 0 inicio oas atividades diplolllitticas entre as dois paist:s.
Devillo as grandes dificuldadt:s do pus-guerra no Japao e a oferta de lTabalho no
Brasil, em \908, chegou a primeira leva de imigrantes japoneses em Santos.
Chegando no Brasil, as diferetu~as cullurais cram enonnc:s e nest!! lrahalho conslam
fatores significativos sahre a cultura e os aspectos que levararn ,t hibridm,:ao cultmal
entre os doh; povos que e encontrada em ambas sociedades atualmente. As reiayoes
intemacionais entre 0 Brasil e 0 JapUo foram estreitadas com a vinda dos imigrantes
japoneses e com 0 estabelt::cimento de seus descendentes em terTas brasileiras, que t€m
akaru;ado sucesso em diversos segmt:ntos Ja sociedaJe.
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AIlSTRACT

This study is a result of an analysis of in lucus rt:sources and observations about the
japanese immibrration in Curitiba. Tilt: Treaty of Amity, Commerce and Navigation
was signed ill 1895, starting lhe diplomalic activities between the twu cowltries. Duo
to big difficulties after waf in Japan and the offers of jobs in Brazil, ill 1908, the first
group of japanest: immigrants arrived in Santos. At first arriving in Brazil, the
cultural diITercnccs WCfe huge. Then: are really importants facts about the culture and
the aspects that took them to a cultural hibridation between the two nations that arc
found and both societies, in this work paper. The intemational relations between
Brazil and Japan were linked with the arrival of japanese immib'Tants and with the
establislum:nl ofthC!ir rdativC!s in brazilian land, which was succ~ssful in many st!clors
oflhe brazilian society.
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RESUMEN

EI prescntc estudio es resultado del (lTliliisis de fucntes y observaciones in lacm
refen:ntcs a la inmibrraci6n japonesa en Curitiba. EI Tratado de la Amistad, de
Comcrcio y Cooperacion qUi: fue fmnado en 1895, fue el inicio de las aClividades
diplomalicas entre los dos pai:;es. Devido a las grandes dificuklades del pos-guerra en
Japun y la oferta de tTabajo en Brasil, en 1908, lleg6 la primera parcda dt! imnigrantes
en Santos. Llt:gando en Brasil, las diferencias cullurales eron emonnes y en este
trabajo constan componentes si~ficativos subre la cultura y los aspectos qut:: lIevaron
a la hibridacion cultural cnln! las dos naciom:s que es cncontrada en ambas sociedades
hoy dia. Las relaciones intemacionales entre Brasil y Japan fueron estrechadas con la
venida uc los irulligrantcs japont::ses y con d establccimiento dc sus descemlicntes en
tierras brasilefias, que akanzaron exito ell divt::rsos segmentos de 1asociedad.



I INTRODU<;:Ao

A imi,brrayao japoncsa e uma van{lvel significativa ncsta pesquisa para explicar

o processo das reia90es intemacionais do Brasil e Japao. Neste trabalho serao

rclatados dados hisloricos refcrenLes ao estudo desses imigrantes que tanto

contribuiram para a fonna~ao do povo brasih:iro t:: para a aproxunu9ao I;!nlre estes dais

pafses.

No pnmciro capitulo sent abordada, de forma resumida, a hist6ria dos

imigrantes japoneses 110 Brasil, desde a chegada dos primeiros imigrantes no Porto de

Santos em 1908, ate as primeiros no Estado do Parana e em Curitiba.

Devido as grandes difcrencras culturais entre as dais povos, 0 segundo capitulo

abordara quesltJes COIl1O:a definit;ao da cullura, a cultura dos japoneses t!I1l sua terra

natal, os choques e cOJl.nilos quando ch~garam no Brasil e, a acultura<;:ao dos povos.

Com 0 surgim(!nto da globalizayao, a acultunu;:ao entre os pavos tomau-se urn

ralor de grand~ reperclissao no cemirio l11undial, assim, no terceiro capitulo, sera

apresentado 0 resullado de todo este processo migratorio qUI;: sao as rdaltoes de

amizade, diplomatica e de cooperayao nipo-brasileiras.



EM BUSCA DE UM NOVO HORIZONTE, NO OCIDENTE

2.1 A IMIGRACAO JAPONESA NO BRASIL

Em SI!' tTalamlo da aproxima~ao Jus puvos japones t;: brasileiro, nao 51! poue

esquecer de Wasaburo Otake, con[onne 0 oepoilm:nlo do entao embaixador do Brasil

no Japao, Leaa Velloso:

"Nao t!xistc sabre a terra quem mais abllt!gada e conlinuamente SI!' tenha

dedicado it (;ausa da aproximayao entre 0 Brasil e 0 Japao do que Sr. Otake. Naa

existe seguramente quem, com rnais modestia e maior espirito de sacrificio, se tenha

dedicado it ITIesrna de maneira tao util.,,1

"0 Sr. Otake foi 0 precursor, de fato, da corrente que. viOle anos depois, comribuiu para 0
estabelecimento. em nossa terra, dos melhores agentes da amizade criada entre as duas nac;Oes.
Refiro·me ao illligrantes japaneses." Mais wna vez, as palavras do embaixador Leao Velloso
revelam a imponancia do trabalho desse homem para 0 estabelecimento das rela~Oes entre os
dois paises. E ela encerra: "0 caso do Sr. Ocake e de uma vida inteira consagrada ao servi~o
do Brasil, no interesse de suas rela~Oes com 0 Japao."!

Otake aos 17 anos ja falava 0 portugues e foi guia-interprett! no Japao, para uma

comitiva ut! mililare!) brasiieiro!). Morou no Brasil ate compldar os st!us 25 anos e

depois regressou ao seu pais nataL Dedicou mais de 30 anos na prodw;ao do prirneiro

dicion{trio das duas tinguas. Em 1908, quruldo os plimeiros imigrantes se preparavam

para vir ao Brasil, prestou total assistencia para a oficializa~ao dt! st!us documentos.

Em 1944, Wasaburo Otake faleceu, mas nao deixou de cumprir 0 seu jurrunento de

manter fidelidade ao Brasil durante toda sua vida e aprOXimi:ll'os dois palses.

Em 1893, Tadashi Nemoto foi 0 primeiro parlamentar a visitar oficialmente 0

Brasil. Dois allos mais tarde, Brasil e Japao finnam 0 hist6rico Trat.ulo dt: Amizade,

de COI1l~rcioe de Navega~ao, que [oi assinado em 5 de novembro de 1895, t:m Paris,

pelo plenipotenciario brasileiro Gabriel de Toledo Piza e Almeida, e Arasuke Sone,

I Depoimemo do Embaixador do Brasil no Japao, Leao Vel\oso.julho de 1937
~OGUIOO, Homero. A Saga dos Japoneses no Parana. 2 ed. Londrina: GrMica Ipe Ltda. 1989, p_28



representante japon':s. Neste acordo estabeleceu-se 0 inicio das reia((cJt:sintemacionais

entre os dois paises, e osjaponeses come((aram a vir com a Iinalidade de intensiIicar as

rela(,:oes comerciais.

Em 1897, a t:mpresa de imigra((ao Yoshisa Imin Kaisha, enviou urn

n:pn:!senLantc para 0 Brasil, para rt:alizar os primeiros contratos de imigra((ao. Em

agosto do me:smQ ano, 0 embaixadur Sutemi Tinda vern ao Brasil e logo depois,

Yagoro Miura e Ilomeado Embaixador provisorio do Japao no Brasil.

Em 1905, Kumaiti Horigushi, entaD embaixaJor, tinha como missao relatar aD

Ministerio Jas Rela((oes Exteriores do Japao, 0 resuJtado de pesquisas [eitas sobre: os

aspectos favoniveis e nao favonlveis a vinda de imigrantes japoneses ao Brasil. Neste

relato Kumaiti citava que 0 Estado de Sao Paulo; regiao que ele dizia ser paradisiaca,

pocleria ser favon'tvd aos imigrantes obterem sucesso no trabalho. Estas infonnayoes

[oram divulgaJas pela imprensa japonesa, 0 que causou um grande interesse entre os

japoneses, os quais, clmsados com a miseria gerada principalmente pelas guerras sino-

japonesa e russo-japonesa, sonhavam com uma vida mais digna.

Ryo Mizuno) foi um dos primeiros irnlbrrantes a se motivar corn as noncias

sobre a imigrac;ao ao Brasil. Cheganclo no Rio de Janeiro em 1906, foi contratado para

trabalhar na Sccretaria de Imigra((ao do Estado de Sao Paulo, e atuou no Departamento

de Aprovcitamenlo dt: lmigrantes.

Em 1907, inslala-se a Embaixada Japonesa no Rio de Janeiro, que ttnha como

embaixador interino Sadatsushi Uchida.

Em 6 dt: novt!mbro de 1907, oeon-e a assinatura do contrato entre 0 govemador

do Estado dt: Silo Paulo, Jorgt: Tibiriya e Mizuno, presiuente ua Empire Emig.ration

Company, com a pn:senyil de Carlos 1. Botelho, Secretlirio da Agricultura da epoca, C

{}embaixador Uchida. 0 contrato consisliu em trazer em tTes anos, 3.000 imib'Tantes

3 Ryo Mizuno, foi fundador da Imigrac;ao Japonesa para 0 Brasil. Esteve no Brasil em 1906 peJa
primeira vez e em 1908 veio como supervisor com a primeira leva de imigrantes japoneses no Kasato-
Maru Residill em Cuririba. Ere foi lim grande idealista de que 0 Brasil representava um bam futuro
para os japolleses e foi 0 responsavel pela introdU!;ao do cafe no Japao. Nasceu ern Sagawa em 1859 e
faleceu em Sao Paulo em \951.



japolle~e~ para 0 Brasil. Logo apos, Mizuno fimla outro convenio com 0 goVt:mador

do Rio de Janeiro para trazer mais imigrantes para aquela regiao.

Razoes como a dificuldade de trazer europeus para trabalhar em lavouras

cafeeiras brasileiras, a espenmya de que as japoneses ficassem nas fazendas e a

abertura de urn novo mercado, ° Oriente, para a exporta~ao do cafe, viabilizaram as

c0l11rala1,:oese acordos entre Mizuno e os govemantes da epoca. A situa1,:ao da

economia japonesa era bastante enrica, 0 que propiciava a procura de melhores

oportunidades em terras eSlrangeiras entre os japonese~.

FIGURA I - KASA TO MARU ATRACA EM SANTOS
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Minist(~rio dos Neg6cios Extrangeiros do Japao, mai/jun, 1988.

Mizuno rdomou ao Japaa e obteve auloriza<;ao para trazer mil japonese~ ao

Brasil. Estes receberam um subsfdio do govemo do Estado de Sao Paulo para atender

as despesas da viagt:rn e urn contrato, de dais au tres anos, para trabalhar nas fazendas

de cafe paulistas.



Em 28 de abril de 1908, partia do Porto de Kobe, Japao, 0 navio Kasata-Maru

(.;om 793 japaneses, (.;ontralados para lrabalhar em lavouras caft:eiras t: alguns

imig.rantes livre::;. Todos tinham em CQTlIurn 0 interesse de juntar uma pequena fortuna

e reternar em breve para sua tCITa natal.

Em 18 de junho de 1908, apos 5 I dias no mar, e duas es!,;alas: Singapura e

Africa do Sui, chega 0 primeiro navio de imigrantes japoneses no Porto de Santos. Mal

sabiam as japaneses, que eles estavam entTando para substituir a mao de abra dos

ilalianos nos cafezais pauIislas. Dais anas mais tarde, chegou 0 segundo naviu

japanes, 0 Ryojun-Maru, cum 909 imigrantes, que trabalhmiam t:m fazendas no

interior de Siio Paulo. Consequentemente, vieram ao Brasil mais aito navias,

totalizando 13.289 imi!,rrantes japoneses contratados para trabalhar nas lavouras

brasileiras por urn periodo dc, no minimo, dais aIlOS, (.;oruonne a tabela apresentada

abaixo:

TABELA 1 - RELACAO CRONOLOGICA DA CHEGADA A SANTOS DOS 10 PRlMEIROS
GRUPOS DE IMGRANTES JAPONESES

Companhias Introdutivas Navios PortoiSaida I Data/Saida Dara/Chegada

I em Santos

Empire Emigration Company Kasato~Maru Kobe 28.04.1908 18.06.1908

Takemura 1min Goshi Kaisha Ryojun~Maru Kobe 30.04.1910 28.06.1910

Toyo (min Goshi Kaisha Kanagawa~Maru Kobe 10.03.1912 25.04.1912

Takemllfa Imin Goshi Kaisha Irslikushima~Maru Kobe 03.03.1912 2904.19t2

Takemiura Imin Goshi Kaisha Daini Unkai~Maru Kobe 04.03.1913 06.05.1913

Toyo Imin Gosh; Kaisha Wakasa~Maru Kobe 30.03.1913 15.05.1913

Takemura 1min Gosh; Kaisha Teikoku~Maru Kobe 28.08.1913 24.10,1913

Toyo Imin Goshi Kaisha Wakasa~Maru Kobe 12.09.1913 28.10.1913

Toyo Imin Goshi Kaisha \Vakasa~Maru Kobe 10.03.1914 26.04.1914

Takemura lmin Goshi Kaisha Teikoku~Maru Kobe ~i/ar~0/1914 11.05,1914

FONTE. OGUIDO, HOllletO. Saga dos Japoneses 110PaJana. 2 ed. LondllJ\a. Grafiea Ipe Uda, 1989.
p.35.
NOTA: Dados estatistieos dos primciros navios de imigrantesjaponeses.



Entre 1908 u 1973, vierum ao Brasil. em torno de 310 navios trazendo quase 250

mil imigrantes.

Os prirneiros imigrantcs jil salam do lapUo contratados pant tTabalhar em lavouras

cafeeiras do Estado de Sao Paulo. A propaganda relatada pelos imigrantes apresentava

uma [aIsa realidade de que nao seria necessario muito tempo t! esfon;o para se juntar

uma pequena fortuna e rdomar ao lapao. Estt: era 0 objelivo da grande maioria.

Quando chegaram no Brasil se depararam com uma realidade compietamente difercnte

daquda apresentada e imaginada em seu pais natal. Passaram grandes diIiculdades de

adaptayiio e pOl' muito tempo tlveram que lTabalbar num sistema de semi-servidao.

Ficava mais dificil de se realizar 0 sonho de vol tar ao Japao, como relata Homero

Oguido em sell livro a Saga dos Japoneses:

"A esperanyu dt: voltar ao Japao em boa situayao finance ira era cada vez mais

distantt!. A cada dia que passava a ideia dt! voila tomava-se mais remota, poi::; nao

tinhmn dillhciro oem para a viagem. AlgWlS pudcram retomar com a ajuda da familia.

Mas a grande maioria ficou e venceu no Brasil."-1

2.2 IMIGRA<;:AO JAPONESA NO PARANA E CURlTlBA

No Parami, cncontra-se 0 segundo maior contingente de imig.rantcs japoneses

do Brasil. A hi::;toria da imigrayao japonesa no Parana, se diferencia urn pouco das

outras regioes do pais, que tambem receberam estes imigrantes. Neste estado, houve

umu forte resistcllcia <Ientrada de japonescs, que cnvolvia aspectos racial e politico,

somauos a uma forte carnpanha da imprcnsa, como vcrelllos no decorrer deste

capitulo.

o Parana, desde 1829, passou a rel:eber imigrantes de diversas nacionalidades.

Inil:iou-se pclos alcmaes, seguidos por SulyOS,poloneses, japoncses e oulras elnias.

Em 1907, 0 rninislro Sadatsuchi Uchida foi 0 primciro imib'T<Ultejapones a pisar

em tcrras pilranaenses. De passagem, ,\ cmninllO da Argentina, desembarcou no Porto

.\OGUIDO, Homero. A Saga dos Japoneses no Parana. 2 ed. Londrina: Gni.fica Ipe Ltda, 1939. p.l.



til: Paranagu11 para obsc:rvar 0 !lOSSO solo. No momc:nto c:m qUI! I!stava visitanuo

Curitioa. I! 0 Rio Cachoeira, em Antonina. 0 min.ish·o tleclarou que este eSlatio

lcmbrava muito 0 Japao pdo aspecto gcognlfico e a telTa era propicia para a

rizicultura, ou seja, 0 cultivo do aITOz. Elc citou que: " .. eram terras de inestimavel

valor para iniciativas que 0 futuro ha de ali levar 0 efeito, com Sucesso para a

progresso do Parana.,,5

Quatro anos depois, ja havia plantayoes de an'oz em vitrios pontos do Parana.

