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INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi dedicado à análise de eventos de cultura japonesa, 

organizados pela Rio Nikkei, sediados na cidade do Rio de Janeiro nos últimos 

cinco anos (2016-2020). Foi apresentado também, como essas produções culturais 

são um método de introdução a cultura por meio da gastronomia, música, dança, 

história e valores, em solo brasileiro. 

O artigo teve como problema de pesquisa a seguinte questão: de que forma 

os eventos promovidos pela Rio Nikkei são estratégias para promover a cultura e a 

hospitalidade japonesa no município do Rio de Janeiro, tendo em vista uma melhor 

aceitação e projeção da comunidade? 

O objetivo geral deste trabalho consistiu na análise de eventos com a 

temática focada na cultura japonesa realizados na cidade do Rio de Janeiro, com o 

intuito de explorar sua relevância para a população Nikkei (imigrantes japoneses e 

seus descendentes), colocando em perspectiva os conceitos de hospitalidade. Os 

objetivos específicos foram: apresentar o histórico das relações bilaterais entre o 

Brasil e o Japão, apresentar os conceitos de hospitalidade e da hospitalidade 

japonesa, e o que representam em relação aos imigrantes, apresentar os eventos 

sediados no Rio de Janeiro e analisar seu impacto, por meio de avaliações que 

foram coletadas em plataformas online e pela realização de uma entrevista com o 

Presidente da Associação Nikkei do Rio de Janeiro. 

A pesquisa foi realizada a partir de bibliografias dedicadas às áreas de 

Relações Internacionais, Filosofia, História, entre outras, e foi apresentada uma 

contextualização histórica sobre as relações entre o Brasil e o Japão, e a imigração 

japonesa em si. Foi feita uma apresentação desses eventos e também uma 

argumentação e defesa da existência de um legado e relevância para a integração 

entre a sociedade Nikkei residente do Rio de Janeiro e os brasileiros sem 

ascendência japonesa. 

Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa com a apresentação de 

depoimentos de participantes dos eventos e uma entrevista com o Presidente da 

Associação Nikkei do Rio de Janeiro, por meio de uma ligação telefônica em que foi 
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realizado um questionário de cinco perguntas. Foi realizada também uma coleta de 

depoimentos de participantes de eventos organizados pela Associação dos últimos 

cinco anos (2016-2020). O intuito desse trabalho não foi apresentar números e sim 

apresentar o significado desses eventos para os imigrantes e seus descendentes. 
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1 CONTEXTO HISTÓRICO  DA IMIGRAÇÃO JAPONESA PARA O BRASIL NO 

SÉCULO XX 

Esta seção teve o objetivo de apresentar o contexto histórico da imigração 

japonesa para o Brasil. Abordando inicialmente como se encontravam as interações 

mundiais no momento, posteriormente, a perspectiva do Japão, a perspectiva do 

Brasil e a interação direta entre as duas nações até o momento em que suas 

agendas tiraram o foco das imigrações. 

1.1 A ERA DAS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS EM MASSA 

Foi um momento da história mundial, entre o final do século XIX e o início do 

século XX, em que diversas nações participaram de grandes fluxos migratórios. Os 

principais países receptores de imigrantes dessa fase foram o Brasil, os EUA, a 

Argentina, o Canadá e a Austrália (MAKINO, 2010). 

Segundo Lisboa (2008, p. 89) “A migração seria, então, resultante do 

equilíbrio de forças atrativas e repulsoras, em relação aos locais de origem e de 

destino, que agem sobre os migrantes”. Logo, as principais razões para os 

imigrantes deixarem seus países são: melhores ofertas de emprego, condições 

melhores de ascensão social e liberdade religiosa, além de muitas vezes seus 

países de origem se encontrarem em crises econômicas e apresentarem quadros 

de pressões demográficas, perseguições políticas e perseguições religiosas. 

1.2 O JAPÃO ANTES DAS EMIGRAÇÕES 

Nesse período, o Japão se encontrava numa fase de transição de poder 

político. A terra do sol nascente tinha acabado de finalizar um extenso período de 

sua história, batizado de Era Tokugawa, na qual foi implantada uma espécie de 

feudalismo japonês, que se diferencia do feudalismo europeu pela presença de um 

poder centralizado. 

A Era Tokugawa teve início em 1603 e perdurou até 1867. Sua principal 

característica foi o isolamento do Japão do resto do mundo, um afastamento 

planejado, que representava o reflexo do receio de uma interferência europeia 

capaz de interferir na soberania dos governantes japoneses (SAKURAI, 2007). 
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Os principais marcos da Era Tokugawa foram a expulsão de representações 

internacionais, comerciantes ocidentais e missões religiosas cristãs e a proibição 

tanto da saída de japoneses do país quanto da entrada de estrangeiros em território 

japonês. 

Em 1868, se deu início a um novo período, a Era Meiji. Esta época, também 

conhecida como Revolução Meiji, perdurou até 1912 e foi marcada por uma 

ideologia completamente oposta à fase anterior da história japonesa, já que neste 

momento tinham como principal objetivo se tornarem uma potência mundial. Esse 

período foi responsável pelo desenvolvimento do país, uma vez que perceberam 

que o isolamento os atrasava e os tornava cada vez mais vulneráveis. (SAKURAI, 

2007). 

Segundo o autor Leão Neto (1989), foi um período em que o país se 

encontrava com um alto nível de pressão demográfica: 

De início o crescimento demográfico não chegou a ser rápido, passando a 
população japonesa de 35 milhões em 1872 a 44 milhões em 1900, dali por 
diante, porém, acelerou-se a taxa de crescimento e em 1910 o Japão já 
contava com quase 50 milhões de habitantes. (LEÃO NETO, 1989, p.16-17) 

Além disso, a população em áreas urbanas aumentava cada vez mais devido 

à mudança na forma de cobrança do imposto territorial rural em 1873. O uso de 

dinheiro passou a ser obrigatório para pagamentos que antes eram realizados por 

meio de trocas de produtos agrícolas ou artesanato (SAKURAI, 2007). 

Consequentemente, a taxa de desemprego também começou a crescer, visto 

que a oferta de empregos nas cidades não supria a demanda de desempregados. 

