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REFLETINDO SOBRE A IMIGRAÇÃO JAPONESA PARA O BRASIL

Você já viu esse símbolo nos jornais ou revistas da cidade? Você 

sabe por  que ele foi  construído?  Todo símbolo é uma representação e 

passa uma mensagem. Qual mensagem esse logomarca transmite?    

O  símbolo  da  IMIN  foi  criado  para  as 

celebrações,  em  2008,  do  centésimo  aniversário  da 

chegada  dos  imigrantes  japoneses  ao  Brasil.  Vamos 

imaginar  que  você  é  japonês  e  embarcou  no  navio 

Kasato-Maru, em 1908? O que teria levado você a  tomar 

essa atitude?

Dependendo  do  seu  lugar  no  navio  você  vai 

“ver” uma história nessa viagem (hoje sabemos que não 

Logomarca: s.f. PUB. 
1 Conjunto formado 
pela representação 
gráfica do nome de 
determinada marca, 
em letras de traçado 
específico, fixo e 
característico 
(logotipo) e seu 
símbolo visual 
(figurativo ou 
emblemático). cf. 
logotipo. 2 p.ext. 
representação visual 
de qualquer marca.
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existe  uma  única  verdade  em  história,  mas  vários  olhares  sobre  o 

passado. Todo conhecimento histórico é sempre uma reinterpretação do 

passado).

Kasato-Maru . Fonte www.wikipedia.org  Acesso em 08/11/2007

Imagine você entre as pessoas que imigravam do Japão para o 

Brasil no início do século XX, pensando em trabalhar, conseguir fortuna e 

voltar  logo  para  o  Japão.  Tinham uma  maneira  diferente  de  pensar  o 

mundo. Não sabiam falar a língua portuguesa, estavam acostumados a 

outros hábitos alimentares, vestuário e habitação. Quando chegaram no 

Brasil, como você imagina o encontro entre essas culturas tão diferentes?

Emigrar - saída do país ou região de origem. 
Imigrar – entrada num país estrangeiro ou região, para aí viver.
Migrar – mudar de uma região para outra dentro de um mesmo país. 

A IMIGRAÇÃO JAPONESA PARA O BRASIL

A imigração japonesa para o Brasil pode ser dividida em cinco 
períodos:

a) 1908 –  1923: chegada de trabalhadores para a lavoura cafeeira de 
São Paulo; os imigrantes esperam enriquecer e voltar rápido para o 
Japão;

b) 1924 – 1941: os imigrantes participam de projetos de colonização 
como o desenvolvido no norte do Paraná; 

c) 1953 – 1963: reaberta a imigração japonesa após a Segunda Guerra 
Mundial.  Durante a guerra os imigrantes no Brasil sofreram as 
conseqüências da participação do Japão no Eixo;

http://www.wikipedia.org/
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d) 1951 em diante: desenvolvimento de colônias em áreas de fronteira 
agrícola (como a Amazônia) e assimilação dos imigrantes na 
sociedade brasileira  

e) década de 1980 em diante: descendentes dos imigrantes voltam ao 
Japão como dekassegui (sair para ganhar dinheiro). 
(http://www.nihonsite.com.br/muse/traj/trajeto.cfm)

Neste texto vamos nos concentrar nos eventos que determinam a 

chegada dos primeiros imigrantes e na sua participação em projetos de 

colonização no norte do Paraná.

Atividade 1
Peça ajuda ao seu professor de Geografia e junto com seus colegas faça uma 

pesquisa sobre o que leva diferentes grupos de trabalhadores a imigrarem. 

Depois, dividam a sala em dois grupos e escolham um representante de cada 

grupo  que  “como  advogado”  defenderá  a  idéia  de  imigrar.  E  outro  que 

defenderá a idéia de permanecer no país de origem, no caso o Brasil. Após o 

debate a turma vota pela opção de imigração ou permanência no país.

a) A  saída: Japão na Era Meiji (1866-1912)

Os japoneses escrevem sua história contando o tempo em Eras 

(Era  Jomon,  Era  Yayoi,  Era  Kofun,  Era  Asuka,  Era  Nara,  Era  Heian,  Era 

kamakura, Era Muromachi, Era Azuchi Momoyama, Era Edo, Era Meiji, Eras 

Taisho, Aisho, Heisei). Cada período geralmente tinha o mesmo estilo de 

vida, relacionado a uma dinastia. 