Estes dados foram (,;onfinnados no relatorio agricola do fiJial de 1911, e1aborado pelo

inspetor agricola, coronel Joao MUliey, e apresentado ao titular da pasta de agricultura

do Estado, Dr. Francisco Dias Martins:

Todos sabem que 0 Japao e um dos paises mais productores de arroz, no mundo; seria,
pO/talllo, de admirar que no Parana, essa gramminia cao querida dos homens lIao viesse
encontrar condic;Oes propicias ao seu habitat, tendo 0 !lOSSO ciima tamos pontos de contato
com a daquella regiao asiatica.

quando !lei alguns annos passados, aqui esteve, em viagem de observacao, um
plenipotenciario japones, foi com grande contentamento que se extemou sobre 0 !lOSSO Estado,
cuja natureza llluito Ihe recordava 0 seu pais. Fallando especialmente sobre 0 arroz, disse que
tinhamos aqui terrenos e clima adminiveis para esse cultivo, intensivamente.6

Tambem em 1907. foi decretada a lei nO729, confonne texto abaixo, em que

dizia que cada govemo estadual poderia legislar com relayao ao processo de

imigracao.

Lei nn 729, de 5 de abril de 1907 do legislativo estadual, que pennitiria a organizac;ao das
bases rcgulamentadoras de um servico de colonizao:;ao em articuiac;ao com 0 Govemo Federal:
o Estado fomeceria as terras devolutas enquanto a Uniao propiciaria 05 recursos financeiros
para a fonnac;ao de colonias agricolas, preferenciaimente constituidas com illligrantes
estrangeiros. Pela Constitllic;ao vigente, era garantida aos Estados autollomia para legislarem
com respeito a imigrac;ao e colonizac;ao.7

~1\t1ARTINS. Romario. Historia do Parana. ClIritiba: Guaira Ltda, 1953
6 SETO, Claudio. Os primeiros japoneses que visiraram 0 Parana. Jomal Industria e Comercio.
Curitiba, 07 dejllnho de 1997. p.02
7 COSTA, Samuel Guimaraes da. Historia Politica da Assembleia Legislativa do Parana. Curitiba,
1994. p.264. rAUE
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Assim, cm dczembro d~ 1907. 0 ministro Uchida veio it Curitib~ at.;ompanhado

do sccn::lariu e interpretc Arajiro ivliura, para abrir caminhos para a imigra~ao japonesa

no Parana. Porem, esta tentativa foi frustada como relatou Samuel Guimaraes Costa:

«Se !laO fosse 0 Golpe de Estadu contra wn mandatilrlO do povo Jcgaum:nte

eh:ito, 0 Paean:, provavclmcnte teria ft!chado um acordo dt! imigrayao com 0 Japao,

pois, jii em novembro de 1907, com a ajuda do ministro Sadatsuchi Uchida, Sao Paulo

e Rio de Janeiro firmaram contrato com a Companhia Imperial de Irnig.rayao de Ryo

Mizuno, que resultou na vinda do navio Kasato-Maru.,·:t

As pOllcas lcnlalivas de finnar um acordo de imigra<;iio no Parana, nao foram

positivas, pois aqui a imprcnsa dt! maneira geraJ se posicionava eontra a vi!lda dt!

japoncscs para 0 estado. Alem disso, politicos paranaenses de expressao naeional,

<.h!claravamser contra it imigra'tao, con forme podernos observar no Jamal Diano da

Tarde, em 6 de julho de 1908:

o brilhante diaria fluminense 0 Pais tomau a sua conca a defesa de imigra(,(ao japonesa,
precollizando-a pelas viltudes morais e not3vel resisteucia fisica.
o correspondente telegnifico desta folha, em um dos seus despachos em nossa ultima edi(,(30,
IIll!ncionou a atilude de 0 Pais, elucidando que este jomal cOllsiderava a imigra<rao niponica
superior as outras ate <lgora canalizada para 0 Brasil. Com certeza 0 orgao carioca escorou
proficuameme para sua afirmativa, aduzindo argull1entos irrefragaveis que Illuito desejamos
cOllhecer. Porque samos de pensar diametralmente oposto: julgalllos a imigravaa japonesa
perniciosa por llIuitos motivos, preferindo os contingentes alemaes, icalianos, polacos,
holandeses, etc.
Nao parece duvida que 0 japones e de rija tempera e exceleme trabalhador, incansavel e
sObrio. Mas precisameflte par essas viltudes e que ele se torna fator nociso vista como, aberta
a concorrencia, os operarios de outras ra(,(as nao pod!!m com de competir. Ao jnv~s de ser
elemento de progresso e concordia, toma-se elemento pcrturbador e perigoso a rnerce
principalmente da fhculdade de adapta<rao.
Frisantissimo 0 exemplo que nos apresentoLl a POllCOtempo a America do Norte onde os
trabalhadores americanos foram vencidos pelos japoneses que, economicos e sombrios, se
contentaram com os salarios muito menorcs, obtendo por isso preferencia dos patrOes.
o governo ianque teve que lan<rar mao de medidas rigorosas. inclusive a delimita<rao da
imigraryaodos filhos do Imperio do Sol Nascente.
Complicar;Oes semelhantes, e outras de longa enumera<rao, nos aguardam. se tLvennos a
impmdencia de encher 0 Brasil de japoneses.9

S COSTA, Samuel Guimaraes da. Historia Politica da Assembh!ia Legislariva do Paraml.. Curitiba,
1994.p
9CELESTINO JUNIOR. Diaria da Tarde, Curitiba, 06 de julho de 1908 p.l, 2c



Desta forma, a imigrac;ao japonesa no Parana 5e lieu atTaVeSdo Estado de Sao

Paulo, inicialmente para as cidaues de: Assai (Sol Nascente) e Urai (Sol Poente), alias,

tnunicipios paranacnses fundados por imihlfantes japoneses e cujos nomes refletem a

cuitura japonesa. Outras razoes que os trouxeram para 0 Parana foram: a proximidade

enlrlo!os dois estados, a fertilidade das teITas norle-paranaenses, 0 preyo uas tCITase as

facilidaJes de pagamento.

TABELA 2· CRONOLOGIA DA ENTRADA DE IMIGRANTES JAPONESES E SEUS
DESCENDENTES NO PARANA ATE 1936

LOCALIDADE ANO
Curitiba
Ribcirao Claro
Cambara e Antonina
Paranagua
Jacarezinho
Bandeirantes, Andira e Santa Mariana
Comelio Procopio
Londrina e Ibaiti
Joaquim Tavora e Santo Antonio da Platina
Assai, Cambe e Rolandia
Carl6polis
Arapongas
Apucarana, Urai, Ibipora e Mandaguari

1909
1912
1915
1916
1918
1926
1928
1930
1931
1932
1934
1935
1936

FONTE: OGUIDO, Homero A saga dos japoneses no Parana.
1989. p. 220-221

2 ed. Londrina: Grafica Ipe Ltda.

A maioria dos imiblfantes que vieram ao Brasil, tinham a intuito de trabalhar na

agri(.;uitura, e 0 Parana era reconheciJo como grande produtor agricola, principairnente

no que se rd~ria a graos. Com 0 L:ollh~cimento e pratica 00 planlio do cafe que

obtiveram em Sao Paulo, os imigrantes japoncses contIibuiram para que 0 Piuan{l

[OSSl: 0 maior produtor d~ cafe do pais.

Em 1927, foi funuada no Japao, a Cooperativa Emigratoria, qUI:: comprou teITC1S

nos estauos de Sao Paulo. Mato Grosso e Parana, 0 que tambem ajudou 0 processo

neste Estado.

Curitiba foi a primeira L:idade paranaense a receber nip6nicos. Dois viajanles

viajavam apt!, partindo de Sao Paulo ale chegar em 1909, em Curiliba, onde se
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instaiaram c passaram a trabalhar como cl1lpregados domeslicos, como consta no livro

a Saga dos Japane::;!:sno Paran,i e lIa dissertac;ao de Shigueru Kojima:

"J<i. em maio de 1909, urn ano depois do inicio da irnigrayao japonesa no Brasil,

dais pioneiros do navio Kas,lto-Maru chegavam em Curitiba. Jintaro Matsuoka e

Eihachi Sakamoto que estavam na fctzenrJa Dwnont CoramLrabalhar para a ferrovia Sao

Paulo-Facini1 e dcpois viajaram a pe ate a1cam;aJ' Curitiba. Os dais ficaram na cidade

por alguIn tempo e depois fcram para a Argentina."l0

Mas esLe roi mil fato isolado da t:poca, pais somente na decada de 30 os

imigrantcs japoneses comec;aram a 51! eSlabdeccr efdivamente em Cwitiba.

Com suas quitandas e casas de secas e molhados, com 0 tempo as imigrantes se

adaptavam c iniciavam as suas vt:ndas em feiras livn:s na capital do Estado. Ern

sl!guida, adquiriam bancas no Ml!rcado Municipal. Anos mais tarde, os nikkeis cram

fOllle para u crescimento da economia da socieuade curitiban~ e 0 Parana ja possula a

scgunda maior popula~ao de ucscenuentes e imigrantes no pais.

Durante a St:glUlda Guerra Mundial, muitos japoncses qUI!haviam optado por

morar na rcgiao de Antonina t::Morn:::tes, tivt::ram de dt:ixar est a rt:giao em funcao de

urn decrt!to que dt:mandava a retirada de pessoas dos paises do Eixo na faixa de 60 km

da regiao costeira, devido a seguranya nacionai durante a guerra. Assim. muitos

livcram que vir para Curiliba COUlO C relalado no Bolctim infomlativo da Casa

Romario Martins:

Expulsas do litoral, cOllsiderado area de scgurall~a nacional, foram essas familias tr:lzidas para
Curitiba, COIllO 'slJditos do Eixo' Os bens deixados em Paranagu<i, Antonina e Morretes
jamais foram devolvidos. lronicamente, apos serem expulsos da faixa litoranea por serem
descendentes de japoneses, alguns jovens, tao logo chegaralll a Curitiba, foram cOllvocados
para servir 0 exercito brasileiro, como cidadaos brasileiros. 11

10 KOJ IMA, Shigueru. Um estudo sobre os japoneses e seus descendentes em Curitiba. Disse(ar~iio de
iVles-trado~ Setor de Ci~Jlcias Humana, UFPR., 1991. p.16
11 BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMARIO MARTINS. Curitiba: Funda~ao Cultural de
Curitiba, v.n, JI.I07, out. 1995. p. J 7.
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FIGURA 2 - JORNAL PUBLICANDO A RETIRADA DOS JAPONESES DO LlTORAL
BRASILEIRO

FONTE: MORAJS, Fernando. COfa~s Sujos. Sao Paulo: Companhia de Letras, 2000. p.60.

Alem disso, outros fatores muito importantes contribuiram para a comullidade

nip6nica cres(.;er em Curitiba, como por exemplo: a situa~ao do Japao pus-guerra, e 0

[ala da cidaue ser a unica a oferel:er curso superior, como e reporladu nu Jamal

lndustria & Comercio, de 7 dejunho de 1997:

o aumento oa populayao nip6nica em Curitiba e atribuido ao fato dt! que 0 sanho inicial de
fazer fortuna e vollar para 0 Japiio acabou com a derrota de seu pais na Segunda Guerra
Mundial. A partir dai, salvo raras exc~s, as unigrantes optaram por investir na educ3yao de
seus filhos a Illoda brasileira e se tomarel11 bons brasileiros.
Na epoca, alias. Curitiba era a unica cidade do Parana a oferecer curso superior, e os japoneses
do Interior do estado e de Sao Paulo cOllleyaram a se dirigir para ca. Vma vez fommdos. a
~~ati~r\:da~~~a~l:I~~:S~Opor aqui meSilla e, mats tarde. trazendo a familia que havia ficado 110

Com 0 crescimento do numero de japoneses na capital e no norte do Paranel, foi

abcrto 0 esctit6tio do Consulado Geral do Japao, em Cutitiba, em 1940. No meslllo

anD veio it cidade de Cunliba, 0 primeiro consul japoncs: Shunichi Kornine, confonne

a publicayiio 00 jomal "0 Dia":

12 Industria & Comercio, Curitiba, 7 de junho de 1997, p.13
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Kominc ja foi consul no Estado de Sao Paulo e secrct.ario da Embaixada do Japao no Rio de
Janeiro. Fala corretamente 0 portugues e e um dcvotado amigo do Brasil. ... 0 ilustre
dipiomat3 e gentlemen Shunichi Komine. espirito brilhante e culto que, com sua eximia
familia e 0 chanceler Sato, esui hospedado provisoriamente no grande Hotel Modemo. 0
destacado representante japones, tern filhas nascidas no Brasil, de names Yukiko e Yoshiko. 13

Neste rulO, ja havia em Curitiba, 21 familias, sendo oito de las no cOlnl!rcio e

treze na hortjeuitura, alcm de cinco estudantes universit.irios.

Um fato intercssanlt: e que a imigra<;aojaponesa e caracLerizada, no geral, COIllO

de agrit.;ultura, mas e importanle lembrar que muitos japoncses tinham profiSSl>t:S

diferentes e nao eram a!7icultores no Japao. Este aspecto c bem acentuado no que 5e

rerere aos imigranles japoneses em Curitiba, pois alguns dos primeiros japoneses que

chegavarn n<l cidadt:, no inicio lrabalhavam como copeiros ou empregaJos domeslicos.

De acordo com a pesquisa de Shigueru Kojima, em Curitiba, os japoncses trabalhavam

mais no setor terciario comparado com outras n:gioes brasileiras, mas 0 seu ponto forte

ainda seria 0 sdor agricola conforme tabela abaixu:

TABELA) - CENSO DE 1932 - "SEISHU SHIMPO"

Nome Provincia No Familia corn Protissao e
Brasil oatrim6nio

Yonojo Omura Miyagi 1919 4 pessoas Agricultura
Kyomassa Kusano I Fukushima 1930 5 Doceiro
Guinroku Ayabe Chiba 1921 4 IComerciante
Kihachi Ishii Tokyo 1924 Horticultor
Nobukane Ishi Kanagawa 1927 Horticultor
Hitoshi Terasawa I Na"ano 1928 Horticultor
Hisashi Kawase Wakayama 1927 4 Horticultor
Tetsunosuke Yamamoto Hyogo 1927 Honicultor
Jinta Hagiwara Okayama 1927 I~ Harticultor
Mizuno Ryo Kechi 1924 Agricultor
Toshikuni Aoto fukuoka 1924 Agricultor
Kan-ichi Sata Oita 1928 Agricultor
FONTE. SETO, Claud La. UYEDA, Mana Helena. Ayunu ~ Ca/IlUlhos peicoilldos. p.140
NOT A: Censa dos hnigrantes Japoneses em 1932.

13 Jamal 0 Dia ~ 26 de mar90 de 194



Os imigrantcs uesta epoca cram rcct!m-chegauos ou ainua eslavam cheganJu na

capital. A maiolia estava cUIllt:yanuu uma nova vida. Estc roi 0 inicio da e ...•pallsao

profissional dos japoneses ern Curitiba.

FIGURA 3 - PRIMEIROS IMIGRANTES JAPONESES EM CURITIBA

;
NOTA: lJ\\igrant~s na cllacara de Ryo Mizuno em 1933.

A comuniuaJc japonesa curitibana c: ronnada, com algumas exccyoes. por

japoneses que jil haviam vividu em outras regioes brasileiras_ como no litoral e norle

paranaenses e no estado de Sao Paulo.

A sua presenya pennanece timida ate a Scgunda Guerra Mundial. quando se deu

o sell cn:scilllcnto, devldu a decisao de algun::; imigrantes de pelllHUlccer no Bra::;il e

a{]ui se estabelecer com suas familias.

