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A Influência da Cultura Japonesa no Comportamento dos Nisseis da Geração de 

Cinqüenta e Sessenta Anos e seu Engajamento no Trabalho Voluntário1 
 

Luzia Mitsue Yamashita Deliberador2 
 
Resumo 
 
Esta pesquisa foi desenvolvida com nisseis

3, segunda geração de filhos dos imigrantes 
japoneses, hoje na faixa etária entre 50 e 60 anos. Esta geração lidera o movimento 
cultural, social e esportivo dos japoneses e seus descendentes em Londrina - Paraná e 
assumiu o trabalho voluntário coordenando um Grupo de Idosos Japoneses desde 1998. 
Pelo levantamento do seu perfil sócio-familiar e do contexto em que viveram, 
verificamos a influência dos valores da cultura japonesa transmitidos por seus pais na 
prática do voluntariado e de serviços comunitários. 
 
Palavras-chave: Voluntariado; Educação Oriental; Nisseis. 
 
 
Introdução 
 
 Neste ano de 2008, em que se completam os 100 anos de imigração japonesa no 

Brasil, muito se fala sobre a imigração e os imigrantes. Neste trabalho será enfocada a 

geração nascida na década de 40 e 50, hoje na faixa etária dos cinqüenta a sessenta anos, 

filhos de imigrantes japoneses e educados por pais japoneses. O objetivo é verificar a 

influência da educação e cultura japonesas na sua formação. 

  O que leva a geração de nisseis
4 da faixa etária de 50 a 60 anos a participarem de 

atividades sociais como voluntários? Há alguma influência da sua origem? Quem são 

esses descendentes? Carregam na sua identidade a formação dada pelos pais imigrantes 

japoneses? Essas indagações determinam a pesquisa sobre os motivos pelo quais um 

grupo de voluntários dedica-se há nove anos na atividade com idosos em Londrina. 

 O grupo de idosos foi formado logo após as comemorações dos 90 anos da 

imigração japonesa no Brasil. As festividades reuniram um grupo muito grande de 

idosos (em torno de 300) de mais de 80 anos nas solenidades e o que foi presenciado 

trouxe inquietação para muita gente: onde esses idosos estavam durante o ano todo? 

Que atividades eles desenvolvem no seu cotidiano? Como vivem? Quem são? 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT – Mediações e Interfaces Comunicacionais – Comunicação e Culturas Urbanas. 
Inovcom, evento componente do IX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, maio de 2008. 
2 Professora do curso de Especialização em Comunicação Popular e Comunitária da Universidade Estadual de 
Londrina e da Faculdade Cidade Verde e do curso de Jornalismo da Faculdade Maringá. Doutora em Ciência da 
Comunicação pela ECA/USP. E-mail: adeli@sercomtel.com.br 
3 Nissei: Segunda geração, filhos de imigrantes japoneses (isseis). 
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 A metodologia de pesquisa adotada foi a pesquisa participante, com observações 

e aplicação de um questionário, que serviu como um instrumento de reflexão para os 

pesquisados, avaliar a sua formação e o porquê desse envolvimento e militância no 

trabalho com os idosos japoneses, geração de seus pais. 

 Para se obter as respostas às indagações feitas é necessário conhecer e entender e 

os dados da imigração japonesa no Brasil, a vida dos imigrantes, a fixação no Brasil, a 

vida nas fazendas de café, a adaptação à cultura brasileira, o que é a identidade cultural 

e a contextualização da realidade de Londrina com a sua convivência com a cultura 

trazida pelos imigrantes japoneses. 

 Muito se tem tratado dos imigrantes e suas histórias e dos jovens que estão cada 

vez mais “brasileiros” e pouco se da geração que viu seus pais trabalharem na 

agricultura e dedicaram a sua vida para dar educação e formação como a única forma de 

ascensão na sociedade brasileira. Grupo que carrega muito da formação cultural 

japonesa. Desde pequenos, convivendo com os avós que só falavam o idioma japonês e 

os pais que também falavam mais o japonês do que o português no cotidiano das 

famílias. 

 
A entrada dos japoneses no Brasil 
 
 Durante o período que vai do começo do século XIX até a terceira década do 

século XX, a migração internacional maciça foi um fenômeno de alcance mundial, 

atingindo também o Japão. Aproximadamente, 75 milhões de pessoas deixaram seus 

países nesse período, iniciando um grande movimento migratório (ANDO, 1971, p. 4). 