Na  Era  Kamakura  (1185-1333)  surgiram  os  samurais  e  foi 

estabelecido o shogunato. Na Era Muromachi (1333-1568) o Japão  ocorre 

o  primeiro  contato  dos  japoneses  com  os  portugueses  e  com  o 

cristianismo. Na Era Azuchi Momoyama (1568-1600) ocorrem 

inúmeras  lutas  entre  os  shoguns.  Nesse  período  ocorreu  a 

unificação  do   Japão (adaptado  do  site 

www.japaobrasil.com.br, acesso em 08/11/2007).  

Na Era Edo (1600-1866) ou Era Tokugawa, o Japão se 

fechou  ao  exterior  e  Ieyasu  Tokugawa  dividiu  a  sociedade  em grupos 

sociais: samurais, donos das terras (agricultores), artesãos, comerciantes 

e  camponeses.  Esse  sistema  durou  mais  de  250  anos.  Na  Era  Meiji 

Shogum: do 
jap. Xogun, 
general. S.m. 
General, 
comandante-
chefe, no 
Japão

http://www.japaobrasil.com.br/
http://www.nihonsite.com.br/muse/traj/trajeto.cfm
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(1866-1912),  com a queda do regime de Shogunato,  o Imperador Meiji 

criou medidas para abrir o Japão para o ocidente.  Incentivou o comércio e 

mudou a base da economia que era a agricultura. Em 1868 o Imperador 

Meiji, então com 16 anos, assinou um juramento pelo qual deveria tirar o 

Japão da crise em que se encontrava. O imperador sofreu resistência de 

grupos  que  não  queriam uma  “abertura”  para  os  países  estrangeiros. 

Esses  grupos  temiam a expansão imperialista  do capital  inglês  que se 

aproximavam dos países e exploravam.

Com a centralização de poder nas mãos do imperador Meiji os 

Samurais  perderam  poder,  304  feudos entregaram  seu  poder  ao 

Imperador.  Os antigos Samurais  foram transformados em governadores 

das  províncias.  Foi  criado  o  cargo  de  primeiro 

ministro  e  secretário  de  Estado  também nas  mãos 

dos  samurais.  Só  que  eles  perderam  a  espada  e 

privilégios  que  possuíam.  Nessa  época  também foi 

criado o  ien,  as  ferrovias.  Foram abertos  os  portos 

aos  estrangeiros.  Essas  mudanças  levaram  alguns 

samurais  a  organizarem  movimentos  de  revolta 

contra elas. A eles juntaram-se trabalhadores rurais, 

agricultores  pobres,  cansados  de  pagar  pesados  tributos.  Nas  cidades 

também ocorreram revoltas. Muitos não tinham emprego e não queriam 

ser obrigados a prestar o serviço militar e a estudar.  As  insatisfações 

geraram revoltas e destruição em vários locais do Japão   (adaptado do 

Jornal Paraná Shimbun, publicado em 20/06/1998)   

O excesso de população, desemprego, o sistema de herança que 

garantia  a  terra  para  o  filho  mais  velho,  deixava  muitos  sem terra.  A 

solução foi a imigração. Nesse contexto foi criada uma política de Estado 

que incentivava a imigração, primeiro para regiões próximas, depois para 

a América. Havia interesse de resolver o desemprego e desenvolver uma 

política de expansão imperialista do Japão.

“O Império japonês interessado em expandir o seu território num primeiro 
momento  incentivou  a  emigração  para  a  Coréia,  Manchúria,  Ilhas 
Carolinas, Saipan, Yap e Palau“

Feudo:  b.  Lat. feudu < 
alt.  Al.  fiu,  fehu,  gado, 
propriedade
s. m. propriedade nobre 
ou bens rústicos 
concedidos pelo 
suserano ao vassalo, 
ficando este sujeito a 
certas obrigações e 
serviços, ao pagamento 
de tributo e a prestar-lhe 
vassalagem; por ext.  
posse exclusiva; coisa de 
que se dispõe.
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Jornal Paraná Shimbun, 20/06/1998. 

 Nessa conjuntura muitos japoneses vieram para o Brasil.  Mas 

havia  também  um  interesse  do  Brasil  nessa  solução.  Por  quê?  Como 

estava o Brasil naquela época?

b) Brasil em busca de mão-de-obra

No  final  do  século  XIX  o  Brasil  passava  pelo  processo  de 

transição  do  trabalho  escravo  para  o  trabalho  livre.  Os  cafeicultores 

paulistas,  principalmente,  estavam  interessados  na  mão  de  obra  dos 

imigrantes. Na década de 1870 o governo brasileiro resolveu promover e 

incentivar a imigração.  A presença de japoneses em território brasileiro já 

existia desde 1803, quando “náufragos” a caminho do Japão,  devido a um 

problema  no  mastro  do  navio  que  viajavam,  atracaram  em  “Nossa 

Senhora do Desterro”, hoje Florianópolis. Foram obrigados  a permanecer 

ali  por  dois  meses até retornarem ao Japão e contar o que viram. Em 

1870, em Salvador, um jovem estudante militar  que viajava num navio 

inglês para aprender como agiam os ingleses, cometeu harakiri (suicídio) 

característico dos samurais. E ainda encontram-se relatos que D. Pedro II 

teria tido um professor de ginástica japonês (OGUIDO, 1988).