Mas 11.10 se pode esquecer que us anos 40, foi uma dc:cada de destaque na

historia da imigrayao japonesa no Brasil, e nu Paranit nao roi diferenle. conronne

relata Cliludio SdO em sell livro Ayumi:
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Tanto 110 Norte como em Curitiba e no litoral, as japoneses sofreram a repressao das
autoridades C 0 escarnio da popula<;ao Na cOllservadora Curitiba, 0 movimento racista
antiniponico ddonado no inicio do seculo ganhou fOlcgo com 0 desenrolar da II Guerra
Mundial. Isto aLImental! ainda mais 0 sofrimento das familias japonesas, bastante castigadas
pelas narmas restritivns que vinham sofrendo a medida que 0 regime nacionalista e autoriL:irio
do Estado Novo, da ditadura Vargas, impullha seu contrale sabre as imigrantes estrangeiros.
*Em 1937 foi decretada a regulamenta<;ao da fiscaliza<;ao de jornais e revislas em lingua
estrangeira;
'Em 1939 foi criado 0 Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) que exigia a tradw;ao
das principais Illatl~rjasem POltugues. Em dezelllbro deste ano as escolas dt: lingua japonesa
foram fechadas;
*Em janeiro de 1940 foi estabelecido sistema de registro de estrangeiro tomando obrigatoria a
olllenc:;:aode carteira de identidade de esrrangeiro, uliciando assim a vigiliincia sobre os
japoneses e alemaes. Nessn epoca os japoneses que pensavam elH pennanecer defmitivamente
no Brasil se deram conta que, apesar de estarem 11<1 mais de tn!s decadas no pais, nao passavam
de estrangeiros.l.1

o censo demognifico do Estatlo do Paran{l realizado no Rccensearnento Geral

de 1940, moslra qut! a populayao de Curitiba era de 140.656 habltantes. Haviam 210

arnardus, ou seja, japoneses e dt:scendentes sentla: 117 do sexu masculino e 93 do

sexo feminino. Pcla divisao por faixa de idade, pode-se verificar 0 seguintt: quadro:

TABELA 4 - JAPONESES DE CURITIBA

Idade Masculino Feminino Total

o a 9 aIlOS 31 34 65

10.19an05 27 18 45

20 a 29 anos 24 13 37

30 a 39 anos 10 12 22

40 a 49 anos 17 II 28

50 a 59 anus

I
07 04 II

60 a 69 alios 01 01 02

FONTE. SETO, Claudio. VI EDA, Mana Helena. AyunH Catlllnho::; PClCOllldo::;.~.180.
NOTA: Censo dos illligrantesjaponeses de Curitiba em 1940

Assim. a cumunidade japonesa em Curitiba ficuu dividida em dois grupos,

aquelcs qu~ vicram procuri1r utlla vida nova com toda a familia, isto t:, isseis t: nisseis,

l-ISETO, Claudio c UYEDA, Maria Helena. Ayumi -Caminhos percorridos. Historia da imigrac:;:ao
japollesa em Curitiba clitoral paranaclIse. Curitiba, 200 I. P.179
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c: <Iqueles que primeiro vieram as filhos nisseis, (.;omo cstudantes, e, mais Larue, seus

pais isseis. IS

Apesar do precollce;to e do movirnento antiniponico safridas pelos japoneses,

atuaimente, os nip6nicos ja estao intt:grados na vida deste estado e de Curitiba,

aluanuo em diversas areas e atividades produlivas, seja no cornercio, industTia au

agricultura, nas ciencias, arLes, cultura e outros setores tla alividadt: humana, ObkTldo

resultados bastantt! significativos.

15 KOJIMA, Shigueru. Um estudo sabre osjaponeses e seus descendentes em Curitiba Curitiba,
1991. Disse[ta~ao de Mestrado - Setor de Ciencias Humanas, Letras e Artes, UFPR.
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3 CHOQUES CULTURAIS E, TRASFORNIAC;:OES CUL TURAIS

o estudo da cultura e de grande import,mcia nas rehu;oes intemacionais.

Baseado na cultura de cada povo, e possivel compreender os fatores e val ores

relevantes ern negociay<ks dipioltuitic<lss entre paises. Nesk capiLulo, scrao abordados

falores referentes ao processo de al.:u1lura.;:aO tIos imigrantes japonese:;, desde os sellS

costumes e tradiyoes trazidos do Japao, ate os choques culturais sofridos ao chegarem

no Brasil. Para islO, teremos de analisar a definiyao de cullura que st!n'i <lmplamente

abordado neste Lrabalho.

De acordo com Roberto Darnatta:

"Cultura e um mapa, urn n::(.;eitmirio, urn codigo atraves do qual as pessoas de

um dado grupo pensam, cIassificam, estudam e ITlodificam 0 mWHlo t:: a si meslIlas

... lIm bOIll in::;lrumento para compn:ender as diferenl(as entre os homens e as

sociedadcs.,,!!1

Segundo Edward Tylor (1832-1917), citado por Roque de Barros Laraia (1999,

p.2S), cultura t: todo complexo que inclui conhecimentos, creIU;as, arte, moral, Ids,

costumes au quaJquer outra capacidade au habitus adquiridos pelo hom em como

membra de wna sociedadc.

Carla cultura acaba por seguir caminhos diferentes, devido ao sell processo

hist6rico, sua linguagem particular, seu estilo de vida, suas proprias vestimentas, suas

artes, tecnicas corporais. assim, podemos distinguir mais facilmente a origem de cada

ind.ividuo.

A I:uitura pode concretizar as 1:6digos alraves da::; crcIll(as, inst"ilui90es, valores

espirituais e materiais transrnitidos coletivamentt:, do desenvolvimento dt: urn gmpo

social, que e resultado de urn esfon;o coletivo pelo aprimoramento desses val ores.

Nesse senticio <lS quesloes cwturais dos imigranles japoneses remelt:m por Wll

lado a I:ultura milenar japonesa e par outro, a uma reelaborat;ao desses I:Dstumes na

nova terra. Portanto, os irnigrantes estavam sujeitos a transfonnayiks em fum;ao de

situayoes caracleIislicas do novo lugar, lais como: a falta de legumes e verduras que

16 DAMATIA, Roberto. Explora<;:OesEnsaios de Antropologia Interprerativa. Rio de Janeiro: Rocco,
1986. P.121-128.
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nao cram plantado~ ou consumidos pclos brasileiros 0 que os levau a cultiva-los, naa

sem arltes, tcn:1l1 transComlaOo seus hlibitos alimcntares em alguns pontos.

3.1 A CULTURA JAPONESA - NO JAPAO

as vestigias culturais mais antigos uo Japao remotam ao final do Periouo

Paleolirico, cerca de 10.000 a 30.000 anos atras. Existem trat;OS importantes da

prcseJlc;a chinesa na cultum do Japao como 0 sistema quadricular de divisao de terra::;,

os caracteres chineses prescnles na escrita e a religiao budista.

Contudo, essa heranyCl cultural sofrell muitas adapta<;oes ao clima, 1l linguagt:m

e aDs costumes locais. Esse fen6meno, conhecido como "'japoneiza<;ao", SI! manifestou

particuiannenle na aquitetura e no idioma, que apresent1ml t:videncias de inOuencias

loeais muito diferenciadas.

Pontos eulturais interess:mtes a serem analisados sao aqueles que influeneiaram

de algwJla fonna no comportamento de wn japonGs, 0 que, rnuitas vezes, e mal

comprt::endido par outras eulturas.

Urn exernplo e a questao da '''cultura da vergonha", na qual a sociedade e que

pune 0 erro. Desta fonna as pessoas criarn um certo medo wna das outras. Pode ser

esta um das causas da il1troversao do japoTIl!s, que ocone tanto denLm da sociedade

japoncsa como brasileira. Ja no ocidente existe em contraposi9ao a "cullura do

pee ado", na qual e Deus, wn ser superior, que e 0 respons{lve! pe!a puni~ao do erro.

Os fatores simbolicos sao de grande irnportancias para os japonest!s. Como 0

cullo aos mortos (Kami dana), em que as familias possuem um pequeno altar nos seus

lares, diante do qual sao efetuados os rihtais ern memoria dos falecidos. Outros

exernplos sao citados em wn trabalho dt: autor desconhecido:

Uma coisa considcrada fundamental para a honra japonesa e a falencia. A maior humilhm;ao
que uma familia poderia passar era 0 processo dt: falt!llcia. Este fato levava ate mesmo ao
suicidio.
o isolamento, e explicado ate meslllo pelo proprio ambiente geografico, fazendo com que haja
uma so lingua, um so tradic;ao...
...Era caracteristica fundamental dos japoneses 0 apego it terra, 0 fate de ser agricultor por
natureza, de serem humildes e de possuirem um apego muito grande a familia.
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Oulro fator nao menos importante e 0 Xi.moismo, culto da natureza. 11

Sobre a cui lura japoncsa, 0 autor Roque de Barros Laraia nos relata no seu

livro: "No Japuo, era costurn~ que 0 devcdor insolvent!.! pralicasse suicidio l1a vc!spera

do Ano Novo, como uma maneira de limpar 0 seu nome e 0 de sua familia. 0 harakiri

(suicidio ritual) sempre foi considerado como uma fOllna de heroismo. Tal costume

justificou 0 aparecimento dos 'pilatos suicidas' durante a Segunda Guerra Mundia!." 13

Contudo ~ importanle considaar que, 0 suicidio ainda ocorra mas com mellor

frcqllencia em fUI1<;:ao de frustra<;:aopessoal, pois continua fazendo parte da realidade

cultural japonesa.

Como caract..:rislica da familia japonesa, podemos destacar comu Calor de

conflitos e de facilidade n8 adapta(,':aono Brasil, 0 fato da familia ser tradicionalmente

patriarca!, ou seja, a figura do pai, do homem ainda e considerada superior ua mulhcf.

Ele rcge as aconlc!.;irnentos de uma familia., seguindo as tradi90es e coslwnes deixados

pelos seus an!.;estrais. Alualmente, no Japao, sabe-se que as mulheres japonesas em

geral, estao optando por urn outro tipo de relacionamento e alguns tabus vern sendo

quebrados confonne esta reportagern da revista GeOb'TilficaUniversal:

Ainda que os jovens do Japao se casem de acordo com as tradi~6es do passado, a rela(,:3o do
homcm com a Illulher esta se modificando gra(,:3s ao COiltato com 0 Ocidente. Se, no passado,
a Illuiller era considerada inferior e tinha que andar sempre um passo atnis do marido, hoje ela
conquista seus espa(,:os ... 0 machismo tam belli cOllle(,:aa desaparecer. .. Dessa rnaJleira, os
japoneses assimilam os valores do Ocidente scm perderem sua cultura milenar. 1'J

Porern, Illt:smo em uma sociedadt:: com raizes ocidentais como a brasilt:ira e

depois de anos de imigrayao, observa-sc num relacionamento de casais de nisseis e

sanseis sem mistura de ra9as e convivendo em sodeuades e c1ubes fechados e re::;tritos

a cultura japollesa, resquicios desse palriarcalismo, onde 0 respeilo pela palavra final

do pai ainda e verificado rnesmo de forma sutil.

I' Autor Desconhecido. Imigrames Japoneses. p.2,S
1! LARAIA, Roque de Barros. Cultura Um Conceito AntropolOgico. Rio de Janeiro: Jorge lahar
Editor, 1999. p.
19 Revista Geogratica Universal. A familia japonesa rompendo os tabus. Bloch Editores: Rio de
Janeiro, Maryo de 1992. p.20':?: I.
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FIGURA 4 - RELACIONAMENTO

de Janeiro, Man;o de 1992, p,20-2 t.

A organiza~<10 do cspa<;o privado japones se da pela discri<;3.o e pela rcservado

de suas ca::>as. As casas sao geralmente pcquenas, os pisas sao de madeira e tatami,

senda que para entrar nas casas e costumc rctirar as sapatas oa entrada e calocar

chiodos. as japaneses donnem em futons (acolchado de algodao). e as quartos

lIluilas vezt:s podem seT utilizados como salas de eslar au jantar durante 0 oia. 0

banho japon~s t! um ritual, nas banheiras chal1ladas de ofuro, ande 0 objctivo ~ rdaxar

n<1agua qucllte.

Na culinilria japonesa, as ingredientes como 0 shayu, wasabi c nOli sao muito

importanles para us pratos. 0 arroz e considerado alimcnto bilSico nas n:fci<;ues, bl!m

como pt:ixe, e verduras. 0 eha faz parte de uma cultura milenar e e apreciado ate

hoje. A cerim6nja do eha surgiu com os manges que utilizam a chit na COllcentrayao

para tnl!uilar. Cum 0 passar dus seculos, esta ct::rimonia passou a st!r realizada pe1as
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gllciX<lSqu~ lrasfonnaram elll art!! 0 beber chao Atuaimenle, em sells lar!!s, allfitrioes

preparam 0 t.:h~1ascus cOllvidadus dentro do tradicional rituaL

Os japaneses scmpre deTam muita importancia it educayao. Fator dctenninante

que fez 0 Japao superar 0 periodo pos-guerra de forma T<ipidae com SUCI;:SSO. 0

sistema edUl.:acional publico japofl(!s ~ lim dos mais antigos do mundo, pois 0 esludo

st!mpre foi considerado uma viltude para U POVD.niponico. Tradiyoes e peculariedades

da cultura japom:sa sao ensinados aDs jovens clesGc muito cedo, como a dedicayao aDs

esluuos, a importincia da figura do imperador, a lingua e a estrutura do govemo

japan"s.

FIGURA 5 - SISTEMA DE GOVERNO JAPONES
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FONTE: NACOES DO iVIUNDO. Japao_ Rio de Janeiro: Cidade Cultural, 1987. p.I27.
NOT A: A eSlru[ura do govemo japones.

o Japao segul.! um sistema de govemo democnhicu e sua Constitui\=ao t!

conhecida como scndo pad fica. 0 imperador que e considerado figura maxima de

representatividade da sociedadc e respeitado pelos japoneses. Antigamente, toda a



popula~ao SI! ajodhava ficamlo cabi~baixa, pois considerava falta de resQariq\)\

oillos do "tenno heika" (imperauor).

De acoruo COIll a constituii;ao, 0 imperador e simbolo do Estado e da unidade

do povo. Elc nao possui poderes relacionados ao govt:mo, mas e uma personalidadt:

admirada pdo povo japont:s. A atual familia imperial e composta pelo imperador

Akihilo, a imperalriz Michiko e sc::usIn!s filhos.
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FIGURA 6 - FAMiLIA IMPERIAL JAPONESA

FONTE: Boletim do ivIinisterio dos Neg6cios Estrangeiros. Maio de 1997.
NOT A: A familia imperial desfruta um momento privado na residencia imperial

A familia imperial sempre foi reverenciada e 0 imperador ate endeusado. Aqui

no Brasil, observa-se nas residcncias dos niponicos quadros com a foto do impt:rador,

em destaque entre as fOlOSdos am.:estrais.

Fatores culturais sao importantes na amilise dos conflitos de identidade que os

imih'Tantes sot'reram quando chegaram nas terras brasileiras, onde 0 dima, 0 estilo de



22

vida, 0 trabalho, aiimt!nlayao c a lfnguC1 cram cOlTlpletamente dirercntes daqueles

[alores culturais que cram conlH:cidos em sell pais.

3.2 JAPONESES NO BRASIL

Os imigranles japonescs, no inicio pda [alla de adaptay30 e pelas t!l1onnes

difercTlyas culturais (lingua, habitos, alirncntm.;ao), foram obrigados a se sujeitan:m a

gran des sofrimentos. Pda diftrenya da lingua muitos tiveram que sc: identiJicar como

lavradores sem se-Ios, confonne a exigencia das regras ditadas pela companhias

japom:sas encarrcgadas de traze-los, e, por Qutro lado, aqui chegando, nao havia ofeI1a

e nem condiyoes de trabalho em Qutras areas.