Os japoneses começaram a tentar encontrar métodos para reverter essa situação, e 

uma das propostas foi o incentivo à emigração, que logo foi aprovada e colocada 

em prática em 1868, com um grupo de japoneses enviados ao Havaí. O resultado 

dessa primeira experiência foi positivo e por isso desencadeou a abertura de 

agências de migração por todo o país (COMISSÃO, 1992). 

1.3 O BRASIL ANTES DAS IMIGRAÇÕES 

Já no Brasil, um dos primeiros fatores que acarretaram o surgimento da ideia 

de contratação de imigrantes aconteceu em 1871, quando foi aprovada a Lei do 
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Ventre Livre. Essa lei marcou o início do processo que levaria ao fim da escravidão 

no Brasil, já que impôs que todos os filhos de escravos nascidos a partir da data 

seriam livres (COMISSÃO, 1992). 

Os donos de terras brasileiros começaram a procurar alternativas de mão de 

obra, dado que rejeitavam a ideia de contratação de ex-escravos. A solução 

encontrada foi a mão de obra imigrante, sendo a europeia a mais cobiçada. 

Outro fator que endossou a contratação de imigrantes no Brasil foi a 

necessidade de ocupação de territórios mal povoados. Em relação ao Japão, o 

comércio de café representou um papel importante, já que a rota marítima era de 

alto custo, não regular e poucas empresas tinham a capacidade de realizar esse 

transporte, com exceção dos navios responsáveis pela transportação de imigrantes 

(MAKINO, 2010). 

1.4 AS RELAÇÕES BILATERAIS ANTES E APÓS O INÍCIO DAS IMIGRAÇÕES 

  Em relação as interações entre o Brasil e o Japão, foram identificados 

acontecimentos que tiveram a capacidade de atrasar e dar impulso, em diferentes 

períodos, que influenciaram o início das imigrações japonesas para o Brasil.  

1.4.1 Fatores de repulsão         

A imigração japonesa chegou ao Brasil tardiamente se comparada à 

imigração europeia, e podemos indicar alguns fatores que influenciaram esse atraso 

como: a assinatura em Paris do Tratado de Amizade, de Comércio e de Navegação 

somente em 1895, o Brasil ser um destino de alto custo e com salários pouco 

atrativos, o receio da elite brasileira frente à imigração chinesa que obteve 

resultados negativos em outros países, que também se relaciona com o racismo 

comentado por Makino (2010, p.9): 

No Brasil, imaginava-se que o desenvolvimento do país estava ligado ao 
seu embranquecimento, haja vista que a sua população até a década de 
setenta do século XIX era majoritariamente não-branca. Nessa linha de 
raciocínio, a introdução de asiáticos seria contraproducente.  

O chamado “sistema de parcerias” foi um sistema precursor da introdução de 

imigrantes nas lavouras cafeeiras em que os donos de terras financiavam as 

passagens de vinda para o Brasil. Porém, 
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As experiências de estabelecimento de colônias durante o Império não 
tiveram resultados muito bons e os imigrantes que foram trabalhar nos 
cafezais eram vistos por muitos como escravos brancos. Muitos estados 
europeus cogitavam a proibição da migração de seus nacionais para o 
Brasil em função dos relatos negativos que corriam pela Europa. (MAKINO, 
2010, p.32) 

Além disso, o imigrante teria que trabalhar sem receber seu salário até o valor 

se equiparar com o valor da passagem, consequentemente, o sistema não obteve 

sucesso. 

1.4.2 Fatores de atração 

As restrições criadas por outros países participantes da Era das Migrações 

Internacionais em Massa tornaram o Brasil uma opção viável de destino para os 

japoneses a partir do início do século XX. 

Como na Austrália, em 1901, foi criado o Ato de Restrição de Imigração, onde 

os imigrantes eram selecionados caso fossem capazes de escrever no mínimo 50 

palavras de algum idioma europeu. No Canadá, em 1907, surgiu o Tratado de 

Lémieux que restringiu a entrada de somente 400 japoneses por ano no país 

(MAKINO, 2010). 

Em 1906, houve uma missão exploratória japonesa no Brasil, mais 

especificamente nas fazendas de café paulistas, comandada por Ryu Mizuno, 

presidente da Companhia Imperial de Emigração. A missão de Mizuno foi 

considerada um sucesso, e convenceu milhares de japoneses a vir ao Brasil. Após o 

acontecimento, Ryu Mizuno se tornou o pai da imigração japonesa no Brasil 

(SAITO, 1961). 

Enquanto outros países restringiam a entrada de imigrantes, o Brasil fazia o 

oposto. Além da boa imagem criada por Ryu Mizuno, ainda foram implantados 

subsídios pelo Estado de São Paulo, para os imigrantes que escolhessem o Brasil 

como destino, com o objetivo de atrair mão de obra estrangeira. 

1.4.3 As relações bilaterais entre Brasil e Japão 

Em 5 de outubro de 1892, Floriano Peixoto sancionou a Lei nº 97 que, 

segundo o decreto, o Brasil deveria manter relações de amizade com o Japão e 

com a China. Este fato tornou possível a entrada de japoneses e chineses. A lei 
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também determinava o envio de agentes diplomáticos e consulares para a 

fiscalização da emigração nesses países. 

Em 5 de novembro de 1895, foi celebrado em Paris o Tratado de Comércio, 

de Amizade e de Navegação entre o Brasil e o Japão. Sem a existência desse 

tratado, não seria possível o início da emigração japonesa para o Brasil (NINOMIYA, 

1996).  

Em 1897 foi estabelecida a Legação dos Estados Unidos do Brasil em Tóquio 

(NINOMIYA, 1996). Em cartas trocadas por seus integrantes e o governo brasileiro, 

podemos analisar a opinião dos mesmos sobre a emigração de japoneses para o 

Brasil.  

Referindo-me à emigração, estou persuadido de que o braço japonês 
poderá contribuir em muito ao maior desenvolvimento de várias culturas já 
conhecidas entre nós, mas às quais falta aplicar métodos científicos e 
econômicos que permitam aos seus produtos entrar francamente na 
concorrência mercantil. (Henrique Lisboa, Ministro Plenipotenciário 
Brasileiro no Japão, 1897). (CADERNOS, 2012, p.178-179). 

