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Resumo 

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa inicial, sobre a chegada dos 
imigrantes japoneses na Baixada Fluminense e principalmente a formação de uma colônia 
no município de Japeri, na década de 1950, apresentando como o processo imigratório 
intensificou a atividade agrícola e cultural da região, bem como apresentar o interesse dos 
imigrantes pela região, uma vez que passaram por estados como São Paulo, Minas 
Gerais e em outras cidades do Estado do Rio de janeiro. Aregião de Japeri ainda 
pertencente ao município de Nova Iguaçu na época, teve grande relevância na cultura de 
frutas, verduras e hortaliças em que uma parcela das plantações eram organizadas pela 
colônia e a associação deles proporcionou curso de línguas e artes marciais para os 
moradores locais, destacando sua cultura. Há ainda muito a ser desenvolvido nessa 
pesquisa, pois o tema é inédito na região pesquisada. 
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O presente trabalho faz parte da pesquisa de monografia, do curso de Licenciatura 
em História, pertencente ao grupo de pesquisa GEMULTI, intitulada Os japas de Japeri, a 
imigração asiática na Baixada Fluminense, sob orientação da professora doutora Lucia 
Helena Silva. É um trabalho inicial, em que muita pesquisa e leituras precisam ser 
sistematizadas, para obter uma reflexão acerca do assunto. 

 A partir do século XIX a produção bibliográfica focada no estudo dos processos 
imigratórios de estrangeiros para o Brasil foi ganhando adeptos das mais diferentes 
especialidades. A colonização pode ser entendida por Aldina da Silva como uma política 
ligada aos discursos oficiais para preencher certo “vazio demográfico”, estabelecer mão-



de-obra, manter a estrutura fundiária, entre outros. Já para a estudiosa Giralda Seyferth 
apesar de os termos imigrante e estrangeiro serem utilizados como sinônimos há alguns 
pontos a serem destacados. Em poucas palavras, o imigrante caracteriza-se por ser 
aquele que entra em um país estrangeiro para estabelecer um novo lar. O 
termo estrangeiro, passa a ser mais utilizado a partir de 1830 quando a naturalização 
passou a ser regulamentada. 

O Brasil no século XIX, possuía uma economia agrícola em que a monocultura de 
café proporcionava grandes lucros, contudo havia pressões de países como a Inglaterra 
para a abolição da mão-de-obra antes mesmo do fim da escravatura em 1888. Em função 
disto, o governo brasileiro havia tentado suprir a falta de mão-de-obra com imigrantes 
europeus para atender a demanda da cultura do café porém, as más condições de 
trabalho e o tipo de convivência com os patrões fez com que a vinda desses imigrantes 
fosse desmotivada e alguns países como a França e Itália, impedindo seus cidadãos de 
virem para o Brasil. E desta maneira a política brasileira passou a cogitar a vinda de 
imigrantes asiáticos para o Brasil.  

Sendo da raça “amarela” não eram bem vistos pelos cristãos brancos, os japoneses além 
da desqualificação racial encontraram dificuldade de ordem sócio-cultural, uma vez que 
acreditavam na impossibilidade de integração. Para Giralda Seyferth, o imigrante mesmo 
considerado necessário, é tido como um risco. Em casos de guerras ou revoluções, as 
imigrações em massa não são bem vistos.  
  
“Interesses econômicos e diplomáticos tornaram parcialmente sem efeito as restrições relativas à Ásia, através da Lei 

97, de 15/10/1892, que permitiu livre entrada de imigrantes de nacionalidade japonesa e chinesa. A imigração japonesa, 

iniciada em 1908, suscitou debates intensos sobre seus efeitos na formação (racial e cultural) nacional, apesar do 

reconhecimento quase geral da “aptidão” desses imigrantes para o trabalho agrícola” (SEYFERTH, 2008, p). 

  

  

 
 

       Pode-se perceber que não havia desejo por parte dos governos brasileiros em 
recebê-los porém, a necessidade de mão-de-obra fez com que os contratadores e o 
governo passassem a exigir menos. Havia a especulação desde 1880 que os imigrantes 
japoneses poderiam trabalhar no Brasil, no entanto, somente no dia 5 de novembro de 
1895, o Brasil e o Japão assinaram um tratado e passaram a desenvolver ralações 
diplomáticas, assim iniciou-se um período de negociação e que se concretizou em 1908 
com a vinda dos primeiros imigrantes ao Brasil. 