Confonllt! rdata reportagem da Gazela do Pova, em 19 de junho de 1988: "as
primeiros imigrantes POLICO traziam, alt:m da fon.;a de trabalho, a sabt!doria t! lradi~ao

milenar e a esperaTl(;a de encontrar uma terra boa que os acolhessc, iS50 pon!tn, era

tudo 0 que nt!cessilav<:lmpara urn largo passo ale lomarem perfeitamente uHeh,'fadosno

povo brasileiro, e mais que isso, Sl! tomarem exemplo de lrabalho t!

desenvolvimcnto. ,,10

De uma fomm geml, logo que chegararn em terras brasileiras, os imigrante5

japuneses sofreram cum a lingua, 0 trabalho bra9al, que muilos naa estavarn

familiarizados e com forma~iio artificial dt! familias. Esta razao surgiu devida ao fato

de seT necess{u;o a vinda de familias com no minima tres integrantes, para poderem

ser empregados C01110 imigrantes nas lavouras cafeeu'as brasileiras.

A formacao peculiar das familias, pOl' outro lado, em fU11(\:aOdas e.xigencias contratuais ou
para econol11izar as despesas de viagem, roi tambem apol1tada como causadora da mio fiX3(\:aO
de japolles a lavolll·a. Para Ando e Wakisaka, as exigJncias do contrato de 1907 tiverarn Ulll
resultado desolador, pois /laO havia praticamente candidatos que pudessem preetlcher a
condi(\:ao de '3 enxadas'por familia. A solu(\:ao aventada foi a fonna(\:ao da koosei au keishiki
Iwzokll, isto e, uma familia formada artificiallllcnte e que em comraposi(\:30 a familia natural,
apenas para fins de regist(o, era constrtuida com 0 cOdigo vigente.~]

20 Gazcta do Povo, 19 dejunho de 1988, p.38
21 NOGUEIRA, Arlinda Rocha. A imigrac;;aojaponesa para a lavoura cafeeira paulista (1908-1922),
Sao Paulo: Instituto de Estlldos Brasileiros da Universidade de Sao Paulo. !973. p. I37
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Con forme Tomoo Handa, a lingua [oi a maior dificuldade entre os imigranles,

"A queixa unanime de lodus era a de que as dificuldades provinham do

desconhecimento da lingua. Nas localidades que nao contararn com interpretes, ou

nao 5C conscguia entcnder nada das ordens do fiscal ou surgiam quest6es por causa de

mal-entendidos; ai-em disso, eram [requerrtes as veze em que as imignUltes se

exasperavam, incapazes que cram de discutir com brasileiros.,,22, como cita 0 Sr.

Chousei Taminatu: "ten lava aprender, mas nau tinha gente que falasse japones e

portugues para ensinar". Ja para imigrantes como a Sra Fujlo Kawase e a STa.Maru

Arasaki a lingua naa [oi uma dificuldade primordial.

"Como eu .IiL·ava () dia inieiru em casa, e niiu tinha contato com as (Jutras

pessoos, eli nnnca senti dificu/dade ern me cornunicor corn os brasileiros. Alell

marido, () Sr. Kuwase, era quem cumprovo cum ida, lrabalhava fora de cusa. Eu

(,Ilidava do ca.·w, das crian9as e colhia verdlfras para vender." 23 Outro fato

interessante que ela nus relatou foi que, no Japao constatcmente teve que se mudar

para provincias que falavam dialetos completamenk difercnles, devido ao servi90 do

pai. Com isso, ela SOrTeU muila discrimUla9aO, tinha muila di.liculdaue em assimilar os

dialetos e era castigada pelas comunidades locais.

"Fornos moral' em Assai, norte do Parana, nllma cornunidade japonesa, en/ao

fodos fa/avam .wi japones, e tJ1l1ilascoisas ju eram cultivadas aqlli como () misso e a

sho),lI. ,,].1 A Sra Maru Arasaki revelou na entrevista que quando chegou no Brasil em

1954, rnuitos ingredientes da alimentayao japonesa ja cram cultivados aqui. Ela

confinnoll por diversas vezcs, as dificliidades sentidas no Brasil como: a lingua,

alimenta9ao, cui lura, preconceilo, dist;rim.inayao (tr,tic e lingua), mas que tudo isto nao

se comparava ao sofrimento vivido pOI' cia no Japao durante a Segunda Guerra

Mundial como: fome, frio e mlseria. "Tl/du que se plantava dava aCjui no Brasil:

mandhJca, hanana, cana. ..e precisava de pOllca tOllpa, pais () clima Ii mllito hom" 25

A alimenla9ao tambem fui urn dos obstaculus para a auapta9ao dessas pessoas

no Brasil, como eita Tomoo l-/(Ulda:

22 HANDA, Tomoo. 0 Imigrante Japones: hist6ria de sua vida no Brasil. Sao Paulo: T. A. Queiroz:
Centro de Estudos Nipo-brasileiros, 1987. p.143.
D Depoimento da Sra Fujio Kawase, 24 de mar<;:ode 2001.
24 Depoimento de Sra. Maru Arasaki, 26 de mar<;:ode 2001



Em vi/tude do callsa~o e do desconhecimellto da cui ina ria brasileira, padecia-se de anemia;
pela falta de adapta~ao ao clima, sucediam-se pequenas enfennidades; e a ansiedade do chefe
de familia levava os familia res ao esgotameuto nervoso. De manilli e no aJmo<;ocozinhava-se
o arroz brasileiro iI moda japonesa, cOlllendo-se 0 oechazuke (arroz com agua quente)
acompan!tado de um peda~o de bacaUlau assado. No jantar, a que se adicionava uma conher
de banha. Carencia de verduras e legumes. Carencia de came. No trabaUIO de colheita de
cafe sob a sol abrasador e suando-se por todos as poros, a corpo so podia debilitar-se.26

Para a Sra.Kan<l Akamine, assimilar alimentos I;omo 0 l~ite e seus delivados,

came seca, feijao preto, feijoada e os dOl,;esfoi muito dificil. Para a imigrante Sra

Arasaki alimentos como abacaxi, mortadela, manga e tt:mperos fortes, cram

lenlamente assimilatlos. Porcm eIa resallou 0 problema com 0 banho pois nao tinha

energia e {Iguaencanada, assim, tinha que tirar agua do po~o e esquentar no tambor de

gasolina, como 0 ofuro.

o banho de imersao e uma rorte I;aracterislica I;ultural japonesa que a maioria

dos irnigrantes mantiveram aqui no Brasil.

3.3 ACULTURACAO

De acorJo I;om 0 tTabalho de Emilio Willems sobre os alemaes flO Brasil, parlt::

citada na tese de Shigueru Kojima, 0 conceito de aculturayao e defmido como:

" ...as mud~lIlyas nas configura~oes culturais de Jois au mais grupos que

t::stabclecem contatos direlos e continuos. EIll oulTas palavras enquanto nao ocorrem

contatos dirctos e continuos na~ lui. acultura~ao. Nesse sentido como Schadcn

evidencia, '0 isolamento das colonias retardou a acultunu;ao', e 'enquanto pcnnanece

no meio rural, 0 japones tem como maior barreira a aculturacao, 0 etnocentrismo,,,Z7

o processo de acultura~ao do imigranle japones no Brasil enconLTOufortes

barreiras no principio. Nao porque brasileirus Ihe impuseram obstaculos, mas pOl' uma

sc:rie de ratores que Illerecem SCI' citaJos. Um deles, como des acreditavam roi 0 fator

lemponirio ua sua pennanencia no pais. Os primt:iros imigrantes vieram para ganhar

!~Dcpoirncnto de Sm. Maru Arasaki, 26 de mar<;ode 200 I.
2S HANDA, Tomoo. 0 imigrante japones: hist6ria de sua vida no Brasil. Sao Paulo: Centro de Estudos
Nipo-brasilciros, 1987. p.57
!1 KOJIMA. Shigueru. Urn estudo sobre os japoneses e seus descendentes ern Curitiba. Disserta~ao
de Meslrado - Selor de Ciencias HUlllanas, UFPR, 1991. p. [6
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uinheiro e relomar ao Japao num prazo que espt!'ravam fosst!' relativamcntc curlo.

Assim, nao havia da parte deles urna preocupa~ao no que: se rl!fere a adapla~iio as

condic;oes brasileiras, nem de participac;ao mais efetiva nas quest6es rclativas aos

problt:mas do pais que os acolhera. Como Homero Oguido cita:

... usos e costumes abandonados e os incorporados na convivencia com brasileiros, 0 espirito
associativo e a tentantiva de manter as tradi(,:Oes,os sofrilllento e as persegui<;:Oesna epoca da guerra, a
impOilante participa~ao na agricultura, as mooalidades esportivas introduziam e os destaques
individuais da colonia, a inicia~5.o e 0 avan(,:o na politica, a tilosofia, a dou[fina, a cultura e as artes
disseminadas.21

o desejo dl! se ddinilivamente fixar no Brasil veio corn 0 tempo, e foi

acentuado com a derrota do Japao na Segw\ua Guerra MundiaL Afmal, a patria mae

fora praticamente destruida e nao ofere cia condilYoes para recebe-Ios de volta. Este

[ato foi determinante para que os imigrantes fossem aos poucos assimilando a ideia de

ficar no Brasil, com intuito de aqui criarem raizes.

No Parana nao foi difercntc, a nao ser na regiao Norte do Estado, onde 0

processo de integrayao de habitos e costumes ocorreu de uma maneira p.eculiar com a

grande coneentra~ao da colonia japonesa. Nesta regiao hoovc a troca de colluras de

[onna mais e[l!tiva, pois a prcsenya dos niponicos se verificava nas escolas, nas ruas,

ocorrendo assim, a assimilayao mutua de culturas, inclusive com casamentos mistos,

apesar da resislelIcia por parle dos japoneses. Nao foram apenas os japoneses que

assimilar<Ull0 modo dt: vida dos brasileiros, a inverso tambcm ocorreu. 0 il1ligrante

japones participou de fonna efetiva na colonizac;ao da regiao.

Temos como exemplos a pnitica do "jan-kern-po" ern lugar do par ou impar, as

baneas de japom!ses constituem a maiona nas Cerras livres e restaurantes tipieos sao

frequentados por muilos brasileiros.

Na realidadt:, quando comeryanun a vir de fonna exprcssiva para 0 Parana, os

imigrantes japoneses ja estavam mais familiarizados com os habitos e CUSllffilCSda

nova terra. A grande maiona ja estava no Brasil lui algum tempo, trabalhando lIas

lavoura:; de cafe de Sao Paulo, como relatou a Sra Kawase, a Sra Arazaki e a Sra

Akamine.

11 OGUIDO, Homero. A saga dosjaponeses no Parana. Londrina: Gralica fpc Ltda, 1989. p.3
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A estes falores, SOma-51:0 paiodo de grandes dificuillaues enfrentados quando

da t.::oloniza~ao das lelTas norte-paranaenses, que certamcnte contribuiu para lLTlla

maior aproxim39ao entTe os imigrantes de v{uias origens e culturas e os brasileiros.

Pois 56 com uma coopera930 mutua era possivel transpor os obstiiculos da auapta9ao e

a pr6pria sobrevi vencia.

rhl que se cOllsiderar tambem 0 surgimenlo das novas gera90es que favoreceu a

aceler<H;aodo processo de aculturayao, contribuindo sobremaneira para consoli dar a

inkgraltaO social hoje exislenle.

E born destacar ainda que, embora ° japones sempre estivesse em posi9aO de

minoria no Brasil, nao houve caracteriza9ao de povo domillante e povo dominado.

Evidentt:mente, as profundas diferenvas entre tun pais e outro, entre uma cuitura e

outra, obrigarem os japoneses a abrir mao de Itluitos de sellS habitos e costumes.

Os isseis (japoneses nalos) rcsistiram de [anna mais intrallsigente ao processo

de acultura9ao, ate porque as tradiyoes do pais de origem estavam arraigadas em suas

vidas. Hi os nisseis - japoneses nascidos no Brasil - conviveram mais de perto e pOI'

mais tempo com a rt:alidade brasiieira, uma vez que eram brasileiros. Reunidos ern

suas associa90es de jovens, des partiam em busca da integnt9aO social, interagindo na

vida do pais, discutindo os problemas brasileiros e nao apenas a situayao da colonia

niponica no Brasil.

Nao St! pode ignol'ar, enlretanto, que para as mais VeU10$ [oi necess[lrio um

eTlonne esfon;o, pri.ncipalmente no que se refere a utiliza~ao da lingua portuguesa,

para 5e adaptarem as novas condiyoes de vida no pais estranho. Num delenninado

momento, em raz30 das dificuldades qUI: em;ontrava para adaptar-se a nova cullura I:

ao idioma da terra, 0 imigrante japones chegou a scI' considerado inassimiiiivt:i.

MeSilla os que chegavam mais jovens ao Brasil tiveram dificuldades iniciais de

adapta~ao e interayao.

Em 80 anus de Brasil, os japoIle::;es jii chegaram it quinta gerayao. 0 processo

de transfonnavao sc acelerou, pela vivcncia na escola, com os amigos, nos esportcs, na

profissao, no trabalho e ale corn 0 casamento misto, que no t:!:ntenderdos mais vdhus

cOllstilui a grande amea~a aos padroes lradicionais da [amilia, pois acaba por alterar 0

gmpo etnico,
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No inicio, 0 casamento dos japoneses e seus descendentes cram arranjados entre

as familias, alraves do miai. A escolha do f,;onjuge era tarera para as chel'es de fmnilia.

TudD era feito dentro do regime patriarca! que imperava no Japao. Hoje. 0 casamento

arranjado ainda oeOITc. no I::ntanto, ha maior flexibilidade, podenda OCQrrer 0

rompirnenlo na rase do namoro, sem maiores constrangimentos para as familias.

Os japoneses foram tantbem ft:sponsaveis pela inlrouuQao de inumeras

modalidades esportivas no Brasil. As mais conhecidas sao 0 judo, karate, beisebol,

slimo e kenuo. ALualmenle. quase todos as mWlidpios paranaenst!s tem suas

academia:; de judo e karate, os esporles mais popuiares.

De tadas as artes japonesas introduzidas no Brasil pelos imigrantes, a ikebana,

sem duvida, e uma das mais eonhecidas. Os artisticos arranjos f10rais que

ut!senvoJvt!m os japones~s e SeuS dl!scendentes sao atualmentt! lTluito pratieados fora

da coIOniajaponesa, e podem st!r vis1as e apreciados em diversos loeais.

A musica tradicional, 0 teatTo noh, bunraku e kabuki, a tanka e haiku, a

cerimonia do eh,., 0 shod6, entre ou1ros elementos arlisticos-culturais tntdicionais,

esli10 sendo b'Tadativatllt!ntedeixados de lado peJas novas gerarvoes nu Brasil. Por estas

e uutras raz6es surgiram associarvoes culturais, esportivas e sociais corn objetivo de

preservar as rnilenares tradirv6esjaponesas.

Urn dos costumes trazidos do Japao que perdura att! hoje como nt!uhuIIl outro t!

o batlho dt! ofur6. A princfpio houve dificuldade e ate conSlrangirnentos para mantt:-

10, por ser urn banho ern grupo ou com a companheira fazendo massagem. Mas a

imersao em agua quellle tirava urn poueo do cansal(o de um dia duro de lmlmlho para

os imigranles e renovava as energias. 0 banho de ofure ganhou adeptos tambem enlre

os brasileiros, mas de fonna inexpressiva. E um habito exclusivo da col6niajaponesa.

Jet a cozinha japonesa, obteve maior numero de adeptos, a ponto de atualmentc

verificar-st: Wll<l frequencia de 90~o de brasileiros em restaurantes tipieos japoneses.

inclusive coltlt!noo de hashi.

