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Hotaru no hikari (Sob a Luz do Vagalume)

"Tomarumo yukumo kaguiritote

Katamini omou chiyorozuno ,Kokorono hashiwo hitokotoni sakikuto bakari utounari"

“Tanto aqueles que ficarão e aqueles que partirão de sua terra natal, 

têm somente esta oportunidade de dizer reciprocamente as centenas e milhares de 

sentimentos em um só canto – Cuide-se...Vou na frente...” (Tradução Livre)

"Tsukushino kiwami michino oku

Umiyama tooku hedatsu tomo

Sono magokoro wa hedate naku

Hitotsuni tsukusse kuni no tame"

“Sem se importar que seja da extremidade do sudeste ou do fundo do nordeste, 

mesmo que separados por mar e montanha ao longe, a devoção sincera se reúne 

para se tornar forte e servir à pátria” (Tradução Livre)



INTRODUÇÃO

 A comunidade nipônica, foco desta pesquisa, se localiza em Tomé-Açú, 

região central do estado do Pará, na qual se encontra a CAMTA, denominada também 

Quatro-Bocas, que é a sub-região da cidade onde se encontra a comunidade. Tomé-Açu 

é  um município  paraense  que  possui  fortíssima influência  nipônica.  No começo  do 

século XX, foi escolhida por agricultores japoneses que procuravam mesclar práticas 

modernas  e  tradições  milenares  de  cultivo  agrônomo.  São  produzidas  hortaliças  e 

cereais, porém, a cidade se destaca como a maior produtora brasileira de pimenta-do-

reino (índice que se mantém até hoje). No Brasil, em meados da década de 40, sob 

ditadura Varguista, os aliados foram favorecidos (E.U.A, Grã-Bretanha e França), de 

forma que os imigrantes dos países do eixo Alemanha - Itália - Japão foram perseguidos 

por  se  acreditar  que  eram  agentes  infiltrados.  Houve  campos  de  concentração, 

proibições  em expressar  os  costumes  ou  falar  o  idioma nativo  em todo o  território 

brasileiro.  Porém, Tomé-Açu,  pelo fato de estar no norte,  foi  favorecida por fatores 

como as barreiras naturais de difícil transposição e animais selvagens, além da baixa 

densidade  populacional,  ou  seja,  menos  influência  externa  e  fiscalização,  em 

contrapartida  com  o  sudoeste  do  Brasil.  Tome-Açu  tornou-se  centro  de  refúgio  de 

perseguidos, e com o término da guerra, um ambiente onde se manteve a prosperidade 

agrícola e cultural. 

A minha vinculação com o tema e/ou objeto de pesquisa foi resultado do meu 

percurso  de  formação  e  de  minhas  experiências  acadêmicas  e  profissionais.  Várias 

possibilidades surgiram à medida em que me imergi no estudo antropológico, somado 

com a paixão pelo ser nipônico e com um pouco de sorte. Em meados de 2013, fui 

selecionado para uma bolsa no museu Emílio Goeldi, onde trabalhei com os professores 

Antônio Maria, com catalogação de patrimônio, e Denny Moore, realizando um trabalho 

de  etnomusicologia  ao transcrever,  em partitura,  alguns cantos  do  grupo Gavião de 

Rondônia,  e  logo  percebi  as  qualidades  microtonais  dos  mesmos.  Neste  meio 

acadêmico, tive contato com a pesquisadora/professora Sônia Lumi, que aceitou meu 

pedido para fazer uma etnografia em sua terra natal, Tomé-Açu. Eu já havia estudado o 

idioma japonês no ICO (Instituto de Cultura Oriental) em Belo Horizonte e já possuía 

grande afinidade,  no que diz  respeito  às  tradições  e  simbolismo nipônicos,  quando, 

subitamente, me percebi imerso em contexto de alteridade no interior do Pará. Procurei 



entender como se manteve a identidade japonesa neste contexto, em contrapartida à de 

outros centros nipônicos.

Assim, farei uma descrição etnográfica de festas e eventos do cotidiano daquela 

população e procurarei interpretar suas ações coletivas, tendo por focos a moralidade, a 

etnicidade,  a reprodução social  do grupo (partindo de Bourdieu), a partir  da própria 

história da diáspora das famílias nipônicas que integram a comunidade e do caráter 

campesino do grupo. Assim como Segato (1993) demonstra, não se deve julgar a crença 

ou  a  racionalidade  de  nenhum  grupo,  apenas  relatar  suas  vivências  e  histórias, 

iluminadas  pelas  teorias  antropológicas.  Neste  estudo  também  será  pautada  uma 

discussão  da  interação  política  do  grupo,  delineando  as  relações  estruturais  e  uma 

abordagem histórica dos eventos. 

Trabalhei durante 5 anos em museus e galerias de arte como “arte-educador” e 

não posso deixar de trazer à baila minha experiência museal, no que tange à educação. 

Neste sentido, o visitante de grupos mais diversos (seja de UMEIS1 ao EJA2), deixa de 

ser  apenas  um interlocutor  e  se  torna  participante  ativo:  entendo  que  é  importante 

escutar, mas também intervir. O papel do arte-educador é trazer ativadores e fomentar 

discussões, desde que relativas ao espaço proposto. Gostaria de trazer à tona o trabalho 

realizado com escolas  primárias  e  secundárias,  fato que  perpassa este  trabalho:  não 

existe uniformidade de pensamento,  cada grupo tem suas próprias perspectivas e, ao 

trabalhar com temas históricos e antropológicos, temos desde o total desconhecimento 

do mundo até visões errôneas e preconceituosas. Acredito que não é no tempo de pouco 

mais de uma ou duas horas de visita que estes paradigmas serão quebrados, mas uma 

curiosidade e uma fome de conhecimento podem ser germinadas. 

Algo recorrente  em várias  classes,  especialmente  de  escolas  abastadas,  é  um 

certo  orgulho  da  descendência  imigrante,  especialmente  a  europeia.  Como  se,  ao 

romantizar o passado, houvesse a possibilidade de trazer à tona uma “nobreza perdida” 

e de legitimar o descendente. Ser descendente de um povo que veio de outro continente 

1�  Escolas para 5 anos de idade

2�  Escola para jovens e adultos



é motivo de orgulho? A nação brasileira também foi formada por pessoas sequestradas e 

escravizadas, algo que corre nas veias do país e não deve ser esquecido. 

Este  trabalho  trata  de  uma  migração  “tardia”,  do  final  do  século  XIX,  que 

refletiu  a  situação  econômica  e  social  dos  países  em questão.  Mas  o  que  leva  um 

indivíduo a cruzar um oceano ou, no caso dos imigrantes japoneses, três oceanos? Por 

qual motivo alguém abandona sua terra natal e seus conterrâneos para imergir em um 

ambiente desconhecido?

O  imigrante,  segundo  Sayad  (2000,  p.  152),  carrega  consigo  uma  única 

finalidade: o trabalho (com um fim em si mesmo) e não teria razão de ser se não fosse 

pela perspectiva de trabalhar  e poder retornar.  A imigração da força de trabalho foi 

sentida como algo provisório e foi tolerada, pela sociedade receptora, como algo que 

acontece  por  tempo  limitado,  ou  seja,  é  um instrumento  que  o  capital  utiliza  para 

garantir a diminuição de custos na esfera produtiva, mesmo que desagrade a população 

local.  Imigrar  é  mais  do  que  ir  e  vir:  é  viver  em  espaços  geográficos  diferentes, 

temporalidades dilaceradas pelas contradições entre dois universos culturais distintos, 

entre  contradições  sociais  do  e  no  novo  contexto.  Ser  um  imigrante  é  viver  em 

contradições de ser uma pessoa que está dividida em tempos e espaços divergentes:

Ao mesmo tempo em que se vive em um presente, sonha com 
algo ausente. É ser e não ser ao mesmo tempo; sair quando está 
chegando,  voltar  quando  está  indo.  É  necessitar  quando  está 
saciado. É estar em dois lugares ao mesmo tempo, e não estar 
em nenhum. É até mesmo, partir  sempre e não chegar  nunca 
(MARTINS, 1986, p. 45). 

De acordo com Sayad (2000, p. 153), o sentimento do retorno está intrínseco na 

essência do imigrante, uma vez que ele parte já focado em seu retorno, o que vem a 

corroborar a afirmação acima de Martins. O imigrante não se sente em casa quando 

imigra, e por mais demorada que seja esta sua permanência, e por mais que não ocorra 

um retorno, o sentimento da volta fica como que suspenso no tempo-espaço. 

Para a efetivação deste trabalho, foram feitas entrevistas no sentido de explorar o 

campo;  havia  um  roteiro  pré-estabelecido,  mas  estava  sujeito  à  flexibilidade  do 

momento. Não busquei respostas encaixotadas, mas sim um norte para começar a sentir 

quase  um século de  tradição.  Novas questões  emergiam à  medida  que  outras  eram 



respondidas. Para entender a memória, algo intangível, é preciso ter uma sensibilidade 

epistemológica  para  entender  a  multiplicidade  a  e  recorrência  de  percepções  àquele 

grupo, trespassadas tanto pela história oral quanto pela escrita. Nesse âmbito, a escrita 

japonesa não é  apenas  uma forma de  sedimentar  palavras  em um papel,  ela é  algo 

imagético e sensível. O ato de transmitir pensamentos para um papel deve possuir uma 

composição e uma poesia, uma mudança sutil em um ideograma; algo que pode passar 

despercebido a olhos ocidentais pode alterar completamente o significado daquela frase. 

A arte da escrita é considerada uma metáfora para a própria vida, assim, alternam-se 

pinceladas fortes com outras mais delicadas, variando o efeito, conforme a velocidade, a 

cor  da  tinta,  a  pressão  sobre  o  papel,  o  intervalo  entre  traços  e  o  próprio  material 

utilizado, assim, texto e contexto se tocam de forma indelével, sutil. Existe uma ordem 

de traços específica, o que aumenta a disciplina necessária daqueles que praticam esta 

arte;  eu,  como  aluno  de  japonês,  não  conseguia,  em  um  primeiro  momento, 

compreender  como o  processo poderia  afetar  o  resultado,  que  seria,  aparentemente, 

idêntico. 

No  decorrer  deste  trabalho  discorrerei  sobre  as  oficinas  de  shodo 書 道 史 

(caligrafia), algo que é ensinado coletivamente. Essa arte é produzida através da escrita 

com o sumi (tinta preta) e um pincel, sobre o papel, utilizando caracteres japoneses; é 

algo mandatório nas escolas nisseis, pois reflete a identidade de um povo. Este amor à 

escrita pode explicar a extinção do analfabetismo no Japão desde o fim do século XlX. 

No Shodo não há retoques, esboços ou correções, pois mesmo o "borrão" ou os espaços 

"falhos" sobre o papel poderão ser vistos como parte de uma totalidade, desde que haja 

um equilíbrio natural entre os caracteres e a composição como um todo. A essência está 

baseada  justamente  na  sutileza  de  alguns  trechos  e  na  intensidade  em  outros 

(YAMASHIRO, 1964, p. 12).

Tomei a liberdade de iniciar alguns capítulos com a brevidade de um haikai, que 

é uma forma poética que valoriza a concisão e a objetividade. Pequenos poemas que 

expressam não só a delicada sensibilidade oriental, mas as reações humanas ao mundo 

que os cercam. É a arte de dizer o máximo com o mínimo de palavras, que capta um 

momento  de  experiência,  um  instante  em  que  o  simples  subitamente  revela  a  sua 

natureza interior e nos faz olhar de novo o observado, a natureza humana e a vida. Estes 

poemas são projetados para transmitir a essência de uma experiência em um formato 



curto. Os poemas têm três linhas, contendo, na primeira e na última, cinco caracteres 

japoneses (totalizando sempre cinco sílabas), e sete caracteres na segunda linha (sete 

sílabas), podendo ter variações nas diferentes línguas com versos mais curtos ou mais 

longos. Peço desculpas ao leitor por escrever de forma neófita, pois busco abraçar temas 

de  grande  amplitude  em  poucas  páginas,  e  assim  também  procuro  desenvolver  o 

presente exercício etnográfico com a brevidade de uma flor de  sakura. No capítulo 1 

disserto sobre as vicissitudes migratórias, desde as origens do campesinato no Japão 

Feudal até o choque com a modernidade, a colonização predatória no Pará e o papel do 

camponês  como  bastião  do  trabalho  e  as  idiossincrasias  daqueles  que  foram 

confrontados com um novo  não-lugar.  No capítulo 2 disserto  sobre o  undokai,  que 

transmite a simplicidade dos jogos públicos como uma forma de perenizar a identidade. 

Também escrevo impressões do campo ao ser confrontado com o memorial e com a 

associação  cultural  Nipônica.  No  capítulo  2.2  observo  como  o  museu  pode  ser 

ressignificado para não ser apenas um guardião de memórias, mas também um núcleo 

em expansão constante e vívida. No capítulo 2.3. entendo como a reverência e o sorriso 

podem  transmutar  a  experiência  etnográfica  ao  perceber  que  a  etnicidade  possui  a 

composição  de  uma  poesia,  sendo  a  mudança  mais  sutil,  algo  que  pode  passar 

despercebido, alterar percepções do entorno e de si mesmo. No festival do  tanabata 

pude me imergir nas redes latourianas. Por último, no capítulo 3 faço breves reflexões 

que não encaixaram no corpus do trabalho, mas que podem se desdobrar em algo maior, 

seja intercalar o conceito de exilado com o de imigrante, refletir sobre o sincretismo 

religioso ali presente ou, até mesmo, sobre os descendentes que remigraram para a terra 

de seus ancestrais e suas perspectivas diante de um mundo que é seu, mas que também é 

estranho. 



CAPÍTULO 1 – A IMIGRAÇÃO JAPONESA AO PARÁ

Neste capítulo tratarei de expor um breve panorama do processo migratório de 

japoneses ao interior do estado do Pará. Qual foi o prefácio da imigração em massa? Ao 

se pensar o contexto global que confluía com esta imigração, pode-se pensar, partido de 

Marshall  Berman,  o  conceito  de  modernidade  como  uma  experiência  compartida 

globalmente  no  que  diz  respeito  à  percepção  espacial  de  si  e  da  compreensão  das 

possibilidades e perigos do mundo. Esta nova forma trouxe mudanças vertiginosas no 

status quo, porém, os meios de transporte e produção e comunicação, além de novos 

paradigmas científicos, aproximaram lugares longínquos. (BERMAN, 1986, p.22)

1.1. Origens: campesinidade na história japonesa

Em 1192 vigorava, no arquipélago japonês, o regime político do xogunato. O 

Japão era dividido em diversas unidades administravas, os Hans, que se assemelhavam 

estruturalmente aos feudos da Europa Medieval, porém subdivididos em clãs. A ordem 

era  mantida  por  um samurai,  que  toma o título  de  xogum,  um líder  militar  que  se 

sobrepunha ao  próprio  imperador,  tornando-o uma figura  meramente  administrativa. 

Este  regime  só  foi  abolido  em  1868,  quando  houve  uma  abertura  a  influências 

ocidentais (COGGIOLA, 2008, p. 122). 

