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RESUMO 

 

Em 2020, a imigração japonesa no Brasil completou 112 anos. Embora haja uma 
troca cultural muito grande entre ambos os países, os japoneses e seus 
descendentes ainda são alvos de preconceitos a partir de estigmas e estereótipos. 
Assim, a questão norteadora é de que forma ocorrem as manifestações de 
hostilidade e preconceito para com os japoneses e seus descendentes? O objetivo 
geral é pautado na busca pelas manifestações mais comuns da discriminação. 
Dessa forma, propõe-se a análise da relação entre a hospitalidade e a acolhida ao 
estrangeiro, as origens históricas que levaram a criação de estigmas e 
generalizações e de que forma influenciaram no estabelecimento dos imigrantes 
no Brasil. Ademais, para a coleta das manifestações de preconceito foram 
utilizados diversos sites e vídeos encontrados no Youtube que abordam situações 
que japoneses e os demais asiáticos passam durante seu cotidiano. Foram 
utilizados um total de sete vídeos e oito sites, dentre os quais posteriormente 
foram separados os discursos que mais se repetiam entre as fontes. Após 
coletados os discursos, foi feita a investigação de suas origens e discussão acerca 
das problemáticas do tema, além da sua relação com os conceitos de 
hospitalidade e hostilidade. A pesquisa teve como critério o foco por 
manifestações relacionadas aos japoneses. Como resultado, verificou-se que o 
preconceito contra os japoneses ocorre praticamente da mesma forma com as 
demais etnias asiáticas. A maior parte dos discursos preconceituosos tem ligação 
com temas relacionados à ideia de identidade e individualismo, preconceito 
linguístico e mito da minoria modelo. A hostilidade acontece principalmente de 
forma velada, com brincadeiras, piadas e chacotas que foram naturalizadas na 
sociedade e, por isso, passam despercebidas, mas que, no entanto evidenciam 
um histórico antigo de discriminação contra os asiáticos. 
 

Palavras chave: Asiáticos-brasileiros. Estereótipos. Hostilidade. Imigração 

japonesa. Racismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In 2020, Japanese immigration to Brazil turned 112. Although there is a great 
cultural exchange between both countries, the Japanese and their descendants 
are still targets of prejudice from stigma and stereotypes. Thus, the leading 
question is how the manifestations of hostility and prejudice towards the Japanese 
and their descendants happen? The general objective focused on the search for 
the most common demonstrations of discrimination. Therefore, it proposes to 
analyze the relationship between hospitality and reception of foreigners, the 
historical origins that led to the creation of stigma and generalizations, and how 
they influenced the settlement of immigrants in Brazil. Besides, several websites 
and videos found on Youtube were used to collect the manifestations of prejudice, 
which address situations that Japanese and other Asians go through during their 
daily lives. A total of seven videos and eight sites were used, which afterward, the 
most repeated speeches between the sources were separated. After collecting the 
discourses, was realized an investigation of their origins and discussion about the 
problems of the subject, plus their correlation with the concepts of hospitality and 
hostility. The research focused on manifestations related to the Japanese. As a 
result, it verified that the prejudice against the Japanese occurs practically in the 
same way as other Asian ethnicities. Most of the prejudiced speeches are related 
to the concept of identity and individualism, linguistic prejudice, and the model 
minority myth. The hostility happens mainly in a covert way, with banter and mock 
jokes that were naturalized in society and, consequently, go unnoticed, but that 
nevertheless shows an old history of discrimination against asians. 
 

Keywords: Asian-Brazilian. Stereotypes. Hostility. Japanese immigration. Racism. 
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INTRODUÇÃO 

A hospitalidade está relacionada ao ato de acolher aquele que vem de fora, 

baseando-se numa relação de cordialidade, cortesia e respeito. No entanto, a 

chegada de pessoas diferentes pode gerar certo desconforto e desconfiança. O 

processo de adaptação dos estrangeiros é diretamente influenciado pela forma na 

qual a comunidade os recebe.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2008), até o ano 2000 o Brasil contava com aproximadamente 1,5 milhões de 

japoneses, sendo o país que mais abriga Nikkeis – descendentes nascidos fora do 

Japão. Em 2020, a imigração japonesa no território brasileiro completou 112 anos. 