A cornida japonesa foi considerada exotica de inicio, mas rapidamentt!

assimilada pelos brasileiros. Confonne 0 eSludo de Tomoo Handa entre osjaponeses a

alimentayao foi knlamenle assimilada:



Scm dllvida, foi lUll grande acontecimcnto 0 slirgimento do shoYli na vida alimentar dos
japoncses no Brasil. Ate emilo, a alimelltayao cOlisistia em arroz, missoshiru, sopa de came,
feijao t! picles a moda japonesa, ulIla ins61ita combinayao como se ve. Com 0 shoyu, porem,
de repentc a alimenrayao se tomava mats variada, com 0 acrescimo de pratos COIllO a cozide
de came e verduras, sukiyaki, peixe cozido, sashimi e ohitashi (vcrdLlfa cozida), todos
demalldando tempero a base daquele 11101110.
No entanto, ainda que com 0 aparecimento do shoyu os h<ibitos alimentares dos imigrantes
japoneses que 1Il0ravam liaS bairros populares tivessem se enriquecido com a oPC;:ioadicional
de se comer sukiyaki ou 5.:'lshimi,jam.ias volta ram a ser genuinamente japoneses. Se numa
pensao servlam alimentos japoneses em 10U(;:asdo estilo japones e comlam com "palitillhos"
01ashi), numa outra eram preparados feijao e sopa it moda brasileira e. e claro, servidos em
pratos rasos ou fundos, tigelas da fabricayao brasileira e talheres ocidentais. 0 interessante,
porem, e que pefa manila tod.'lS as pcnsOes serviam invarialvemente cafe e pao. (Quando os
japoneses podem, comem arroz, logo no cafa da manna) !'.I

Livres da obrigaloriedade de submeter-sc aos costumes estritamentc brasileiros das fazendas,
hou ve uma rdomada do estilo japorles, comendo-se basicamente 0 arroz branco e tempera a
base de shoyu e misso, embora introduzindo varios ingredientes brasileiros. Nao dispersavam,
por exemplo, a usa da banha de porco, usavam corltilluamelUe 0 alho e bebiam cafe, que eram
habiros adquiridos lias fazendas e que persistiram meslllo depois que se mudaram para os
lluc1eos.
As vezes cozinhavam arroz temperado e feijao, especiallllente para os camaradas brasileiros.
As criall~as COl\li3m esse arroz e acabaram se habituando com 0 paladar brasileira. No
preparo da came utilizava-sc oleo, mas sua inclusao no tempera teve muita resistencia.30

De todos os pratos tfpicos da cozinha japoncsa, 0 sukiyaki, e 0 mais popular

entrc os brasilciros. Dentro da culturajaponesa, 0 sukiyaki kill um grande significado,

pois todo 0 ritual de prcparac;ao e saboreio c tide como fonna de consolidar a Wlidade

familiar e aprox.imar ainda rnais os amigos mais queridos. No Japao, a panela de ferro

~ colocada sobre lima lart!ira baixa e circular, enquanto 0 grupo de pessoas scnta-sc

sabre urn tapele il sua volta e cobre as pemas cam acalchoados. Quanta mais fria

estiver a noite IiI fora, mais aconhegante sent a rodada em tomo do calor da panela,

isla lorna t:ste prato 0 mais democnilico dos pratos japonescs.

Outros pratos que as brasileiros larnbem aderiram, foram 0 sashimi(pcixt: cru),

rnisso-shim (sopa de pasta de soja), tempur{l (empanado) e 0 gohan (aJToz bran co).

Os deseendentes nip6nicos, porem, estao haje muito mais habituados a corner

lima fcijoada regada a ccrvcja do que propriamcnlc intcrt:ssados em cOlllpart:iUliuuma

cerimonia do ch{l. Essa tradi~ao ritualistica e contestada ate mesmo em artigos

assinados t: publicados em jomair da propria colonia, que demostram total

2~ HANDA, Tomoo. 0 imigrante japones: historia de sua vida no Brai!. Sao Paulo: Centro de Estudos
Nipo-brasileiros, J 987. p.17!.
JO HANDA, Tomoo. 0 imigrantejapones: historia de sua vida no Brad. Sao Paulo: Centro de Estudos
Nipo-brasileiros, 1987. p.239.
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ucs(;onJH::Gimcnto do significado tla cOlllunhao na aliIIlcnta~ao t:xistt!lltc na artt:: da

ct:rimonia do chao Ofert!l.:cr aos Qulros c lamb':m tumar t: um ato que sintetiza a

sociabilidadc prescnte na cerim6nia, cujo sentido maior e fazer corn que 0 visitante

sinta-51! na pessoa do anfitriao c vice-versa.

Podemas verificar que atraves da hibridavao31 das culturas, os layus entre 0

Brasil e 0 Japao [oram estreitados. Surgiu LUna aproxima~ao enlT!! os UOi5povos, uma

fratemidade entre <.:idades-innas, como por excrnplo Curitiba e Himt:ji, Londrina e

Nishinomiya, e Maringil e Kakogawa.

Durante estes 90 aliOs de imigra<;ao 0 que ocarreu foi um extraordimirio processo de
assimila<;ao e enriquecimellto mutua. Para as japolleses foi a chance de poder conhecer,
aprender e amar uma patria que acolhia descendentes de todas as ra~as. Ja 0 Brasil, neste
ultimo sEkulo ganhou com a villda de im..igrantes de varias ra.yas, pais islo permitiu a
constru.yao de sua imagem. Hoje, quando falamos em diversidade, com elementos valiosos
trazidos pelso diferentes povos que aqui vieram e fizeram deste pais sua pacria. E por isso que
podemos vel' descendentes de japoneses pulando camaval au brasileiros fazenda origamis e
comendo cornida japonesa
Os japoneses e descendentes conseguiram imprimir no Brasil, como sua rnarca, a heran.ya
deixada pelos pioneiros, que sao os valores culturais. Nestes valores estiio a honestidade, a
dedica.yao no trabalho, a coopera~ao, 0 trabalho cOlllunitirio, a educa~ao dos fiUlOS, a
presenva.yao dos coslurmes e tradi~Oes, a respeito as pessoas e, principaimcnte, aos mais
idosos. Com certeza este e 0 major legado da comunidade brasileira descendencia japonesa
para 0 pais
Enos, brasileiros descendences de japoneses, temos 0 priviltigio de tel' uma riqueza cultural
enorme pois ao mestllo telllpo em que trazemos 0 conhecimento da milellar cultura japanesa,
tamhem temos toda bagagem da cultura brasileira. Com sabedorai cOllseguimos equilibrar as
diferen.yas destas culturas, totalmente opostas, enos tomalllOS simbolos de pessoas
trabalhadoras, eficientes e honestas.
Neste mamento em que a globalizacao e l1l11 fata veridico, devemos nos conscientizar de que
somos agentes de uma grande integra.yao cultural em processo. n

Atuulmente, 0 processo de globalizavao envolvc, alem das questoes

rcla(;ionadas it economia mundial, as questoes de relacionamenlo enlre culturas.

31 0 hibridismo cultural ocorre ocorrem em pessoas que foram dispersadas para sem de sua terra natal.
Essas pessoas retem fortes vinculos com seus lugares de origem e suas tradi~Oes, Illas sem a ilusao de
um retorno ao passado. EI<ls sao obrig<ldas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem
simplesmeme serem assimiladas par elas e sem perder completamente suas idelltidades. Elas
carregam os tra.yos das culturas, das tradi.y6es, das linguagens e das historias particulares pelas quais
foram marcadas. Elas nunca senic unificadas. As pessoas devem apreuder a habitar. 110 minimo, duas
identidades. a falar duas linguagens culturais, a traduzir e negociar entre elas. As culturas hibridas
constituem um dos diversos tipos de identidade distintivamente novos produzidos na era da
modernidade tardia. Ha tlluiros outros exemplas a serem descobertos. (HALL, Stualt. A identidade
cultural na pos-modemidade. Stuart Hall; traducao Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Laura. 4"
ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. p.88-89)
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Alraves dus conJlitos etnicos c rdigiu.sos que ocorrem no mundo, pode-sl! vcrificar a

irnportancia do enlendimcnlo das culturas nas relal(oes inlemacionais de qualquer

natureza.

No mercado globalizado, iniciado I,;om 0 processo migratorio, acontece wn

cnOTme intcrcilmbio cultural, transfonoanoo culluras locais em fonnas difcrcnciadas

de SI! viver.

Assim, os descendentes japoneses sao considerados como rcsultantcs da

hibridal(ao das culturas brasilt:i.ra e japoncsa, udenni.nando uma cultura diferenciada

que e de extrema import<incia para as rela,(oes intcmacionais entre os dois palses.

Oeste rclacionamento, surgiram os mais diversos program as de coopera(fao que serao

ahordadus no proximo capitulo.

32 PLANETA ZEN. Imigrantes- Ageme de Integravao Cultural Curitiba:Toyo Bunka Benkyo-Kai.
ano 1,11.4,1998.
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4 AS RELA(:OES NIPO-BRASILEIRAS: UMA HISTORIA DE AMIZADE

Sao mais de ~elll anos das reIat;ot:s inlemacionais entre 0 Brasil e 0 Japao. As

rela~oes cornerciais, diplomaticas e de amizade entn: os dois paises surgiram em 1895,

l:om a ratificayao do Tratado de Amizade, de Comcrcio e Navegal(ao, em Paris.

As rela~ot:s internacionais nipo-brasileiras surgimm com a vinda dos

imigrantes, que chegaram no Brasil com 0 objetivo de nao se estahelecer. Mas devido

a fatores ja apresentados neste trabalho, muitos ficaram, contribuindo com 0

desenvolvimento da agriculLura brasileira e para a promo9ao de uma compreensao e

confiaw;a mutua entre os dois povos. Absorveram parte da cultum brasileira, mas

tambem mativeram parte de suas tradir;oes e cosrumes resultando numa aculturayao

vivida diariamente pelos dt!scendentes e ate rncsmo brasileiros.

AssiTTl, resullaram oeste processo imigrat6rio, as rda<;oes diplomaticas,

coopenu;6es ecollomicas e ate intercambios culturais c esportivos entre os dois palses.

Apos a Segunda Guerra Mundial, a rClay30 entre os dois pa.ises se estreitou

ainda mais, e poslerionm:IHe com a reslaW'ayao t!conomica do Japiio, grandes pl'Ojetos

brasildros Coramdesenvolvidos, como relatado num site do governo japolH~s no Brasil:

o Japao v~m eontl'ibuindo para 0 embasamen[o do desenvolvi.Illcnto economico do Brasil, sob
atua~ao conjunta dos argilos governamcntais e privados, no que se I'cfere a coopera~ao
economic3 c tecniea, realizando grandes projetos, como a construyao da Metalurgiea
USIMINAS em 1957. Esse tipo de cooperayao economiea e tecniea vem sendo realizado
desde a decada de 50, de varias ronnas, como fUlancialllento reembolsavel e coope['a~ao
t!klliea. Simultaneamente, atraidas pelas infUlitas possibilidades ail1da desconhecidas do
Brasil, muitas empresas japonesas se estabeleceram em diversos setores como prodw:;ao,
prestayao de serviyos, agricultura e miueracao, ampliando decididamente 0 illtercambio
comercial entre os dois paises.33

A nivel tie auministrayoes regionais, atualmenle existt!m 58 cidaues-irmas entre

as comUiudades brasileira e japonesa, que promovem diversos interdirnbios entre si.

Alc:m disso, os nipo-brasilciros, tern contribuido tanto para a sociedade brasileira

quanta para sociedadt! japont!sa, intensificando a coopt!rayao bilaleral, !';onlribuinoo

para 0 desenvolvimento dos dois palses.

}J GOVERNO JAPONES Centemlrio de Amizade Jamio - Brasil- 1995 Disponivcl em'
<hup:/Iwww.mofa.go.jpiregionilatinibrazil/centenary.html> Accsso em: 29 de agoslo de 2000.
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TABELA 5 - FRATERNIDADE BRASIL-JAPAO

ESTADO BRASIL I'RUYINCIA - JAI'AO
Parana Hyo'o

Minas Gerais Yamanashi
Sao Paulo Mje

Gumna
Tokushima
Toyama
Tokio-To

Para Chiba
Rio Grande do Sui Shina

Santa Catarina Aemon
Mato Grosso do SuI Okinawa

FONTE. NOTICIAS DO JAPAO. Fratenudade Brasll-Japao. RIo de Janeiro. Ministerio dos
Neg6cios Estfangeiros do Japao, mar. 1998.
NOT A:Cidades-in11.1s, entre Estados brasileiros e provincias japonesas.

De acordo com a tabela aprescntatla acima, Hyogo e a cidade-inna do Parana,

d<sde 1970, quando foi assinado 0 Tratado de Colabora9iio Amistosa. A partir desle

tralado foram ampliadas as relat;6es entre japoneses e paranaenses em diversas areas:

cultural. ecotlomica e tecnologica, atravts de interdimbios culturais, missoes

governamentais e empresariais, visitas tie autoridades, t::tc. Alem disso, podernos

veri ficar no ParanA, a presen~a oficial do Japao, marcada pdo Consul ado Geral, pda

Agencia dt:: Coopt::ra~ao IUlemaciomil (JleA), pela parlicipal(ao lecnica e fmanceira

ern enridades oficiais e privadas, contribuindo decisivarnente para 0 desenvolvimento

tecnologico da regiao.

A visila olicia! de suas majestades, 0 imperador Akihito e a imperalriz Michiko

ao Brasil, em junho de 1997, veio realt.;m·os resultados desta integrat.;ao centenana. As

relayoes comerciais e culturais entre os dois paises foram forta1ecidas com esta visita.

Como eiLa 0 primeiro pn:feito nip6nico de CUlitiba, na epoca das festividades

em comemorat.;ao a visita do imperador:

" ...a vinda do casal imperial vai est reitar ainda Illais nossos la<;os de alllizade e coopera<;ao
com 0 Japao
Reconhece 0 Parana, no gesto desta importante visita, uma f0n113de fidalga aten<;ao ao Esrado
que recebeu, abrigou e tomou seus filhos os illligrantes e seus descendentes japoneses que hoje
fannam um grupa perfeitamente integrado e abrangente na comunidade. totalizando cerca de
175 Illil pessoas ...
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...a presen~a de japoneses de primeira, segunda, terceira e quarta gera~Oes e observada em
tIlUitos campos, COIIIO a engcnharia, arquitetura, tlledicina. adlllillislral;ao de empresas, artes
plasticas e cultura. Por isso, agradeccm tambem os paranaenses a presen~a dessa comunidade,
hojc brasileira. mas que mantcrn fOltes la~os culturais com 0 Japao ..
...05 japoneses - que em grande parte se fixaram no Norte do Esrado - mantcm vivas suas mais
caras tradi~6es folc!oricas, literarias e artistic3S em geral. .
..Curirioa se mostra por si so, eo respeito que tem pelo Pais do So! Nasccnre pede ser !lorado
!la Pra<;a do Japao e lIa Casa de Hyogo, entre inumeros registros ua presenl;3 nipollica lIa
cidade ...
...3 Cidade I.lldustrial de Curilioa, ollde talllbem nota-se a presen<;:a de empresas japollcsas,
como a Furukawa e a Denso. Entre outras, no Interior do Parana, contrioucllI
significativamente para 0 desenvolvimento do Estado ...
... 0 Parana vive ullIa nova era, em que sua ecoJlolllia esta tambem preocupada com que 0
avan<;:otecnoJogico e cultural busque a oferta de llIeUl0r qualidade de vida it sua populal;ao. 0
principal lim de tada iniciativa e ° bem-estar do ser humano.
A presenya do casal imperial do Japao elll Curitiba estara para sempre marcada nos auais da
hist6ria da cidade.":!4

FIGURA 7 - IMPERADOR AKIHITO E PRESIDENTE FER.'1ANDO HENRIQUE

: Bo[etim Estrangeiros. tvlaio de [997.
NOTA: 0 imperador Akihito e a Imperatriz Michiko recebem em audiencia 0 Presidente Femando
Henrique Cardoso e sua esposa. (maryo de (996)

A visila da familia imperial ccla uma hist6ria dos layos de amizadc cntn: os dois
paiscs, considcrantlo que tratou-se da primeira visita a um pais cia Ameria Latina. Estc

34 Industria e Comercio - Curitiba, 7 de junho de 1997. p.13



aconlecimento foi baslanle sigrtificalivo para as rdayoes diplormlLlcos entre a Brasil e
o Japao.

4.1 CRONOLOGIA DAS RELACOES NIPO-BRASILEIRAS

Como resultado da pesquisa via internet, foram selecionados dados relevantes

para es1a Illonografia. Nos anos 1890, 1907, 1942 e 1970, foram acrescen1ados dallos

obtidos em outras fontes.