Existia um temor coletivo sobre as influências de práticas religiosas católicas 

que desencadeou o fechamento para bandeiras estrangeiras, o que só foi abolido em 

1853, próximo da data do fim do Xogunato. Essa abertura foi feita à força pelos EUA, 

que proferiu um ultimato de ataque. O arquipélago era um ponto estratégico de obtenção 

de suprimentos e reparos navais. A ocidentalização foi inevitável, os hábitos feudais 

foram abolidos, e buscaram-se técnicas e estruturas para produção semelhante à dos 

povos estrangeiros, como uma forma de supremacia e oposição às potências globais; 



buscou-se,  como  nunca,  estabelecer  elementos  comuns  ao  povo,  especialmente  a 

linguagem, escrita e a religião xintoísta, de base nacionalista.

Os sujeitos dessa pesquisa, primordialmente camponeses, são permeados pelas 

mudanças sociais e econômicas ao longo dos séculos, mas são sujeitos ativos, apesar de 

muitas  vezes  oprimidos,  de  forma  que  o  final  do  xogunato  coincidiu  com revoltas 

camponesas em massa, já que as bases rurais da sociedade japonesa sedimentavam a 

sustentação da sociedade como um todo. (ORTIZ, 2000, p. 168)

 A caracterização  da  economia  seguiu  até  meados  do  século XIX o  modelo 

feudal,  marcado por  uma rígida  estrutura hierárquica.  A maioria  dos  súditos  era  de 

origem campesina,  sendo levados por  toda uma conjuntura de fatores,  estreitamente 

ligada às relações de trabalho, a habitarem em áreas rurais. Quando se buscam as raízes 

das revoltas, pode-se perceber um aumento drástico dos impostos que recaíam sobre os 

camponeses;  os  antigos  domínios  feudais  Han foram  transmutados  em  distritos 

administrativos Ken.  A diferença essencial é que ao invés de pagar em produção para 

um senhor  feudal,  dever-se-ia  pagar  diretamente  ao  império,  em moeda.  A reforma 

estrutural  não  transformou  as  estruturas,  pois  uma  nova  classe  dominada  surgiu, 

constituindo os shoen (latifúndios) (ORTIZ, 2000, p. 170). 

A ideia  mesma da  restauração  infiltrou-se  em todas  as  camadas  sociais  e  a 

revolução se realizou com o apoio da opinião pública. Eis porque a obra restauradora 

teve  um êxito  completo  e  não  parcial  ou  temporário.  Aboliu-se  a  rígida  divisão de 

classes e quase nada sobrou do antigo regime. 

Em 1870, foi autorizado o uso de sobrenome aos lavradores e  chonin que, até 

então, somente tinham prenome. No ano seguinte, foram libertados os "eta", que não 

eram considerados gente. Desde essa data, os "eta" ficaram em pé de igualdade com os 

"heimin".  No  registro  civil,  manteve-se  a  distinção  de  "nobres"  (kwazoku), 

"descendentes de samurais" (shizoku) e "povo comum" (heimin), mas todos se tornaram 

iguais  perante  a  lei  (ORTIZ,  2000,  p.  172).  Porém  as  classes  que  eram  abastadas 

continuaram “diferentes”, mesmo sendo “iguais” em um sentido social, manteve-se uma 

superioridade moral,  devido à  força da tradição.  Houve uma constituição,  porém os 

princípios autoritários mantiveram-se:



(...)  Reservamo-nos  o  direito  de  decidir,  de  modo supremo e 
exclusivo, os assuntos civis e militares. A dignidade e felicidade 
da nação reclamam a interferência de Nossa elevada função (…) 
promovendo paz ao nosso povo, e, no exterior, a glória da nação. 
(…) Como já se declarou a existência de relações com países 
estrangeiros  implica  em  problemas  muito  importantes.  (…) 
Portanto nos assistam unindo vossas forças  desdobrando todo 
vosso zelo para o bem do estado. (CHISNEAUX, 1976, p.126 – 
Texto imperial de 21 de março de 1868).

A figura do estrangeiro servia de figura para a qual o devastado e fragmentado 

país  deveria  se  unir  (ORTIZ,  2000,  p.  173)  na  construção  do seu  unificado Estado 

Nacional. A modernidade trouxe um dilema: em que medida ela não seria sinônimo de 

ocidentalização? Seria a perspectiva de uma visão global algo padronizante? A solução, 

conforme Ortiz, foi ligar as técnicas do exterior, o profano, com o caráter sagrado das 

tradições  japonesas.  Apesar  da  “modernidade”  oferecer  traços  de  uma  economia 

capitalista,  a  lógica  da  organização  social  não  permeou  a  individualização,  os 

camponeses não foram transformados pela racionalização do capitalismo, não deixaram 

seu modo de vida original (MANHEIM, 1986, p. 94). 

1.2. Tomé-Açu: “um gigante na selva”

“Salve o sol que ilumina esta terra, (...) Município de trabalho e de progresso.”

Trecho do hino de Tomé-Açu.

A colonização do território Paraense, desde o período colonial, possui as mesmas 

características de exploração portuguesa, ou seja, extrativismo predatório e exportação 

de recursos naturais. Como a renda obtida a partir destes empreendimentos dificilmente 

é distribuída para população, temos, no Pará, péssimas condições de vida do povo em 

geral. Mas, paradoxalmente, devido a uma iniciativa nipônica, formou-se a CAMTA, a 

atual Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, que constitui o arranjo produtivo, único 

e local, mais efetivo em território paraense (TAFNER, 2010, p. 121). O município tem 

atualmente 63.000 habitantes, dos quais apenas 1.362 são japoneses ou descendentes de 

imigrantes.



Fundamentalmente, foi  em 1929 que a Companhia Nipônica de Plantação no 

Brasil  instalou-se em Tomé-Açu e trouxe os  primeiros  189 colonos (43 famílias) e, 

consequentemente, a técnica de plantio intensivo, adotada depois pelos Brasileiros. A 

razão desta imigração foi de acordo comum, já que o Brasil precisava de mão de obra 

para que  houvesse o desenvolvimento na Amazônia e,  o Japão,  devido a uma crise 

histórica, que será explorada posteriormente, tinha um excedente de camponeses que 

viviam precariamente (TAFNER, 2010, p. 127).

Hachiro Fukuhara, técnico responsável por questões geográficas, investigou a 

navegabilidade dos rios da região, que eram a única forma de transporte e no fim dos 

trabalhos lhe foram dados 600 mil hectares de terra em Acará, 400 mil hectares em 

Monte Alegre e 3 lotes de 10 mil hectares em Marabá. Destas, Acará é a região que 

atravessa o município de Tomé-Açu, fundado, propriamente dito, em 22 de setembro de 

1929.  Em um primeiro momento,  o  que  se  sucedeu foi  um fracasso de produção e 

muitos óbitos devido à malária, tanto que um dos navios que chegaram teve de voltar. 

Além disto, as regiões de Monte Alegre e Marabá foram retomadas pelo governo 

brasileiro  com a  alegação  de  que os  imigrantes  não estariam cumprindo suas  cotas 

produtivas (TAFNER, 2010, p. 129). No começo, foi escolhido o cacau para plantio, 

mas muito  da  safra  se  perdeu,  restando trabalhar  basicamente  com uma postura  de 

subsistência  baseada  em  arroz  e  hortaliças.  Frente  a  isso,  foi  fundada,  então,  a 

Cooperativa  de  Hortaliças,  em  1931,  ou  seja,  os  imigrantes  recorreram  ao 

cooperativismo, exportando hortaliças para Belém (TAFNER, 2010, p. 130). 

Sousa (2009, p. 55) observa que o cooperativismo ocorre quando sociedades de 

pessoas  trabalham  de  forma  recíproca,  contribuindo  com  bens  ou  serviços  para  o 

exercício  de  uma atividade  econômica,  de  proveito  comum,  sem objetivo  de  lucro. 

Ocorre,  normalmente,  como  uma  reação  a  uma  situação  econômica  desfavorável  e 

sucede para que todos os comunitários possam adquirir o capital e os meios de produção 

necessários à sua própria sobrevivência (SOUSA, 2009, p. 1-5). 

Apesar  deste  esforço  maior,  fatores  tais  como  o  aumento  da  população, 

dificuldade de implantação de uma cultura que se adequasse à região e baixo valor de 

produtos  agrícolas  tornou  a  vida  em  Tomé-Açu  quase  que  impraticável.  Foi  neste 

contexto que foi implantado o plantio de pimenta-do-reino (TAFNER, 2010, p. 132). 



Observa-se  que,  no  espírito  e  cultura  japonesa,  toda  a  energia  da  coletividade  é 

direcionada  a  uma  determinada  direção  ou  ação,  e  quando  se  falha,  lança-se 

imediatamente  mão de  outro  meio,  ou  seja,  uma ética  de  alternativas  (BENEDICT, 

1972, p. 224-225) ou então uma rigorosa ética situacional (p. 258).

As  terras  não  eram  ricas,  tivemos  de  desmatar  tudo  e  das 
famílias  que tinham aqui  na época dividíamos,  os  lotes  eram 
distribuídos  por  sorteio.  Quando  tínhamos  tempo  jogávamos 
baseball; nós mesmos fazíamos as bolas com couro e os tacos 
com árvores como jenipapo e goiaba. (Sr. Hajime, 87, integrante 
do primeiro navio a aportar em Tomé-Açu, entrevista concedida 
dia 11/07/13)

A prosperidade tornou a cooperativa o centro da comunidade. Aos trabalhadores, 

voltados para uma maior produção, foi garantida certa autonomia e grande estabilidade 

econômica, além da modernização do sistema agrário. Pensou-se que o cooperativismo 

poderia  ser  a  solução  para  a  colônia  até  que,  sete  anos  depois  da  fundação  da 

Cooperativa Agrícola do Acará, esta foi confiscada pelo governo brasileiro devido à 

Segunda  Guerra  Mundial.  A  cooperativa,  administrada  por  funcionários  não 

comprometidos com a empresa, logo ficou praticamente estagnada (TAFNER, 2010, p. 

136),  sendo  recuperada  pelos  descendentes  de  nipônicos  no  final  do  conflito  e 

modernizada;  primeiramente foi  renomeada União dos Lavradores,  visando sanar  os 

problemas da colônia, e depois, por se encarregar de todas as etapas produtivas de forma 

autônoma, passou a se chamar Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu (CAMTA) 

(LEANDRO e TAFNE, 2008, p. 17).

Vincent (1982, p. 377), ao analisar as sociedades agrárias, observa que se deve, 

metodologicamente,  valorizar  o  estudo  de  pequenas  unidades  espaciais,  de  forma  a 

analisar variações ao longo do tempo, ao invés de buscar totalidades homogêneas. A 

verdadeira  análise,  então,  estaria  na  interação dos  indivíduos,  entre as  regularidades 

organizacionais e as regras estruturais (p. 379). Ao analisar uma sociedade agrária como 

fluxo organizado deve-se considerar o movimento das pessoas,  ou seja, mudanças e 

permanências  de  pessoas  (mortes,  casamentos,  etc),  as  conexões  com  o  passado, 

perceber o processo histórico de acordo com as mudanças políticas e econômicas que 

transformam a sociedade rural. E, finalmente, perceber o contato com o exterior desta 

sociedade,  não  tratá-la  como  um elemento  isolado  e  investigar  redes  e  campos  de 

atividade (p. 380).



Em Tomé-Açu, cada família é autônoma e cultiva sua propriedade no interior do 

município, porém, existe um forte vínculo com o restante da comunidade, que ocorre 

através da associação cultural, do templo budista e da cooperativa (PAUL, 1993, p. 177) 

e,  com  um  maior  poder  de  acumulação,  já  que  a  produção  de  Tomé-Açu  atinge 

mercados  internacionais,  os  habitantes  passaram  a  ter  outras  preocupações,  e 

começaram  a  investir  efusivamente  em  educação,  saúde  e  transporte,  gerando  um 

grande desenvolvimento nessa região (KATO, 1994, p. 35), o que também alterou a 

forma de sua reprodução social. E ao redor dessas instituições, observa-se o trabalho em 

comunidade, a austeridade econômica dos moradores, o cooperativismo. 

(...) já nos primeiros anos da década de setenta, em função da 
crise que ocasionou uma contração significativa no volume de 
produção, a monocultura da pimenta cedeu lugar ao incentivo do 
cultivo  diversificado  de  produtos  agrícolas.  Conforme  os 
Relatos Históricos da Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu 
– CAMTA, já nos anos de 1950, quando 95% dos cooperados 
estavam  subordinados  à  produção  exclusiva  da  pimenta,  “a 
Cooperativa  estimulava  para  que  partissem para  policultura  e 
assim,  precaverem-se  contra  as  flutuações  de  preços  do 
mercado. Esta necessidade se tornou premente com a aparição 
da doença (WATANABI, 2009, p. 77).

Para entender elementos relativos aos processos de imigração japonesa para o 

Brasil,  ressalto  a  campesinidade  como  valor  essencial  do  imigrante.  Durante  os 

primeiros anos, críticos, da colônia existia grande autonomia da vida social, já que havia 

um  momento  de  quase isolamento.  A agricultura  foi  trabalhada  de  forma  a  estar 

profundamente inserida em um território. Tomé-Açu se tornou, mesmo permeado de 

adversidades,  o lugar de vida e de trabalho,  onde os Japoneses desenvolveram uma 

forma de sociabilidade específica, que ultrapassa os laços familiares e de parentesco. 

Uma  coletividade  rural  que  depende  do  estabelecimento  de  seu  meio  natural:  a 

população local utiliza o território para sua subsistência, mas também é a unidade de 

habitação,  de  residência,  o  quadro  de  vida  familiar  e  social,  mesmo diante  de  sua 

reduzida dimensão e instabilidade da população (JOLLIVET e MENDRAS, 1971, p. 

209). A história agrária Japonesa pode ser analisada como uma luta dos camponeses 

pela posse total da terra, libertando-se dos direitos senhoriais feudais e das servidões 

imperialistas coletivas, como visto no cap. 1.1. Compreende-se, assim, a importância 

que assume para o camponês a propriedade familiar da terra (MENDRAS, 1984, p. 81). 

Uma das  dimensões  mais importantes  na percepção dos camponeses  Japoneses  está 



centrada  no  esforço  para  constituir  um  território  familiar,  um  lugar  de  vida  e  de 

trabalho, capaz de guardar a memória da família e de reproduzi-la para as gerações 

posteriores.  A migração tem aqui duas faces: a esperança e o fracasso. A existência de 

uma  fronteira  agrícola,  no  interior  do  país,  foi  a  condição  que  permitiu  a  estes 

camponeses garantir  a autonomia do seu modo de vida,  especialmente,  pelo fato da 

existência de terras livres, compradas e acessíveis (MEDRAS, 1976, p.77). Os primeiros 

colonos viveram um bastião de fronteiras; diante do isolamento surge a necessidade de 

autossuficiência e a campesinidade, porém, por outro lado, o risco do fracasso sempre 

foi  intenso  e  constante.  Nesta  trajetória  em busca  de  novas  terras,  além de  ter  que 

enfrentar as dificuldades inerentes ao próprio deslocamento e à instalação em um local 

desconhecido, o grande desafio consistia em vencer as mesmas condições de que se 

tentava escapar.  Porém possuíam uma “liberdade”: “que é não se sujeitar ao outro, ao 

ritmo ou às condições de trabalho de outro, nesse aspecto, possuir um pedaço de terra 

retira o camponês da condição de assalariado, da sujeição, da humilhação, do cativeiro 

que se estabelece quando não se possui liberdade” (WOORTMANN, 1999 p. 44).   A 

colônia divide-se em uma área comunitária, sendo que cada um dos lotes dos colonos 

foi divido em forma de sorteio. Quando alguém morria ou ia embora este espaço era 

redividido de forma idônea mais uma vez; são as amarras das adversidades e do senso 

de sobrevivência que se transmutaram em laços, em afinidades, reciprocidade e honra. 