 Quais as causas desse fenômeno social? São as características da estrutura sócio-

econômica de seu país, como a fome, a guerra, a opressão política ou religiosa, o 

desemprego generalizado devido às crises econômicas? Ou são fatores de atração que 

determinam a orientação destes fluxos e as áreas às quais se destinam. 

Segundo Ando (1971, p.5): 

“A emigração dos japoneses deve ser compreendida como fazendo 
parte do movimento migratório internacional que se processou num 
período histórico em que ocorreram grandes transformações 
estruturais em quase todas as sociedades do mundo: quase todas as 
nações estavam em processo de transição do Regime Feudal, via 
mercantilismo para o Capitalismo”. 

 Por outro lado, vivia-se no novo mundo uma época em que os empresários 

agrícolas brasileiros, após a abolição da escravatura, detinham enormes extensões de 

terra já desbravadas e, a todo custo, precisavam atrair trabalhadores assalariados do 
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exterior, sob pena de tornar-se impossível prosseguir com a produção de café, algodão e 

cana de açúcar, produtos do novo mundo. 

 Foi diante desta conjuntura mundial que os japoneses migraram para o Brasil. 

Nesse período, o país atravessava um período de transição gradual: de uma estrutura 

sócio-econômica baseada no trabalho escravo para uma sociedade com características 

modernas. 

 A importância da cultura cafeeira aumentava de ano para ano e o 

desenvolvimento do comércio cafeeiro se tornou um dos principais objetivos da política 

nacional. Nesse contexto, o problema de mão de obra agrária tornou-se uma das 

principais questões da economia. Por isso, o governo procura resolver o problema de 

escassez de mão de obra pela introdução de imigrantes europeus. 

 Os fazendeiros, acostumados ao tradicional regime escravista, aceitam a adoção 

de um regime de trabalho intermediário entre a escravidão e o sistema salarial: o 

colonato, de características nitidamente pré-capitalistas. 

 Assegurada a mão de obra necessária, o comércio cafeeiro expandiu-se 

rapidamente. Atraídos pela exportação sempre crescente, grandes capitais foram 

investidos na cultura do café, mas com a expansão desordenada, sem qualquer 

planejamento, veio, a partir de 1896, a superprodução e a crise. O preço do café 

despencou e, em 1907, atingiu o ponto mais baixo da depressão, até então registrados. 

 A crise refletiu também sobre a massa trabalhadora. Muitos colonos 

abandonaram as fazendas, outros regressaram aos respectivos países de origem. Durante 

essa crise, mais de 300.000 pessoas deixaram o Brasil. Além disso, em 1902, o governo 

italiano proibiu temporariamente a saída de imigrantes destinados ao Brasil. 

 A corrente imigratória japonesa para o Brasil na forma de colono teve início em 

1908, quando a economia brasileira entrou no período de recuperação da crise cafeeira. 

Em viagem que durou 60 dias, transportando 781 imigrantes lavradores contratados 

(165 famílias com 733 membros e mais 48 avulsos) pela Companhia Imperial de 

Colonização Ltda., o vapor Kasato Maru chegou em 18 de junho de 1908 ao Porto de 

Santos.  

 Os colonos japoneses foram destinados às seis maiores e mais representativas 

fazendas paulistas. O tratamento a eles dispensado não diferia daquele dado ao 

imigrante europeu: muito ruim e semi-servil. 

 Pesquisa feita pela Companhia Imperial de Emigração, treze meses após o 

ingresso dos viajantes do Kasato Maru nas fazendas de café, indicava que, dos 781 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
IX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Guarapuava – 29 a 31 de maio de 2008. 

 

 4 

contratados, somente 191 permaneciam nas terras, cumprindo o acordo de trabalhar um 

ano agrícola por inteiro. Alimentação e moradia deficientes, trabalho contínuo das 4 

horas da madrugada ao anoitecer, sob vigilância dos fiscais, queda do preço no mercado 

internacional e dificuldade de comunicação em português foram os principais motivos 

que espantaram os imigrantes da área rural. Eles abandonavam as fazendas e partiam 

para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Com isso o governo paulista relutou 

muito em conceder permissão para a segunda leva de imigrantes. Acabou cedendo, 

mediante redução de 20% dos subsídios concedidos para o custo de viagem. Entre 1908 

e 1941, entraram no Brasil 186.272 imigrantes japoneses. 

 
A imigração no Estado do Paraná 
 
 Segundo Yoshioka (2008, p. 27-28), a entrada dos imigrantes japoneses no 

Estado do Paraná se deu em duas frentes: a primeira, a partir de 1915, em Curitiba e a 

segunda, no Norte do estado, extensão da frente de expansão paulista. 