O Japão, que passou longa temporada isolado do mundo durante o controle politico 
dos xóguns da família Tokugawa, possuía uma economia feudal, dependente da cultura 
de arroz e seriamente estagnada, acarretou uma grave crise interna e até mesmo uma 
guerra civil em 1868, em que o lado vencedor exigiu a restauração do poder ao 
imperador, para que o pais passasse por um processo rápido de modernização, dentro 
dos moldes ocidentais e com isso estabeleceu-se a Era Meiji (1868-1912). O governo 
Meiji modernizou o país, contudo os beneficiados foram a aristocracia e uma emergente 
burguesia. A maior parcela da população permaneceu trabalhando no campo ou migrava 
para as cidades, graças a densidade demográfica do arquipélago japonês as opções 
passaram a se tornar escassas e o governo japonês passou a incentivar a imigração, 
assim muitos trabalhadores preferiram correr o risco de ir para um país estranho do que a 



pobreza conhecida por eles, a primeira onda migratória foi para a Austrália, no ano de 
1883 e posteriormente para países como Canadá, Estados Unidos, Peru e Brasil. 

            Assim que os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil, foram 
anunciados em jornais, como por exemplo, Correio Paulistano, que demonstraram grande 
surpresa aos vê-los com roupas à moda ocidental, em que eles mesmos compraram, 
bagagens limpas e bem organizadas, como se não fossem pobres e com asseio e higiene 
com que se portavam nos locais em que estiveram presentes, como no navio, na 
hospedaria, principalmente na hora das refeições. Dos 800 imigrantes que chegaram em 
1908 apenas 13% eram analfabetos. Considerados como calmos e pacíficos, esperavam 
por suas bagagens com paciência sem mexer ou pegar algo que não fosse deles, suas 
mulheres ficaram responsáveis por fazer a troca da moeda japonesa pela brasileira, uma 
pratica não muito comum entre os asiáticos. Quando desceram do navio possuíam 
bandeirinhas brasileiras em suas mãos, o que fez com que fossem bem vistos. 

O contrato firmado entre japoneses e a Secretaria de Agricultura do Estado de São 
Paulo era que chegariam 3 mil imigrantes japoneses até 1910 e que estes trabalhariam na 
agricultura por 5 anos, este acordo fez com que houvesse por parte dos japoneses 
esperança de retornarem ao seus país de origem, sem firmar residência no Brasil e com 
isso motivar o trabalho, algo que com o passar dos anos deixou de ser verdade, as 
barreiras culturais eram muitas e difíceis de serem contornadas e a falta de esperança no 
retorno fez com que os imigrantes começassem a ficar descontentes com as condições 
de trabalho que enfrentavam, suas residências nada mais eram do que as antigas 
senzalas, apenas no tijolo e sem móveis e a constante presença dos capitães-do-mato 
para leva-los e vigia-los deixavam-nos descontentes por parecer que seus patrões não 
tinham confiança. Os imigrantes chegavam ao Brasil através de agências aprovadas,pelo 
governo japonês que organizavam as viagens, faziam com que os japoneses 
acreditassem, por meio de propaganda, como um país “exótico” como Brasil podia 
proporcionar riquezas através do café, “ a árvore que dava ouro”. 

No decorrer dos anos seguintes os imigrantes passaram a organizar as 
cooperativas e as colônias, muitos dos 781 imigrantes pioneiros possuíam estudos e não 
eram agricultores como se imaginava e, agravado pelo fator das péssimas condições de 
trabalho, continuaram dando margem ao processo migratório, mas agora internamente no 
Brasil, que a partir da década de 1910 estava em uma onda de expansão 
desenvolvimentista. Desta maneira, as empresas japonesas passaram a comprar terras 
para estabelecer as colônias ou núcleos coloniais (shokuminchi), dando origem há 
algumas cidades paulistas, outras no Pará e no Paraná. Então, ao saírem do Japão 
alguns imigrantes de estabeleciam nessas colônias como pequenos produtores de 
algodão e arroz, e gradativamente iam deixando o serviço assalariado da cultura de café. 

No Rio de Janeiro, o café gerou grandes lucros, na Baixada Fluminense não era tão 
expressiva economicamente, pois era cultivada por pequenos lavradores, a região do 
Vale do Paraíba teve no café sua principal atividade econômica, com o tempo houve o 
esgotamento do solo e no interior de São Paulo as condições para o seu cultivo foram 
mais favoráveis, devido às “terras roxas”. 