Por volta de 1960, o Pará foi "redescoberto": o presidente Juscelino Kubitschek, o 

mesmo que  concedeu  anistia  aos  que  não  acreditavam no  fim  da  guerra,  construiu 

Brasília e, paralelamente, construiu rodovias radiais ligando diversas regiões do país à 

nova  capital,  sendo  a  rodovia  Belém-Brasília  uma  delas.  Mudou  a  temática  de 

transportes no Pará e na Amazônia, que era quase completamente fluvial, e passa a ser 

rodoviarista. Essa estrada facilitou o escoamento de produtos e pessoas em direção ao 

Distrito Federal e ao resto da nação, porém, a abertura de uma estrada atravessando a 

Colônia Tomé-Açu (PA) ocorreu apenas em outubro de 1976, durante as explorações 

militares na Amazônia (PAUL, 1993). Desta forma, toda a produção de Tomé-Açu teve 

um escoamento fluvial primário até Belém e, em seguida, pela rodovia Belém-Brasília. 

A ênfase pelo desenvolvimento para a Amazônia, por sua razão histórica, se engendrou 

em um contexto econômico internacional  específico; as relações entre os produtores 

rurais  e  o  governo  vigente  motivaram  um  tipo  peculiar  de  desenvolvimento  e 

escoamento da produção agrícola. Quais fatores estruturais e institucionais importantes 



expressam a realidade econômica e social da Amazônia e, por extensão, da comunidade 

de  Tomé-Açu?  Produzir  para  o  mercado  não significa  tampouco  estar  integrado  ao 

mercado  e  muito  menos  estar  integrado  à  sociedade  nacional,  no  que  se  refere  às 

tendências dominantes desta. Não significa nem mesmo pertencer à nação: “(...) cada 

coletividade reage a sua maneira e tenta preservar sua originalidade, de tal forma que a 

própria  sociedade  global  também  se  modifica  profundamente.  Este  ajustamento 

recíproco e a dinâmica específica da sociedade industrial contribuem para modelar os 

traços essenciais da civilização de amanhã” (WOORTMANN, 1994. p. 55). 

Seria a industrialização uma ameaça ao coletivismo interno da família  e o poder de 

coerção da comunidade? Na colônia, o nosso não corresponde ao “nós”, e lá não se 

trabalha  por  si,  trabalha-se  para  a  cooperativa  e  pela  cooperativa,  pois  é  esta  que 

determina  o  processo  de  trabalho,  seja  enquanto  forma  de  cooperação,  seja  como 

procedimento técnico. A cooperativa é um “novo patrão”, mas um patrão  sui generis 

que multiplica e retorna o que se tem, ao invés de escoar apenas. Sua ordem social é, no 

entanto, de caráter mais holista do que individualista; para eles a terra não é mercadoria, 

e sim, patrimônio da família, e garantir sua integridade é ponto de honra para pessoas 

morais governadas pelo senso de honra (WOORTMAN, 1999, p.15).

A ação  camponesa  em  uma  perspectiva  de  produção  para  o 
mercado não significa em si  uma modernização no plano dos 
valores, ou seja, o camponês pode produzir para o mercado com 
o intuito de se manter no campo observando a terra como um 
patrimônio da família, sendo assim, esse camponês está ligado a 
terra  na  medida  em  que  ela  expressa  o  valor  família 
(WOORTMAN, p. 68).

Como  dito,  a  população  de  cametaenses,  que  já  existia  no  local,  aumentou 

exponencialmente as possibilidades econômicas e facilidades de acesso. A exploração 

na Amazônica tem a tendência de ser de cunho predatório. É por meio da tentativa de 

imposição  externa  que  se  criou o Brasil,  e  assim,  se  criou a  Amazônia,  ou  o mito 

construído dela, a imagem romântica e pouco realista de um cenário específico que se 

constitui de natureza, pessoas e história. A simples tentativa de se impor um modelo 

idealizado e historicamente determinado fora de nossas fronteiras, e mais importante 

que isso, fora de nossa veia cultural, trouxe à Amazônia um problema que se repete por 

todo o território nacional,  mas que se mostra  acentuado na floresta,  porque nela  as 

disparidades se mostram ainda maiores. 



Utiliza-se,  para  definir  a  Amazônia,  a  noção  de  “santuário”  e  de  “última 

fronteira”  (GONÇALVES,  2001,  p.  16).  Atualmente,  nota-se  que  os  chamados 

“civilizados”  e  “urbanos”,  ainda  da  mesma  nacionalidade,  relacionam-se  com  a 

Amazônia como se esta fosse um “quintal” que serve apenas para extrair e extrair sem 

lidar com questões de preservação e “finitude”, uma visão que desconsidera a Amazônia 

e os Amazônicos como Brasileiros de fato, no sentido de igualdade e de distribuição de 

renda, ou seja “tirar demais” para “retornar de menos” (p. 19).

 O que se busca com essa reflexão é, então, demonstrar o projeto da Cooperativa 

Agrícola  Mista  de  Tomé-Açu  (CAMTA),  graças  à  amizade  com  Carlos,  um  dos 

engenheiros  de  produção da  casa  do professor,  que  busca  uma Amazônia  diferente, 

construtiva  e  (des)envolvimentista,  deve  levar  em conta  as  peculiaridades  do  nosso 

povo, do nosso espaço, do caráter essencialmente urbano que contorna a realidade atual 

das sociedades modernas e do nosso próprio estilo de capitalismo.

1.3  Nova terra

Até o presente momento esta pesquisa se ocupou em apresentar alguns aspectos 

mais  gerais  sobre  a  imigração  japonesa  no  Pará.  Este  próximo  capítulo  procura 

evidenciar as trajetórias  de vinda e estabelecimento da colônia.  Tendo em vista  sua 

necessidade  de  adaptação  a  novos  contextos,  bem  como  o  fato  de  que  trouxeram 

consigo suas bagagens não apenas materiais,  mas no que tange à sua etnicidade,  os 

novos colonos tiveram de se adaptar e adaptar sua forma de ser às novas condições de 

produção, circulação, distribuição e consumo.

O estado paraense buscava a reunião de uma força de trabalho que cooperasse, 

tanto para o povoamento do local como ao desenvolvimento econômico da região. O 

acesso dificultoso às colônias pela localização destas em áreas de matas e florestas, até 

então inexploradas, não impediu que o governo deixasse de enviar os imigrantes ao 

interior do Estado.



O  que  os  japoneses  encontraram  não  era  em  nada  similar  ao  conteúdo  das 

propagandas feitas: não haviam lotes demarcados e nem sequer habitações estruturadas. 

Os “novos brasileiros” construíram suas próprias casas, basicamente de madeira crua, o 

auxílio financeiro foi escasso e a própria alimentação, cedida pelo governo, cessou em 

alguns meses.

Chegaram 43 famílias de japoneses, chegaram em setembro de 
1929 em Tomé-Açu, a bordo do vapor Montevideu Maru. Sua 
missão era colonizar os 50.000 hectares comprados por eles do 
governo do Estado. Não havia estradas nem qualquer outro meio 
de contato com o mundo além do rio (PAUL, 1993, p.46). 

O processo imigratório dos japoneses foi marcado pela vinda de famílias inteiras 

para  o  Brasil.  Isto  deriva,  principalmente,  da  motivação  do  governo  brasileiro  em 

privilegiar o estabelecimento de núcleos familiares,  para que permitisse gerações de 

nova mão de obra em alguns anos, tanto que o subsídio para as despesas de transportes 

de imigrantes era concedido a famílias com no mínimo 3 pessoas aptas para o trabalho 

agrícola, entre 12 e 50 anos. As estimativas são que 80% dos imigrantes, entre 1908 e 

1924 era de agricultores (SUZUKI, 1995, p.60).

A permanência  em  casas  “improvisadas”  foi  longa  e  estendeu-se  por  toda  a 

colônia, e as construções foram feitas de forma coletiva. Estes locais já se dissolveram 

no tempo e o que resta é um fac-símile estabelecido ao lado do memorial do imigrante, 

sobre o qual será dissertado mais adiante.

A própria existência da comunidade é fundamentada na força de seus princípios e 

propósitos, estruturados na sobrevivência, que levaram as pessoas a se reunirem sobre 

um  mesmo  signo,  e  se  organizaram  além  do  ofício.  Diante  de  uma  situação  de 

imigração, os agricultores deixaram de ser agricultores, para serem também, pescadores, 

construtores, lenhadores, mas, antes de tudo, pessoas. Novas formas específicas foram 

desenvolvidas em consonância com as novas relações sociais estabelecidas. Este grupo 

que aportou em Tomé-Açu, cheio de esperanças, teve de se ressignificar em função das 

novas  condições  de  existência,  processo  sempre  permeado  pelas  representações  da 

comunidade que, neles, operam. 

Neste  contexto,  apenas  o que era funcional  ao contraste  foi  selecionado como 

traço  diacrítico  pelo  grupo.  Ao  pensar  em  suas  posses,  pode-se  enumerar  algumas 



ferramentas como enxadas, martelos e arados, além de uma bandeira japonesa imperial, 

e,  no  que  diz  respeito  as  posses  pessoais,  gostaria  de  salientar  que  haviam  hashis 

(instrumentos de alimentação japoneses), roupas, garfos, facas e colheres (estes talvez 

como uma forma de  se  adaptarem a  uma nova culinária?),  papéis  e  canetas  para  a 

prática do  shodo e registros burocráticos, além de gravuras que ilustravam paisagens 

japonesas. Porém, foi neste contexto que parte da população acabou sendo dizimada 

pela malária. “A vida nessa época foi tão difícil que, das 374 famílias que chegaram lá 

nos primeiros anos, sobraram apenas 98. As outras migraram para o sul do país” (PAUL, 

1993, p.75). Assim, o privado e o público foram conceitos que se mesclaram; não se 

pode pensar em algo que não fizesse parte da cadeia comum à medida que se tornava 

algo essencial para a continuidade da comunidade. Viver em constante perda: do lar, que  

se tornou uma memória, de amigos e familiares que partem pela vida ou pela morte, 

obriga a uma união comunitária para além do material, algo intangível que reforce os 

laços e vínculos que unem seus membros. 

Bourdieu  (1989,  p.  77)  demonstra  como  as  propriedades  simbólicas  são 

articuladas  tendo em vista  interesses  que vão além da materialidade  dos  objetos.  A 

tradição  é  o  meio  através  do  qual  a  comunidade  retira  seus  elementos  étnicos  de 

diferenciação  tendo  em  vista  a  produção  desses  novos  significados,  que  sofrem 

interferência direta do contexto no qual a comunidade se encontra estabelecida.  

A atual estrada de terra só foi aberta em 1974. A viagem de barco até Belém, como 

dito,  durava  entre  dois  e  três  dias.  Até  1953,  plantavam  hortaliças,  cacau  e  arroz; 

compravam caro o que precisavam, mas, como não havia a quem vender, quase toda a 

produção se perdia na lavoura (PAUL, 1993, p. 112). A inserção de inovações tanto às 

suas  técnicas  de  produção  como  aos  materiais  utilizados  é  importante  para 

compreendermos os novos fluxos sociais e culturais. Ao serem extraídos de seu sentido 

original,  eles adquirem significados diferentes dos seus de origem (CARNEIRO DA 

CUNHA, 1987, p. 102).

Entre 1937 e 1945 houve uma "campanha de nacionalização", durante a época 

Varguista, que visava ao caldeamento de todos os estrangeiros em nome da unidade 

nacional.  (SEYFERTH, 1997, p. 4).   Buscava-se a assimilação como imposição dos 

princípios da brasilidade. Foram proibidas escolas que ensinassem idiomas estrangeiros, 

além de seu uso civil  e religioso.  Os imigrantes oriundos dos países do eixo foram 



especialmente  perseguidos,  e  seriam  inimigos  da  pátria.  O  discurso  racial  era 

predominante; temia-se a presença do estrangeiro como espião e degradador. Exigia-se 

que  novo  trabalhador  brasileiro  deveria  passar  por  um  processo  educacional  de 

inculcação de valores patrióticos. 

Neste contexto procurava-se unidade de raça, a unidade de língua, a unidade do 

pensamento  nacional  (SEYFERTH,  1997,  p.  7).  Como  consequência,  o  idioma 

português  torna-se  a  base  da  nacionalidade,  justificando  o  fechamento  das  escolas 

étnicas. Percebe-se um controle estatal das escolas, policiais e órgãos públicos, sendo 

que a própria  comunidade não teria  jurisdição para controlar  estes fatores.  Também 

ocorreria certa uniformidade quando estes assuntos fossem formalizados na sua própria 

ética  meticulosa  (BENEDICT,  1972  P.  76).  Porém,  os  melhoramentos  seriam  de 

responsabilidade da própria comunidade. 

Weber (1992) observa a noção do sentimento de pertencimento nas questões da 

comunidade nacional e da comunidade étnica a partir de seu  habitus. Os imigrantes, 

neste contexto, eram restringidos a fornecer e a receber mercadorias. Era um “campo de 

concentração” disfarçado, pois Tomé-Açu era cercado por densas florestas e o único 

acesso a Belém, como dito, era pelo rio Acará (TAFNER, 2010, p. 135). 

Em Belém queimaram as propriedades e enviaram as pessoas 
pra  cá.  Tínhamos  o  Tenente  Felicidade  e  o  Delegado  Cícero 
vigiando aqui. 98% dos japoneses foram presos, não podíamos 
sentar aqui em três muito menos falar japonês que já  éramos 
suspeitos (Sr. Hajime, 87, entrevista concedida dia 11/07/13)

Os  bens  pertencentes  aos  japoneses  foram  confiscados,  assim  como  os 

documentos, sendo alguns queimados e, ainda, lhe eram negados a venda de produtos 

de primeira necessidade. A campanha de nacionalização imposta é uma forma de criar 

sentimentos  de  brasilidade,  transformando  Japoneses  em brasileiros  de  fato  (e  não, 

apenas, de direito) (SEYFERTH, 1997, p. 7). O colono, estigmatizado, até mesmo em 

estudos acadêmicos sobre a aculturação dos imigrantes, sugere, até hoje, para o senso 

comum, indicativos de atraso e arcaísmo. 

Esta opressão e imposição de uma pretensa Brasilidade forçaram populações, que 

possuíam os elementos de vida e de expressão simbólica, a se adaptar.  A resiliência 

pode  ser  entendida  como  uma  adaptação  positiva,  diante  de  mudanças  que  não 



permitem a volta a um estado original. (SHAIKH; KAUPPI, 2010) Trata-se de agência 

humana, saber reconstruir e continuar. Foi instaurado, então, um “Cripto-niponismo”. 

Neste ponto percebe-se a noção da honra, (giri), que é muito presente neste contexto. 

Deve-se, a todo custo manter sua própria reputação limpa, e este “giri” englobaria todos 

os deveres que se tem com a família e com a comunidade (BENEDICT, 1972 p. 116). 