 Segundo Handa (1987, p. 460): 

“Os primeiros japoneses entraram em Cambará a partir de 1913, 
trabalhando como colonos na Fazenda dos Barboza Ferraz. Em 1917, 
já surgia um agrupamento de sitiantes (pequenos proprietários de 
terra), recebendo por isso o nome de Núcleo da vila Japonesa. Em 
1923, já existiam armazém e empório de japoneses na cidade de 
Cambará. É fundada uma associação Japonesa na vila Japonesa, em 
1918 e, em 1921, surgem as primeiras escolas Primárias Japonesas”. 

 Ainda segundo Yoshioka (2008), a colonização no Norte do Paraná se estendeu 

para: Bandeirantes (1927 – Fazenda Nomura), Cornélio Procópio (1928) e Uraí (1936) 

pela Nambei Toti Kabushiki Gaisha (Companhia de Terras América do Sul). A presença 

mais significativa de imigrantes no Norte do Paraná ocorre na década de 30, quando a 

empresa BRATAC inicia a venda de lotes no Núcleo de Três Barras, sua vila principal 

era Assaí. 

 Assaí (sol nascente) e Uraí (sol poente) foram as cidades com o maior número 

de japoneses (proporcionalmente ao número de habitantes) no Norte do Paraná. Hoje, a  

concentração maior de imigrantes japoneses e seus descendentes no norte do Paraná se 

encontra nas cidades de Londrina e Maringá e, conseqüentemente, as maiores 

manifestações culturais. As atividades culturais e esportivas são lideradas pela geração 

dos filhos dos imigrantes, isto é a geração dos filhos que se encontra hoje na faixa etária 

entre 50 e 60 anos. 
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Comunidade nikkey no Brasil 
 
 Os japoneses que vieram na fase inicial de imigração eram, em sua maioria, 

imigrantes temporários de curto prazo que pretendiam trabalhar alguns anos no Brasil e 

retornar ao seu país com o dinheiro acumulado nesse período. Com o passar do tempo, 

compreenderam a inviabilidade de acumular os recursos por eles planejados, em curto 

prazo, pelo trabalho assalariado, tanto nas fazendas quanto nas cidades e passaram a 

encarar a sua permanência um pouco mais a longo prazo. 

 Mesmo arrependidos, retornar ao Japão era praticamente impossível. Além das 

dívidas para saldar, retornar como derrotado é inadmissível para um japonês. E, para 

agravar ainda mais a situação, o desfecho final da Segunda Guerra Mundial refletiu 

decisivamente no futuro dos imigrantes japoneses residentes no Brasil. A derrota sofrida 

por seu país natal, tirou dos imigrantes a esperança e o sonho de retornarem ao Japão e 

decidiram pela permanência definitiva no país adotivo. 

 A decisão de fixar residência permanente no Brasil produziu uma profunda 

mudança no planejamento de vida dos imigrantes. Os japoneses que durante a guerra 

sofriam restrições na sua movimentação começaram, no pós-guerra, um crescente 

movimento migratório dentro do território nacional. 

 Dentre os objetivos desses imigrantes, um dos principais é a educação dos filhos. 

Ele a vê como a única alternativa para que os filhos possam se integrar e conseguir a 

ascensão social no país. Para isso não se furtam a sacrifícios ou trabalhos árduos e a 

participação dos descendentes japoneses nas melhores universidades do país acontece 

rapidamente. 

 Em menos de um século, o Brasil transformou-se no país que abriga o maior 

número de japoneses e seus descendentes fora do Japão. Segundo estimativas são mais 

de 1,5 milhões de pessoas (de 5 gerações), para os primeiros 791 imigrantes que 

chegaram ao Porto de Santos em 1908, a bordo do Kasato Maru, para trabalhar em 

lavouras de café no interior paulista. 

 Em 1988, o Centro de Estudos Nipo-Brasileiros realizou o Censo “Pesquisa da 

população de descendentes japoneses residentes no Brasil” em comemoração aos 80 

anos da imigração japonesa. Foram feitas entrevistas em 33.500 residências. Os 

resultados mostram que a cidade de São Paulo é a capital nipônica do país, com 38% da 

população; e o estado de São Paulo com 70,8%; o Paraná é o segundo com 11,8%; em 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
IX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Guarapuava – 29 a 31 de maio de 2008. 

 

 6 

seguida vêm: a Região Norte com 2,9%, a Região Nordeste com 2,5%, Sudeste 

(incluindo São Paulo com 78,3%.) (BARROS, 1992). 