E podemos observar também que com o passar do tempo, houve uma 

mudança de opinião: 

[...] não enxergo a vantagem de introduzir na vitalidade de nosso organismo 
nacional um elemento completamente disparatado, como seja o sangue 
mongólico, sem falar na fealdade desta raça - o que é também um 
elemento a considerar - parece-me, Senhor Ministro, que seria de avisada 
política cortar desde já as asas à ideia que está dia a dia tomando vulto 
sobre a emigração japonesa para o Brasil. (Luiz Guimarães, Encarregado 
dos Negócios do Brasil em Tóquio,1906). (LEÃO NETO, 1989. p. 25). 

Apesar das críticas recebidas, como podemos analisar no trecho citado 

acima, a emigração de japoneses para o Brasil se deu início no começo do século 

XX. Sendo o estado do Rio de Janeiro o primeiro a receber as primeiras famílias 

japonesas, construindo sua primeira colônia em 1907, na fazenda Santo Antônio 

(EMBAIXADA, 2018). Contudo, a data oficial comemorada até hoje é 18 de Junho 

de 1908, data em que chegou, em Santos, o navio Kasato Maru (COMISSÃO, 

1992).
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                                                     Figura 1: Kasato Maru 

 

Fonte: Site Senado Notícias 

Os primeiros grupos de imigrantes se deparam com uma realidade 

completamente diferente da prometida anteriormente: 

Essas frustrações, seguramente agravadas pelo violento choque cultural, 
levaram [...] num elevado índice de abandono das fazendas antes de 
concluído o prazo contratual. Protestos, situações de tensão ou fugas na 
calada da noite marcaram essas primeiras levas, obrigando mesmo a 
Legação do Japão no Brasil a enviar um dos seus funcionários a uma das 
fazendas com o objetivo de apaziguar os ânimos. (LEÃO NETO, 1989, 
p.28-29) 

No Brasil, em plena Era Vargas, o espírito nacionalista estava vívido e isso 

afetava diretamente as políticas migratórias. O Brasil, que se diferenciava dos 

outros países por não aplicar restrições na entrada de imigrantes, agora adota 

políticas restritivas. 

A partir do dia 12 de dezembro de 1930, tornava-se obrigatório 2/3 dos 

funcionários das empresas serem brasileiros. E, em 1934, foram adotadas cotas por 

nacionalidade, o que está intimamente ligado ao medo gerado pela invasão 

japonesa na Manchúria e pela desconfiança frente aos subsídios oferecidos pelo 

governo japonês aos seus emigrantes a caminho do Brasil (MAKINO, 2010). 

Já no Japão, a Grande Depressão funcionou como impulso às emigrações, 

de forma proposital, pois os japoneses que escolhiam emigrar, em sua maioria, se 

encontravam desempregados. 
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Morais (2000, p. 18) cita o episódio em que o médico Miguel Couto, na época 

deputado do Rio de Janeiro, fez a seguinte citação após uma de suas propostas de 

emendas constitucionais em relação às imigrações, que estava prestes a ser 

reprovada: “Se a emenda não for aprovada, só me resta ensinar japonês aos meus 

netos, porque a qualquer momento o Brasil será presa do Japão.”. 

No período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), as relações entre Brasil 

e Japão cessaram, após pressão vinda, principalmente dos EUA, em relação ao 

apoio brasileiro aos Aliados. Frente a essa ruptura de relações, a Superintendência 

de Segurança Política e Social de São Paulo publicou as seguintes descrições: 

Em face da ruptura das relações diplomáticas do Brasil com a Alemanha, 
Itália e Japão, faço público que ficam os súditos destes últimos países, 
residentes neste estado, proibidos: 

— Da disseminação de quaisquer escritos nos idiomas de suas respectivas 
nações; 

— De cantarem ou tocarem hinos das potências referidas; 

— Das saudações peculiares a essas potências; 

— Do uso do idioma das mesmas potências, em concentrações, em lugares 
públicos (cafés etc.); [...] (COMISSÃO, 1992, p. 257-258) 

Em 1945, a notícia da rendição do Japão foi anunciada no rádio, pelo próprio 

Imperador japonês. Este acontecimento foi responsável pelo início de uma fase 

importante na história dos imigrantes no Brasil, o momento em que a colônia se 

dividiu. Os Makegumi (esclarecidos ou derrotistas), que acreditavam na derrota do 

Japão e os Kachigumi (patriotas e vitoristas), que não acreditavam na derrota do 

país (MORAIS, 2000). 

A Shindo Renmei, Liga do Caminho dos Súditos, foi criada em 1942, porém, 

com o passar dos anos, foi adquirindo outras características. Morais (2000) cita que 

a Shindo Renmei realizou uma catequese patriótica e procura de associados nos 

anos de 1944 e 1945 de forma cautelosa. A Liga era formada, em sua maioria, por 

integrantes do grupo Kachigumi, e realizavam ações voltadas a negação da derrota 

japonesa e, muitas vezes, com intenção de atingir integrantes do grupo Makegumi: 

Sob os mostruários da Casa Paulista, as malas dos falsos mascates 
escondiam boletins, panfletos e recortes de jornais e de revistas cujo 
conteúdo poderia ser resumido em uma idéia fixa: o desempenho da pátria 
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na Segunda Guerra Mundial tinha sido excelente, o Japão nunca perdera 
uma guerra, o imperador continuava vivo etc. etc. (MORAIS, 2000, p. 54) 

Se na capital as ameaças eram enfiadas sob as portas das casas, no 
interior elas eram feitas com mais sofisticação. Lá a Shindo Renmei pintava 
o nome do inimigo num sotoba, ou ihai — o pedaço de madeira colocado no 
altar budista, nos velórios, no qual se inscreve o nome do morto —, e 
cravava a sinistra ameaça na porta da casa do derrotista. (MORAIS, 2000, 
p.59).  

A organização terrorista, posteriormente, foi responsável por diversos 

atentados direcionados a nikkeis do grupo Makegumi, que chegaram a causar 

mortos e feridos. A polícia conseguiu desmanchar a Liga e, no final de 1946, 

diversos integrantes foram expulsos do Brasil (MORAIS, 2000). 

Em consequência disso, também em 1946, houve uma votação sobre a 

proibição definitiva da imigração japonesa no Congresso Nacional, proposta feita 

pelo médico Miguel Couto. O resultado foi um empate, porém, o voto decisivo foi a 

favor da imigração (MAKINO, 2010). 