Procura-se manter o ambiente sempre em equilíbrio, (p.126) por mais que procure reagir 

a  um insulto,  pois  a  honra  foi  ferida;  mantêm-se  um grande  estoicismo  diante  de 

situações difíceis. “Deve-se por acima da dor e do perigo” (p.128), isto advêm do amor-

próprio ressignificado em autocontrole, ou seja, reagir ou ceder à dor significa não ter o 

direito de respeitar-se. Eram três dias pra descer até a colônia de barco, naquela época, 

mas para a instauração de um regime de opressão, isto não impediu a vinda de militares, 

como a do administrador tenente Felicidade em 1944, que, segundo o senhor Hajime, 

procurava respeitar o ethos daquele povo, apesar de o contrário de suas ordens por estar 

sujeito  a  uma hierarquia  maior,  no caso,  do delegado Cícero.  As relações  pessoais, 

afeições e respeito podem romper conflitos étnicos e políticos, mesmo que em pequena 

escala.



CAPÍTULO 2 – CORAGEM 

勇気

A escolha do título deste capítulo se refere a percepções que obtive através de 

minhas experiências em campo com a comunidade japonesa. Com base na observação 

do cotidiano de Tomé-Açu,  pude perceber  que as relações e  redes  de sociabilidade, 

construídas pela prática de suas várias tradições possibilitaram o nascimento da cidade. 

Tanto a observação dos espaços de convivência, na tentativa de identificação do grupo, 

bem como nos diálogos mantidos com seus membros, pude vislumbrar alguns aspectos 

de  sua  organização  e  configuração  social,  cultural,  religiosa,  política  e  econômica; 

penso em coragem como uma força que motiva a ir mais além. Enfrentar os desafios 

com confiança e não se preocupar com o pior, podendo o medo ser constante, mas o 

impulso levando sempre adiante.

2.1. Expressivos traços

Cheguei em Belém em uma quarta-feira, dois dias depois peguei dois ônibus e 

duas balsas em uma estimativa de 5 horas de viagem para chegar em Tomé-Açu, mas 

agradeci  por  não ter  de  descer  três  dias  em um navio  precário,  como os  primeiros 

imigrantes. A minha perspectiva de conhecer o novo por motivações de pesquisa está no 

sentido oposto ao de conhecer o novo por questões de sobrevivência, como os primeiros 

imigrantes. Fui acomodado na casa do professor que, apesar de eu estar bem longe de 

tal título, servia para todo ramo de pesquisadores vinculados a universidades públicas. 



Lá fiz amigos das mais diversas áreas, desde biólogos até engenheiros, mas naquela 

noite tive a companhia apenas de sapos. 

Logo na manhã seguinte, após um saboroso café feito do que restava na minha 

mochila e um campeonato de pula-poças comigo mesmo, já que o trajeto até o centro 

estava  enlamaçado,  tive  meu primeiro  encontro  com a  comunidade,  de  uma  forma 

resplandecente. Fui contemplado com um  Undokai ( 運 動 会 ). Até onde minha vista 

alcançava, havia crianças e adultos rindo e correndo em um campo gigantesco que, para 

mim, se assemelhava a um campo de baseball; era uma atividade comunitária que une 

famílias inteiras com brincadeiras ingênuas e alegres, o undoukai, um evento informal; 

um dia de fim de semana em família.

Traduzindo-se  “ao  pé-da-letra”,  undoukai significa  “reunião  ou  encontro  de 

esportes”, não existindo uma atividade competitiva ou profissional como normalmente 

existem em encontros de atletismo. Estas gincanas envolvem pessoas comuns, que não 

são necessariamente praticantes de uma modalidade esportiva específica. Apesar de ser 

algo que movimenta todo o corpo, o undokai não foi criado para testar seus limites, mas 

para brincar e interagir não apenas com outras crianças da mesma idade, como também 

com suas próprias famílias e com todo o resto da comunidade. O senso de grupo e de 

comunidade  é  fundamental  para  a  própria  existência  e  realização  de  um  undoukai 

(SATO, 2006, p. 36).  

O terreno estava coberto de intensa atividade: barracas, bandeirolas penduradas, 

marcações  no  chão,  caixas  de  material  distribuídas,  equipamentos  de  som  e  fios 

instalados. Quando cheguei todos estavam trabalhando, adultos e crianças, carregando 

objetos, fazendo preparativos.

Ao  conversar  com  Sônia  Lumi,  pude  perceber  que  cada  núcleo  familiar 

carregava uma trouxa de roupa limpa extra, já que todos vão correr, pular e se sujar para 

participar das brincadeiras ao longo do dia, além de todos terem preparados bentôs, que 

são lanches caprichados para viagem, suficientes para alimentar a família inteira à base 

de  onigiri (bolinho  de  arroz  branco  japonês)  ou  de  musubi (bolinho  de  arroz 

temperado),  sasami furai (tiras de peito de frango empanado), yakizakana (pedaços de 

peixe grelhado),  tempura (legumes empanados),  kyuri sando (sanduíches de pepino e 



maionese em pão de forma), tsukemono (conservas de legumes como nabo, cebolinhas, 

acelga ou raiz de bardana) e umeboshi (pequena ameixa japonesa azeda). 

Todos nós nos ajoelhamos em torno de um pano branco coberto destas iguarias. 

Era natural que as comidas de outros núcleos fossem compartilhadas, adultos ofereciam 

com sorrisos ao mesmo tempo que diminuíam as qualidades de seus pratos: “é a mesma 

receita  de  minha  mãe,  mas  ainda  tenho  de  melhorar”;  as  crianças  eram  menos 

cerimoniosas e, com sutileza, serviam sem cerimônia. Redes foram estendidas por todo 

terreno e, ao mesmo tempo em que eram fritos tentáculos e cabeças de polvo, a cerveja 

japonesa Kirin Ichiban (a palavra Ichiban pode ser traduzida de forma ambígua como 

“melhor” ou “primeiro”) era servida em pé de igualdade com a Cerpa, de produção 

paraense. 

Neste momento tão sui generis tive contato com integrantes do Projeto Rondon, 

que estavam estranhamente em seu próprio núcleo, sem explorar muito, e também com 

missionários  cristãos  que  vieram  de  Belém.  Ambos  grupos  serão  explorados  mais 

adiante.

Brindes  simples  (cadernos,  lápis,  canetas  e  sabonetes  para  as  crianças  e  os 

homens; utensílios domésticos como potes plásticos, colheres, conchas, escumadeiras e 

hashis longos  usados  na  cozinha  para  as  mulheres)  são  distribuídos  a  todos  os 

participantes, de modo que é difícil dizer que haja perdedores. Normalmente, o grande 

prêmio nada mais é do que segurar a bandeirinha número 1 na linha de chegada, pois 

em um undoukai a ideia principal resume-se ao já conhecido: no esporte, o importante 

não  é  vencer,  mas participar.  O que  se  procura  neste  simples  evento  de  integração 

comunitária é ensinar com pequenas práticas o prazer do trabalho em equipe e o valor 

da vitória honesta. Como o indivíduo participar do undoukai é mais importante que o 

resultado que ele obtém nas provas. 

Existe um ar de simplicidade despreocupada no ar, o sorriso é algo coletivo que 

tomou conta do local.  Por causa da aparente simplicidade e de um ar de anacronismo, 

há a impressão de que o tempo não é igual lá, como o é em outras partes. Como há 

atividades para todas as faixas etárias e ambos os sexos, é comum que parentes que 

morem fora da cidade, como avós, tios e primos, venham para o evento e também o 

cerimonial conta com a participação de cametanenses, que são indivíduos que moram 



no  distrito,  mas,  apesar  de  não  terem  vínculos  consanguíneos  com  a  comunidade, 

possuem uma integração distinta, como abordarei mais adiante.

Ao  indagar  qual  foi  o  primeiro  undoukai feito  em  Tomé-Açu,  obtive  como 

resposta  que  foi  feito  no  deque  superior  do  navio  que  os  trouxe  em 1929,  mas  a 

frequência  anual/semestral  só  foi  estabelecida  na  década  de  60,  período  de  maior 

estabilidade  econômica,  como  dito.  Em  todo  navio  imigrante  existiam  pessoas  de 

diversas províncias. Tive contato com famílias que vieram da província de Hiroshima e 

de  Edo,  e  o  undoukai foi  algo  que,  em primeiro  momento,  uniu  estas  populações, 

partindo-se do fato de que, independentemente de qual região ou província vinham as 

famílias de imigrantes, a dinâmica de um undoukai parece ser algo nacional. 

O  pertencimento  que  os  membros  da  comunidade  desenvolvem  e  que  está 

relacionado à crença em uma origem comum é o que os liga, de certo modo, não sendo 

razão  principal  a  existência  de  laços  de  sangue  entre  eles.  Durante  os  anos  de 

estabelecimento, em que mais da metade da população de Tomé-Açu pereceu ou “re-

imigrou”, estas atividades lúdicas foram feitas por aquelas pessoas. No museu havia 

tacos de  baseball e  gatoball, além de bandeiras e peças construídas com os materiais 

que foram encontrados na formação da comunidade. Muitos destes objetos podem ser 

considerados simplórios, devido à sua simplicidade técnica, mas tendo como função a 

organização de algo vívido, a brincadeira pode ser vista como um acervo que possui 

elementos de diferenciação étnica.  A  própria  dinâmica  da  brincadeira,  diante  da 

animosidade de uma terra-nova, alterou a dinâmica daquele momento, transformou a 

dor, nem que fosse por um momento, em um sorriso.

O modelo do atual  undoukai foi criado no século XIX, no início da Era Meiji 

(1868-1912), e embora atualmente a “gincana poliesportiva” seja essencialmente um 

evento civil e familiar, na origem, era uma atividade militar. No final do século XIX, o 

Japão  passou  por  um  período  de  rápida  industrialização  e  de  modernização  das 

instituições  e  da  sociedade,  como  apresentado  anteriormente,  seguindo  moldes 

ocidentais. Nessa mesma época, seguindo a mesma política armamentista das potências 

europeias, o governo japonês adotou uma ideologia nacionalista pautada numa crescente  

militarização da população civil: foi estabelecida a ideologia do  kokutai (“essência do 

país”, ou “essência nacional”), sintetizada no lema “fukoku kyõhei” (“enriquecer o país e 

fortalecer o militar”) (CHISNEAUX, 1976, p.155). 



A introdução do  undoukai nas  escolas  primárias  surgiu  nesse  período,  como 

parte de um projeto maior de introdução de treinamento militar para crianças na escola. 

Entendia-se que a educação física devia servir ao objetivo de fazer a criança aprender a 

noção de consciência nacional com o próprio corpo e, por isso, ao invés de difundir 

esportes como o judô ou o sumô – que, apesar de tradicionais, implicavam em uma 

prática individual – o governo priorizou as modalidades em grupo (SATO, 2006, p. 63). 

O undoukai logo se tornou a ocasião ideal para as escolas, uma vez ao ano, apresentar 

os resultados do treinamento físico e do aprendizado ideológico das crianças. Assim, os 

undoukais da época eram organizados pela comunidade, com a participação de várias 

escolas de uma região, e usando um  jinja (templo xintoísta) local, templos estes que 

normalmente possuem amplas áreas para realização de festivais (ORTIZ, 2000, p. 177). 

A partir  de 1900,  determinou-se  que todas as  escolas  no Japão construíssem 

espaços apropriados para a prática de educação física, na proporção de 1 tsubo (cerca de 

3,30 m2)  para cada aluno da escola.  A implantação de tais  espaços permitiu que as 

escolas se  tornassem os locais adequados para a  realização dos  undoukais,  além de 

procurar  retirar  ou  amenizar  o  caráter  militarista  do  evento,  ganhando o  caráter  de 

evento  cívico  comunitário  que  tem  hoje.  Existem  diversas  características  de  um 

undoukai. Em geral, elas exigem mais coordenação de equipe e habilidade do que força 

ou velocidade, e, embora o evento seja visto como algo poliesportivo, existe algo lúdico 

em tais práticas, do que um caráter esportivo propriamente dito. 

Dentre as várias atividades expressas no dia, gostaria  de salientar a  Yomesan 

sagashi (corrida da “procura de noiva”), para jovens solteiros, homens e mulheres. Um 

grupo de rapazes é formado na linha de partida, e um grupo de igual número de moças é 

formado na metade do percurso da corrida. Na metade da distância entre os dois grupos, 

cartões com os nomes de cada moça são deixados no chão. Os rapazes saem correndo; 

cada um pega um cartão e vai até o grupo das moças, procurando e chamando pela 

jovem cujo nome ele pegou. Assim que encontra seu par, ambos devem correr de mãos 

dadas  até  a  linha  de  chegada.  Há também uma versão  desta  corrida  para  idosos  e 

crianças:  Mago sagashi (corrida  da “procura  de netinho/a”).  O objetivo desta  prova 

presente é não apenas o estabelecimento de laços entre quem dá e quem recebe, mas 

igualmente o reforço dos mesmos. 



Dentre outras atividades, podemos salientar a Keisan kyōsō (corrida das letras), 

para  crianças.  Cartões  com  um  ideograma  simples  de  hiragana (um  dos  alfabetos 

japoneses) são colocados de um lado do campo, com o ideograma complementar de 

katakana no lado oposto. A proposta é de que, além de ser algo dinâmico, implique na 

associação  de  ideogramas  previamente  aprendidos;  também  há  a  Karimono  kyōsō 

(corrida do “empréstimo”) para crianças, que segue a mesma lógica: meninos e meninas 

correm numa pista, que tem na metade do percurso cartões com o nome de um objeto 

comum em japonês (caneta, chaveiro, cinto, lenço, relógio de pulso, telefone celular, 

presilha  de  cabelo,  pulseira,  etc.).  Cada  um  pega  um  cartão  e  vai  até  amigos  e 

familiares, pedindo emprestado o objeto citado no cartão. Assim que alguém lhe dá o 

objeto, a criança volta ao percurso para terminar a corrida e devolve o objeto a seu 

dono. 

No capítulo 3, item 3.3, escola de etnicidade, as particularidades da linguagem 

como processo de socialização serão devidamente exploradas. Wittgenstein (1984, p. 

40) propõe que a linguagem é delimitada pela totalidade de objetos por ela nomeados. 

Ao se compreender o que é nomeado haverá o aprendizado do objeto, sendo que é a 

compreensão do objeto o que permitiria a relação do sujeito com o mundo. A atividade 

simbólica de associar ideogramas no Keisan kyōsō permite possibilidades para os "jogos 

de linguagem”, ou seja, a partir da percepção de um objeto serão dados os limites do 

que poderá ser dito.  Os jogos, então, são criações livres da vontade humana, porém, 

existem regras. Saber jogar um jogo exige uma capacidade que supõe domínio técnico, 

também  a  familiaridade  e  a  prática  do  jogo.  Então  é  a linguagem,  a  partir  desta 

percepção, que permite a autonomia do conceito de jogo, a partir de atividades que são 

cotidianas (WITTGENSTEIN, 1984, p. 135).