Desde 1893 até 1908, quando chegou no Brasil o navio Kasato-

Maru, já havia contatos políticos e a presença de japoneses no Brasil para 

prepararem as estratégias de imigração. Pelos mesmos motivos políticos 

brasileiros também foram ao Japão. Como você pode ler no texto a seguir:

“O Brasil iniciou suas relações diplomáticas com o Japão, em 1895, com a 
assinatura do Tratado de Amizade, comércio e navegação, mas somente 
em  1897,  chegava  a  Yokohama  seu  primeiro  Vice-cônsul,  Aluísio  de 
Azevedo, romancista e diplomata brasileiro”. 

SATO,  Lilian  H.  Imigração  japonesa  para  o  norte  do  Paraná:  Assai  (1930-1980). 
Monografia (especialização  em História Social). UEL.  2000. Mimeo.

Num  primeiro  momento  os  fazendeiros  tinham  interesse  em 

contratar imigrantes europeus. Havia uma política de “branqueamento” da 

sociedade brasileira  e os imigrantes asiáticos sofreram discriminação. Isso 

atrasou a  chegada de japoneses.  Por  outro  lado,  o Japão,  no  final  do 

século  XIX  e  início  do  século  XX,  além  das  condições  citadas 
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anteriormente,  envolveu-se  em guerras  com  a  China  (1894-1895).  Em 

1905  entrou  em  guerra  com  a  Rússia.  Nessa  situação  aumentou  o 

desemprego  e  a  fome  e  a  pressão  para  a  imigração.  Em  1907  os 

fazendeiros paulistas e o governo assinam um contrato de imigração com 

Rio  Mizuno,  presidente  da  Empire  Emigration  Company,  empresa  que 

trouxe imigrantes japoneses para o Brasil no navio Kasato-Maru em 1908. 

Como  os  imigrantes  chegaram  ao  Brasil?  Qual  era  a  sua 

esperança?

c) a chegada ao Brasil

“(...) os que embarcavam para o outro lado do mundo traziam a esperança 
de fazer fortuna rápida e voltar o quanto antes para casa”.

(Emigrantes partem em busca de trabalho. Jornal Paraná Shimbun, 20/06/1998.)
 
Essa esperança era gerada pela propaganda realizada no Japão 

acerca  das  terras  brasileiras,  descritas  como  o  “paraíso”.  Wawzyniak 

(2004)  destaca  que  a  propaganda  enfatizava  exatamente  o  que  os 

candidatos  a  imigrantes  desejavam  e  não  possuíam:  terra  e  trabalho. 

Vendia-se o sonho de enriquecimento rápido e com isso alimentava-se a 

esperança  do  retorno  à  terra  natal  em  curto  tempo.  Os  imigrantes 

acreditavam que  no  Brasil  poderiam "debulhar  as  árvores  de  ouro  (os 

cafezais) e ganhar muito dinheiro" em pouco tempo. (SETO; UYEDA, 2002 

apud WAWZYNIAK, 2004, p. 54).  Tomoo Handa (1987) comenta que café 

era considerado como “a árvore que dava o dinheiro”.
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"Agora vamos, levando a família,  para a 
América do Sul" 

cartaz de uma companhia de imigração para 
divulgação no Japão. 1925 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Affiche_
%C3%A9migration_JP_au_BR-d
%C3%A9b._XXe_s..jpg

Atividade 2:

Na  aula  de  sociologia  discuta  sobre  o 
poder  da  propaganda  de  influenciar  as 
pessoas  e  espalhar  idéias.  Aplique  os 
conhecimentos  adquiridos  na  análise  da 
imagem  ao  lado  e  produza  um  texto 
coletivo  descrevendo  a  mensagem  que 
ela transmite para a turma.