Makino (2010) comenta que no período pós-guerra, as relações entre Brasil e 

Japão foram sendo restauradas aos poucos, mas nunca voltaram a ser como antes 

e completa: 

[...] a política migratória brasileira começava a ser mais seletiva do que 
restritiva. Em outras palavras, em vez de haver restrições na natureza 
quantitativas, como as de quotas da Constituição de 13 1934 e no decreto 
lei de 1938, as restrições passavam a ser de natureza quantitativa. 

O Brasil passava a dar preferência ao imigrante que tivesse uma formação 
técnica capaz de contribuir para a economia nacional (sobretudo nas áreas 
industriais e de infraestrutura) e cujo profissional fosse escasso no país. 
(MAKINO, 2010, p.36) 

Em 1959 foi inaugurado o Estaleiro Ishikawajima do Brasil (Ishibrás) no Rio 

de Janeiro, com isso outras empresas japonesas foram atraídas para o estado, tais 

como Mitsubishi, Sumitomo, Hitachi, entre outras. Consequentemente, diversos 

imigrantes e filhos de imigrantes de outros estados do Brasil se mudaram para o 

estado do Rio de Janeiro à procura de emprego (MIJ-RJ, 2018). 

O cenário no Japão em relação às emigrações começou a se alterar, uma vez 

que a mão de obra disponível não era mais suficiente frente ao desenvolvimento do 

país. A solução para essa situação foi a adoção de mão de obra de imigrantes 
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descendentes de japoneses, comumente denominados Dekasseguis, a fim de 

manter a homogeneidade étnica do país. 

Com o tempo, a pauta de imigração foi se tornando menos relevante na 

agenda do Brasil e do Japão, como analisa Makino: 

[...] em 1962, destacavam-se os ofícios que tratavam da imigração, aqueles 
que anunciavam as intenções de investimentos não chegavam a uma 
dezena. Dez anos mais tarde, em 1972, tinha-se a lógica inversa, ou seja, 
raras eram as referências à imigração, mas investimento era tema de mais 
de uma centena de ofícios e cartas-telegramas. (MAKINO, 2010, p.139) 

O último navio responsável pela vinda de imigrantes japoneses para o Brasil 

foi o Nippon Maru, sua data de chegada foi em março de 1973, no porto de Santos 

(COMISSÃO, 1992). 

Figura 2: Nippon Maru 

 

Fonte: Site 100 anos da Imigração Japonesa no Brasil 
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2 HOSPITALIDADE E SEUS CONCEITOS  

           Esta seção teve a finalidade de apresentar conceitos da hospitalidade, 

relacionando-os com os imigrantes e como os eventos podem impactar a população 

local e a comunidade nikkei e, por último, apresentar conceitos da hospitalidade 

japonesa. 

A relevância e essência da hospitalidade se modificaram muito por período 

da história e local (TELFER, 2000). Lashley (2000, p. 7) cita que: “As crenças a 

respeito da hospitalidade e as obrigações em relação aos outros estavam fixadas 

em ideias e visões sobre a natureza da sociedade e a ordem natural das coisas.”, e 

que sua importância é identificada desde períodos antes das sociedades ocidentais 

desenvolvidas 

Camargo (2004, p. 52) diz que a hospitalidade “[...] pode ser definida como o 

ato humano, exercido em contexto doméstico, público e profissional, de recepcionar, 

hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu habitat 

natural.”. 

O autor ainda apresenta as práticas sociais que fazem parte do processo de 

hospitalidade, elas são ramificadas em dois eixos. O primeiro referente aos tempos 

sociais da hospitalidade: receber/acolher, hospedar, alimentar e entreter, e o 

segundo referente aos espaços sociais em que o processo da hospitalidade 

acontece: doméstico, público, comercial e virtual (CAMARGO, 2004). 

Em relação ao primeiro eixo, Camargo (2004) define a ação de 

receber/acolher pessoas que batem à porta, como o sinônimo de hospitalidade. A 

ação de hospedar alguém, não está obrigatoriamente vinculada a dar abrigo, mas 

também a proporcionar calor humano, como forma de oferta de um teto, afeto ou 

segurança, não importando por quanto tempo. 

 A ação de alimentar o outro simboliza a concretização do ato de 

hospitalidade. E, por último, a ação de entreter o convidado de alguma forma e por 

algum tempo, proporcionando, consequentemente, um momento marcante e 

agradável (CAMARGO, 2004). 
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 Em relação ao segundo eixo, Camargo (2004) comenta que o espaço 

doméstico é o mais comum da hospitalidade, porém, o ato de receber em casa 

também é o que possui maior complexidade pela existência de diferentes ritos e 

significados. O ambiente público é onde acontece a hospitalidade do direito de ir e 

vir, presente tanto na dimensão do cotidiano da vida urbana quanto na dimensão 

turística e política.  

A hospitalidade em local comercial é referente a comércios formados por 

consequência do turismo moderno, se adequando melhor a hotelaria e restauração. 

O espaço virtual é onde a hospitalidade é realizada a partir de emissores e 

receptores de mensagens, sendo eles respectivamente, anfitrião e visitante 

(CAMARGO, 2004). 

Mauss (2008) defende que o cotidiano é formado por constantes trocas, 

podendo ser materiais ou imateriais. E a hospitalidade está presente nelas, desde o 

primeiro encontro entre indivíduos. 

           As autoras Santos e Perazzolo (2012) comentam sobre esse primeiro 

encontro e defendem que a disposição de se aprender com o outro está no estado 

de desejo e definem que a hospitalidade 

[...] se dá na relação com o outro, qualquer outro, pois todos os outros são 
estrangeiros ao eu. Nesse processo, acolhedor e acolhido se distanciam 
progressivamente de demandas autocentradas e de verdades a priori, ou 
seja, de seus desejos e convicções prévias, voltando-se um para o outro, 
abertos a novos saberes. (SANTOS; PERAZZOLO, 2012, p. 4). 

Para que haja esse desejo e disposição de aprender o novo, devemos nos 

afastar de preconceitos e estereótipos enraizados por gerações. O autor Boff 

(2011), define a hospitalidade como uma disposição da alma, aberta e irrestrita, e 

como um amor incondicional, não rejeita e nem discrimina ninguém.  