Todas as atividades concernentes ao undoukai – dos preparativos à cerimônia de 

encerramento no final da tarde, com os alunos em filas ou grupos no centro do campo, e 

familiares e professores ao redor em pé para escutar o discurso do diretor ou diretora da 

escola – foram concebidos para não apenas promover uma competição amigável entre 

estudantes, mas um senso de aproximação coletiva, envolvendo filhos com pais, alunos 

com professores, e indivíduos com comunidade. Este tipo de convívio, muito comum no 

passado, quando as comunidades rurais eram compostas por famílias numerosas e as 

necessidades  do  grupo  eram  priorizadas,  no  mundo  moderno  tornou-se  raro.  A 



influência de estilos de vida das sociedades industrializadas ocidentais, que priorizam o 

individualismo, alterou valores e práticas na sociedade japonesa contemporânea, o que 

resultou no afastamento das  pessoas de suas comunidades (SATO, 2006, p.  112).  O 

undoukai permite que o indivíduo tenha uma experiência ou volte a ter uma vida em 

comunidade, sem a qual os japoneses acreditam que uma pessoa não se sinta completa 

ou se realize plenamente.  O ato de fazer jogos é algo inato ao homem, sendo algo 

primário na vida. O jogo, então, como uma função significante, valoriza, sobretudo, o 

caráter de competição (HUIZINGA, 2000). 

(…) mesmo em suas formas mais simples, ao nível animal, o 
jogo  é  mais  do  que  um fenômeno fisiológico  ou  um reflexo 
psicológico. Ultrapassa os limites da actividade puramente física 
ou  biológica.  É  uma  função  significante,  isto  é,  encerra  um 
determinado sentido. No jogo existe alguma coisa "em jogo" que 
transcende  as  necessidades  imediatas  da  vida  e  confere  um 
sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. (HUIZINGA, 
2000, p. 18).

Logo me chamou a atenção um jovem que, vestido em uma túnica de uma peça 

única  com o  desenho  do  sol  nascente  em sua  barriga,  pulava,  fazia  polichinelos  e 

cantava, em japonês, várias canções infantis e, pelo que percebi, de memorização de 

palavras simples. Quando perguntei quem era aquele jovem me disseram que era um 

voluntário da JICA, que é uma organização japonesa que envia universitários recém-

formados para experiências internacionais, é notável o envio de biólogos, engenheiros, 

mas também de educadores. 

O  envio  de  Voluntários  da  JICA consiste  numa  atividade  de 
apoio  ao  desenvolvimento  da  comunidade  nipo-brasileira 
através  do  envio  de  jovens com grande capacidade  técnica  e 
espírito de voluntarismo. (Extraído do site da JICA)

Pelo seu jeito arrojado e divertido,  não demorou para nos tornarmos amigos. 

Nosso primeiro contato foi inusitado, pois ele falava apenas japonês e, naquele primeiro 

dia, meu falar ainda não estava aquecido, então nossa comunicação teve de transpor 

barreiras linguísticas. Não pude guardar seu nome, as pronúncias que minha memória 

permite são “ka” e “shi”, talvez seja devido aos inúmeros saquês e cantorias de músicas 

de animês. 



Como  Pritchard  ensina,  deve-se  viver  a  vida  do  povo  que  está  estudando. 

(PRITCHARD, 2005, p. 246). Na análise dos sistemas de crença o antropólogo deve 

abandonar qualquer juízo de valor pré-concebido e considerar apenas a maneira como 

tais sistemas afetam a maneira de agir, de pensar e as relações sociais da comunidade 

observada (PRITCHARD, 2005, p. 247). 

Então, logo fomos a um Izakaya (居酒屋), que é um bar tradicional japonês, a 

etimologia  do nome vem de  "i"  ("sentar")  e  "sakaya"  ("loja  de saquê"),  os  clientes 

costumam se sentar sobre um tatame, e a comida é servida sobre mesas baixas, logo 

oshibori おしぼり (uma toalha de mão úmida, fria ou quente) é oferecida aos clientes, 

são utilizadas para limpar as mãos antes de comer e foram consideradas durante longo 

tempo  um  costume  tradicional  no  Japão.  As  oshiboris frias  são  dadas  no  verão, 

enquanto  que  as  oshibori quentes  são  dadas  no  inverno.  Deliciamo-nos  com várias 

unidades de  yakitori  ( 焼 き 鳥 ),  frango grelhado e outros  quitutes.  Não há pedidos 

individuais,  os  pratos  são  divididos  por  todos  na  mesa.  Logo  estávamos  cantando 

músicas do animê  Dragon Ball  Z em japonês,  uma música tradicional,  que aprendi 

enquanto estudava a língua, e outras que aprendi naquele dia. Foi a melhor forma de 

colocar as sinapses linguísticas para trabalhar.

No dia  seguinte  resolvi  explorar  a  cidade  e  logo me vi  defronte  a  principal 

avenida,  Saburo Chida (um dos primeiros colonos), onde está a Associação Cultural 

Nipônica.  Neste local  encontra-se uma escola primária e uma escola  voltada para o 

ensino do idioma (que será dissertada adiante). Atrás existe um grande parque, onde foi 

construída  uma réplica  de  uma casa  utilizada  pelos  primeiros  colonos,  além de  um 

memorial, esculpido em pedra, que comemora 50 anos de imigrações. 

Diante de tantas opções decidi, antes de entrar na Associação, explorar o local e 

me permiti entrar em conexão com aquele ambiente. Andei quase 1 km e me adentrei 

em um bosque, um bosque sereno onde se encontrava uma casa rústica, porém, para 

mim, aconchegante. Ela é feita de madeiras paralelas e um teto de palha entrelaçada.  

Tem dois quartos uma mesa de madeira central, os quartos em três degraus mais altos. 

Há  também um  moedor  e  um espaço  para  cozinhar,  do  lado  de  fora  há  um poço 

funcional. Aquela casa foi construída para servir de memorial, mas estava abandonada 

há um ano. Na verdade, todo ano ocorre um festival e, pouco antes deste evento, a casa 



é limpa para receber visitantes, e faltava apenas uma semana para o festival. Arranjei 

uma vassoura de palha ali mesmo e comecei a varrer como se a casa fosse minha, como 

se eu fizesse parte daquilo.  

DaMatta  discorre  sobre  o  Anthropological  Blues,  que  é  um  sentimento  de 

segregação e  implica  em estar  só,  promovendo o  sentimento  de  estranhamento.  De 

acordo com o autor,  temos uma dupla  tarefa:  transformar o exótico em familiar,  e, 

inversamente, transformar aquilo que nos é familiar em exótico. (DAMATTA, 1978, p. 

23-35.). E, ao segurar, humildemente, aquela vassoura, senti tristeza e saudade de um 

tempo  e  uma  vida  que  nem  sequer  é  minha,  mas,  naquele  momento,  me  pareceu 

bastante próxima. Não há como dizer o sofrimento que os primeiros imigrantes tiveram 

naquele  ambiente.  Foram sensações  que  se  insinuaram  no  processo  do  trabalho  de 

campo, e sempre me perguntava: O que vim fazer aqui? Com que esperança? Com que  

fim? A afetividade  e  carga  sentimental  se  intrometeram  diuturnamente  na  minha 

pesquisa antropológica.  

Logo atrás da casa há um bosque que permite um caminho perfeitamente reto, 

um clima também sereno. Cada árvore tem uma placa com nome da família que plantou 

aquela semente, e, pelo tamanho das árvores, elas possuem, no mínimo, 20 anos. Ali 

não  é  tão longe do caos da  avenida principal,  mas me proporcionou um bem estar 

tremendo, que percorreu todo meu corpo. Como se aquele lugar me transportasse para 

um  contexto  atemporal  e  leve.  O  bosque  todo  parecia  aconchegar  algo  que  não 

compreendia o que era, e ao chegar mais perto, me surpreendi. 

Uma  tabuleta  de  mármore  enorme  sendo  sustentada  por  duas  figuras 

antropomórficas que se impõem como guardiões centenários,  guardando algo com o 

cuidado e respeito digno de Atlas; eles guardam palavras. O escrito está em japonês com 

a tradução ao lado:

“Canção de uma Pequena Árvore, Mizuo Ogata Haru

Vive a vida longa de semente pra semente

Você passa a sua vida em outras novas vidas

“Bom dia” “Boa Tarde”



Quero escutar mais um pouco as suas canções

Essa terra é tão linda, tão cheia de Amor

“Chega perto” “Chega Perto” 

O Verde está cantando, os pássaros também

Essa terra é tão linda, tão cheia de amor

Parece que vejo o sorriso da floresta

Existe um universo no verde desta terra

Haru”

Pergunto-me se eu não tivesse me aventurado, sem essa falta de medo e de bom-

senso do antropólogo, teria chegado ali. Talvez se já tivessem me dito que havia aquela 

tabuleta a sensação seria outra. Mas quando a avistei minha sensibilidade estava tão 

aflorada que senti que aquilo era a coisa mais sagrada que já tinha visto. Senti-me, de 

uma forma natural, a ajoelhar a fazer uma reverência tocando a testa no chão. Existe a 

concepção dos  Mushi ( む し ),  espíritos intangíveis, mas que podem ser sentidos.  É 

preciso sentir, apenas. Havia conchas do mar ali perto, no chão. Será que vieram através 

dos olhos dos imigrantes? Para poder fazer um trabalho de campo é preciso ir muito 

além de uma descrição densa, é preciso sentir a marginalidade, a solidão e a saudade.

Ao se aproximar da Associação Cultural  sou confrontado com uma escultura 

contemporânea, que consiste em chapas de metal triangulares e entrelaçadas, sendo uma 

verde na esquerda,  uma vermelha no meio e  uma preta,  sendo atravessada por uma 

chapa prateada, na direita. Este material está organizado de uma forma efusiva e, logo 

abaixo, os dizeres: “80º aniversário da comunidade Japonesa em Tomé-Açu, Escultura:  

Caciporé Torres. Título = Bandeira. Duas origens, uma só pátria. 16 de set de 2009”. 

Vi-me pensando em qual seria o conceito de pátria, (abordo melhor no capítulo 4 desta 

monografia); ao lado uma placa os dizeres:  “formas que simbolizam a união cultural e  

fraterna  nipo-brasileira,  nos  oitenta  anos  dos  pioneiros  de  Tomé-Açu”.  Ao  tentar 



discernir  em  que  ponto  houve  fraternidade  na  história  de  Tomé-Açu, conheci  o 

Presidente Opatta, ao qual solicitei uma entrevista, mas, apesar de naquele momento 

estar  ocupado,  me  ofereceu  para  visitar  o  memorial  que  se  encontrava  dentro  das 

instalações.  Naquele  momento  ele  me  entregou  as  chaves  e  senti  uma  tremenda 

responsabilidade que se mesclava com certa confiança.

Entrei naquele lugar de memória que é, partindo do conceito de um registro de 

um bem cultural nacional, uma referência para a continuidade histórica da comunidade, 

e tem uma relevância em um espaço no que diz respeito à formação e a identidade local. 

Logo me chamou a atenção uma réplica em escala reduzida do navio a vapor que trouxe 

os imigrantes pra Belém, o Kasato Maru. Pude imaginar crianças brincando no deque, 

além de olhares que buscavam esperança no horizonte. Em contrapartida, havia uma 

réplica do navio que desceu o rio Acará, que deve ser, em proporção aproximada, 1/10 

do  tamanho  do  Kasato  Maru,  e  neste  pequeno  navio  apenas  a  singela  inscrição: 

“universal”.  Trata-se  de  um navio  com o  motor  e  velocidade  muito  menor,  e  sem 

instalações de dormitórios, sendo que todos devem se acomodar em redes no deque 

principal.

Penso  no  que  foi  primordial  na  primeira  leva  de  imigrantes.  Chamou-me  a 

atenção alguns aparelhos básicos  de cirurgia,  tesouras,  bisturis,  além de ferramentas 

como serras  e cestos.  Naturalmente,  perguntas relativas ao campo surgem durante a 

escrita, por exemplo, como era a esterilização destes instrumentos? Entre os itens havia 

diversos Ienes (円) – moeda japonesa antiga – naturalmente uma quantia foi cedida ao 

câmbio para o pagamento do barco e despesas, mas, levando em conta que Tomé-Açu 

estava praticamente isolada,  será que serviram de moeda da comunidade? Será que, 

durante a luta pela sobrevivência, se utilizava dinheiro de alguma forma?

Canetas de Shodo e tinteiros ricamente adornados saltavam aos olhos, o tinteiro 

é um receptáculo para a escrita que é de alta valia e será abordada a seguir. A textura dos 

adornos  pode  logo  indicar  que  se  trata  de  um bem familiar,  passado  de  geração  a 

geração. Fichas de inscrição familiar para imigração, carteiras de trabalho e passaportes 

indicavam, através da mudança do idioma, o trajeto que foi realizado. Uma armadura 

Samurai resplandecia na sala em sua magnitude de detalhes: havia aberturas nos olhos, 

chifre em formato de meia-lua, um bigode vigoroso e chapas de proteção em bronze. 



Reservada a castas mais altas, em um Japão feudal altamente hierarquizado, pensei logo 

na incongruência com a primeira leva de imigrantes que era 85% de agricultores. Mas 

foi  um presente do governo Japonês,  de 1985,  presente que  transpôs o conceito  de 

autoridade feudal para o de orgulho nacional.  

Ao observar uma bandeira do Japão assinada por dezenas de famílias pude ver 

como a cultura material participa, ativamente, das relações interpessoais, tendo, por si 

própria, vida social que resulta em um significado na vida das pessoas (APPADURAI, 

1986, p. 54). O uso desses objetos ao longo da história da comunidade foi puramente 

social e está carregado de significado e de sentido, pois envolve as pessoas em trocas, 

mesmo que fora do processo mercantil. A partir destes fatos pode-se perceber o processo 

coletivo em que o objeto é transmitido de um indivíduo para outro, e se transforma à 

medida em que passa de mão em mão a partir de novas experiências. Pode-se pensar 

que todos os indivíduos, mesmo que indiretamente, estão fazendo algo com os objetos 

simplesmente por mudar seu argumento e incorporá-lo a novos contextos. É preciso, 

então, deslocá-los a desviar da própria rota; a invenção de um elo que antes não existia 

de alguma maneira modifica os elementos presentes. 

Ao observar uma bicicleta completamente coberta de ferrugem, de pelo menos 

40 anos atrás, senti uma ligação profunda, já que sou um ciclista ferrenho. Imaginei 

quem andou nela, em uma região sem asfalto, apenas percorrível por trilhas de terra. 

Quais foram estes caminhos? Quantos sóis contemplaram aquela bicicleta? 

Miller (2010, p.50) aborda um ponto crucial,  humility of things. As coisas não 

são importantes por serem evidentes ou tangíveis, mas exatamente o contrário. Muitas 

vezes é porque não se pode estar com elas. O menos que se houver consciência dela, 

mais impactante ela será. Os objetos são o que determinam as expectativas, criam o 

ambiente,  determinam o próprio  lugar  que  estamos  encaixados.  Pode-se  pensar  que 

abstração  de  um  objeto  é  o  que  transmite  tais  ideias,  encontra-se  num  estado 

desconhecido e não é familiar. Se algo é demasiado familiar, segundo Miller (p. 51), 

pode passar desapercebido diante dos olhos. A teoria da humildade das coisas demonstra 

que,  mesmo  o  objeto  não  podendo  agir  de  uma  maneira  dinâmica  por  serem 

inconscientes, podem, gentilmente, direcionar os atos e as ações. O objeto consegue, 

então, direcionar o habitus, não só um objeto em si, mas, citando Latour (1992, p. 60), a 

rede de objetos, que também são agentes. 