1803

Em 21 de dezernbro, qua1ro lHiufragos japoneses da Provincia de Miyagi, salvos por

urn navio miJitar russo, desembarcam na cidade de Florian6polis, Estado de Santa

Catarina, durante escala da viagem de volta para Toquio. Foram os primeiros

japoneses a pisar ern solo brasileiro.

1889

Em J4 de julho, 0 navlo militar brasileiro Almirante Barroso chega ao Porto de

Yokohama; de n:tomo ao Brasil, leva Wasaburo Otake. Neste ana, cai 0 Imperio e e
proclamada a Republica, IIO Brasil.

1890

Decreto lei 528, em 28 de junJlO, impedia a imi~ayao dos povos asiaticos e

africanos.

1892

Em 5 de outubro 0 Govemo brasileiro de Floriano Peixoto promulga a Lei nO 97, que

pennile a iITligra~aojaponesa e ch.int:sa.

1894

A finna Kichisa imin, especializada em emigrayao, finna contrato com a Prado &

Jordao, do Brasil. E a primeira tentativa de estabelecer japoneses ern territ6rio

brasileiro.

1895

Ern 5 de novembro, os Ministros Arasuke Sone c Grabriel de Toledo PiZll e Almeida

finn am 0 Tralado de Amizade, COITH!rcioe Navegai(ao Japao -Brasil, em Paris.
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1897

Japau e Bnt~il abrem suas respectivas rcpresentayocs diplomaticas. Em 23 de agosto,

o ministro Sutemi Chinda assumt: a ddegayau japoJlcsa ern Pelropoiis e em

sctembro. Hcnrique Carlos Ribeiro Barbosa lorna posse na Legay30 brasileira. em

T6quio.

1905

Em 19 de abril. Fuka!::ihi Sugimura assume 0 posto de Ministro pknipolenciario do

Japao no BrasiL Pcrcorre Minas Gerais e as lavouras de cafe de Sao Paulo e cscn:ve

urn relat6rio recomendando a t:migrayao japonesa. 0 documento e decisivo para que

5t: inicit: a vi.nda de japont:ses ao Brasil.

1906

Ryu Mizuno, presidente da Companhia Imperial de Emignu;ao, faz viagem de

pesquisa ao Peru, ao Chile, ,I. Argentina e <\5 fazendas de cafe do Brasil. A Fujisaki &

Co. envia equipe aD Brasil e abre "0 Japao", a primeira loja de produtos japoneses

ern Sao Paulo.

1907

A Companhia Imperial de Emigray30 e a Secretaria de Agricultura de Sao Paulo

assinam conlralo para 0 envio dt! 3 mil imigrantes, ao longo de tH:S anDS.

Lei Illlmero 729, que que cada Estado poderia legislar em relac;ao as imigrac;iks.

1908

Em 28 de abril, 0 navio Kasato Maru parte de Kobe levando os primeiros imigranles

japoneses ao Brasil. A bordo estavam 158 familias num total de 781 pessoas. Em 18

de junho, os imigrantes chegam ao porto de Santos.

1910

Em 28 de junho, chega a Santos 0 navio Ryojin Maru com 906 imigranles a bordo.

No mesmo ano, 0 cruzeiro lkoma faz a primei.ra visita oficial de navio japones ao

Brasil.

1915

Em 14 de julho, !! aberto 0 Consul ado japon€s em Sao Paulo, Sadao Matsumura e 0

primeiro Consul do Japiio.
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1917

Em abril, a compahia Osaka Shosen inaugura rota para 0 Brasil via Canal do

Panam{l; t: criada a Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha (KKKK), para prcstcu;:iio de

auxilio aos imigrantes japaneses.

1923

o Consul do Brasil em Yokohama, mCITe vitima do terremoto de Kanto. 0 governo

japones da as vitimas ajuua financeira para emigrar. Nu ano seguinte, 110 pessoas

vilo para 0 Brasil.

1924

Em 31 de julho, chega em Santos 0 navio K~mada Maru, com 60 imig.rantes que

ganharam passagens dt! presente, em comemorayao ao casamento do principe

Hirohito.

1926

Em 8 de maio, e fundada em T6quio a Associo~ao Japao-Brasii.

1928

E inaugurado em Kobe 0 alojarnento para ernigrantes. posterionnente chamado

Centro de Emigrayao.

1940

Em 23 de setembro, e assinado 0 Tratado de lntercambio Cultural Japao-Brasil. E 0

primeiro convenio cultural que 0 Japao assina COOl urn pais do continente americana.

22 de junho, parte de Kobe 0 navio Buenos

antes do inicio da Segunda Guerra

Desde a cbegada do Kasato Maru, corn a

leva de imigrantes, 0 Brasil recebeu, ate

1941, 188.986 japoot:ses. As rdal(ot:s diplomaticas t:nlre os dais parses saO

rompidas.
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1942

Bens japoneses confiscados, escolas fechadas, etc.

1949

Em maio, uJIla dch::gayao comercial do Japao visila 0 Brasil.

1950

Para unir a comunidade nipo-brasileira, apresentarn-se no Brasil, os "peixes

voadores" (denomimH;:ao dada a um grupo de nadadores do Japao).

1952

Shin Kimizuka C0 plimeiro Embaixador do Japao no Brasil, desde 0 final da guerra.

Em 28 de dezembro, recomet.;a a imjgral(ao japoncsa, corn a partida do navio Shinzo

Santos Maru, de Kobe com destino it Amazonia, ande tem inicio 0 projeto Uctsuka

Tsuji.

1954

o ivliJlislTO das Relai(cs Extenores, Katsuo Okazaki, participa da cOIm:rnorayao do

LVCentemlrio de Sao Paulo. 0 govemo japont!s presenteia a cidade com 0 Pavilhao

Japones. Em agosto, seis deputados japoneses visitam 0 Brasil.

1955

Empresas japollt:!:ia!:il:OIllt:'tam a expandir neg6cios no Brasil. Em !:iclembro, chega 0

primeiro grupo de jovens imigrantes (109), do Cotia Seinen. Ern 15 de outubro,

realiza-se a primeira reuniao para funda'tao da Sociedade Paulista de Cultura

Japonesa.

1956

Em lOde marya, c aberto 0 centro de prorno'tao de irnigrayao, em Yokohama.

1958

Em junho, 0 Principe Mika\,."a e espo!:ia participam das comemora'toe!:i dos 50 aIlOS

de imigracao japoncsa no Brasil.

Em 26 dt! jutho, e inaugurada a la linha aerea da Yang ao Japao. Haneda e 0 seu

plimeiro destino ..

Em 16 de agosto, c inaugurada a Usiminas, com capital mista.
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Em 24 de julho, 0 Primeiro-Ministro japoncs Shinsuke Kishi visita 0 BrasiL Ern

dezelllbro, Lelll inicio as opera!.(oes Ishilmb (Ishikawajirna do Brasil).

1960

DeJega«;ao brasileira realiza a primeira visita ao Japao no pus-guerra. Em 14 de

novt!mbro, e assinado novo acordo de imjg.ra~ao, que cntra em vigor em 29 de

oulubra de 1963.

1961

Em 23 de janeiro, e assinado urn acordo cultural. Em outubro, 0 ex-Presidente da

Repltblica, Juscelino Kubitschik viaja ao Japao.

1962

E assinado urn acordo aerco entre 0 Brasil e 0 Japao. Em maio, 0 ex-Primeiro-

Ministro japom:s Shiguero Yoshida visita 0 Brasil. Em 26 de outubro, c inaugurado

o primeiro alto-forno da Usiminas.

1965

Em man;o, 0 Brasil recebe a primeira Delega~ao Econ6mica do Japao do pos-guerra.

Um navio militar em exercicio, visila 0 Brasil pda primeira vcz depois dt: 43 aIlOS.

1967s....~.r.-:.: ~_IEm 13 de janeiro, 0 Presidente-eleito Arthur da Costa
'if' .~.,. S·I .. J - E· - p. .
•.!...~1t:TtJ5f~~··Jt1;.• e I va VlaJa ao apao. m maIO, os entaD nnClpes

r3\ t r.:'-J~flHerdeiros, Akihito e Michiko visitam 0 Brasil. E
\p~~·~~a',..,;~~lfal;~~[!!assinadourn acordo bilateral para t:vitar bittibuta~ao.

Empresas japonesas, como Toshiba e NEC, come'tum u illveslir no Brasil.

1969

Em 30 de outubro, Fabio Yasuda toma-se 0 primeiro nikkei a ocupar urn ministerio.

1970

Tralado de Colabor.wao Amislosa, em que a provincia de Hyogo se lorna inlla do

Parana.
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1971

Em 31 de maio, e fechado 0 Centro de Imigrac;ao de Kobe. Em 12 de dezernbro, urna

missao economi!.:1.l encabe~ada pe\o president\! da Toshiba vern ao Brasil que vive 0

seu chamado "milabrre economico".

1972

Em 17 de fevereiro, e abena a primeira agencia do Banco do Brasil, em T6quio.

1973

Em 14 de fevcreiro, 0 navia Nippon Maru parte de Yokohama com 285 passageiros.

Em 3 de julho, e iniciado a uso do transporte aerco como meio de transporte dos

imigranles japoJlcses. Em 24 de novclllbro, 0 Principe Norihito vlsita 0 Brasil.

1974

Em 16 de setemhro, 0 Primeiro-Ministro Kakuei Tanaka visita 0 Brasil e expressa

sua satisfat;ao com 0 comercio bilateral.

1976

o Presicienle Emcsto Geisel visita 0 Japao.

junho, a Jica (Agencia de Coopera~ao lntemacional) e

comemorac;oes dos 70 anos da imigrayao japonesa no

Brasil. Em 20 de junho, chega ao Brasil 0 primeiro aviao da JAL.

1980

o Japao concede empn~stimo de aproximadamente US$100 milh6es para as

refonllas dos portos de Tubarao e Vila do Conde, e outros USSI00 rnillioes para a

Petrobras e 0 BNDES. Em novembro, 0 ex-Primeiro-Ministro Shinsuke Kishi visita

o Brasil.

1981

o ivlinistToda Industria e Comercio Intemacional do Japao visita 0 Brasil e assina
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urn contrato para compra de 10 milhoes de tonclaclas de fcrro de Car(~as por periodo

de 15 anos. a partir de 84.

1982

Em mar~o, e abe!"ta em Sao Paulo, uma eSl;uia de 1° grau com nome de Nagasaki.

Ern 12 de junho, 0 Primeiro-Ministro Zenko Suzuki visita 0 Brasil. Em 4 de outubro,

o Principe Naruhito, viaja por duas semanas pela Brasil, a cunvite do entao

Presidenle Figueiredo.

1984

Em 27 de abril, a campanhia Rio Dace International Far East (representayao da

Companhia Vale do Rio Dace) abre sua sede em Toquio. Em 22 de abnl de 1993,

sua razao social e mudacla para Rio Doce Asia Corporation. Em 25 de maio, 0

Presidente Juao Baptista Figueiredo visita 0 Japiio.

Oia 14 de maio, Curitiba tern Himeji como sua cidade-inna japollcsa.

1985

o ex-Primeiro-Minislro Takeo Fukuda participa da cerimonla de posse de Tancredo

Neves, que faleee em 21 de abril, antes de assumir 0 cargo. Em junho, 0 Consul ado

brasileiro em Kobe e fechadu.

1986

Em 26 de setembru, 0 Principe Hitachi e esposa participam da comemonu;ao dos 50

anos da imignu;:ao japonesa no Paraguai e visitam 0 Rio de Janeiro. A primeira

embarca~ao, c.:om 16,5 mil Loneladas de aiuminlo, sai da Albras COIlldestino ao

Japao.

1989

o presidente Jose S,mley viaja ao Japao para participar dos funerais do Lmperador

Hiruhito.

1990

o ex-PIimeiro-MinistTo Noboru Takeshita participa da cerimonia de posse de

Femando Collor. Em 1 de junho, entTa em vigor a nova Id japonesa de imigrayao. 0

Presidentc Collar e esposa viajarn ao Japao para a entronizayao do Imperador

Akihito.
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1992

Os cx-Primeiro-Ministros Nobum Takeshita e Toshiki Kaifu participarn tla Eco 92.

1995

Em 5 de novembro, 0 vict:-Presidenll:! Marco Macid e esposa, participant da

comemorayao do centenario do Tratado de Amizade, Comercio e Navega\fao Japao-

Brasil, no Japao, e a Princesa Non, no Brasil.

ao Japao em visita oficial. Em

Primeiro-Ministro Ryutaro

"'~Iaslum.oro viaja ao Brasil, em visita oficiaL

de brasileiros

resitlentes no lapao uitrapassa a marca de 200.000 pessoas.

1997

Em junho, 0 lmperador Akihito e a hnperatriz Michiko visitam 0 Brasil. E a primeira

visita au Brasil, COtllO Casal Imperial, e a primt::ira visita do imperador do Japao il

America Latina, no p6s-gucrr3.

1998

Em novembro, 0 Chanceler Luiz Felipe Lampreia visita 0 Japao e realiza reuniao de

lrabalho com 0 Chance1er Masahiko Kornnura para exame de temas da agenda

intemacional t: bilateral.

1999

Em selembro, em T6quio, duranle a VIII Reuiliao Conjunta do Comite de

Coopera¥ao El.:onomica Nipo-Brasileiro, a Coni't!dera¥ao Nal.:ional da lndllstria

(CNI) e a Keidanren se engajam na "Aliatu;;a para 0 Seculo XXI", programa de a¥ao

conjunta que visa ao refon;o da cooperayao empresarial e ao aumento do comercio e

investimentos entre 0 Brasil e 0 Japao.

2000

Em marl'o, 0 Secreuirio-Geral das Rela,ces Exteriores do Brasil, Luiz Felipe de



Scixas Correa, visita oficialmento 0 Japao a convite do GOVCIlIO nip6nico para

manter consultas politicas de alto nivel, com 0 Vict:-Ministro para Assuntos

Exteriort:s da Chan cd aria japonesa.

Assim, atraves desla cronoiogia pouc.!-se verificar a evolw;ao Jas rela<;;ot:s

intemacionais entre as dais paises, iniciada com a vimla dos primeiros imigrantes

japoneses ao Brasil, seguida de visitas diplorTl(iticas, acoruus de coopera<;;ao e ajuda

ecOnOmif.;3e industrial.

4.2 RELACOES BILATERAIS ENTRE 0 JAPAO E 0 BRASIL

as dadus que seguem foram obtidos atraves de pesquisa junto ao Ministerio das

Re1a<;;oesExterion::s do Brasil.

A) Dados B,isicos:

I. As rel:u;oes dipiomaticas entre os dois paises foram estabelecidas em 1895,

data em que foi finn ado 0 Tratado de Amizade, Cornercio e Navega~ao entrt: 0

Japao t: 0 Brasil.

2. Emignu;ao jaIlonesa para 0 Brasil Teve inicio em 1908 com wn grupo de

emigrantes japoneses que chegaram ao Brasil a bordo do navio Kasato-maru.

3. Numero tic cidadaos jafloneses residentes no Brasil em outubro de 1998:

83.803 pessoas. Numero aproximado de cidadaos brasileiros de

descclldcncia japollcsa: i.50o.000 pessoas, das quais c~rca de 230.000

residem e t:rabalham no Japao (dados estimados em dezembro de 1997).

4. Rehu;oes comerciais (1997)

As exportayoes brasilciras para u mercado japuIl~s atingttn 3.750 mil.ho~s de

d6lar~s (minerio de fcrro, produtos metahirgicos, ferro e afYO, cafe).

As importayot:s brasilciras do Japao alcanyam 2.931 mil.hoes de d61ares



(maquimiria, produtos quimicos, produtos metalurgicos).

5. Investimcnto diretu japoues

Em mantO de 1996, 0 investimento acumulado chegava a 9.200 milhoes de uolares

registrados. (decimo primeiro pais alvo de investimentos)

6. Coopcra~ao economica (acumulada em fins de 1997)

o Cooperayao financeira reembolsavel: 2.874,31 milhoes de ienes.

o Cooperal(ao financeira nao reembolsavel: 131 milhoes de it':nes.

o Coopera9ao tt:cnica: 67.90 I milhoes de ienes (0 Brasil ocupa 0 primeiro

lugar entre os paises latino-arm:ricanos receptores de cooperayao tecnica,

eo St':xtolugar enlTe lodos os paises do mundo).