É uma utopia e uma prática, ao mesmo tempo: “a utopia continua a inspirar 

motivações para que o espírito da hospitalidade leve a superar barreiras, 

preconceitos e hostilidades contra os estrangeiros e em geral as pessoas em 

migração.” (BOFF, 2011, p. 8). 

Além disso, existem os conceitos da hospitalidade aplicados a áreas urbanas. 

Grinover (2006) comenta sobre dimensões que devem ser coexistentes em uma 
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cidade para a mesma ser considerada hospitaleira, são elas: a acessibilidade, a 

legibilidade e a identidade.  

A acessibilidade refere-se à possibilidade de acesso de indivíduos ou grupos 

a serviços e atividades presentes na cidade. Ela pode ser entendida como 

disponibilidade de instalações ou de meios físicos e também como acessibilidade 

socioeconômica (GRINOVER, 2006). 

A legibilidade na cidade é a qualidade visual da mesma, o nível de facilidade 

em que ela pode ser entendida e interpretada, tanto por habitantes quanto por 

visitantes (GRINOVER, 2006). 

A identidade de uma cidade está em constante mudança e ela é formada 

pela “[...] relação entre sistemas espaciais, temporais, e sociais da cidade, ou ainda, 

por fatores culturais, tais como a organização da comunicação e o sistema de 

lugares.” (GRINOVER, 2006, p.19).  

O autor Selwyn (2000) destaca a importância da hospitalidade na 

transformação de qualquer tipo de relacionamento e no seu papel fundamental na 

construção da sociedade. Ele a considera a forma de criar e consolidar 

relacionamentos com estranhos, permitindo que a sociedade mude, cresça, se 

renove e se reproduza. 

           O histórico dos imigrantes japoneses no Brasil, desde antes da chegada dos 

mesmos no país, é marcado por inúmeros episódios de racismo. O dia a dia de 

imigrantes em um país estrangeiro é desafiador, tanto para eles quanto para o 

nativo do país em questão. 

As transferências de população não constituem eventos isolados e 
influenciam tanto a sociedade de origem quanto a de acolhimento, 
colocando em circulação saberes e culturas. Independente de sua 
natureza, tanto o turismo quanto o movimento migratório, influenciam as 
práticas de hospitalidade da sociedade receptora, promovendo mudanças 
sucessivas nas formas de acolher o estranho (BASTOS; SALLES; BUENO, 
2014, p. 198). 

É necessário que ambos estejam interessados em aprender suas diferenças 

para que possam viver em harmonia. É neste âmbito que a hospitalidade começa a 

atuar. 
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Kant (2008) defende a hospitalidade universal, que se baseia no direito do 

indivíduo ir e vir em qualquer lugar do mundo, sem ser recebido com hostilidade e 

nem ser visto como inimigo por não ser um nativo: “Fala-se aqui [...] não de 

filantropia, mas de direito, e hospitalidade aqui significa o direito de um estrangeiro a 

não ser tratado com hostilidade em virtude de sua vinda ao território de outro” 

(KANT, 2008, p. 20). Porém, a hospitalidade universal é condicional, no sentido do 

visitante ter que se adequar aos costumes locais para ser recebido com 

hospitalidade. 

Pereira (2011) comenta sobre a ambiguidade vivida pelo imigrante em 

relação a sua interação com os nativos. A autora aponta que ao mesmo tempo que 

o imigrante era alvo de um movimento de hospitalidade e de abertura ao diferente, 

era também tratado com hostilidade. Ela destaca a existência de um fechamento de 

pessoas ou grupos não homogêneos que ameaçariam a “brasilidade”. 

Sobre esse assunto,  

Derrida (2003) relembra as interpretações de Benveniste a partir da palavra 
hostis que, em latim, significa tanto hóspede, quanto hostil, inimigo, 
passando a criar o termo hostipitalidade. A partir dessa condensação, a 
nova palavra, que agrega a hostilidade e a hospitalidade, explicita um 
conceito que reúne a duplicidade e a ambigüidade do movimento daquele 
que recebe e daquele que chega (apud. PEREIRA, 2011, p.11). 

As autoras Camargo e Herédia (2018) revisitam a hospitalidade universal de 

Kant e apresentam a opinião de Derrida sobre ela: 

A hospitalidade baseada no sistema do “eu convido-o, eu dou-lhe boas 
vindas ao meu lar, sob a condição de que você se adapte às leis e normas 
do meu território, de acordo com minha linguagem, tradição, memória, etc” 
(Derrida, 2004, p. 138), não pode ser considerada incondicional. 
(CAMARGO; HERÉDIA, 2018, p. 391) 

 Derrida (2004, apud. CAMARGO; HERÉDIA, 2018, p. 391) defende a 

hospitalidade incondicional que: 

[...] deve acontecer sem qualquer obrigação ou ordem. Se alguém acolhe o 
outro por dever, essa hospitalidade deixa de ser uma hospitalidade pura, já 
que não é mais ofertada espontaneamente e pensada além da dívida para 
com quem chega. 

 Porém, adiciona que a hospitalidade incondicional necessita da hospitalidade 

condicional e vice e versa, se não, esta permaneceria na utopia e não poderia se 

tornar efetiva. “As duas leis citadas, a incondicional e condicional, são ao mesmo 
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tempo opostas, contraditórias e inseparáveis”. (DERRIDA, 2004, apud. CAMARGO; 

HÉRÉDIA, 2018, p. 392). Esses conflitos entre os conceitos representam a 

realidade vivida frente aos fluxos migratórios. 

         O desconhecimento da cultura do imigrante é um grande fator que influencia 

na exclusão do imigrante na sociedade em que está inserido, como Camargo e 

Herédia (2018, p. 394) comentam: “A questão da alteridade torna-se visível quando 

a comunidade rejeita migrantes por questões étnicas, por desconhecimento das 

questões culturais, históricas,[...]”. 

Desta forma, tornando a troca de cultura e conhecimento importante para se 

iniciar o processo, visando alcançar a boa convivência. Essa troca pode ser 

realizada de diversas formas, porém, a que será tratada neste trabalho é a troca por 

meio de eventos culturais. 

Esses eventos apresentam à população local culturas com as quais não são 

familiarizadas. Consequentemente, a longo prazo, espera-se que haja um aumento 

da tolerância e respeito aos imigrantes e seus descendentes. Assim tornando a 

sociedade mais hospitaleira. 