Mas, será que foi fácil imigrar do Japão para o Brasil? Entre as 

doenças  que  afligiam  os  imigrantes  japoneses  nas  frentes  pioneiras, 

estavam  “As  “doenças  da  alma”,  como  diziam  os  antigos” 

(http://www.japaobrasil.com.br/historia_imigracao/index.php).  Algumas 

pessoas afirmam que houve um “choque cultural”.

Choque cultural é um estado de isolamento social, ansiedade ou 

depressão devido à dificuldade da pessoa em se adaptar a uma nova e 

diferente realidade cultural que ocorre quando muda de uma cultura para 

outra.  O  termo  descreve  o  estresse  experimentado  quando  se  toma 

contacto com uma cultura diferente, ou se reencontra a própria cultura 

após  uma  prolongada  ausência.  Esse  tipo  de  problema  costuma  ser 

freqüente  entre  migrantes  e  imigrantes,  mas  pode  também  ocorrer 

quando  as  circunstâncias  de  vida  ou  de  regime  político  mudam 

radicalmente dentro da mesma sociedade. Imediatamente após o contacto 

com a cultura diferente a pessoa pode experimentar um estresse pequeno 

e, durante algum tempo, até desfrutar de certos aspectos da nova cultura. 

Mas se a situação dura por um tempo maior pode haver um agravamento 

do estresse. Os sintomas e sinais associados com este estresse variam de 

uma pessoa para outra, mas seus sinais são a ansiedade, alterações do 

humor  e/ou  do  comportamento (Transtorno  de  Adaptação.  In: 

http://www.japaobrasil.com.br/historia_imigracao/index.php
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http://virtualpsy.locaweb.com.br/dicionario.php?ltr=C,  acesso  em 

27/11/2007)

 Você  acha  que  “choque  cultural”  é  um termo que  pode  ser 

utilizado na descrição das experiências iniciais dos imigrantes japoneses 

no Brasil?  Como foi a chegada dos imigrantes no Kasato-Maru?

“Os imigrantes viajavam elegantemente trajados com modelos ocidentais. 
Haviam trocado  os  quimonos  pelas  roupas  de  confecção  européia.  Os 
homens usavam chapéu ou boné, além de gravatas; e as mulheres, saia e 
camiseta pegada à saia, apertada na cintura por um cinto, luvas brancas 
de algodão e chapéu de modelo simples preso na cabeça por um elástico e 
ornado com grampo”.

Jornal Paraná Shimbun, 20/06/1998. A viagem.

“A primeira viagem longa de navio do Japão para o Brasil levou 62 dias 
no mar, sem  ver a terra... Para vir trabalhar na roça era preciso formar 
uma família,  e para isso muitas pessoas arranjavam casamentos sem 
considerar o gosto da moça. Tinha uma moça que não conseguiu gostar 
do seu noivo,  acabou se suicidando.  Isso foi  uma grande tragédia na 
viagem.  A  outra  foi  o  sarampo  que  assolou  os  passageiros.  Mil  e 
duzentas pessoas num navio... Quando dá sarampo não há criança que 
escape”. 

Fonte:  Depoimento  de  Mitsuko  Kawai. Acesso  em  12/11/2007. 
http://www.tvcultura.com.br/aloescola/estudosbrasileiros/entredoismundos/entredoismu
ndos3.htm 

Depois  de 52 dias de viagem e da chegada do navio Kasato-

Maru em Santos, os imigrantes (aproximadamente 800 imigrantes entre 

homens,  mulheres  e  crianças)  foram  levados  para  a  Hospedaria  dos 

Imigrantes em São Paulo e de lá para as fazendas de café.  Como será que 

viviam no Brasil, naquela época? 

“(...) tiveram que se habituar às casas toscas, de pau-a-pique e chão de 
terra batida. As camas foram improvisadas com galhos secos. E o tatami, 
substituído por sacos de palha de milho. Comiam arroz cozido na banha de 
porco, que detestavam, carne seca, que nunca tinham visto, e chuchu e 
mamão, abundante no campo. Os imigrantes foram obrigados a tirar o 
quimono, largar a tigela e o hashi (pauzinhos para refeições) e beber café 
no lugar de chá. Mais do que isto, foram obrigados a reaprender o modo 
de pensar o cotidiano e a falar um idioma incompreensível para eles. (...) 
Além  disso,  as  condições  de  trabalho  eram  péssimas,  em  locais 
desfavoráveis,  as  ferramentas  eram  diferentes  daquelas  que  estavam 
acostumados  a  manusear  e  os  fazendeiros  os  tratavam dentro  de  um 
regime de semi-escravidão”. (Jornal Paraná Shimbun, 20/06/1998)