 O Censo revelou um dado novo para quem costuma associar os brasileiros de 

origem japonesa às atividades agrícolas: somente 10,8% deles vivem na Zona Rural, a 

imensa maioria vive em cidades (89,2%). 

 Segundo pesquisa do Datafolha, realizada em 1995 (nos cem anos do Tratado de 

Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão), a comunidade japonesa no 

Brasil tem grau de escolaridade e renda superior à média da população brasileira. Em 

São Paulo, enquanto 50% de seus pais e 65% de suas mães cursaram somente o ensino 

fundamental, 95% dos nikkeys consultados cursaram o ensino médio e 53% nível 

superior. A renda familiar de 49% dos membros da comunidade é superior a 20 salários 

mínimos. 

 Em anos recentes, a corrente migratória inverteu-se. Levou milhares de nikkeis
5, 

temporariamente, ao Japão para trabalhar e ganhar dinheiro. Hoje, cerca de 312 mil 

nikkeis residem no Japão (AMADO, 2007). 

 
Aspectos da vida do imigrante japonês no Brasil 
 
 Ao entrar para as fazendas de café no interior paulista, os imigrantes japoneses 

viram-se sujeitos a grandes transformações, no que se refere ao vestuário, à alimentação 

e à moradia e foram abandonando o modus vivendi tradicional do Japão, pois foram 

obrigados a viver em casas de “pau-a-pique” e de “chão batido”. Na convivência com 

essa dura realidade, perdem totalmente o senso estético que os japoneses cultuam, 

como; o ikebana, cerimônias do chá, Kakejiku (pinturas que se coloca nas paredes), o 

bonsai, o tanka, o haikai. 

 Entretanto, depois de se tornarem independentes na lavoura, seja como 

proprietários, arrendatários ou agrupados em colônias de sitiantes, começam a cuidar 

um pouco mais das preferências de natureza artística em suas vidas e, principalmente, 

quando vão para os centros urbanos em busca de escola para os filhos. Voltam a cuidar 

de plantas, formar jardins, preparar ikebanas, organizar as cerimônias de chá, praticar 

seus cantos e danças. 

                                                 
5 Nikkei: “São as pessoas de origem japonesa e seus descendentes que emigraram para outros países e neles criaram 
comunidades e estilos de vida com características únicas dentro do contexto das sociedades em que vivem” 
(HARADA, 2008, p. 47). 
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 No início, enfrentaram muitas dificuldades com o choque das culturas, 

dificuldades com a língua, alimentação, adaptação ao clima local, vinculação com a 

terra, socialização e, somando-se a isso, a dor da separação dos familiares que 

permaneceram no Japão e a ruptura com sua cultura, milenar e integrada ao indivíduo, e 

a convivência com o novo e desconhecido. A perda de referência levava a uma sensação 

de vazio e de sentimento de desamparo num espaço e tempo desconhecido. 

 É importante ressaltar a grande concentração geográfica e a concentração de 

tempo também da imigração japonesa no Brasil; dos 190.063 imigrantes japoneses que 

entraram no Brasil até 1952, cerca de 63% chegaram entre 1920 e 1939. A política 

imigratória brasileira impôs, ainda, outra condição; os imigrantes deveriam vir em 

grupos familiais. Isto é confirmado pelo professor Hiroshi Saito, em sua análise dos 

dados do recenseamento de 1958. Este tipo de imigração familial, não individual, trouxe 

para o Brasil não só uma proporção equilibrada de homens e mulheres, mas também 

várias gerações simultaneamente. 

 Segundo estudos de Saito, Harada e Vieira uma análise do processo de absorção 

do japonês no Brasil não pode deixar de enfocar a organização da família e o casamento 

do grupo étnico. Com efeito, no sistema familiar japonês, os interesses individuais estão 

largamente subordinados à família como um grupo e o termo “individualismo’ assume 

qualidades negativas, de atitude anti-social. O indivíduo é sempre visto como membro 

de uma família e não como entidade à parte, evitando responsabilidades pessoais e 

furtando-se às decisões individuais. 

 Os grupos étnicos japoneses no Brasil contam com várias associações que, em 

maior ou menor grau, acentuam a identificação étnica e nas quais encontram expressão 

das várias dicotomias. Essas associações servem, não apenas como focos de tradição, 

mas são também canais de comunicação com a sociedade. E servem “como agentes que 

facilitam a transformação do grupo e amortecem a transição para os imigrantes”  

 
Londrina e as manifestações culturais japonesas 
 
 Para a análise do perfil dos nisseis é necessário conhecer algumas das 

características da vida e das diversas tradições japonesas mantidas pela colônia japonesa 

em Londrina. 