O autor Fernandez (2016), ao comentar sobre os eventos organizados na 

Casa de Portugal em São Paulo, reforça que as práticas sociais da hospitalidade 

realizadas nesses eventos têm a capacidade de reativar memórias e reforçar o 

sentimento de pertencimento dos imigrantes e de seus descendentes.  

         Os eventos funcionam como uma forma de representatividade de populações 

imigrantes em território estrangeiro. A presença da sua cultura em sua nova casa, 

mesmo não estando tão presente quanto em sua terra natal, é importante, assim 

como o respeito da sociedade local a ela. 

2.1 A HOSPITALIDADE JAPONESA: OMOTENASHI 

Este trabalho é dedicado à hospitalidade, aos imigrantes japoneses, seus 

descendentes no Brasil e eventos culturais japoneses organizados por eles. 

Partindo desta proposta, é válida também a apresentação dos conceitos da 

hospitalidade japonesa, também conhecida como Omotenashi. 
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Os autores Belal, Shirahada e Kosaka (2013, apud. AMIKURA; VILKAS; 

WADA, 2016, p. 3), trazem a tradução da palavra como: “omote tem o significado de 

superficial e nashi, de menos, ou seja, algo não superficial.”. 

Pode também ser interpretada como o estilo japonês da hospitalidade. Sua 

principal característica é a recepção de clientes ou visitantes da melhor forma 

possível, se antecipando nas suas possíveis necessidades, muitas vezes, sem que 

sequer chegue a notar a existência delas (AMIKURA; VILKAS; WADA, 2016). 

Para Belal, Shirahada e Kosaka (2013, apud. WADA, 2015, p. 4), 

Omotenashi é executar as exigências dos hóspedes, feita de coração, sem 

expectativa de troca ou recompensa e a habilidade de transformar ideias em ações. 

As autoras Akimura, Vilkas e Wada (2016) comentam também sobre a 

distinção em inglês entre os termos guest e cliente. Interpreta-se que há uma 

hierarquia entre o cliente e aquele que presta o serviço. Na concepção japonesa, 

não existe hierarquia, sendo uma relação entre iguais. 

A preocupação dos japoneses de parecerem respeitáveis e amáveis, 

segundo Kouamé (2011), está presente desde a abertura do Japão para 

estrangeiros no século XIX. Belal, Shirahada e Kosaka (2013, apud. AMIKURA; 

VILKAS; WADA, 2016, p. 3), comentam também que muitas características dos 

japoneses são aprendidas e praticadas desde a infância, e passadas de gerações 

para gerações. O Omotenashi não foge a esta regra. 

 O Omotenashi tornou-se uma essência para o Japão e é considerado uma 

importante característica do povo japonês, que se torna normal por fazer parte do 

dia a dia. Mas costuma impactar quem visita o país (SHUDO, 2013, apud. 

AMIKURA; VILKAS; WADA, 2016, p. 3). Os conceitos do Omotenashi, 

consequentemente, inspiraram empresas de todo o mundo, pelo seu potencial de 

destacar as mesmas em meio a um mercado competitivo acirrado (WADA, 2015). 
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3 OS EVENTOS 

 Esta seção teve o intuito de apresentar os eventos de cultura japonesa 

realizados na cidade do Rio de Janeiro e vincular as características destes com os 

conceitos de hospitalidade. 

O Estado do Rio de Janeiro possui diversas entidades que organizam 

eventos sobre a cultura japonesa. Entre elas estão, a RENMEI (Associação Cultural 

e Esportiva Nipo-Brasileira do Estado de Rio de Janeiro), a Associação Nikkei do 

Rio de Janeiro, o ICBJ (Instituto Cultural Brasil-Japão) e a CCBJ (Câmara de 

Comércio e Indústria Japonesa do Rio de Janeiro). 

Entretanto, este trabalho tratou principalmente da Associação Nikkei do Rio 

de Janeiro e dos eventos organizados por eles, utilizando-os para a coleta e análise 

de dados. 

3.1 A RIO NIKKEI 

         A Associação Nikkei do Rio de Janeiro, mais conhecida como Rio Nikkei, foi 

fundada em 15 de julho de 1972. Sua criação foi uma reação à mudança da 

Embaixada do Japão para Brasília, por haver a necessidade de uma entidade 

representativa para os imigrantes e seus descendentes no Rio (ASSOCIAÇÃO RIO 

NIKKEI, 2018). 

Com o tempo, a Associação foi se adaptando aos costumes brasileiros. 

Porém, seus objetivos principais se mantiveram; sendo eles, a promoção da cultura 

do país oriental, a divulgação dos costumes e tradições do Japão e fazer o 

intercâmbio entre os países amigos, especialmente o Japão (ASSOCIAÇÃO RIO 

NIKKEI, 2018). 

A Rio Nikkei está localizada atualmente no bairro do Cosme Velho, e seu 

espaço é utilizado para atividades educativas, culturais, beneficentes e sociais e de 

intercâmbio cultural, além de ser a casa da Seção Rio de Janeiro do Museu da 

Imigração Japonesa no Brasil (ASSOCIAÇÃO RIO NIKKEI, 2018). 

3.1.1 A Rio Nikkei e seus eventos regulares 
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 A Rio Nikkei realiza e participa de diversos eventos por ano, muitos deles são 

regulares e alguns deles foram apresentados a seguir. 

Começando pelo Festival de Culinária e Artes do Japão, um evento repleto 

de cultura, com apresentações de Odori (dança japonesa), Taiko (tambor tradicional 

japonês), demonstrações de Iaido, Jodo e Kendo (artes marciais japonesas) e a 

venda de diversos pratos da gastronomia japonesa (ASSOCIAÇÃO RIO NIKKEI, 

2019).  

                               Figura 3: Divulgação Festival de Culinária e Artes do Japão (2019) 

       

                                Fonte: Site Rio Nikkei 

 O Festival de Tanabata, também conhecido por Festival das Estrelas. É um 

festival inspirado em uma lenda japonesa sobre um casal formado por uma princesa 

chamada Orihime (a estrela Vegas), filha de Tentei, Deus do Reino Celestial, e um 

criador de gado chamado Hikoboshi (a estrela Altair). (COISAS DO JAPÃO, 2017).  