http://virtualpsy.locaweb.com.br/dicionario.php?ltr=C
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“Aliás, nesse sentido, a diferença da alimentação marcou profundamente 
os anos iniciais dos imigrantes. O uso da banha de porco na culinária das 
fazendas era  o  maior  diferencial.  Estranheza mútua:  se os  brasileiros 
apreciavam o feijão temperado com toucinho,  os japoneses preferiam 
colocar açúcar e transformá-lo em oshiruko e, para valorizar esse caldo, 
punham  bolinhos  de  farinha  de  trigo  (como  se  fossem  moti).  Se  os 
brasileiros gostavam de carne seca, os japoneses preferiam as verduras 
(muitos  “matos”  foram  adaptados  para  refogados  ou  sopas)  e  as 
conservas (são famosos os tsukemono de mamão verde!)”.

http://www.japaobrasil.com.br/historia_imigracao/285.php, acesso em 27/11/2007

Os fragmentos  abaixo  descrevem,  na visão de uma imigrante 

japonesa, as condições de trabalho experimentadas:

“A vida no casamento começou com enxada e a  lata  d'água que a 
gente  tirava  do  poço.  A  gente  partia  lenha...  e  aconteciam  muitos 
acidentes, até machucando crianças. Eu tinha de puxar enxada junto 
com o marido o dia inteiro, e à tarde voltava para a casa um pouquinho 
mais cedo para fazer comida, dar banho nas crianças. Uma dureza que 
só imigrante sabe”. 

“Desde o início, fazendeiros e capatazes duvidavam da capacidade de 
adaptação  dos  japoneses  a  terra  tão  estranha.  No  entanto,  eles  se 
adaptaram rapidamente à vida nos cafezais e permaneceram por mais 
tempo  no  campo.  Os  japoneses,  atualmente,  são  responsáveis  pela 
maior  parte  da  produção  de  legumes  e  verduras  do  estado  de  São 
Paulo”. 

Fonte:  Depoimento  de  Mitsuko  Kawai.  Acesso  em  12/11/2007 
http://www.tvcultura.com.br/aloescola/estudosbrasileiros/entredoismundos/entredoismun
dos3.htm

c) A presença japonesa no Paraná

Devido  às  péssimas  condições  de  trabalho,  muitos  imigrantes 

fugiam das fazendas e buscavam trabalho onde pudessem guardar algum 

dinheiro porque o sonho era voltar para o Japão. 

A presença japonesa espalhou-se para todo o Brasil.  No início 

trabalhavam,  principalmente,  nas  fazendas  de  café  do  Estado  de  São 

Paulo; outros, com o tempo de trabalho e porque estavam organizados em 

cooperativas,  conseguiram  comprar  terras.  Alguns  grupos  conseguiram 

apoio do governo brasileiro, outros do governo japonês. 

Quando o governo proibiu o plantio de café (1932) no estado de 

São Paulo devido à crise mundial do capitalismo de 1929, os imigrantes 

http://www.tvcultura.com.br/aloescola/estudosbrasileiros/entredoismundos/entredoismundos3.htm
http://www.tvcultura.com.br/aloescola/estudosbrasileiros/entredoismundos/entredoismundos3.htm
http://www.japaobrasil.com.br/historia_imigracao/285.php
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japoneses se interessaram pelas  terras  do norte  do Paraná.  Alguns,  já 

estavam  em  Cambará  desde  a  década  de  1910.  Foram  trabalhar  nas 

fazendas da região (Fazendas Barbosa, Fazenda Karo e Fazenda Taquara). 

“Por  iniciativa  de  Yonekiti  Kira  e  Eiuti  Eda,  todos  os  japoneses  são 

convidados  a  fundar  uma  vila  japonesa.”   (OGUIDO,  1988,  p.75).  Nas 

décadas de 1920 e 1940 os japoneses de Cambará fundaram um hotel e 

investiram na industrialização – fábrica de macarrão, alambique, usina de 

beneficiar café, fábricas de farinha e de óleo (OGUIDO, 1988, p.76).

Leia o relato abaixo sobre a entrada dos imigrantes japoneses no 

Paraná: 

A entrada de imigrantes no Paraná ganhou novos contornos a 
partir de 1917, com a criação da Colônia Cacatu, em Antonina. O local foi 
uma  descoberta  feita  por  Takashi  Watanabe,  Jingoro  Hara  e  Seita 
Yassumoto, entre outros, que já trabalhavam em fazendas no interior de 
São Paulo. Um ano depois surgia a Colônia Cachoeira. 