7. Visilas de diversas (lersonalidadcs jal)OneSes ao Brasil:

1. 1988: S.A.I. 0 Principe Fumihito por ocasiao do Octogesimo Aniversario

da Em..igral(aoJaponcsa para 0 Brasil.

2. 1990: Ex-Primeiro Ministro Noboru Takeshita visita 0 Brasil por ocasiao

da posse do Presidente da Republica.

3. 1992: Ex-Primeiro Ministro Noboru Takeshita. visita 0 Brasil para

participar da Cupula do Rio de Janeiro sobre dcsenvolvimento e meio

ambientc.

4. 1992: Ex-Primeiro ivlinislTOToshiki Kaifu por ocasiao da Cupula do Rio

sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente.

5. 1994: Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Yohei Kono.

6. 1995: Vice-Presidente da PLO, Keizo Obuchi, por ocasiao da cerimonia

de tomada de posse do cargo do Presidente do Brasil.

7. 1995: Visita da Princesa Sayako, Centenario do Tratado de Amizade



entre 0 Japao c a Brasil.

8. 1996: Pnmeiro Ministro Ryutaro Hashimoto visita 0 Brasil em agosto.

9. 1997: Suas rvh~estades 0 lmperador e a ImperaLTIZdo Japao visilam 0

Brasil.

10.1997: 0 Millislro do lrabalho Yutaka Okano.

11.1998: Visita do Ministro da Relac;oes Estrangeiras Keizo Obuchi.

8. Visitas de diversas personalidades brasileiras 30 Japao:

O. 1989: Presidente Jose Samey, por ot.:asiao do funeral do Lmperador

Showa.

I. 1990: Presidenle eleilo do Brasil, Fernando Collar de Melo.

NIinjstro das Relac;oes Exteriores, Jose Rezek. Presidente Collor por

ocasiao da entronizac;ao do lmperador.

2. 1991 e 1992: Ministro da Economia, ivfarcio Moreira, por ot.:asiao da

Reuniao de Peritos.

3. 1993: Ministro das Re1ac;oes Extenores, Femando Hennque Cardoso

Minislro do Planejamenlo, Slepanenko.

4. 1995: Ministro das Relac;oes Extenores, Luiz Felipe Lampreia.

Senador Jose Samey, por ocasiao da Cupula de ex-mandatarios.

MinisLTo da Fazenda, Pedro Malan. Vice-Presidente Marco Maciel.

Ministro da Agricultura, Jose Vieira.

5. 1996: Presidentt: Femando Hemique Cardoso, acompanhado pelo

Ministro das Re1a~oes Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, Ministro ua

fndustria e Comercio, Dorothea Wemeck, Ministro do Planejamento,

Jose St:rra, Ministro das Comunicac;oes, Sergio Motta. Presidente da

Camara dos Deputados, Luis Eduardo Magalhaes, elll abril, e 0
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Presidcntc da Camara dos Deputados Luiz Eduardo Magalhiies.

6. 1997: em maio 0 Ministro do Planejamento Antonjo Kandir, e

novcmbro, 0 Minislro da Seguridade Social Reinhold Stt:phanes.

7. 1998: Ministro da Rela~oes Exteriores Luiz Felipe Lamprcia.

B) Ultimos Movil11cnlos nas Re)a~oes Bilatcrais Entre 0 Jal)aO e 0 Brasil

I. 0 Brasil eo pais que tem a maior comunidade japonesa no exterior. Tanto os

imignmtes japoneses, como as cidadaos brasileiros de origem japonesa,

desenvolvem Suas arividades nao s6 no setor agricola, mas em tadas as areas da

sociedade brasileira. Assim, por exemplo, ja houve lres ministros e, aluaimenle,

cinco deputados de descendencia japonesa.

2. 0 Brasil e urn importante socia cornercial do Japao. Os investimentos

japoncscs pcr cxemplo, aumentaram consitleravelmcnle nos ultimos arras.

Tambem 0 Brasil tern registrado semprt: urn supenivit oa balaOl;a comerciaL

Em 1996, 0 Japao era 0 terceiro maior importador de mercadorias brasileiras e,

igualmente. 0 terct:iro maior exporlador para 0 Brasil, andt: atuaimt!ntc. operam

cerca dt! 350 cmprcsas c instilui~5es finance:iras japoflt!sas.

3. Projetos de grande escal ••baseados 1101 cool)erat;ao:

1. Siderllrgica de Usimillas (4 miLhoes de loneladas de al(o)

2. Projeto de Aluminio do Amazonas (340.000 toneladas)

3. Projelo CENIBRA de desenvolvimclllo de n:cursos de polpa (370.000

londadas de polpa)

4. Sidcrurgica de Tubarao (3 milhoes de toneladas)

5. Projdo de descnvolvimento de miTH:!riode ferro de Carajas (33 milhocs

de toneladas)



6. Proje::lode::desenvolvi.mellio agrkola do Cerrado (180.000 lu!ctares)

4. Ccntenario da Amizadc entre 0 Japao e 0 Brasil.

Em 1995, ao longo dt! todo 0 ano, foi celt:brado nos dois paises 0 centemirio da

assinalura do Tratado de Comercio, Amjzade:: e::Navegayao entre::0 Japao e::0

Brasil. 0 prt!sidente Fernando Hemique Cardoso visitou 0 Japao, em maryo de

1996. a convite do govcrno japones. 0 primeiro ministro Ryutaro Hashimoto

visilou 0 Brasil, ern agosto de 1996, e suas i'vfajestades lmperiais, 0 imperador e

a i.mperalriz do Japao, visitaram pela prime ira vez 0 Brasil, dando inicio a uma

nova era nas relayoe::sde cooperayao e amizade entre os dois paises.

1. CouperQ(Jio Bila/eral a nfl'd guvernamental

5. COOIJera~ao [coooluica

Emprestimos em ienes

Em junho de 1.992, durante 11 Cupula do Rio sobrt: Dt!se::nvolvimento e ivkio

Ambiente, foi acordada a realizayao dos seguintes projetos:

1. Projdo de construyao uo sistema de despoluiyao da Baia de GU311abara

(31.500 milh6cs e ienes)

2. Plano de melhora das condiyoes do mcio ambiente ao longo do rio Tiete

Em rnan;o de 1996, durante :l visibl ao Japao do Presidente do Bra~i1,

Fernando Hcnriquc Cardoso, foi acordado :l realiza~ao dos scguintcs

projetos:

3. Projetu de controle da correnll! fluvial e preven¥au de inunda~oes ao

longo do ria Itajai (17.600 rnilhoes de ienes).

4. Projeto de melhura das <..:ondi¥oesambit!ntais no Eslado do Paran[l

(23.700 milhocs de ienes)

5. Projeto de melhora das condiyoes bilsicas e de higiene da Bala de Todos



os Santos (7.900 milh6es de iencs)

6. Projl!to Lit! constTuyao de utna usina eolica no Estado do Cear{l (6.000

milhlks de iencs)

6. FimlDciamento concedido pelo Banco de irnporta'tao e Exporhu;:1o do

Japii.:

Emprestimos Vincuhldos

Emprestimos banc{u;os concedidos ao Banco de Desenvolvimento Econ6mico

e Social (BNDES) e ao Banco do Brasil (I milhao de dolares cada UIll)

1. Empn:stimos para a realizayao do Projeto numero 6 de melhora da

produ,iio da CENIBRA (2 rmlMes de d6lares)

Emprcstimos nao Viuculados

Projeto de mineTio de ferro de Carajits (13.000 milhoes de ienes, 20 de agosto

de 1982)

2. Projelo pra [Tear a conlaminayao industrial, co-frnanciado com 0 Banco

Mundial (6,5 bilhOes de ienes, 21 de seternbro de 1992)

3. Projeto de lIloJemiza9ao ua ft:ITovia nos anedores de Fortaleza (268

milh6es de dolares, 13 de mar<;ode 1996)

4. Obras de Tt:parayao da roduvia ligando Sao Paulo a Florian6polis (450

milhoes de dolares, 13 de maniO de 1996)

5. Obms de reparayao da malha viilria do Estado de Tocantins (48 milh5cs

de dolares, 13 de mar,o de 1996)

6. Modcmizayao das insLalaifoes das t:TTlpresas privauas (3 milhoes de

dolares, 13 de rnar,o de 1996)

7. Financiamento para a assistt~ncia a empresas de descendencia japonesa
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(3 bilh5es de ienes, 13 de mar,o de 1996)

7. Seguro de Exporta.;iio

Em mantO lit: 1996, foi estabelecida uma linha de cft!dilO de 1,5 billioes de dolan:s.

8. Cuupera.;ao Tecnica

o Brasil ocupa 0 plimeiro lugar entre os paises Iatino-americanos e sexlo entre

todos os paises do rnwldo, como beneficiario da cooperayao tecnica japonesa, com

urn volume acurnulado de 67.901 milh6es de icnes em fms de 1997.

Os resultados principais (acwllulativos em 1996) da cooperayao tecnica sao as

seguintes:

I. 5.660 bolsistas convidados pelo Japao.

2. 1.623 pefitos cnviadas ao Brasil.

3. 2.454 pentas cnviadas ao Brasil na qualidade de missao de estudos.

4. Fornecimento de equipamentos no valor de 12.252 ntilh5es de ienes.

5. Cooperayao tecnica em 29 prujetos e em 31 estudos para 0

desenvolvimento.

Por outTO lado, esta pre vista a realiza~ao do projeto de contTole do

aprowilamento dos recursos floreslais do Amazonas, assim como 0 projelo de

mclhora da produtividade no Brasil, C 0 projeto de melhora dos serviyos de

higiene na matemidade, etc.

9. CoopcnH;ao Cultural

I. Materiais audiovisuals para a Fundayao Educacional do Dislnto Federal

(36 milhoes de ienes em 1989)

2. Materiais para a laboratorio de linguas da universidade estadual de

Campinas (21 milhOes de ienes CIIl 1993)
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to. Ativas Rela~oes economicas no sctor IJrivado

1. Nos setores economicos japoneses esta aumentando a tendencia a

fortalecer os la\(os economicos com 0 Brasil, 0 qUI: pode ser veriiicado

na Reuniao Economica Conjunta Nipo-Brasileira, que foi convocada ern

fevereiro de 1996, quatro anos depois da ultima reuniao.

As rela\(oes nipo-brasileiras comerciais surgiram com a assinalura do Tratado

de Amizade, Comercio e Navegac;iio em 1895. Com a vinda dos imigrantes japoneses,

esse relacionarnento foi eslreilado e, do relacionamento comercial, surginun as

coopera\(oes culturais, dipiomaticas e de amizade entTe as dois paises.

Observa-se, atraves das inforrnac;oes adquiridas no 1Ylinisterio das Relac;oes

Exteriores do Brasil que, as reiayoes intemacionais entre os dois paises esta em

constanle crescimento. De um lado, 0 financiamenlo de grandes projetos brasileiros e

enomle cooperac;ao tecnica feilos pelo Japiio e por outro lado, a divulga\(ao tIa cultura

japonesa e 0 crescirnento cia reJac;oes economicas nos setores privados, japones e

brasileiro, feitos pelo Brasil.

Assim, pode-se vt::Iilil.:aralguns fatos relevantes para fuluras negociac;oes l.:OTTl0

pais do Sol Nascente, e uma pequena contribuiyao aos estudos das relac;oes

intemacionais entre 0 Brasil e 0 Japao.



50

5 CONSIDERACOES FINAlS

o fenomeno dt! imigrayao japonesa foi 0 marco das rclm;oes nipo-brasileiras.

Este fenomcno foi iniciado em 1908 com a vinda do Kasato Maru, primeiro navio que

lrazia a primeira leva de imigrantes em SanLos.

Era um periodo lurlJulenlo no Japao, que sofria com 0 periodo pas-guerra.

Assim, muitos niponicos sonhavam com a saida do pais, enriquecer e voltar 0 mais

breve possivd. Je't no Brasil, a [alta de mao-de-obra [avoreceu este processo

mibr-ralario.

A qualidade de sua mao-de-obra gerou algumas restri90es em reiayao ao

asiatico. Assim, poucos pelmaneciam nas lavouras e a cultura era considerada

inassimilavel ao modo de vida brasileiro. Mas, como eslava dificd conseguir mao-de-

obl'a vi.nda da Europa, a esperanya era dt:: que os imigrantes japoneses 5e

estabelecessem e por outro lado, isto constribuiu para aproximar as dois paises.

o estaoo do Paran[l possui uma peculimidadt! lIt!ste processo. Surgiu um

movimenlo anliniponico t,;omapoio de poHtil.:os,midia e oa populay8.o em geral. Estt!

movimento surgiu antes mesmo da primeira leva de imigrantes chegar em Santos em

1908, como relatados em jornais da epoca.

Falores significativos verificados em reia¥ao a adapta<;ao dDs imib'Tantes, de

llma [onna gcral, [cram: a lingua, alimenlayao e costumes. 0 impacto t!ntre as

culturas que eram extremamcnte diferentes, gerou uma hibrida9ao cultural vista ate

hoj~, em ambas as socieuades.

AlualmcnLe, em [un~ao do prot.:esso de globaliza~ao, ocorre a necessidade de

que esta hibridayao cultural nao seja urn fato isolado. Afinal, Brasil e Japao, possuem

lim rator relevante dentro das relayoes intemacionais que se veri fica na fratemidade

munilial ern que as identidades nacionais at.:abampor ser relativizadas.

As questi)es culturais entre t!stas duas na~lks levaram a diversos programas de

cooperayao dipiom<1tica, cultural e economica, contribuindo para 0 crescimento do

Brasil.
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A visita do imperador Akihilo deIllonstra a importancia que 0 Brasil lem no

cc:mirio das rda~oes inkmacionais do Japuu, bem como, atraves oa manulem;iio oa

praya do Japao, casa de Hyogo, dos tratados de arnizade entre cidades-innas e Dutros,

demostram as !ayOS de amizade cum 0 pais do Sol Nascente.

Brasil e Japuo, apesar de Hie distantes, fcram aproximados com a vinda dos

imigrantes, que estreitaram este reiacionaml!nto, e que ale hoje, perdura com a

presem.:a de sellS de seen dentes no Brasil e com os dekasscguis que retomam ao Japao

na meSIlla busca em que os primeiros imigranles chegararn no Brasil.

Assim, as rcial(oes intemacionais entre as dois paises 51!consolidaram lrazendo

beneficia para 0 Parana em vanos St::tores. Neste trabalho, foram abordados

basicarnentt: os aspectos culturais, porern, hit rnuitos outros a serern explorados nurn

outro mom en to.
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GLossARJO

I. Antiniponico: aversao a tudo de origem japonesa.

2. Dekassegui: individuo que parte para urna outra regliio em busca de dinheiro.

3. Haiku ou haikui: fonna de poesia 5 - 7 - 5 (tanka 5 -7 - 5 -7 - 7)

4. lkeb.llna: arranjo floraL

5. Issei: primeira gerayao no Brasil.

6. Kendu: arte m~m;ial tradicional.

7. Kimono: vestimenta [omlal tradicional.

8. Miai; casamento combinado entre os pais.

9. Misso: pasta de soja.

10. Nikkei: japolll!st!s e dcscendenlt!s.

II. Niponico: de origem japonesa.

12.Nissei: segunda geraryao no BrasiL

13. Noh: lealm lradieional canlado (kabuki e bunraku).

14. Nori: um tipo de alga seca e tostada usada na culinariajapOllt!sa.

1S.Ofuro: sala de banlIo, tipo urna banheira.

16. Sansei: terceira gerac;:aono Brasil.

17. Sashimi: [alias finas de peixe cru.

18. Shuda: caligrafia.

19.5ukiyaki: prato de came feito numa panda de ferro, acompanhado de verduras

e legumes.