 A população do município de Londrina é de, aproximadamente, 550 mil 

habitantes. A população de descendentes japoneses  na cidade é estimada em 6 mil 

famílias, perfazendo um total aproximado de 24.000 habitantes. A cidade conta com três 
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clubes sociais e culturais de grupos étnicos japoneses: Associação Recreativa e Cultural 

de Londrina - ACEL; Associação Cultural e Recreativa Okinawa de Londrina - ACROL 

e Associação Cultural Nipo-Brasileira Central Rubiácea de Londrina - RUBIÁCEA. 

 A ACEL é a que conta com o maior número de sócios e tem como atividades: 

beisebol, com 5 campos, park golf, gateboll, natação, tênis de mesa e campo, coral 

adulto e de idosos, grupo de shogui e organiza anualmente: Festival de canto, Festa 

anual com feira agrícola, comidas típicas, dança, cerimônia do chá, exposição de 

ikebana, exposição de Tanka (poesia), e shows musicais. É a ACEL que organiza e 

comemora a entrada do ano, o dia do imigrante, homenageando com cerimônia budista 

e católica os imigrantes falecidos e aos vivos com um almoço e shows de música e 

canto. 

 A ACROL é o clube dos imigrantes e descendentes da ilha de Okinawa - Japão, 

tem sede própria e incentiva as manifestações culturais oriundas da ilha. Anualmente, 

traz para a cidade estudantes da ilha japonesa que passam um ano estagiando na 

universidade local. 

 RUBIÁCEA é a mais antiga associação, mas também a menor e menos 

conhecida. Tem sede própria e organiza suas próprias festividades. 

 Londrina está dividida em 23 Kumis, isto é, em comunidades, a cidade é dividida 

geograficamente e eles têm um seu coordenador e um sistema de avisadores. Qualquer 

fato importante: falecimento, festividade, presença de autoridades japonesas, é 

informado aos outros e, em menos de meia hora alcançam todas as famílias. Nesse 

sistema cada um tem a responsabilidade de avisar mais um determinado número de 

famílias. São eles que organizam o Undokai, festa tradicional no dia primeiro de maio, 

que consiste numa grande gincana para todas as famílias e para pessoas de todas as 

idades. É uma festa realizada nos campos de beisebol para a integração das várias 

gerações. 

 Londrina conta também com organizações de várias províncias do Japão, eles 

cuidam principalmente da documentação e bolsas de estudo para os jovens descendentes 

dessas províncias. 

 A cidade conta com duas igrejas budistas, uma presbiteriana, uma evangélica, 

uma católica com missas dominicais em japonês, construída pela própria colônia 

japonesa. Conta também com Sokka Gakkai e várias seitas japonesas. 

 A cidade conta com um jornal  metade escrito em japonês, com notícias locais, 

principalmente da colônia japonesa. Tem várias escolas que ensinam o idioma japonês: 
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uma na Aliança Cultural Brasil e Japão e outra na Universidade Estadual de Londrina e, 

outras, em várias instituições particulares. 

 A Universidade Estadual de Londrina mantém o Centro de Estudos Japoneses, 

com sede construída por uma universidade e pela prefeitura da ilha de Okinawa, Japão. 

 As festas japonesas em Londrina não se restringem à comunidade do grupo 

étnico; Londrina Matsuri, para comemorar a entrada da primavera; Bom Odori, festa 

promovida pela Igreja Budista para homenagear os mortos; Casa Japão, organizada pela 

ACEL, com duração de dez dias. 

 Com todas essas manifestações da cultura japonesa, os nikkeis da cidade têm 

uma participação em todas elas por meio das atividades de dança e canto. São eles os 

responsáveis pelos origamis para enfeitar as festividades. 

 
O grupo de idosos da Associação Cultural e Esportivo de Londrina – ACEL 
 
 Oficialmente, a ACEL foi fundada em 1933, com o nome de Associação 

Japonesa de Londrina (Nihonjin-kai), tendo como seu primeiro presidente Hikoma 

Udihara. Na realidade, a sua história se confunde com a própria história da colonização 

de Londrina. Já em 1929, uma caravana com os primeiros compradores de terras, 

composta por 6 japoneses, veio para Londrina, trazida pelo pioneiro agenciador de 

terras: Hikoma Udihara. 