No  Norte  do  Paraná,  uma  das  famílias  pioneiras  foi  a  dos 
Matsubara,  que  chegou  em  1925.  No  rastro  desse  núcleo,  veio  a 
colonização  de  Bandeirantes  com  a  fazenda  Nomura.  Os  pioneiros 
japoneses foram para Cornélio Procópio em 1928 e um ano depois, com o 
assentamento  de  outras  famílias,  nasceu  a  fazenda  Atomiya.  A 
colonização no Estado ficou estagnada até 1930, quando a Companhia de 
Terras  Norte  do  Paraná  pôs  à  venda  uma  faixa  estreita  de  550  mil 
alqueires, entre Jataí e Maringá. 

No mesmo ano em que a estrada de ferro chegou a Londrina, foi 
fundada em 5 de maio de 1935, por Koshiro Suzuki, a Colônia Esperança, 
em Arapongas. A 419 km de Curitiba, no Noroeste do Estado, nascia no 
final da década de 40 a cidade de Maringá, colonizada dentro dos planos 
da Companhia de Terras Norte do Paraná. Ela foi uma cidade planejada, e, 
hoje,  pode  ser  notada  aqui  e  ali  a  presença  dos  japoneses,  que 
começaram a chegar na região no final dos anos 30.

Fonte: http://www.japaobrasil.com.br/historia_imigracao/257.php, acesso em 
09/11/2007

Próximas aos  núcleos  de imigrantes  japoneses surgiram várias 

cidades no estado do Paraná, como por exemplo, Assai,  Uraí,  Rolândia, 

Bandeirantes, Maringá, Arapongas, Apucarana, entre outras.

Atividade 3:

Leia  os  textos  1  e  2  do  (a)  professor  (a)  de  geografia  e  responda: 

considerando as indicações – glebas e seções – em quais municípios do 

http://www.japaobrasil.com.br/historia_imigracao/257.php
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norte  do  Paraná  se  instalaram  os  primeiros  grupos  de  imigrantes 

japoneses? Localize-os no mapa.

TEXTO 1

“Em  Londrina  os  japoneses  se  fizeram   presente  desde  o  início  da 
ocupação compondo a primeira caravana de compradores de terras que 
chegou  em  dezembro  de  1929,  constituída  por  oito(8)  japoneses, 
acompanhados  pelo  Sr.  Hikomo  Udihara,  agenciador  da  CTNP;  os 
primeiros compradores de lotes rurais foram japoneses – Mitsuji Ohara, 
Toshio Tan, Masaharu Ohara e Masahiro Tamita, em março de 1930 na 
Gleba do ribeirão Cambé, ao preço de 450 réis o alqueire”.

José Garcia Gonzales Neto apud  SATO, Lilian. 2000.

TEXTO 2

“Para os colonos de origem japonesa foram reservadas áreas nas Glebas 
Cafezal, Bandeirantes, Seção Fuji, Seção Asahi, Seção Água do Elefante 
e  Seção  Boa  Sorte   (Bartira).  Na  Gleba  Cafezal,  hoje  Rolândia  o  sr 
Takashi Moori  e Jugoro Oki adquiriram  lotes de 30 alqueires no dia 
14/03/1932”. 

adaptado de SCHWENGBER, Cláudia Portelinha. Aspectos Históricos de 
Rolândia.Cambé, 2003.

d) Imigrantes japoneses em Rolândia (Paraná)

“Os primeiros lotes agrícolas (de Rolândia) foram comprados por 

japoneses em 1932” (SCHWENGBER, 2003, p. 36). 

A interferência de Hikoma Ujihara, representante da Companhia 

de  Terra  do  Norte  do  Paraná  (CTNP),  permitiu  que  fossem reservadas 

áreas, como a Seção Boa Sorte (Bartira), para colonos japoneses. 

Rolândia fazia parte de um grande loteamento – 550 mil alqueires 

– que iam da região de Jataizinho até Maringá, conhecida pelos japoneses 

como “Colônia Internacional do Norte do Paraná” (HANDA, 1987, p. 462).

Quando chegaram derrubaram a mata e plantaram arroz, feijão e 

milho.  Depois  é  que  construíam  as  moradias  feitas  de  palmito  com 

telhados  de  tabuinhas  de  pinho  ou  cedro.  Também partilharam  o  seu 

conhecimento,  em alguns casos  tão incorporados  aos  nossos costumes 

que parecem mesmo serem originários do Brasil. Veja o caso do caqui:

"Na vitrine da casa comercial  A Mascote, à rua 15 de Novembro, está 
exposta uma preciosa fruta originária do Japão e cultivada na chácara do 
Sr. Pedro Fonseca. A fruta merece ser vista. Chama-se kaki." 
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DIÁRIO DA TARDE. São Paulo, 15 abr. 1903 apud WAWZYNIAK, 2004, p. 89.