Após o casamento, o casal parou de se dedicar às suas obrigações diárias, 

ocasionando em sua separação pelo Deus Tentei. O Deus, ao ver sua filha muito 

triste por não poder ver o marido, autorizou o encontro do casal uma vez por ano, no 

sétimo dia do sétimo mês, com uma condição: eles teriam que atender a todos os 

pedidos vindos da Terra. Assim, todo ano o casal atravessa o rio Amano (a Via 

Láctea) para se encontrar (COISAS DO JAPÃO, 2017). 

Este festival costuma acontecer entre os dias 7 de julho e 7 de agosto e, 

durante o evento, existe o costume de se escrever desejos no tanzaku, uma tira de 

papel colorido, que é pendurado em ramos de bambu. Após a festa, as tiras são 
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queimadas para que os desejos cheguem ao céu, e assim, Orihime e Hikoboshi 

possam receber e realizar os pedidos (COISAS DO JAPÃO, 2017). 

A Rio Nikkei celebra essa data com desfiles de kimono e yukata, 

apresentações do coral com músicas tradicionais do festival, comidas típicas e 

diversas outras atrações (ASSOCIAÇÃO RIO NIKKEI, 2019).  

                                              Figura 4: Divulgação Festival Tanabata (2019) 

     

                                                   Fonte: Site Rio Nikkei 

 O evento Sabores do Japão é dedicado à divulgação, apreciação e 

valorização da culinária japonesa. Além disso, conta com a realização de outras 

atividades, como, oficinas de origami, apresentação de Taiko, karaokê, entre outras 

(ASSOCIAÇÃO RIO NIKKEI, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 



24 

                            Figura 5: Divulgação Sabores do Japão (2018) 

 

       Fonte: Site Chicken or Pasta 

3.1.2 110 anos da imigração japonesa no Brasil 

         O ano de 2018 marcou os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. 

Diversos eventos foram realizados em todo o país como forma de comemoração. 

Foi disponibilizado um site dedicado a celebração, onde podem ser encontrados 

todos os eventos realizados durante o ano de 2018 e ainda filtrá-los por estado, mês 

e categoria. 

                                  Figura 6: Logo 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil 

 

                                             Fonte: Site Centro Cultural FIESP 
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Entre os eventos realizados neste ano que tiveram participação da Rio Nikkei, 

podemos citar a primeira edição do Rio Matsuri, que aconteceu entre os dias 9 e 11 

de março de 2018, no Rio Centro. O festival de cultura japonesa se tornou anual e 

reúne diversas atrações como: exposições, shows musicais e de dança, workshops, 

competição de cosplay, entre outras (FACEBOOK RIO CENTRO, 2018). 

                                              Figura 7: Divulgação Rio Matsuri (2018) 

 

                                            Fonte: Facebook Rio Centro 

Outro evento que fez parte das comemorações realizadas no decorrer do 

ano, foi a inauguração do Museu da Imigração Japonesa no Brasil, Seção Rio de 

Janeiro. A cerimônia foi realizada em 15 de dezembro de 2018, no mesmo endereço 

da Associação Nikkei do Rio de Janeiro (ASSOCIAÇÃO RIO NIKKEI, 2018). 
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                                        Figura 8: Placa Museu da Imigração RJ 

 

                                                  Fonte: Site Nippo Brasília 

O museu virtual do MIJ-RJ está em desenvolvimento, porém já possui 

material disponível para visitação. Tornando possível o acesso ao acervo presente, 

não somente do Museu da Imigração Japonesa da cidade do Rio de Janeiro, mas 

de todos os museus do estado (ASSOCIAÇÃO RIO NIKKEI, 2018). 

A realização desses eventos, tanto os regulares quanto os não regulares, 

com suas respectivas atividades e seus significados, estão ligadas às práticas 

sociais inclusas no processo de hospitalidade, mais especificamente no primeiro 

eixo, que consiste no: receber/acolher pessoas; hospedá-las; alimentá-las e entretê-

las (CAMARGO, 2004).  

Já que nos eventos os participantes são recebidos na Associação, onde os 

mesmos são hospedados, que não está vinculada obrigatoriamente a conceder 

abrigo, mas também a proporcionar calor humano. Os convidados também possuem 

acesso à comida, diversas apresentações e atividades. 

3.1.3 Entrevista  

Foi realizada uma entrevista com o presidente da Associação Nikkei do Rio 

de Janeiro. A conversa durou cerca de dez minutos e foi realizada por meio de uma 

ligação telefônica. 
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 O entrevistado indicou que a Associação realiza por volta de seis eventos por 

ano e toda a programação é realizada no ano anterior. Devido à situação atual, com 

o isolamento social por conta da Covid-19, o único evento realizado 

presencialmente no ano de 2020 foi o Rio Matsuri em janeiro. 

 Após ser questionado sobre a importância de entidades como a Rio Nikkei 

para a comunidade Nikkei do estado do Rio de Janeiro, o entrevistado enfatizou a 

importância da divulgação dos costumes japoneses e disse também que esta 

divulgação está inclusa no estatuto da Associação. Citou que considera o público 

carioca muito interessado nos eventos sobre o Japão e que a procura por eles é 

muito grande. 

 O presidente compartilhou que a colônia japonesa do estado do Rio 

organizava a Festa do Japão, no Aterro do Flamengo, até o ano de 2017. Porém, 

uma empresa de São Paulo propôs a realização de um novo evento, o Rio Matsuri, 

no qual a Associação participa vendendo alimentos e bebidas e realizando 

apresentações, como a apresentação de Taiko. 

 Ao ser questionado se os eventos possuem potencial para ampliar a 

visibilidade da cultura e da comunidade japonesa no Rio de Janeiro, o entrevistado 

não hesitou. Ele afirmou que os eventos passam uma mensagem tanto por meio da 

culinária quanto pelos costumes em geral. Logo, a Associação sempre prestigia 

esse tipo de atividade.  

O presidente disse também que os eventos representam uma oportunidade 

para a Rio Nikkei e outras entidades compartilharem suas formas de pensar e de 

agir, por isso a realização de eventos é muito importante para eles.  

Ele compartilhou o quanto gosta de ver a mobilização de voluntários que 

auxiliam em eventos grandes, como o Rio Matsuri, e também o recolhimento de 

arrecadações. 