 Em 23 de setembro de 1955, com a fusão da Nihonjin-kai (Associação Japonesa) 

com o Seinen-kai (Associação dos Moços, também denominada de Associação Cultural 

e Esportiva de Londrina), recebe a sigla ACEL, mantendo a denominação da 

Associação dos Moços: Associação Cultural e Esportiva de Londrina. 

 Em Londrina, não foi diferente das demais cidades que tinham muitas famílias 

japonesas, segundo Sakurai (2007, p.253): 

“Até o início da segunda Guerra Mundial, os japoneses no Brasil 
conseguiram se organizar criando redes de sociabilidade através de 
associações. Elas se espalharam por onde houvessem núcleos de 
famílias japonesas. Nelas estavam escolas, as ligas esportivas e os 
espaços de lazer”. 

 E, em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 17 de janeiro de 1996, a 

ACEL, passou a ter a seguinte denominação: ACEL – Associação Cultural e Esportiva 

de Londrina – Centro Nipo-Brasileiro, denominação que ainda permanece. 

 Em dezembro de 1998, foi criado na ACEL o Grupo da Terceira Idade, com o 

objetivo de influir na mudança de cultura em relação aos idosos. O Grupo é constituído 
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de, aproximadamente, 320 idosos nikkeis de 65 a 98 anos. Participam ativamente nas 

reuniões e demais atividades em torno de 170 a 200 idosos. 

 Atividades desenvolvidas: hidroginástica, 4 turmas; park golf, 2 turmas; 

alongamento, 2 turmas; ideograma artístico, 2 turmas; coral feminino, 1 turma; dança de 

salão, 1 turma; trabalhos manuais, 1 turma; e 1 reunião mensal (sempre na. 4ª. Feira da 

terceira semana do mês) com a participação de, aproximadamente, 200 idosos, com 

palestras de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e atividades de dança, canto, 

recreação e ginástica. No mínimo, duas vezes por ano o grupo é levado para passeios 

em clube de pesque-pague e chácaras da região. 

 Em dezembro de 2007, realizou-se a reunião de número 100 e foram 

comemorados os 9 anos de atividade contínua. Com a venda da sede social do clube, as 

aulas de hidroginástica, alongamento e trabalhos manuais foram interrompidas. 

 A longevidade do grupo se deve a alguns fatores: organização, seleção de 

atividades, calendário fixado com antecedência e objetivos do grupo: trabalho 

preventivo, educativo e não curativo, sempre buscando a melhora da auto-estima, isto é, 

a formação e o respeito à cidadania dos idosos. Por parte dos idosos, além de poderem 

usufruir de atividades dedicadas a eles: ouvir uma boa palestra para a sua saúde física e 

espiritual, ouvir uma boa música, poder cantar com os colegas as canções folclóricas 

aprendidas na infância, podem encontrar ou reencontrar os velhos amigos, participar e 

usufruir de passeios. Os encontros se tornaram tanoshimi na vida dos idosos, isto é, eles 

os esperam contando os dias que faltam para o dia do encontro mensal. 

 Com o passar do tempo, notou-se, principalmente nas idosas, o cuidado com a 

sua aparência física, o vestir-se melhor, arrumar-se e até algumas com os cabelos 

tingidos. Para essa geração, a vaidade era um item totalmente ausente do seu cotidiano. 

Sua vida foi muito difícil sem terem o privilégio de poderem usufruir de lazer e muitas 

vezes de algum conforto. A grande maioria delas é oriunda da área rural, trabalhavam 

com os esposos na enxada, costuravam as roupas para toda a família, cozinhavam e 

ainda eram responsáveis pela educação dos filhos; muitas conviveram com as sogras e 

os irmãos do esposo. As residências não eram providas de água encanada e energia 

elétrica até meados da década de 1960. 

 Em Londrina, esse grupo é pioneiro nas atividades com os idosos, inclusive, a 

partir dele, vários outros foram criados e hoje a cidade conta com mais de cem grupos. 

Deste grupo saiu o primeiro Secretário Municipal do Idoso, tal a importância que o 

Grupo de Idosos da ACEL tem na cidade. 
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 Fazem parte do Grupo de Voluntários que coordenam e executam as atividades 

com os idosos vinte e três pessoas: 6 homens e 17 mulheres; 6 são nascidos no Japão e 

17 no Brasil (estados do Paraná e São Paulo). 

 
Perfil dos voluntários nisseis 
 
 O conceito de identidade cultural não é simples de ser entendido, porque 

depende do contexto, da realidade que é trabalhado e das inter-relações estabelecidas. 

Segundo Stuart Hall (2005, p.7): 

“A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria 
social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, 
que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 
fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 
moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada 
“crise de identidade”é vista como parte de um processo mais amplo de 
mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 
sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam 
aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social”. 