20. Sumo: luta num ringue pequeno.

21. Sushi: fatias de peixe ern servidas em cima do arroz, com alga t:m volta.

22. Tatarni: esteira usada para fOITar0 piso.

23. Tempuni: [rulos do mar e venJuras empanados.

24. Tsukemon: conservas, picles japOIlts.

25. UdOll: maean-ao de trigo.

26. \Vasabi: raiz forlt:.
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;:'\';=rt:il'URj~ MuNlCiPAl DE CURITIBA

'ANEXO I - ~EMA~A l::\AI~i[()~{A<;:'Ab JAPONESA NO 'BRASIL

INCt;:::!y?!.,--COP2IJ§.J 195L II........:.~~~~_~{........o",-....c!. I

LeI N Q 8 _ "17 '/'

Ddta: ~:'I tie maio d~ 'l.9~3.

"Oispoe l:iobre evento cultural denomlnacio
"Semana da 1111lgru~ao .1~porl~5u
erOS] I ", e d~ Qutrils pruvld~ncl~s".

A CiMARA MUNIClf'AL OE CURITIBA, CAPITAL DO ES'fAOO 00 PAI1AN&,
decretau e ell, I-'refel t ...•M;Jr:iclp<11, sanClono i:I segulote lei:

dia~ 12 e 10 de Junho
d~ cada ano 52r~ [:~Gtln~~o, no MLlnlcipiu de Curi [lb8, ~ com2rnora-
G~= du Iml!:rE~Ju JU~Dn25~ ;10 P~;5, sob ~ d~nomln~c~o de "Sem~n~
~~ Imrgr~c5c J~~ones~ ~o 3r~bl I N,

:';':2::';;,J :';,~:": s'tc no Artigo 11.1 :ierj Iflcluido
j:<.~.~~21·ID cf: c.: de i;)'J2;;t:::::; c,:ltur,;;15 do 1"1unICIf.llO, nos t2rmoS ('0
,;rtIS'::; 178, :'-.';::;0 V, C<? :"21 Urg.lnIG<l,

..••rt. 3Q C""t.."i~l :::"".t,~:.o. 1;!rn \/Igor nd data de
1'2vo5ad~s ~~ .dl ~~O~ICe2S CU(ltr.r io.

publ icaC3o,

1'..•.L:..CIG 23 U::: ('iAFiGU, ern (~1 (~e m<.;io de 1.~8:J.

!



58

ANEXO 2 - TRAl"lSICAO DO NUMERO DE IMIGRANTES JAPONESES

Transi~ao do numcro de imigrantes japoneses
(acul11ubJus)
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(lq!4-I~H!)
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hotitticul
dlimip.l(.i(I
i1~l'.lm

FONTE: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OFFICIAL WEBSITE. Disponivel
em: <http://www.mofa.go.jp/regionllatinJimage/f_4....Pjpeg> Acesso em: 15
de fevereiro de 200 I
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ANEXO 3 - COOPERACA.O TECNICA JAPA.O-BRASIL

Coopcra~iio tccnicajapiio-Brasil
~ Al.;umuhtdll <He 1988 c:::J l\o.:"unwhH..h..'Jm~ 1993

.\,,(tiu..:.... [ft,» [n.iu
dtC'Suym dtc*((i.ri~Ui di:Qi~

~rpe;.lhJ

Dluel!« (c..l\I(t .•••~ 1'ocfJi),l
l\JlIUi:llI:'"6 kiltiolil'" ~rt

p01ljtl~ ~(i(r;\;lhir;'.cn:o

FONTE: MINISTRY OF FOREIGN AFFAlRS OFFICIAL WEBSITE. Disponivel
em: <http://www.mofa.gojp/regionflatinlilllage/f_3yjpeg> Acesso em: 15
de fevereiro de 200 1
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ANEXO 4 - ATA DA II' SEssAo SOLENE

DA 3' SEssAo LEGISLATIVA
DA 12' LEGISLATURA

COMEMORA T1VA AO "DIA DOS IMIGRANTES JAPONESES E SEUS
DESCENDENTES"

REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 1999

Aos dezesscis dias do mes de junho de:: mil novecentos e noventa e nove, no
proprio do Legislativo. no Centro Civico, e realizada a Decima Primeira Sessao
Solene, em comemorarrao ao "Dia dos lmihrrantes Japaneses e sellS Descendentes",
confomlc Decreto~Legislativo n° 03/94. As dezenovc horas e quarellla e cinco
minutos, 0 Pn:sidente Israel Santana, "sob a protcl(ao de Deus", decJara aberta a
presentt: sessao, com a presenl(a dos Vereadores Carlos Raposo, Jose Montaro Filho,
Marcia Pen:ira, Osvaldo Moura e Raulino Lima, e das seguintes autoridades
compondo a Mesa: Sr. Takahiko Horimura., Consul Geral do Japao em Sao Paulo; Sr.
Taigi Takemoto, Presidente da Federa,ao das Entidades Nipo-Brasileira de Santo
Andre; e Dr. Newton da Costa Brandau, Oeputado Estadua1. Sob a regencia do
Illaeslro JQ Sargenlo Marco Antonio, a Banda Militar do Camanda de Policiamento da
Area Metropolitana 6 executa 0 Hina Nacional Japones, 0 Hina Nacional Brasileiro e
o HinD de Santo Andre. A st!guir, 0 Vereador Marcia Pereira, araoor alicia! desta
Cusa, cumprimenla as componentes tla Mesa e as represenlantes das diversas
entidades presentes citando-os nominalmente. Fala que solicitou esta sessao solene
para homenagear a comwlidade cuja rel<u;ao com esta cidade iniciou a partir de 1929,
com a chegada de quatro familias japonesas instaladas na Fazenda da Juta, hoje,
lardim Santo Andre. Hoje, residem em Santo Alllln:, aproximadamenle, lr~s mil
ramilias que conlribuem para 0 crescimento do Municipio. Diz que os brasileiros eslao
aprendendo com a cultura e com a fon;:a de trabalho dos japoneses. E feita uma pausa
para prestar homellagcTls a dais representanles da colOnia Nipo-Brasileira. A seguir. 0

Sf. Hangi Maki faz a leitura do curriculum do Sr. Kinzo Suzuki e da Sra. Misue AriIG,
homenageados escolhidos pela propria comunidade. Depois, estes recebem um cartfio
de prata dos Vereadores Israel S,mtana e .Marcio Pereira, respectivamente.
Prosseguincio, 0 Sr. Seiki ivlitsuz3.ua fala em nome da comunidade Nipo-Brasileira.
Ressalta que os japoneses se entrosaram rapidamente com os brasileiros e sentiram
I.HIUi wn ambiente propicio para a lula pela vida.

Ex.istem, hojc, na melT6pole, cerca de quatro mil familias exerccndo as mais
variadas profissocs, contribuimlo para 0 progresso do Municipio. Como pro va de
consolida9iio de layos de integra<;:ao entre Brasil e Japao, Santo Andre m1U1tem
Takasaki como Cidade-lrrm1. Na seqUencia, o(.;upa a tribuna 0 Sr. Takahiko Horirnura.
Fala que os prefdtos da Cidade tem cOlllribuido para 0 aprofundamento do
inter(.;ambio cullural c:nlTe0 Brasil e Japao apoiando COIll detenninayao as atividades
tlesenvolvidas pela Associacao Cultural Nipo-Braslleira de Santo Andrt! e demais
cntidades da Regiao do ABC. Diz sentir-se feliz em saber que, alTaVeSua atividades
dos japoneses e seus descendentes, 0 intercambio entre os dois paises vem-se
promovendo c estreitando cada vez mais os layos, e considera as atividades bastante
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sib'llificalivas para a construyao de wna rdayao amislosa e duradoura enln~ as uuas
nalYoes. RegistTada a prest::1l9a do Vercador Hiroyukl Minami, da Camara Municipal de
Silo Bemardo do Campo. A locutora. em nome da comunidade Nipo-Brasileira
con vida it todos para, logo apos 0 tennino do evento, prestigiar urn numero de danya
denominado "born odor;" que sera aprl!senlauo na parte.! ex lema da Camara e, em
seguida, sera oferecido um coquetei aos presentes. A seguir, 0 Ven:ador Marcio
Pereira oeupa a tribuna para fazer os ab'Tauecimentos it Btidgeslone-Firestom:,
patrocinador do coqudel. Finalizando, 0 Presidenle Israel Santana faz os
agradecimentos finais e ellcerra a sessao as vinte horas e quarenta e tn~sminutas. Eu,
Celina Emiko Nakasone Kinjo, Assistente de Taquigrafia. Atas e Anais, em
subshtuiyao, lavrei a presente Ata, que lida e achada confonne segue assinada pelo
presidenle e st!crd<lrios, devendo sel"aprovada na sessao ordinaria do dia vinte e dois
de junho de mil novecentos e noventa e nove.
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ANEXO 5 - EMBAIXADAS E CONSULADOS

EM8AlXADA DO JAPI\O EM BRASiLIA - DRAS[L
Etldcrc~o: SES - Av. d:lS Na~6cs - Qd. 811 - Lote 39 - Brasilia - OF - Brasil - Ccp: 70425-900
Tclcfonc: (0*"'61) H2-6866/6552 / 6543 / 6475 - Fax: (O*i<61) 242-0738
Expcdicntc: Segund.1 a Scxta 09:00 - 12:001 13:30 - 17:30
HITP: www.iaoao.org.br

CONSULADO GERAL NO RIO DE JANEIRO - RJ
ENDERE~O:Praja do rlamengo, 200 - 10 Alldar - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Ccp: 22209-900
Tclcfonc:«(),u-21)265-5252

CONSULADO GERAL EM SAO PAULO - $P
ENDERECO:Av. Palllist:l, 854 - 3 And:lr - Sao Paulo - SP - Brasil - Ccp: 01310-9[3
Tclcfonc: (0**11) 287-0100

CONSULADO GERAL EM RECIFE - P[
ENDERE(O:Av. D3ntas Barreto, 191 - J Andar - Recife - PE - Brasil - Ccp: 50010·]60
Tclcfonc: (0·"'81) 234-1299

CONSULADO GERAL EM CURITlllA - PR
ENDEREC;O:Rua Marcchal Dcodoro. 630· IS Andar· Conj. 180~ - Curitiba - PR· Brasil - Cep: 80010-010
Telcfone: (O**~ I) 22~·3861

CONSULADO GERAL Ettl PORTO ALEGRE· RS
ENDEREC;O:Av. 10ao Obi no, 467· Pctr6polis - Porto Alegre - RS· Brasil- Cep: 90470-150
Telefol1c: (0**51) 2J.1.·1135

CONSULADO GERAL EM l\lANAUS - AM
ENDERECO:Rua Fcreira Pena, n -Centro - Manaus - Al'-l- IJrasil· Cep: 69010·140
Tclefonc: (DUn) 232-2000

CONSULADO GERAL EM BELEl\l - PA
ENDERECO:TrJvessa Padre Eutiquio, 2112 - Belem· PA - Brasil· Cep: 66033..{)OO
Tclefonc: (0**91) 243·5377

CONSULADO GERAL HONORA.ruO EM BELO IIORrZONTE - MG
ENDERECO:Rua Jose Vieira de Mendonca, 30 II - Engcnho Nogueira - Delo Honzontc - rvlG - Drasi! - Ccp:
3131n-OOO
Tclcfonc: (0·*31) ~<)9·8899

CONSULADO 1I0NORA.RJO £M SALVADOR· BA
ENDERECO:Rua Pedro Lcssa. 14 - Ed. Vila Verona - Apt. 401 - Cancla - Salvador· BA - BrJsil· Cep: ·WllO-
010
Tclcfone: (0**71) 336-4074

El\"18AIXADA DO BRASIL £1\'1 T6QUIO
Embaixador: SE 0 Sr. Fernando Guimar:1es Reis
Endcreco: II - 12 - Kita-Aoyama 2 - Chome, Minato-Ku - Tol,,:yo 107 - JAPA..'J
Telcfonc: (00**813) 3~04-5211 • Fax: (00"'*SI3) 3405-5846
E-mail: brascmb@brascmb.orjp e Selor de Proma<;ao Comcrcial: secom@brasemb.orjp

CONSULADO G£RAL DO BRASIL EM TOQUIO
Consul Ger:!!: Sr. Ricardo Drumond de Mello
Endcr~o: GOl:Jnw Fuji l3uildillg. 2nd Floor 13-12, H.igashi GOlanda. I-Chomc

Shinagawa-ku· Toll."Yo 141, JAPAt'l
Telcfonc: (OO·*g 13) 5~gg-5451 /52 • Fax: (OO**R 13) 54R8-545H
E-nwil: consbras@gol.com

http://www.iaoao.org.br
mailto:consbras@gol.com
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ANEXO 6 - BRASiuA, 24 DE MAlO DE 1995

SAVDA<;:AO DO MIN1STRO DE ESTADO DAS RELA<;:OES EXTERIORES,
EMBAlXADOR LVIZ FELIPE LAMPREIA, POR OCASIAo DA
INSTALA<;:AO DO COMITE HONORA-RIO DA COMISSAO

ORGANIZADORA NACIONAL DAS COMEMORA<;:OES DO CENTENARIO
DA ASSINA TVRA DO TRA TADO DE AMIZADE, COMERCIO E

NAVEGA<;:AO ENTRE 0 BRASIL E 0 JAPAO.
E uma honra para todos nos do Itamaraty acolher mais uma vez Yassa Excelencia,
Senhor Vice-Presidl!Tlte da Republica, e lodos os Senhores, para abrigar esta cerimonia
de instalaQiio do Comile Honoraria da Comissao Organjzadora Nadonal das
Comt:morayoes do Centt!JUlrio cia Assinatura do Tratado de Amizade, ConH~n.:;ioe
Navegar.;ao entre 0 Brasil e 0 Japao.

o cenaria da diplomacia brasileira se presta admiravelmente bem a este inicio oficial
das comemorar.;oes do centenario da amizade e das rdayoes entre os dois paises.

o Tratado que serve;:de marco nesta trajetoria de unHio entre dais pavos, assinado em
Pans, em 5 de novembro de 1895, selatl 0 inicio do relacionamento diplom<i.ticoentre
o Brasil eo Japao, mas fez muito mais do que isso.

A partir desse Ato, escreve-Se uma historia hem suceuida de inlen::;a cooperat;;ao entre
as dua::; nayues, uma hi!:itolia construida a partir do componente humane introJuzidu
pela imigra9ao japonesa iniciada no comervo deste seculo.

Esse componente humano continua, cem anos depois. a Ler uma dimensao unica no
plano das nossas rela90es com a Japao, dando-Ihes uma forca insubstiLuivei e uma
nota vel fertilidade. Nada substitui a forrva dos lacos humano::; que se criaram e que
continuam sendo criados entre os dais paises.

Com as comemorarvoes do Centemirio? 0 Govemo brasileiro quer celebrar 0 passado de
suas relayoes corn 0 Japao, projetando esse passado no futuro promissor que se abre
diante de duas nacoes que crescern em importancia no cemirio intemacional.

Marcado, neste primeiro seculo, por forte componente economico e pelo fator humane
que aproxima e gera intt:rt:sses, 0 relacionamento bilateral vern rapidamente evoluindo
para incorporar uma dimensao politica mais expressiva. Em Brasilia e em T6quio
sabe-se que 0 Brasil e 0 Japao reunem potencial para operar de forma mais coordenada
n<l promorvao ua paz, do uesenvolvimenlo suslentavei, do bern-esteu social, do
desaImamento, da preservacao ambiental, da democracia e dos direitos humanos, por
exemplo.

Por todas essas razoes, 0 Govemo brasileiro decidiu desibrnar uma Comissao
Organizadora Nacional das comcmorayoes desses primeiros l,;em aTlOS de relayoes, da
qual faz parte este Comite Honorario.



o Itarnaraty SI! associa a este momenta rnarcante das comemorayoes que se iniciam.
Por isso, ao passar a palavra ao Vice-Presidente Marco Maciel para que proceda a
instalayao do Comite Honorario do Centemirio da Assinatura do Tratado de Arnizade.
Comercio c Navega<;ao entre 0 Brasil C 0 Japao, quero descjar a todos os seU$
integrantes muito exito no SI!U trabalho, pois do is povos amigos e inseparaveis
acompanham com inleresse e atencyaoa fOlTIm pda qual rnarcan:mos a passagem deste
primt:!iro cl!nteIHirio de suas rcia<;oes, iniciando um novo cicIo na amizade entre 0

Brasil e 0 Japao.

iVfuitoobrigado.