Um testemunho da presença marcante dos imigrantes japoneses 

e seus descendentes em Rolândia pode ser encontrado no conhecido livro 

de Portellinha, “Aspectos Históricos de Rolândia”, que constata:

“A partir de 1978, Rolândia vem sediando a “IMIM”, evento que comemora a 
chegada dos primeiros imigrantes japoneses  no Brasil”. (...) “A festa ocorre a 
cada dez anos, com a vinda para a cidade de autoridades (como o Príncipe do 
Japão) e do Brasil  (governador,  presidente).  Devido à visita do príncipe em 
Rolândia para as comemorações da IMIN,  a cidade é considerada solo sagrado 
para os descendentes de japoneses.”

SCHWENGBER, Cláudia Portellinha. Aspectos Históricos de Rolândia. Waricieri: Cambé, 
2003

Também em 2008, em diversas cidades brasileiras haverá um 

evento chamado IMIN 100 (veja o símbolo das comemorações ao início 

deste texto). Esse evento lembra a chegada do navio Kassato Maru e dos 

imigrantes  japoneses em 1908.  Muitos  de nós  somos descendentes  ou 

amigos e vizinhos de filhos, netos e bisnetos de imigrantes japoneses. 

Essa  é  uma  oportunidade  para  conhecê-los  melhor  e  a  sua 

(nossa) memória, pois como diz Freitas, “perder a nossa memória significa 

perder nossa identidade” (FREITAS, 2002, p.120).    
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Fonte:  Museu Municipal de Rolândia

Atividade 4:

1 - A imagem acima mostra a presença de famílias de origem 

japonesa em Rolândia-PR, no ano de 1935. Faça um texto destacando o 

que representa e qual o seu significado para o presente.

2 - Entreviste um issei, ou nissei, ou sansei, ou yonsei (imigrante 

japonês ou seus descendentes), para registrar a memória da imigração e a 

vida dos imigrantes na sua região.  Leve as informações coletadas para 

estudo na sala de aula. Vamos socializar o resultado do trabalho com o 

restante da escola?

3 - Para aprofundar o assunto aqui estudado, que tal a turma se 

organizar para assistir e debater esses filmes famosos? Procure identificar 

o olhar do diretor do filme, como ele caracteriza o tempo, o espaço e a 

ação dos homens. 

Gaijin  –  Os caminhos da liberdade  (1980,  Brasil,  direção  de  Tizuka 

Yamazaki). Trata da vinda de imigrantes japoneses para o trabalho nas 

fazendas de café no interior do estado de São Paulo. Por meio de uma 

história de amor (entre uma imigrante japonesa e um imigrante italiano) 
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aborda a condição de vida e a relação dos colonos japoneses com italianos 

e nordestinos.

Os sete samurais  (Shichinin no Samurai; 1954; Japão; direção de Akira 

kurosawa).  Enfoca o “feudalismo” no Japão. No século XVI, um veterano 

lidera sete samurais para defender uma aldeia constantemente saqueada.

Shogun (Shogun; 1980, EUA, direção de Jerry London). No século XVII, um 

aventureiro holandês se torna samurai e ajuda o senhor feudal (daymio) 

em sua  luta  para  receber  o  título  de  xogum (chefe  militar).  Ajuda  na 

caracterização do “feudalismo” japonês.
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PARECER DO MATERIAL DIDÁTICO – PROFESSOR ORIENTADOR – 2008

1. IDENTIFICAÇÃO

a) IES: Universidade Estadual de Londrina

b) Nome do Professor Orientador: Regina Célia Alegro

c) Nome do Professor PDE: Ivonete Aparecida Pazinato

d) Área/Disciplina: História

f) Título do Material Didático: Refletindo sobre a imigração japonesa para o Brasil

g) Caracterização do Material Didático: (X) FOLHAS ( ) OAC ( ) Outros (especifique):

2. INDICADORES PARA APRECIAÇÃO QUALITATIVA

O material é pertinente às propostas e demandas da educação básica no Paraná para o 

ensino de História no primeiro ano do ensino médio. O tema “imigração japonesa para o 

Brasil” está na ordem do dia devido aos festejos dos 100 anos da imigração. E no Paraná, 

particularmente  na  região  norte,  a  presença  marcante  dos  descendentes  nipônicos 

justifica a necessidade do debate do tema proposto em sala de aula.  Esse problema 

refere-se  à  vinda  dos  imigrantes  e  ao  encontro  entre  a  cultura  japonesa  e  a  aquela 

experimentada nos cafezais e nas frentes pioneiras no Brasil.