O presidente finalizou comentando que, por conta da Covid-19, eventos 

presenciais não são realizados há quase um ano. E salientou que, mesmo a 

Associação se mostrando presente realizando eventos virtuais, não é a mesma 

coisa e, como ele mesmo disse, “precisamos do calor”. 
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Esta fala se associa fortemente a Camargo (2004, p. 30) sobre o surgimento 

da hospitalidade: “[...] surge, pois, não de alguém que convida, mas de pessoas que 

necessitam de abrigo e buscam o calor humano ao receber o estranho”. O autor 

completa falando que a expectativa de resgate do calor humano ao receber o outro 

é a essência da ética da hospitalidade. 

Além de também estar presente na ação de hospedar, do primeiro eixo de 

práticas sociais inseridas no ato de hospitalidade, em que o calor humano pode ser 

expresso por afeto, segurança ou oferta de abrigo, independente de sua duração 

(CAMARGO, 2004). 

3.1.4 Os eventos e suas avaliações 

 Esta parte do trabalho foi dedicada a analise de avaliações dos últimos cinco 

anos (2016-2020) em relação aos eventos. Foram consultadas as plataformas de 

avaliação do Google e do Facebook sobre a Rio Nikkei, tendo em vista um equilíbrio 

dos depoimentos, entre aspectos positivos e negativos.  

Para facilitar a forma de apresentação dos depoimentos, estes foram 

sistematizados considerando-os como participantes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e identificados 

com o seu respectivo ano de publicação. 

Foram identificadas avaliações mistas, em que os participantes elogiaram o 

evento, mas também deixaram uma crítica, como podemos analisar no seguinte 

trecho em que o mesmo critica o tamanho do espaço, “Achei bem legal, mas acho 

que o evento merece um espaço maior com mais coisas, estava lotado, mas 

adoreiiiii” (PARTICIPANTE 1, 2016).  

Já outro participante não estava satisfeito com o caminho e com a dificuldade 

para estacionar, “É um lugar fantástico, aconchegante e simpático. O caminho é um 

pouco ruim para chegar. [...] Só é muito ruim para estacionar.” (PARTICIPANTE 5, 

2019).  

Além de se identificar características de hospitalidade no depoimento acima, 

por meio das palavras “aconchegante” e “simpático”, o que remete a um ambiente 

confortável e seguro, pode-se identificar também uma característica de hostilidade 

na crítica feita.  
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Grinover (2006), fala sobre a hospitalidade urbana. Uma de suas 

características é a acessibilidade de indivíduos ou grupos à atividades e serviços 

presentes na cidade. Logo, sua ausência pode levar o ambiente em questão a ser 

interpretado como hostil. 

Porém, as avaliações encontradas são majoritariamente positivas. Desde as 

mais animadas, “EXCELENTE!!! IMPERDÍVEL!!! SUGIRO QUE CONHEÇAM, A 

TRADIÇÃO ,A CULINÁRIA, E TUDO O MAIS, QUE ENVOLVE A HISTÓRIA E 

CULTURA JAPONESA!!!” (PARTICIPANTE 2, 2017), até as mais simples, “As 

festas são sempre boas” (PARTICIPANTE 3, 2018). 

O Participante número 4 (2019) avaliou a Associação como um excelente 

lugar para quem gosta da cultura japonesa. Qualificou os eventos realizados como: 

“muito bons, com comida ótima e de bom preço, e apresentações de músicas, 

danças e artes marciais muito legais”. Ainda finalizou dizendo que é um lugar que 

merece ser visitado. 

O Participante número 6 (2020) classifica a Associação e suas atividades 

como referência da arte e cultura japonesa no Rio de Janeiro, e ainda acrescenta 

elogiando o ambiente como acolhedor. 

As avaliações realizadas na página do Facebook da Rio Nikkei são datadas 

somente até o ano de 2018. A coleta de depoimentos dos anos de 2019 e 2020 foi 

feita na plataforma de comentários e avaliações do Google. Porém, todo o processo 

foi realizado sem maiores dificuldades. 

Ao longo desses depoimentos, podem ser identificadas diversas 

características consideradas atos de hospitalidade, que estão presentes nos 

eventos realizados pela Rio Nikkei. Tal como a sensação de um ambiente acolhedor 

e simpático, que possui a capacidade de entreter e alimentar seus convidados por 

meio de atividades e culinária da cultura japonesa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desde antes das imigrações japonesas para o Brasil se iniciarem, todo o 

processo se mostrava complexo, frente à recusa de uma boa parte da população 

brasileira. Um cenário que não possuía previsão de melhora, já que muitos políticos 

da época alimentavam essa contrariedade a imigrantes japoneses. 

 Os japoneses, ao chegarem em território brasileiro, encararam problemas de 

todos os tipos desde o começo da nova empreitada. A reação de muitos foi o 

abandono de onde foram direcionados a trabalhar e o começo de uma 

movimentação com o objetivo de montar seus próprios negócios. 

Consequentemente, com o tempo, diversas colônias japonesas foram começando a 

tomar forma. 

 Nas colônias, os imigrantes tinham convívio com diversos outros 

conterrâneos, permitindo que os mesmos tivessem mais acesso à cultura japonesa, 

seja se comunicando em japonês, escrevendo seus próprios jornais ou criando 

entidades que representavam e reuniam a colônia em datas comemorativas, 

competições, etc. 

 Ao mesmo tempo em que estavam se isolando da sociedade brasileira, esta 

foi a reação natural dos imigrantes para se sentirem mais confortáveis e felizes com 

a nova realidade de vida.  Uma maneira de ainda conseguirem se conectar com sua 

cultura de origem.  

 Mesmo que o estereótipo do japonês tenha se alterado com o passar dos 

anos, a xenofobia no Brasil ainda se mostra muito presente e é consequência do 

desconhecimento do brasileiro em relação a outras culturas. Como visto nesse 

trabalho, precisamos nos desvencilhar de preconceitos e estereótipos, e nos abrir a 

novos saberes. 

 Os eventos funcionam como a conexão entre comunidades de imigrantes,  

seus descendentes e a população não descendente. Eles são um dos caminhos que 

apresentam ao brasileiro esses novos saberes, de maneira descontraída e divertida, 

permitindo maior visibilidade da cultura japonesa e tornando a sociedade cada vez 

mais hospitaleira. 
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