Os objetos circulados na comunidade têm um significado bem diferente do que o 

mercantil, uma vez que os bens se entrelaçam com os comunitários. Como dito, o uso 

dos bens é social, o próprio bem tem vida social (APPADURAI, 2008), os objetos na 

história dos primeiros anos da comunidade não são como as relações mercantis; estão 

carregadas de significado e sentido que envolvem as pessoas. Os objetos são usados 

como forma de dar significado à vida das pessoas, construindo e mantendo identidades 

sociais.  Pondo em pauta a própria essência da modernidade pode-se perceber o que foi 

explicitado ao analisar como a liberdade e a identidade, que emergiram de um forte 

vínculo  comunitário,  podem  criar  efeitos  na  rede,  mesmo  com  interesses  pessoais 

implícitos (como a própria manutenção de relações),  mesmo os objetos expostos no 

museu possuindo agência própria. O objeto do museu, então, não é apenas um produto 

passivo, é um componente instrumental de ações simbólicas que permeiam vários atores 

e o sentido comunitário. 

Um ator (FREIRE, 2006, p. 33) é definido pelos efeitos de suas ações. Só serão 

considerados atores aqueles que realmente produzirem efeito na rede, que a modificam 

e são modificados por ela. Seria então a impossibilidade de prever os impactos da rede 

somada  com a  ausência  de  linhas  que  tornariam a  rede  o  que  ela  é?  As  redes  de 

sociabilidade  são  extremamente  transitórias  e,  como  dito,  estão  sujeitas  a  diversos 

fatores. Se um objeto é passado por várias famílias e é ressignificado, ou, até mesmo se 

vira parte do acervo museal, exige um constante processo, nunca se é, sempre se está a 

tornar-se.

Aquele  museu  transmite  aos  seus  descendentes  formas  de  continuidade,  de 

geração em geração, da transmissão dos saberes que perpetuam a comunidade. Sugiro 

veementemente que haja, naquele museu, alguém para mediar essa experiência. Algo 

vai se perder se houver apenas uma visita. Não emito juízo de valor sobre a experiência 

sensorial  de  cada  um,  claro,  mas  afirmo  que  a  mediação  pode  abrir  portas  à 

interpretação.  A pluralidade  dos  sentidos  atinge  praticamente  todos  os  setores  de 

vivência humana, seja em um âmbito diário ou em um alcance temporal mais amplo. 

Uma criança (ou mesmo um adulto), ao entrar em um museu como este, não consegue 

absorver tudo de uma única visita.

A principal  intenção  de  instaurar  e  legitimar  determinado  patrimônio  é  de  se 

preservar esse significado simbólico construído e inerente, e não o patrimônio material 



ou  imaterial  em  si.  O  objeto  de  preservação  possui  dois  lados,  que  podem  ser 

distinguidos  entre  o  direito  de  propriedade  privada  e  enquanto  valor  imaterial  e 

simbólico, e é direito ao usufruto de todos os cidadãos. A “perpetuação de símbolos 

em  lugares  de  memória”  favoreceria  a  relembrança  e  o  reencontro  de  um 

pertencimento,  que  é  “o  princípio  e  segredo  da  identidade”.   Observa-se  um 

discurso que busca uma perpetuação de memórias coletivas transmitido a novas 

gerações; deve haver uma forma de perenizar o contato com os comunitários e as 

entidades culturais em lutas pelo controle dos eventos que regem o cotidiano e 

gestão de espaço museal. Por que não fazer com que as questões levantadas sejam 

discutidas no âmbito educacional/museológico de formas empáticas e sensíveis?

Existe uma relação mediadora clara entre homem e patrimônio, e a museologia 

está  fundada  em diversas  percepções  das  realidades  sociais,  ou  seja:  cada  modelo, 

expresso  por  diferentes  sociedades,  corresponderá  um  diferente  modelo  de  Museu 

(SCHEINER, 1999, p. 12). Cada Museu poderá apresentar uma experiência diversa para 

cada indivíduo que o experimenta: sendo, então, perenes as relações entre os objetos, a 

experiência  humana  e  a  realidade.  A percepção  do  real  pelo  visitante  implica  na 

percepção  da  própria  realidade  (que  se  pauta  em séculos  de  uma  memória  viva  e 

transformadora). Essa relação, que constitui a experiência, é o próprio movimento de 

percepção, no qual todos os agentes são, ao mesmo tempo, um só e indistinto (HEGEL, 

2007). 

Assim, ao apresentar a desconstrução, reflexão e a revisão dos 
processos de musealização dos objetos, (...) elaboração de novas 
práticas  museais  que contam com a participação social  e que 
resultam na formação dos Museus comunitários, de percurso e 
étnicos,  as duas  experiências  museológicas são tratadas  como 
duas formas antagônicas mas que coexistentes, e que partem da 
mesma base teórica de compreensão do Museu como fenômeno 
e portanto um espaço de disputa e tensão entre a mudança e a 
permanência, a diferença e a identidade, a memória e a história, 
o poder e a resistência. (SCHNEIDER, 2008, p. 14) 

Seria interessante fazer o uso dos recursos para que o visitante possa transmitir 

sua  experiência  de  vida  e  que  esta  possa  ser  valorizada  para  estimular  a  noção de 

pertencimento à sua comunidade, interesse pela própria história e de seus antepassados 

para o ensino de educação artística e histórica. Este exercício deve ser perpassado por 

empatia  e  escuta,  através  de  vários  registros:  pontos  de  vista,  sentimentos  e 



comportamentos,  dinâmicas  de  grupo,  rodas  de  conversa,  contação  de  histórias, 

exercício de linguagem corporal, oficinas de produção artística, produção de materiais 

audiovisuais, dentre outros.  A questão da memória poderia ser examinada em um 

trabalho que se debruçasse sobre a análise das trajetórias pessoais de imigrantes, 

por exemplo.

2.3 Redes de etnicidade

Os meninos correm

Desenhos de Tanabata

Levados pelo vento

Guin Ga Eden

Me atrevo a pensar etnicidade como o Shodo 書道史 (caligrafia), o algo vívido 

que possui a composição de uma poesia, sendo a mudança mais sutil, algo que pode 

passar despercebido, alterar percepções do entorno e de si mesmo. As vivências de um 

grupo são como pinceladas fortes e delicadas, não há retoques, esboços ou correções, 

pois mesmo o "borrão" ou os espaços "falhos" sobre o papel poderão ser vistos como 

parte de uma totalidade. A resiliência está baseada justamente na sutileza em alguns 

trechos e na intensidade em outros (YAMASHIRO, 1964).  A  resiliência  pode  ser 

percebida  na  arte  a  partir  da  intensa  vitalidade  da  mesma.  A vida  desta  população, 

mesmo modificada,  revela  traços  da  existência  de  uma rica  e  expressiva  cultura  na 

região, dessa forma os migrantes revelam uma realidade paradoxal, em que a carência 

social e a riqueza cultural são dois extremos que se entrelaçam. No Haicai acima pode-

se  observar  elementos  como passado e  presente,  imigração e  emigração,  escassez  e 

abundância, descaso e engajamento, entre outros muitos que demonstram nada mais que 

o desenvolvimento de um processo que resulta na configuração de uma nova realidade, 

extremamente diversa.

Stuart  Hall  observa que as identidades modernas estão sendo “descentradas”, 

isto é, deslocadas ou fragmentadas (HALL, 1998, p. 8), então haveria uma mudança nas 



“identidades  culturais”  referentes  ao  pertencimento  a  culturas  étnicas,  raciais 

linguísticas e religiosas. Já Frederich Barth (1998) afirma que os indivíduos têm de estar 

conscientes  de sua identidade étnica e  com uma atuação dinâmica a seu favor.  Isso 

significa que cada indivíduo, dentro de um determinado contexto histórico e geográfico, 

contribui para a etnicidade de seu grupo, servindo como ator da trama sociocultural, mas  

isso nem sempre ocorre de forma consciente. A compreensão da etnicidade passa pelo 

entendimento do componente afetivo da identidade étnica e valores transmitidos nos 

círculos íntimos do indivíduo: relações de parentesco e convívio comunitário:

As identidades culturais são pontos de identificação, os pontos 
instáveis  de  identificação  ou  sutura,  feitos  no  interior  dos 
discursos da cultura e da história. Não uma essência, mas um 
posicionamento. (Hall, 1996, p. 70)

A sociabilidade  característica  na  comunidade  japonesa  está  inserida  em  um 

espaço  multiétnico,  onde  participa  da  disputa  de  significações  entre  as  linguagens 

selecionadas  como  distintivas  por  si  e  pelas  escolhas  das  outras  comunidades 

estabelecidas no município de Tomé-Açu. Não há como determinar um padrão fixo pelo 

qual  a  construção  de  redes  de  socialização  em  tal  grupo  acontecerá.  Famílias  de 

ascendência compõem a comunidade em conjunto com “agregados” pelo fato de serem 

pessoas  que  não  necessariamente  possuam  ascendência  japonesa,  mas  que  se 

identificam com os princípios e valores do grupo; é crescente o número de famílias 

mistas no seio da comunidade, mas não somente isto. 

Como dito anteriormente, o acesso à comunidade era feito exclusivamente pelo 

rio Acará, cuja correnteza fluía para o interior em direção à comunidade, mas, na década 

de 1960, com a expansão econômica na Amazônia, como abordarei a seguir (capítulo 3), 

novos  grupos  de  pessoas,  oriundas  de  diversas  partes  do  país,  mas  principalmente 

nordestinos,  mesclaram-se àquela comunidade,  em um ambiente  onde é  inegável  as 

tramas  de  tradição  Japonesa.  Por  esta  razão,  quando  a  comunidade  interagiu  com 

pessoas que se identificam com seus princípios e valores e que não necessariamente 

possuam ascendência japonesa,  a sociabilidade e o pertencimento estão em perpétua 

construção.



Identidades culturais  são extremamente flexíveis,  mutáveis e transitórias.  São 

moldadas  a  partir  de  diversos  fatores  sociais,  políticos,  culturais.  Melucci  (1996) 

demonstra que a ação coletiva, derivada desta identidade cultural, se constitui a partir de 

redes de apoio. Latour nos ensina o conceito de rede, trata-se de uma lógica de conexões 

definidas por diversos agenciamentos, que são internos e não possuem limites externos 

(LATOUR, 1994). Segundo Latour,  então, existem multiplicidades de determinações, 

grandezas e dimensões que, necessariamente, precisam mudar de natureza para poder 

crescer. Estes objetos estão sujeitos a um agenciamento sem pontos fixos, apenas linhas. 

Desta  forma  pode-se  perceber  que  a  rede  é  uma  totalidade  aberta  capaz  de 

crescer  em  todos  os  lados  e  direções,  sendo  seu  único  elemento  constitutivo  o  nó 

(FREIRE, 2006).  Se na comunidade de Tomé-Açu existe uma nutrição de crenças na 

procedência comum, esta opera de modo independente da existência de laços de sangue 

entre cada um de seus integrantes: Esta sociabilidade é gritante no festival  Tanabata 

Matsuri (七夕物語).

Como me sentia  bem à  vontade,  já  que  estava  todos  os  dias  na  associação, 

sempre  conversando com alguém, estudando ou limpando,  me ofereci  para  carregar 

madeiras  para  a  montagem do  palco  dos  Taikos e  das  barracas  de  alimentos  (meu 

conhecimento de marcenaria se limitava a carregar madeira mesmo), sempre diante da 

afirmativa de que “não precisava”. O ser solícito, para mim, naquele momento, ia muito 

além  da  pesquisa,  mas  alimentava  algo  que  me  fascinava  profundamente,  esse 

sentimento de que “estamos juntos”.

Após a montagem do palco perguntei o que mais poderia fazer e obtive como 

resposta: “Nada, Ernst, vá descansar”. Mas a impaciência incontida de pesquisador de 

primeira viagem no campo, misturada com um sorriso honesto, deram-me outro afazer. 

Durante a experiência de campo, acho que devemos nos “doar”: permitir que o outro 

atravesse nosso ser e agir como se aquelas pessoas fizessem, de algum modo, parte de 

nós. Em seguida, ajudei a transportar mesas e fogões para uma estrutura enorme, que 

seria uma espécie de tenda para venda de comida durante o festival. Ali estava e, ainda 

disposto,  me  deram uma vassoura.  Enquanto  varria,  havia  várias  senhoras  picando, 

temperando e cozinhando aquela infinidade de comidas, que logo se acostumaram com 

a minha presença e puseram-se em sua conversa normal. Quando comentei algo em 



japonês elas se mostraram extremamente surpresas por eu entender japonês, senti que 

era um assunto entre  elas,  mas elas apenas riram e continuaram conversando.  Após 

varrer o local me ofereci para ajudar no preparo; parecia uma ótima oportunidade para 

aprender a fazer, mas estava além das possibilidades; fui educadamente enxotado, eu 

mesmo ajudei a afixar uma placa escrita “Departamento de senhoras” na tenda, mas não 

me atrevo a entrar em questões de gênero nessa pesquisa. 

Ao  perguntar  o  que  era  o  Tanabata para  um  dos  comunitários,  fiquei 

deslumbrado com a história de Orihime (井上), que era a filha de um poderoso deus do 

reino celestial. Ela viu um rapaz conduzindo um boi, e por ele se apaixonou (não pelo 

boi e sim pelo rapaz). O pai consentiu o casamento dos dois jovens. Porém, casados e 

totalmente dominados pela paixão, ambos descuidaram-se de seus afazeres normais. Foi 

então que o pai, indignado, ordenou que eles vivessem separados, um de cada lado da 

Via Láctea. Entretanto, ele permitiria que o casal se reencontrasse apenas uma vez por 

ano, no sétimo dia do sétimo mês, se cumprisse a sua ordem, que era atender os pedidos 

vindos da Terra. 

As ruas da avenida e a praça da Associação foram decoradas com grandes ramos 

de  bambu  que  receberam  a  ornamentação  de  enfeites  coloridos  de  papel,  que 

simbolizam as estrelas. Nesses bambus são pendurados os  tanzaku, pequenos pedaços 

também coloridos de papel, onde as pessoas colocam seus pedidos. Por todos os lados 

vi-me cercado de Chōchin (提灯), que são as lanternas tradicionais de papel. Elas foram 

feitas  de  modo  artesanal,  de  estrutura  na  base  de  arame,  bambu,  papel  e  seda. 

Originalmente,  eram levadas  na  mão para  iluminar  o  caminho  e,  antes  de  surgir  a 

energia  elétrica,  usava-se velas  em seu interior,  ao contrário de  hoje  em dia,  que  é 

utilizada com o uso de lâmpadas elétricas. Ao perguntar a origem das Chōchin (提灯), 

me contaram que havia uma aldeia, em tempos imemoriais, que estava na iminência de 

ser atacada. Então, o mais velho da aldeia, a fim de evitar a tragédia, deu uma ordem 

que pendurassem lanternas redondas feitas de papel vermelho por toda a cidade, e o 

atacante,  ainda  longe,  acreditou  que  a  aldeia  já  estava  sendo consumida pelo fogo, 

desistindo do ataque.

Naquele momento vi o dia anoitecer e senti uma solidão alegre, percebi que cada 

Chōchin (提灯) continha um ideograma dividido silabicamente em hiragana: Ma (ま) 



tsu (つ) ri (り), seguindo o padrão de cores amarelo vermelho e verde, respectivamente. 