 Ainda de acordo com Hall (2005, p. 112): 

“(Uso) o termo ‘identidade’ para (significar) o ponto de encontro, o 
ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos e as práticas que 
tentam ‘interpelar’, nos falar ou nos convocar para que assumamos 
nossos lugares como os sujeitos de discursos particulares e, por outro 
lado, os processos que produzem subjetividade, que nos constroem 
como sujeitos aos quais se pode ‘falar’”. 

 Verifica-se, por esse autor, que é fundamental entender a identidade e toda a 

carga de significados que ela traz, como algo que se constrói ao longo da vida e não 

como algo com que se nasce. É preciso concebê-la como algo não estático, ou seja, que 

pode mudar a partir da experiência de vida dos indivíduos. 

 Os dezessete voluntários nisseis nascidos na década de quarenta e cinqüenta nos 

Estados de São Paulo e Paraná e que atuam no apoio ao grupo de idosos da ACEL, 

correspondem à geração criada na área rural, que falavam o japonês em casa e, a grande  

maioria, teve convivência com os avós que falavam só o idioma japonês. Mantinha 

hábitos alimentares de origem, em que as avós e mães faziam o misso, pasta de soja, o 

shoyu molho para tempero e o tofu, queijo japonês em casa. Eram de famílias 

numerosas, em que os maiores cuidavam dos menores, a maioria das mães, além dos 

afazeres domésticos e da costura, trabalhava na roça, 

 Geração que segundo Benedict (1997, p. 222): 

“Ao pai deverá somente demonstrar respeito. O pai se constitui num 
exemplo de elevada posição hierárquica e, segundo a expressão 
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japonesa constantemente empregada, a criança deverá aprender “como 
treino “o devido respeito para com o mesmo... Ao pai geralmente 
basta um simples olhar ou uma breve advertência como indicação de 
seus desejos aos filhos...” 

 Ainda segundo Benedict (1997, p. 222): “As crianças têm de modo geral grande 

liberdade com os avós, embora sejam estes igualmente alvo de respeito”. Muitos deles 

ficavam com os avós enquanto os pais trabalhavam. 

 O respeito à hierarquia ensinado desde cedo e praticado em casa, reflete hoje no 

trabalho dos voluntários com os idosos, que representam a geração de seus pais, o 

reconhecimento e a retribuição pelo que seus pais e a sua geração representaram para 

cada um dos voluntários. 

 A maioria do grupo entende, alguns falam fluentemente, outros menos, o idioma 

japonês. A maioria freqüentou escolas de língua japonesa na infância. Segundo Harada 

(2008, p. 39): “Havia um cuidado especial na manutenção da língua japonesa, dos 

costumes orientais e da formação educacional de seus filhos.” 

 É a geração que, na infância e juventude andavam, em grupos de nikkeis, tinham 

mais identificação e afinidade, apesar de sofrerem discriminações. Algumas destas 

manifestações de discriminação são descritas por Harada (2008, p. 42): “A provocação 

começava com as conhecidas frases: “japonês de cara chaaaaaaaata”, “Japonês calabrez, 

foi o diabo quem te fez”. 

 Com a ascensão do Japão como segunda potência mundial, essa realidade sofre 

mudanças, não só no tratamento dispensado aos jovens pelos colegas de escolas com 

também, entre os próprios descendentes em relação à cultura japonesa. 

 Segundo Cardoso (1995), o processo de integração do imigrante japonês é 

caracterizado, por um lado, por sua mobilidade social e, por outro, pela diminuição da 

distância cultural entre ele e o conjunto da sociedade. Esse alto grau de mobilidade é 

demonstrado pela rápida transformação do imigrante de pequeno agricultor assalariado 

em pequeno e médio produtor rural e urbano. E, conseqüentemente, pela crescente 

ascensão na escala social. 

 Segundo Harada (2008, p. 43): 

“O nikkei transita com desenvoltura no meio social que o acolhe e o 
considera como participante em igualdade de condições com os 
demais membros da sociedade, mas, em seus momentos de 
intimidade, prefere buscar o aconchego do seu lar cultural”. 
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 Todos os voluntários, com exceção dos nascidos no Japão, possuem a formação 

de terceiro grau ou mais e são aposentados ou profissionais liberais ainda na ativa. Entre 

os filhos dos entrevistados, 100% têm formação em nível superior. 