Com grandes faixas de terras desocupadas, Nilo Peçanha (1909/1910), apresentou 
uma politica de diversificação agrícola, mesmo sem abandonar o café, mas que 
acarretasse mais lucro e ocupasse a economia da região, transformando a região em um 
laranjal, hoje, onde estão situados Engenheiro Pedreira e Japeri havia pomares, 
destinados à exportação. Desde então, as frutas passaram a ser o ponto forte da 



produção agrícola da região, com destaque para a produção de bananas e goiabas, 
produzidas principalmente pela colônia japonesa implementada em Japeri desde 1952. 

Com o fim da produção de laranja da atual cidade de Nova Iguaçu (em que Japeri ainda 
fazia parte), devido a fatores como a II Guerra Mundial e o ataque de pragas, muitas 
fazendas sofreram decadência e começaram a lotear suas terras, muitos nordestinos 
chegaram a região, e com a abertura da Rodovia Presidente Vargas em 1951, a cidade 
passou a ganhar novos moradores, contudo, com a fama de cidade dormitório, pois quem 
não fosse agricultor de pequeno porte, trabalhava em outras localidades e ia na região 
somente para dormir. Segundo dados do IBGE,Japeri aparece como sub-região de Nova 
Iguaçu, com os seguintes dados demográficos, 

 

Fonte: IBGE, recenseamento geral, 1960. 

  
            Destes ainda não dá para se precisar quantos eram imigrantes japoneses, 
contudo segundo a narrativa dos filhos dos imigrantes, estes possuíam destaque na 
economia local. 

Em relato de história oral, o casal MticoOdate (1938- natural de São Paulo) e 
MitsuOdate (1931- Natural de São Paulo), narraram a vinda de seus pais ao Brasil e como 
se estabeleceram em Japeri. Estes viviam em condições econômicas ruins no Japão, com 
extrema pobreza, ainda antes do período da guerra, então vieram com seus familiares ao 
Brasil, pela propaganda de terra boa, farta e com simbologia de prosperidade, 
embarcaram no Kasatu-Maru e chegaram ao Porto de Santos, ainda solteiros, ambas 
famílias trabalharam nas fazendas café em São Paulo, viviam de arrendamento, então de 
quase em dois em dois anos, saiam em busca de novas fazendas para se estabeleceram, 
desta forma, ficaram em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro,Mtico e Mitsu são 
brasileiros e se conheceram em São Paulo, quando vieram ao Rio de Janeiro trabalharam 
em fazendas em Porto das Caixas e lá ouviram falar da região da Baixada Fluminense e 
seu laranjal, muitos japoneses vieram a região e conseguiram comprar faixas de terras 
devolutas da União, no atual bairro de Pedra Lisa, em Japeri. Alguns decidiram voltar para 
São Paulo e outros se estabeleceram juntos, formando uma colônia. 



De inicio utilizaram troncos de tamimbira, uma árvore com caule propício a 
confecção artesanal de tamancos e iniciaram pequenas produções, além do cultivo de 
arroz, tomate, jiló e berinjela. 

Os costumes na colônia eram pautados na cultura japonesa, pouco se falava 
português, as comidas eram japonesas, contudo, adequadas ao que se encontrava na 
região, a crença era budista e os casamentos aconteciam em casa ou no espaço em 
comum da colônia, mas seguindo os preceitos budistas. Segundo o relato do casal, 
alguns documentos foram levados para Itaguaí, em uma igreja Budista. 

         A colônia com o passar do tempo foi se firmando, com mais ou menos 15 famílias 
na região, ensinavam aos locais artes marciais e a língua japonesa, a agricultura foi 
sendo reforçada e posteriormente a cultura de goiaba ganhou destaque. Há muito a ser 
pesquisado, pouco ou quase nada se sabe ainda e muitas fonte estão “sumidas” e outras 
que ainda precisam ser pesquisadas num templo budista, na cidade de Itaguaí, no Rio de 
Janeiro. 

A cidade de Japeri homenageou a colônia japonesa nos seus 50 anos, com um 
monumento na praça de Pedra Lisa, por seu destaque cultural e importância econômica 
para a região. 

 

 

 Foto da autora,16/03/2015 
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