Foi um momento para respirar e sentir o local. Não sei quanto tempo fiquei parado ali,  

mas senti novamente aquele Blues DaMattiano.

O festival pode ser entendido como uma confraternização entre a comunidade 

japonesa e os cametaenses, é uma forma de hospitalidade que pode ser entendida como 

um conjunto de leis não escritas, que regulam o ritual social, e cuja observância não se 

limita  aos  usos  e  costumes  cotidianos  (MOREIRA,  2011,  p.  44).  Receber  os 

cametaenses  vai  além da  questão  étnica,  é  um contexto  onde  todos  se  reconhecem 

mutualmente em sua humanidade,  envolvendo-se, em apropriação e proximidade em 

outras expressões culturais (MOREIRA, 2011):

Embora  a  festa  não  aconteça  simplesmente  para  atender  aos 
objetivos  econômicos,  segundo  as  regras  do  mercado  de 
consumo  e  entretenimento,  é  um  tempo  e  um  espaço  de 
produção  e  consumo  de  mercadorias,  comportamentos, 
costumes,  modismos  e  estilos  de  vida  que  precisam  ser 
problematizados,  considerando  a  imbricação  do  capital 
econômico com o capital cultural (MOREIRA, 2011, p. 6).

Todos os enfeites são “trabalhados” artesanalmente ao longo do ano, a própria 

palavra “trabalho”, neste contexto, não deve ser entendida como algo rígido, já que não 

é algo cronometrado e existem encontros leves para fazê-los, tornando este ato, também,  

uma confraternização. As pessoas que trabalham na organização da festa, tais como a 

maior  parte  dos  participantes,  a  veem  como  um  momento  de  reencontro  e  de 

confraternização, e, por ser algo anual, pode ser compreendida como parte do cotidiano. 

Melucci (1999) observa que a mobilização tem de ser algo coletivo. Fabricam-se 

redes de relações presentes que irradiam as individualidades,  ou seja, as motivações 

pessoais são consolidadas na interação coletiva. O ser humano descreve, analisa, julga, 

categoriza  e  cria  teorias  sobre  forma  e  percepção.  Muitas  vezes  é  colocada  uma 

conotação social e política (GEERTZ, 2008, p. 1473). Qual seria a percepção destas 

expressões artísticas da comunidade japonesa de Tomé-Açu? No ocidente, a questão 

pictória  é  valorizada  no  sentido  harmônico  e  de  composição,  porém,  ao  menos  no 

Brasil, estes parâmetros estéticos limitam-se a estilos europeus. A arte deve ser algo 

para refletir, transmitir a dinâmica cultural, algo a ser assimilado, transmitir tais ideias à 



sua própria maneira. A arte não deve ser julgada apenas por sua técnica, mas também 

como demonstra a textura cultural de um povo (GEERTZ, 2008, p. 1475). 

A arte  sempre  pode  ser  entendida  como uma categoria  problemática,  pois  é 

múltipla.  O  domínio  artístico  não-ocidental  é,  muitas  vezes,  autônomo.  Apesar  da 

fartura excepcional de comida –  sushi,  udon,  yakisoba,  bentô,  tempurá,  guiosa,  karé 

(guiosa foi o primeiro a acabar), brindes e enfeites, os verdadeiros objetos consumidos 

ali são os significados e os sentidos comunitários. A etnicidade pode ser considerada, 

então,  como  uma  categoria  nativa  que  é  operacionalizada  pelos  descendentes  e 

agregados  por ser  relevante  para eles  (CARNEIRO DA CUNHA, 1987,  p.  107).  A 

etnicidade é ela mesma, elemento diacrítico por excelência e o festival é a linguagem 

em que ela é expressa.

O palco de madeira encaixada, seguindo a arquitetura típica das construções em 

estilo, que orgulhosamente ajudei a carregar, foi tomado por um grupo Folclórico de 

Taiko ( 太 鼓 ).  O  taiko é  um  instrumento  de  percussão  enorme,  cuja  superfície  é 

confeccionada com pele de animal. Os taikos de Tomé-Açu foram feitos com tronco de 

madeira cavada e mediam cerca de 45 a 60 cm de diâmetro. É tocado com a mão ou 

com o uso de uma baqueta,  mas sempre  exige do músico a  habilidade rítmica e  o 

preparo físico para sustentar batidas homogêneas e obter som satisfatório. Em Tomé-

Açu tivemos quatro tocadores de taiko simultâneos, que resplandeciam energia, dentre 

eles meu amigo japonês companheiro de saquê.  O taiko está presente na história da 

música japonesa há quase 1.500 anos. O  taiko atravessa as barreiras religiosas, sendo 

utilizado tanto em eventos xintoístas quanto budistas também. Os treinos de  taiko são 

realizados  na  própria  Associação,  no  auditório.  Havia  em  torno  de  20  alunos,  em 

estágios  diferentes,  divididos  na  categoria  iniciantes,  intermediários  e  avançados.  O 

nome do grupo era  Kyorakuza que significa “som alegre dos tambores” e o objetivo 

maior do grupo é transmitir os valores da cultura japonesa, tais como concentração, 

disciplina, determinação e respeito às tradições.

Há  também  a  dança  tradicional,  exclusivamente  feminina.  As  dançarinas  se 

manifestam com sutileza e graça, com movimentos lentos e sublimes, demonstrando 

uma dimensão criativa,  sua visão de mundo, que pode ser dura.  Como vestimentas 

utilizam o kimono (着物) ki = "vestir" e mono = "coisa", também o Obi (帯) que é o cint



o usado em volta do kimono. Este kimono tem a variação de ser um yukata (浴衣), que é 

uma vestimenta japonesa de verão, que está adequada ao clima de Tomé-Açu, por sinal. 

Esta dança tradicional atua na comunidade, entre aqueles que a praticam, como via que 

permite a emergência de relações sociais, simbolizando o grupo em contato com redes 

de socialização da comunidade japonesa. A etnicidade deve ser compreendida, pensando 

dessa forma, como um veículo organizatório que permite a estruturação do grupo em 

vistas às demais associações humanas assistidas na sociedade (CUNHA, 1987, p. 106). 

As linguagens que selecionam, tendo em vista esses outros grupos e as disputas de 

significados que enfrentará com eles, simbolizam os aspectos étnicos mais distintivos de 

seus acervos culturais, que mostram de forma prática como seus sentidos tradicionais 

adquiriram funções para além das suas de origem.

O mesmo autor demonstra o quanto a cultura original vai sendo revestida de uma 

nova roupagem, adquirindo a função de cultura de contraste. Este movimento pode ser 

compreendido como um mecanismo que tem em vista a necessidade da conquista de 

espaço e representatividade pela comunidade japonesa paraense, em relação aos demais 

grupos étnicos presentes na sociedade. São processos onde ocorre a transcendentalidade 

dos limites físicos demarcatórios de uma região, como nos afirma Bourdieu (1989, p. 

44) sobre as lutas a respeito da identidade étnica ou regional. A condição de existência é 

o que vai delinear a forma da comunidade.  As representações do mundo social pela 

comunidade japonesa paraense funcionam como uma forma de organização da vida do 

grupo,  reagindo  nas  percepções  de  si  próprio  e  do  mundo  social  que  o  cerca;  são 

relações sociais que geram a vida da comunidade, são os traços étnicos que atuam como 

elementos de diferenciação que, ao serem articulados, modificam a dinâmica do grupo 

(CUNHA, 1991, p. 99). 

2.3 -  “Escola de Etnicidade”

Um Professor no Japão é chamado de  sensei, que se traduz literalmente como 

“mestre”. Sabendo da importância desse profissional em relação ao futuro do país, já 

que  este  futuro  depende  das  crianças,  o  governo  japonês  faz  uma  rígida  seleção, 

escolhendo professores qualificados para essa função. Ali, por ser estudante, notei uma 



simpatia diferente. Muitos dos comunitários, especialmente os mais idosos, não tiveram 

uma formação universitária. 

Ao lado da Associação existe a escola de língua japonesa de Tomé-Açu e, apesar 

de ser uma escola, este espaço de socialização da comunidade não possui um aspecto 

formal tão enfático como o das demais instituições de ensino para crianças localizadas 

na comunidade. A frequência nas aulas é feita não por obrigatoriedade, pois apenas os 

pais que acreditam ser importante o ensino das culturas e tradições aos seus filhos, os 

levam até lá. Ali também são ministradas aulas de shodo e de origami. É notável o envio 

de voluntários da JICA que fazem dali um espaço de sociabilidade da comunidade.

Porém, a escola de idioma nunca teve tão poucos alunos e, se não fosse pela 

ajuda da associação, não poderia se manter. Na escola primária existia o hábito de que, 

no final da aula, os próprios alunos limpassem a sala, porém, por insistências paternas, 

tal hábito foi abolido. Os pais, muitos com ótima condição econômica, consideraram 

isto como algo degradante,  independentemente de se tratar de um hábito centenário. 

Dentro do próprio museu há os seguintes dizeres: 

Desde o começo da colonização iniciou-se o ensino da língua 
japonesa. Atualmente, acompanhando a mudança de gerações de 
Pais e Mestres, a tendência é tornar-se uma língua estrangeira 
(Extraído de um painel do memorial)

A escolha de traços,  pela comunidade, que irão funcionar como linguagens de 

diferenciação sobre os demais grupos presentes na sociedade,  e esta como um todo, 

repassando, para tanto, determinados tipos de mensagens, é um processo reflexivo nem 

um pouco ingênuo. A língua vernácula, ou seja, a japonesa, pode ser considerada como 

uma  destas  linguagens  que  organiza  sua  percepção  do  mundo,  além  de  ser 

operacionalizada como elemento diferenciador (CUNHA, 1987, p. 100). 

A língua japonesa  consiste  de  dois  alfabetos  (ou  kana)  chamados  hiragana  e 

katakana, que são duas versões do mesmo conjunto de sons do japonês.  Hiragana e 

Katakana consistem de pouco menos que 50 “letras”, que tem uma função silábica de 

alfabeto fonético. É interessante pensar que foi desenvolvido um alfabeto fonético para 

adequar as palavras de um contexto estrangeiro que foi introjetado. Como explicado no 

capítulo 1, foi possível preservar as particularidades do idioma, sem impossibilitar a 

absorção de um idioma estrangeiro.



Existe também uma terceira forma, na qual a maioria das palavras escritas em 

japonês são escritas, que é o  kanji, que engloba substantivos, verbos, adjetivos, entre 

outros. Existe mais de 40.000 kanji, sendo que cerca de 2.000 representam mais de 95% 

dos  caracteres  realmente  usados  nos  textos  escritos.  Não  há  nenhum  espaço  entre 

palavras em japonês, então os kanji são necessários para distinguir as palavras dentro da 

sentença.

Hiragana é usada principalmente para usos gramaticais, tem de estar sujeita à 

flexibilidade.  É geralmente usada também para estudante principiantes e crianças no 

lugar dos  kanji, que eles não aprenderam. Enquanto  katakana representa os mesmos 

sons  que  o  hiragana,  ele  é  usado  principalmente  para  representar  novas  palavras 

importadas dos países ocidentais  (já que não existe  nenhum  kanji associado com as 

palavras baseadas no alfabeto ocidental).

Uma das partes mais complicadas no idioma Japonês é não haver um verbo para 

expressar o estado de “ser/existir”, o nosso verbo “ser/estar”. O passado e o negativo 

estão intrínsecos no próprio verbo, o verbo em si pode ser uma analogia ao que é ser um 

imigrante. O verbo é  iru ( い る ), em sua forma de “dicionário”, que não é expressa 

diariamente, e para isso temos o presente afirmativo arimasu (あります). Gostaria de 

observar que  ari ( あり ) é o radical, a forma que não se altera no verbo. O  passado 

afirmativo é arimashita (ありました), que pode ser traduzido de diversas formas: “era, 

não estava, já fui”, dificilmente com uma correspondência acurada em português.  O 

presente negativo é arimasen (ありません) e o passado negativo é arimasendeshita (あ

りませんでした), que engloba o “sen” do negativo e o “shita” do passado. O ser/estar 

é uma palavra que pode englobar uma carga negativa e, ao mesmo, evocar um tempo 

passado em uma única palavra,  é  um  haicai por si  só.  É a  tradução do espírito  do 

imigrante.

A  utilização  da  linguagem  relacionada  ao  seu  idioma  possui  características 

próprias  de  pensamento.  Ao  escolher  palavras  com  o  intuito  de  comunicar-se,  os 

falantes  “A”  e  “B”  necessitam de  um complexo  sistema de  modelos  linguísticos  e 

classificações para poderem se compreender mutuamente. Para falar com fluidez um 

idioma não necessariamente deve-se saber o funcionamento estrutural e sistemático, da 



mesma forma que, para executar melodias no piano, não necessita de um conhecimento 

de seu sistema mecânico.

3. VIDA E TEMPOS DOS “TIGRES NA SELVA”, algumas reflexões.

Este  último capítulo é  dedicado a temas  não se entrelaçaram no  corpus dos 

capítulos anteriores, é algo incipiente que pode se desdobrar em um futuro próximo.

3.1 Exilados ou imigrantes?

Neste  período  de  imigração,  é  importante  considerarmos  as  diferentes 

temporalidades vividas em cada uma das regiões do Brasil, pois o processo não ocorreu 

do mesmo modo em cada parte do país. As percepções de um imigrante no Pará são, 

apesar de ter recorrências,  distintas dos de São Paulo (maiores nichos populacionais 

japoneses).  Como  o  processo  imigratório  foi  vivenciado?  Deve-se  perceber  as 

vicissitudes da percepção dos eventos nas decisões tomadas, no modo peculiar pelo qual 

o processo imigratório é recorrente nos relatos de japoneses que vieram para o Brasil. A 

imagem positiva  construída  pelo  governo  sobre  o  Brasil  atuou  como chamariz  aos 

imigrantes,  considerando  a  intermediação  desse  processo  através  de  campanhas  de 

panfletagem e pôsteres.  O principal  objetivo com essa propaganda sobre o Pará era 

reunir  uma  força  de  trabalho  que  viabilizasse  o  povoamento  e  o  desenvolvimento 

econômico do norte do país.



A movimentação humana implica deslocamento de pessoas de um lugar para 

outro, seja permanente, temporário, livre ou forçado. O imigrante tem a perspectiva de 

retorno,  mesmo  que  imaginada.  O  exilado,  como  diz  Denise  Jardim  (2011,  p.  4), 

“raramente consegue uma reinserção no local de origem, seja porque aquele lugar social 

não existe mais, ou porque há enormes limitações ao ‘retorno’. Além disso, a situação 

de violência, de sequela psicológica, também significa um desterro em prol de sua vida” 

(JARDIM, 2011, p. 2). Em uma questão terminológica, ambos parecem sempre buscar 

melhores condições de vida. Motivado por razões econômicas, um grupo se desloca e 

busca reorganizar sua vida, e isso implica em criar novas formas de viver. Mesmo que 

signifique  um recomeço,  um  projeto  de  melhoria  econômica  pode  iniciar  com  um 

desembolso financeiro  importante  e  custoso,  e  um alto  custo na sua vida  pessoal  e 

afetiva. 