Junto à chegada dos japoneses, o Brasil recebeu várias influências culturais que 

com o passar do tempo se misturaram e modificaram a cultura nacional. 

O Brasil é visto mundialmente como um país acolhedor em relação a 

estrangeiros. No entanto, há um histórico de criação de estigmas e estereótipos 

acerca do imaginário quanto aos asiáticos. Embora muitos descendentes de 

japoneses nem sequer tenham contato com a cultura de seus antepassados, suas 

características físicas influenciam na visão que as pessoas têm deles.  

A generalização de todas as etnias asiáticas como se fossem todas iguais, 

apagando assim a história de cada uma delas; a expectativa quanto ao 

comportamento do descendente nos âmbitos sociais e culturais, além do 

apagamento de suas características individuais a partir dos rótulos reproduzidos 

no dia a dia são alguns exemplos de microagressões nas quais os descendentes 

passam.  

A partir dessas problemáticas, a questão norteadora do presente trabalho é 

de que forma ocorrem as manifestações de hostilidade e preconceito para com os 

japoneses e seus descendentes? 

Desta forma, delimitou-se como objetivo geral reconhecer as 

representações mais recorrentes de preconceito à etnia amarela. Os objetivos 

específicos são: buscar a partir de conceitos a relação de hospitalidade com a 

acolhida voluntária àquele visto como estrangeiro, contextualizar de que forma 

iniciou-se o preconceito amarelo e como isso afetou na chegada dos imigrantes no 

Brasil e coletar e analisar os discursos associados aos asiáticos e seus 
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descendentes utilizando de pesquisa documental a partir de fontes midiáticas na 

internet. 

Ao constatar a escassez de conteúdos relacionados ao tema tanto na área 

de Turismo e Hotelaria quanto nas demais áreas ficou clara a necessidade da 

elaboração de um trabalho que incentivasse a discussão acerca da identidade 

japonesa, estimulando, assim, a exploração do tema por futuros alunos. 

Além da importância acadêmica, podemos destacar que a pesquisa 

promove  a discussão do tema, dando visibilidade à cultura nipônica, 

desmistificando os estereótipos vendidos pela indústria ocidental e, ao mesmo 

tempo, denunciar o preconceito ainda existente na sociedade.  

É importante, também, ressaltar o vínculo pessoal que me instigou a 

desenvolver este tema. Devido a minha descendência asiática e vivência da 

cultura japonesa, desde a infância tive que aprender a lidar com piadinhas, 

brincadeiras, ofensas e chacotas devido as minhas características físicas. Foram 

inúmeras as vezes em que ao andar pela rua, quando alguém me visse e notasse 

meus olhos “puxados” começassem a gritar palavras aleatórias relacionadas aos 

asiáticos como: “sushi”, “China”, “arigatô”, xing-ling”, em alguns casos junto do 

gesto de “puxar os olhos”. Um dos momentos mais marcantes que me ocorreu foi 

aos 8 anos de idade. Estava dentro do ônibus com a minha mãe e ouvi uma 

mulher falando de nós com sua amiga: “Eu não sei o que esses japoneses estão 

fazendo aqui no Rio, só servem pra roubar nossos empregos”. Minha mãe 

visivelmente sentida não soube o que me dizer e, foi a partir desse dia que eu 

percebi que mesmo nascida e criada no Brasil, as pessoas ainda me viam como 

diferente.  

Além disso, sempre houve uma expectativa quanto ao meu comportamento, 

no ensino médio principalmente. Sempre me chamavam de “japa paraguaia” 

porque eu não seguia o padrão que esperavam de ser “quietinha”, ser boa em 

matemática e afins. No entanto, sempre que eu conseguia boas notas atribuíam 

isso ao fato de eu ser japonesa, nas palavras de alguns professores e alunos: “ela 

é japonesa, não precisa estudar, tá no sangue”. Esse tipo de estigma, 

infelizmente, continuou ocorrendo à medida que eu mudava de Instituição.  