 Além do trabalho com os idosos, 85% dos entrevistados dedicam-se a outras 

atividades culturais, sociais ou esportivas. A maioria respondeu que preferem músicas e 

comidas japonesas e que a atividade que desenvolvem junto ao grupo de idosos é 

reflexo da cultura japonesa transmitida por seus pais. A participação nessas atividades é 

uma forma de manter os laços com a cultura japonesa. 

 

Considerações Finais 
 
 Ruth Benedict, antropóloga norte-americana, escreveu, em 1946: “O Crisântemo 

e a Espada”, uma das interpretações mais famosas, matriz de quase tudo que se escreveu 

sobre o Japão no ocidente, nos últimos quarenta anos. Para a autora, esse título 

simboliza a antinomia fundamental do caráter japonês - a extrema sensibilidade, 

representada pelo crisântemo, a flor nacional japonesa - e a espada do samurai japonês, 

denotando a determinação, o espírito agressivo, do guerreiro irredutível e que, em 

circunstâncias extremas, pode ser suicida. 

 Para Benedict (19XX), o espírito japonês é marcado pela tensão entre os 

elementos contraditórios da agressividade e a capacidade de sujeição, a violência e a 

polidez, a lealdade e a traição, o pioneirismo e o conservadorismo. Tudo isso permeado 

por uma qualidade adicional que é a tendência para ver o mundo em termos de idéias, o 

que pode conduzir a certas infrações do princípio da realidade. 

 Estudando o japonês que emigrou para um país estranho em busca de riqueza, 

verifica-se que a maioria, chegou acompanhada pelos pais, com formação oriental 

bastante rígida e que saíram do seu país “derrotados”, em busca de um “eldorado 

prometido” e não encontraram a realidade de acordo com as expectativas criadas. 

Muitos deles apresentaram problemas de saúde e de adaptação. Porém, até que ponto o 

“Japonês” descrito por Benedict (1997) corresponde ao que veio para o Brasil? Eles 

receberam a educação japonesa, principalmente porque os pais tinham como meta 

permanecer temporariamente no Brasil para enriquecer e retornar ao Japão. Foram 

educados como japoneses para viverem em seu país de origem e não para viverem no 

Brasil. 
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 Esses nisseis acompanharam a trajetória de seus pais no Brasil, a adaptação à 

nova Terra, e, principalmente, na iminência de “uma possível derrota”, a vontade de 

vencer, em todos eles, que era muito forte. Mesmo sem freqüentar escolas ou 

freqüentando-as somente por alguns anos, com dificuldades de entendimento da língua, 

eles conseguiram superar todos os obstáculos. 

 No depoimento de todos os entrevistados percebe-se que o trabalho voluntário 

traz muita satisfação e o sentimento de poder propiciar momentos de alegria e 

descontração e contribuir para a qualidade de vida da geração de seus pais. A gratidão 

que sentem pelos pais imigrantes e sua vida dedicada ao trabalho e educação dos filhos 

é transferida para os demais idosos do grupo, pois muitos têm seus pais já falecidos. No 

trabalho com os idosos demonstram todo o sentimento de respeito hierárquico pelos 

mais velhos. 

 A disciplina, o espírito coletivo e a organização da cultura japonesa influíram 

muito no sucesso do grupo.  

 Mesmo com a longevidade do grupo, não há rotatividade de voluntários. Em 9 

anos, houve somente duas saídas, motivadas por mudança de cidade e problemas de 

saúde. O reconhecimento e a gratidão demonstrados pelos idosos e pela comunidade 

londrinense também reforçam essa estabilidade. Consolidou-se um grupo que assumiu e 

engajou-se voluntariamente numa causa: propiciar qualidade de vida e momentos de 

descontração e alegria para uma geração que é considerada por eles como pioneiros. 

 

 

 Esse engajamento propicia uma relação mais forte, a luta por um ideal. Os 

indivíduos procuram sempre dar forma às suas esperanças de um mundo melhor, com 

respeito às diferenças e aos idosos. 

 No Japão, o tratamento dispensado aos idosos é diferente do Brasil. As 

indústrias têm idosos participando do conselho diretor para opinar, considerando a sua 

experiência. As famílias fazem questão da convivência das crianças com os avós para 

aprender a sua filosofia de vida. Trabalhar com os idosos é dar exemplos para as futuras 

gerações, é mudar a cultura do país que não os respeita e dar visibilidade midiática para 

reforçar esta mudança de cultura. 

 Pelos dados expostos, pode-se concluir que a influência da formação japonesa 

no trabalho voluntário dos nisseis é determinante. É a contribuição dos brasileiros 

nisseis para com a sociedade. 
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