“Imigrar, por vezes, é parte da solução de problemas no lugar de 
partida (…).  Para  a  elegibilidade  (jurídica)  de um sujeito  em 
condição de refugiado observa-se sua autodeclaração de sentir 
sua  vida  ameaçada  no  seu  local  de  origem,  expressando  um 
temor  fundado  e  a  impossibilidade  de  retornar  ao  local  de 
moradia” (JARDIM, 2011, p. 4). 

Partindo  de  Edward Said,  em termos  de  percepção  no exílio  (2000,  p.  144) 

significa, irremediavelmente, apartar um ser humano e seu lugar nativo. Não há nada de 

romântico no exílio, é sempre saber que algo foi perdido. O ponto é entender como algo 

tão forte como esta perda terminal pode-se transformar em um rico padrão de cultura. 

Os imigrantes sempre possuem a esperança de que, com a melhora do clima político e 

social, seja possível a volta para sua casa. Nenhum dos imigrantes do primeiro navio 

que aportou em Tomé-Açu pode retornar, a questão do lar foi ressignificada. O exílio, 

ao contrário de um nacionalismo, é estado de ser não-contínuo. Os exilados tiveram 

suas raízes cortadas, perderam sua terra e seu passado (SAID, 2000, p. 140). 

Os exilados  têm, então,  um grande senso  de  urgência  no que diz  respeito  a 

reconstituição de suas vidas. É importante, neste momento, compreenderem sua própria 

ideologia e se auto-valorizarem. Vivenciar a situação dos que chegaram a um ambiente 

completamente  inexplorado  e  a  antítese  do  que  foi  divulgado  pelos  panfletos 

propagandistas, forçou um re-enraizamento forçado, uma vez que retornar para seu país 

de origem deve ter parecido impossível diante deste cenário desolador. To be rooted (…)  

Perharps the most important and least recognized need of the human soul (SAID, 2000, 



p.146). Hall demonstra que pessoas em condições de diáspora geralmente são obrigadas 

a adotar posições de identificação, mesmo estando em um local diverso (Hall, 2008, p. 

72),  são  comunidades  deslocadas.  É  notável  como  o  exílio  permitiu  um  senso  de 

identidade mais forte, as diferenças entre as comunidades e famílias. Existe, agora, uma 

unidade para a tomada de decisões coletivas que se viabiliza através das cooperativas.

3.2 Religiosidades

O fenômeno religioso tem muitas dimensões, que nem sempre se relacionam 

com a  fé.  A dimensão  social  é  a  mais  importante,  já  que  a  religião  no  Japão  está 

intimamente ligada  com os ciclos  de vida  e  tem uma natureza  intensamente social. 

Festivais  xintoístas,  ritos fúnebres budistas,  casamentos cristãos,  não são geralmente 

considerados como fazendo parte da religião pessoal. As múltiplas afiliações religiosas 

refletem um sincretismo que se desenvolveu ao longo da  história  do  país  e  que  se 

prende com obrigações e funções sociais que formam o tecido social japonês e que têm 

por base a própria cultura japonesa (CARVALHO, 2002, p. 15). Igualmente importante 

é a dimensão de identidade étnica ligada ao comportamento religioso, assim como a 

interação entre tradições religiosas e a comunidade japonesa. 

O  budismo  é  predominante  e,  como  tal,  seria  uma  religião  excelente  para 

compreender o espírito nipônico (BENEDICT, 1972 P. 55). O budismo consiste num 

esforço que objetiva um diferente “estado existencial”: é uma coesão de esforços para 

expressar “um estado de ser” a partir da autodisciplina e da meditação. (WATANABE, 

2009 p. 22). No culto aos antepassados, percebe-se a característica da retribuição, pelo 

cuidado oferecido por seus ancestrais na formação como indivíduo e cidadão. Paga-se o 

débito  para  com  os  ancestrais,  transferindo-os  aos  filhos  o  cuidado  que  recebeu. 

(BENEDICT,  1972 P.  106).  Em Tomé-Açu  não mais  existem missas  regulares,  e  o 

templo está reservado apenas para cerimônias religiosas. O responsável há 40 anos, Sr. 

Tanaka, deseja se retirar por questões de idade e não há ninguém para substituí-lo.

Em Tomé-Açu a influência da Igreja Católica remonta a 1947. Na igreja São 

Francisco  Xavier,  diocese  central  em  Tomé-Açu,  fui  atendido  pelo  cônego.  É 



interessante  a  figura  e  o  papel  deste  santo  para  comunidade,  já  que  trata-se  de  um 

missionário que veio a pregar no Japão3.

Pra  cada  100  Japoneses  aqui  5  frequentam,  mas  só  um vem 
sempre.  O  que  uma  pena,  mas  no  dia  do  padroeiro  (3  de 
Dezembro)  vem  até  um  número  maior  de  Japoneses  e  a 
cooperativa  doa  200  litros  de  açaí  e  sushi.  Eu  atendo  mais 
pessoas da comunidade, nós temos Círio de são Francisco unir 
as crenças do nosso povo com a memória do padroeiro. (José 
Anselmo de Souza, Cônego, 43 anos, entrevista no dia 13/07/13)

Pode-se perceber que, mesmo se tratando de uma religião na qual a minoria dos 

Japoneses se envolvem, o catolicismo ainda assim existe. No dia do padroeiro, há um 

respeito mútuo. Ainda assim, segundo o Cônego: “os Japoneses não se envolvem muito 

com religião, mesmo sendo o budismo, ocupam-se basicamente com seus negócios e a 

cooperativa.”  Ainda é  ressaltado que os  não-nipônicos dificilmente possuem relação 

com estes, quando ocorre costuma ser uma relação desigual, de subserviência, política 

ou  estritamente  comercial.  Isto  partido  de  um  não-nipônico  pode  revelar  diversos 

fatores:  desde  um  ressentimento  da  época  que  a  crise  foi  forte  ou  até  mesmo  a 

disposição identitária deste.

Também  deve-se  dar  atenção  ao  Xintoísmo,  por  ser  a  religião  considerada 

“nativa” e que permeia as percepções Japonesas: o Xintoísmo é centrado na unidade 

social. Xinto ‘é o caminho dos kami’, seres divinos, mais imanentes que transcendentes, 

que visam a harmonia e a abundância da comunidade. Os festivais “matsuri”, como 

abordado  no  capítulo  2,  unem  as  pessoas  com  estes  kamis.  O  Xintoísmo  não  tem 

preocupações de ordem ética. Os ‘maus’ atos humanos são considerados como desastres 

naturais e para os evitar é preciso realizar atos de purificação (CARVALHO, 2002, p. 

3� São Francisco Xavier foi o primeiro jesuíta a lá ir ao Japão em missão, em 1549. 
Levou com ele pinturas sacras para explicar o Cristianismo aos japoneses, já que havia 
barreiras  de  comunicação  era  enorme.  Os  japoneses  não  se  revelaram  pessoas 
facilmente conversíveis. Muitos eram já budistas. Francisco Xavier teve dificuldade em 
explicar-lhes um conceito de Deus segundo o qual Deus criara tudo o que existe. Aos 
seus olhos, Deus seria então responsável também pelo Mal e pelo pecado, algo que era 
para  eles  uma  ação  incompreensível  da  parte  de  Deus.  O  conceito  de  Inferno  foi 
também difícil de explicar, pois os japoneses não aguentavam a concepção de que os 
seus antepassados podiam estar num Inferno eterno do qual era impossível libertá-los.



342). Embora não tenha de fato carácter ético, o Xintoísmo está associado à ideia de 

sinceridade (makoto) e é permeado por conceitos de ‘Verdade’, ‘Bem’ ou ‘Justiça’. 

O Budismo foi introduzido em meados do século V através da Coreia, numa 

época em que o governo político do Japão não estava centralizado. Entre 538 e 1549, o 

Budismo criou raízes profundas com várias seitas e, atualmente, sempre mais na esfera 

dos preceitos morais do que religiosos. A partir de 1614, todos os japoneses ficaram 

obrigados a registar-se como membros de uma comunidade budista. O Budismo passou 

a ser religião oficial, com o estabelecimento de um sistema que exigia de cada família 

(CARVALHO,  2002,  p.381).  Aos  cidadãos  adultos  era  exigido  um  certificado  que 

comprovasse  que  não  tinham  ligações  com  atividades  subversivas,  nomeadamente 

cristãs (CARVALHO, 2002, p. 412). Desde essa época os templos budistas passaram a 

ter  a  exclusividade  dos  ritos  mortuários  e  a  ligação  da  população  com o Budismo 

reduziu-se progressivamente a esses ritos.



3.3 Dekasseguis, os migrantes espelhados

Não cabe aqui dissertar sobre a experiência vivida pelos “dekasseguis”, 

mas sim entender como estas redes migratórias complexas atingiram a 

comunidade de Tomé-Açu. Durante a década de 80, momento de crise 

econômica em Tomé-Açu, devido a uma praga na lavoura de pimenta-

do-reino, existiu um fenômeno, recorrente em comunidades de origem 

nipônica,  que  são  os  “dekasseguis”:  aqueles  que  buscam  uma 

alternativa de trabalho no “país de seus ancestrais” como trabalhadores 

de baixa qualificação. O desejo de aumentar/manter um padrão de vida 

pode  resultar  em  um deslocamento  entre  dois  contextos  quase  que 

análogos,  no  qual  o  sentimento  de  pertencimento  fica  embotado  na 

realidade.  Bordieu  (2002)  demonstra  a  flexibilidade  do  habitus,  que 

permite,  através  das  ações,  explicar  os  mecanismos  que  levam  o 

indivíduo a fazer parte da sociedade e reproduzi-la continuamente e, ao 

mesmo tempo, modificá-la. A existência de uma sociedade estaria ligada 

à sua mobilidade, o que poderia explicar estas mudanças. Em contraste, 

as pressões sociais nipônicas, por mais voluntariamente aceitas, exigem 

bastante  do indivíduo,  como tal  este  é  obrigado  a  renunciar  a  suas 

emoções e desejos, erigindo-se na representação de sua família e país. 

Sujeitam-se ao necessário para autodisciplina, e, como consequência, 

tornaram-se  um povo  respeitosamente  orgulhoso  de  sua  capacidade 

(BENEDICT, 1972 p.263-264), o que pode explicar, mesmo, o fenômeno 

moderno dos dekasseguis.

Este  fenômeno  também  é  reflexo  da  auto  escolarização  no  Japão  e,  como 

resultado, carência nos serviços de base. Na maior parte das vezes, quando uma fábrica 

precisa de trabalhadores, uma empreiteira é acionada e envia as propostas à agência 

brasileira, que, por sua vez, recruta os candidatos a trabalhadores migrantes, de acordo 

com os requisitos dos empregadores.

Atualmente, dos 1.362 descendentes de japoneses do município, 400 estão no 

Japão. A nostalgia da terra natal estará sempre atrelada ao migrante. Nesta perspectiva 

de  migrantes  temporários  em  busca  de  empregos  é  que  estaremos  abordando  as 

migrações  internacionais  e,  mais  precisamente,  a  migração  para  o  Japão.  Assim, 



tentaremos compreender as migrações temporárias,  enquanto um produto do sistema 

capitalista que propicia e estimula este deslocamento,  de acordo com o interesse do 

mercado.

4. CONCLUSÃO:

Tendo  como  locus a  comunidade  contemporânea  de  descendentes  de 

imigrantes Japoneses em Tomé-Açu, esta pesquisa buscou compreender se a prática de 

elementos étnicos distintivos de sua cultura permitia o nascimento de relações sociais e 

espaços de sociabilidade entre seus membros. Tentei observar a campesinidade como 

valor essencial do imigrante. Durante os primeiros anos, críticos, mesmo permeado de 

adversidades,  o  lugar  de  vida  e  de  trabalho  se  tornou  uma  forma  de  sociabilidade 

específica, que ultrapassa os laços familiares e de parentesco e criou laços de etnicidade.  

A canção  da  partida  consegue  demonstrar  essa  coesão  que  uniu  pessoas  de  várias 

províncias por um bem comum e um senso comunitário, Hotaru no hikari (Sob a Luz 

do Vagalume):  Sem se importar que seja da extremidade do sudeste ou do fundo do  

nordeste, mesmo que separados por mar e montanha ao longe, a devoção sincera se  

reúne para nos tornar forte. 

Pude  vislumbrar  alguns  aspectos  de  sua  organização  e  configuração  social, 

cultural, religiosa, política e econômica; e vivenciar os eventos que transbordam estes 

apectos; o  undokai e o  tanabata que não apenas o estabelecem laços entre quem dá e 

quem recebe,  mas  igualmente  o  reforço  dos  mesmos.  As  representações  do  mundo 

social pela comunidade japonesa paraense funcionam como uma forma de organização 

da vida do grupo, reagindo nas percepções de si próprio e do mundo social que o cerca; 

são relações sociais que geram a vida da comunidade, são os traços étnicos que atuam 

como elementos de diferenciação que, ao serem articulados, modificam a dinâmica do 

grupo; os comunitários, que são atores, realmente produzem efeito na rede, a modificam 

e são modificados por ela. Outro deleite foi observar como objetos, desde museais a 

festivos e cotidianos (categorias que se entrelaçam), possuem sua própria  humildade 



(MILLER, 2010),  ou seja:  mesmo não podendo agir  de  uma maneira  dinâmica  por 

serem  inconscientes,  podem,  gentilmente,  direcionar  os  atos  e  as  ações.  O  objeto 

consegue, então,  direcionar o  habitus,  não só um objeto em si,  mas,  citando Latour 

(1992, p. 60), a rede de objetos, que também são agentes.

 Pude, também, sentir o Anthropological Blues, que é um sentimento que cresce 

dentro da gente ao trazer uma solidão melancólica, mas bela. É em estar só, estranhar 

seus próprios valores, é transformar o exótico em familiar, e, inversamente, transformar 

aquilo que nos é familiar em exótico.

Hall (1998) observa que as identidades modernas estão sendo “descentradas”, 

isto é, deslocadas ou fragmentadas e afirma que os indivíduos têm de estar conscientes 

de  sua  identidade  étnica  e  com  uma  atuação  dinâmica  a  seu  favor.  Além  disto,  a 

sociabilidade  característica  na  comunidade  Japonesa  está  inserida  em  um  espaço 

multiétnico, onde participa da disputa de significações entre as linguagens selecionadas 

como distintivas de forma que a mobilização tem de ser algo coletivo O comunitário, 

hoje, é construtor da história e foi construído por ela e, portanto, um ser em contínua 

transformação, a existência de uma sociedade estaria ligada à sua mobilidade, o que 

poderia explicar estas mudanças. Mesmo diante da saudade do senso de urgência no que 

diz  respeito  à  continuidade  de  suas  vidas.  É  importante,  neste  momento, 

compreenderem sua  própria  ideologia  e  se  auto-valorizarem.  Como  um  pincel  que 

escreve いる: palavra que explica como o ser pode comportar o passado e o negativo 

intrínsecos em si mesmo, analogia ao imigrante. Um pincel que alterna pinceladas fortes 

com outras mais delicadas escreve essa palavra: varia o efeito, conforme a velocidade, a 

cor  da  tinta,  a  pressão  sobre  o  papel,  o  intervalo  entre  traços  e  o  próprio  material 

utilizado,  assim,  texto  e  contexto  se  tocam  de  forma  indelével,  sutil,  tal  como  a 

vivacidade de um povo e sua vivência se tocam e se transformam em uma reverência 

leve, com um sorriso.

Vejo uma árvore milenar que se ramifica em novas vidas.
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