O material  apóia-se em pesquisa bibliográfica realizada durante o ano de 2007 e nas 

experiências  de  ensino da proponente.  O grau  de complexidade é compatível  com o 

ensino médio.  A organização textual  favorece a leitura,  compreensão e a reflexão do 

aluno sobre a construção histórica do conhecimento.

A execução é viável

3. PARECER CONCLUSIVO:

O material é adequado às normas estabelecidas para publicação no Projeto Folhas.

Universidade Estadual de Londrina. 

http://www.tvcultura.com.br/aloescola/estudosbrasileiros/entredoismundos/entredoismundos3.htm
http://www.tvcultura.com.br/aloescola/estudosbrasileiros/entredoismundos/entredoismundos3.htm
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Londrina, 12 de fevereiro de 2008. 

Regina Célia Alegro 

Professora Orientadora e Professora colaboradora RG 3126165/1

Parecer da disciplina de Geografia

Parecer da professora Janete de Oliveira Santos R.G. 3.471441-0

sobre o Folhas  Repensando a História da Imigração Japonesa para o Brasil, da 
professora IVONETE APARECIDA PAZINATO

11.1 PROBLEMA

A  problematização  atinge  os  objetivos  propostos,  pois  leva  o  leitor  a  se 
aprofundar na leitura e buscar mais sobre o tema proposto. E não só abre uma 
perspectiva com a geografia, mas pode ser explorado  amplamente.

11.2 DESENVOLVIMENTO DO TEXTO

Em relação a disciplina de Geografia o tema utilizado permite uma leitura muito 
ampla pois  está de acordo com o conteúdo estruturante Dinâmica Cultural  e 
Demográfica,  e  nos  permite  relacionar  o  objeto  de  estudo  que  é  o  Espaço 
Geográfico  com   os  conceitos  de  sociedade,  natureza,  território  ,  paisagem, 
região  e  lugar  ,  tanto  da  visão  do  imigrante  como  do  emigrante,  é  possível 
estabelecer paralelos entre as culturas, a paisagem e todos os seus elementos, 
abordar  as  formas  de  migração,  e  os  motivos  que  levam  as  pessoas  a  se 
deslocarem.  

11.3 PROPOSTA DE ATIVIDADES

A proposta de atividade incita o aluno a pesquisa. 

11.4 REFERÊNCIAS

As referências atende as exigências do objeto de aprendizagem folhas.
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Parecer da disciplina de Sociologia

Parecer  da  professora  Silvana  Banik  Rocha   RG  14185500  sobre  o  Folhas 
Repensando  a  História  da  Imigração  Japonesa  para  o  Brasil,  da  professora 
IVONETE APARECIDA PAZINATO

11.1 PROBLEMA

A situação problema atinge os objetivos propostos, pois leva o aluno a refletir 
sobre o tema e buscar na leitura saber mais sobre o assunto. E pode ser utilizado 
não só pela disciplina de Sociologia,mas como pela as demais.

11.2 DESENVOLVIMENTO DO TEXTO

Em relação a disciplina de Sociologia o folhas é pertinente porque é importante 
estudar os fatos sociais.  O problema parte da festa IMIN 100 possibilita estudar a 
maneira de agir dos  imigrantes japoneses e seus descendentes como colaboram 
para a formação da nossa sociedade. O Folhas possibilita investigar  e observar 
as características  da cultura japonesa e as características da cultura brasileira. 
Esse folhas está de acordo com o conteúdo: a  cultura e a indústria cultural.  O 
desenvolvimento dessas análises contribui para a compreensão da cultura como 
um fenômeno histórico, socialmente construído, revelando que a cultura não é 
natural, mas composta de comportamentos aprendidos que diferem no tempo e 
no  espaço  social.  Não  se  nasce  com  um comportamento  específico,  mas  se 
aprende com o processo de socialização.
É importante problematizar o conceito de cultura, no caso a cultura japonesa e 
sua influência na cultura brasileira e suas derivações. É importante para que  os 
alunos do Ensino Médio sintam-se cidadãos.
 

11.3 PROPOSTA DE ATIVIDADES

A proposta de atividade incita o aluno a pesquisa e a reflexão. 

11.4 REFERÊNCIAS

As referências atende as exigências do objeto de aprendizagem folhas.



18