Dessa forma, quanto aos percursos metodológicos, além da utilização de 

sites diversos e vídeos encontrados na plataforma online do Youtube que 

abordavam situações e discursos que japoneses e demais asiáticos passavam no 
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seu cotidiano, foram incluídas como complemento minhas experiências pessoais, 

já que como descendente de asiáticos assumo o papel de observadora 

participante nesta pesquisa. Assim, a separação das formas mais comuns do 

preconceito foi feita a partir da coleta dos discursos que mais se repetiam entre as 

fontes. O critério de coleta, num primeiro momento, era focado apenas no público 

relativo aos japoneses, porém por conta de muitas expressões serem atribuídas 

aos asiáticos em geral, optou-se pela inclusão de discursos atrelados aos 

asiáticos como um todo.  

Além disso, na formulação dos capítulos iniciais, pautadas na investigação 

de conceitos e apontamento históricos foram utilizadas fontes bibliográficas, como 

livros, artigos e demais documentos analíticos.  

Os temas principais que embasam este trabalho são hospitalidade, que 

teve como principais autores utilizados: Camargo (2004, 2008), Lashley (2004) e 

Mauss (2008); imigração, com Barbosa (2010) e Enriconi (2017); preconceito, que 

teve como fonte Stuart Hall (2016) e Lima; Vala (2004). Ademais, foram buscados 

autores que retratam o histórico do preconceito asiático no mundo, além da 

trajetória dos japoneses no  território brasileiro, sendo os principais: Said (1990), 

Freire (2004), Ishimori (2005), Dezem (2005), Ischida (2010), Izumi (2010) e 

Sakurai (2000, 2004). 

O primeiro capítulo está estruturado em partes, a primeira referente aos 

conceitos de hospitalidade, onde buscou esclarecer seu vínculo com a acolhida ao 

estrangeiro e as relações derivadas a partir dessas interações, que podem gerar 

tanto contatos de cordialidade quanto de hostilidade. Mais adiante é retratada a 

imigração japonesa, incluindo o contexto histórico na qual ocorria na época, as 

motivações que levaram a imigração no Brasil e o processo de adaptação no 

território brasileiro. No tópico seguinte, primeiramente busca-se apresentar os 

conceitos acerca dos termos preconceito, racismo e xenofobia, que estão 

diretamente ligados. A seguir, um breve histórico do preconceito contra os 

asiáticos, já despontando para a discussão sobre o termo “raça amarela” e suas 

implicações, como a sua disseminação associada a uma ameaça, que teve como 

consequência o surgimento da expressão “Perigo Amarelo”. Mais adiante, é 

retratado o histórico do preconceito em relação aos japoneses no Brasil.  

No segundo capítulo, demonstra-se o processo de formulação deste 

trabalho, num primeiro momento, abordando teoricamente os conceitos de 
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metodologia e, em seguida, é feita a descrição dos métodos utilizados durante a 

elaboração desta monografia.  

O terceiro capítulo é referente à abordagem dos modelos de estereótipos e 

discriminação mais disseminados, analisando e esclarecendo suas origens, 

promovendo a discussão da problemática acerca da sua reprodução, além de uma 

análise geral relacionando os conceitos de hospitalidade, hostilidade e 

preconceito. 

O apanhamento geral dos conceitos e bases históricas que foram 

abordados e que serviram de embasamento para a construção lógica da 

problemática central deste trabalho, além das reflexões sobre o que foi encontrado 

durante o processo de análise localiza-se no último capítulo.  
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1 APRESENTAÇÃO DOS CONCEITOS E APONTAMENTOS HISTÓRICOS 

Este capítulo tem como objetivo expor a relação que a hospitalidade e a 

hostilidade têm sobre a chegada de imigrantes. Primeiramente, com as definições 

e origens dos conceitos. Em seguida, busca-se fazer uma recapitulação dos 

imaginários atribuídos aos estrangeiros e de que forma isso pode influenciar em 

sua estadia, podendo culminar num ambiente amistoso, se bem aceito, ou caso 

contrário, hostil. Mais adiante, é investigado todo o processo imigratório japonês, 

desde suas motivações iniciais até o investimento da imigração para o território 

brasileiro, além da jornada do imigrante uma vez estabelecido no país. Já a ultima 

parte aborda teoricamente o preconceito, além da busca pela origem do 

preconceito para com os asiáticos no mundo e depois, especificamente no Brasil. 

 

1.1 A ORIGEM DO TERMO HOSPITALIDADE E SUAS DEFINIÇÕES 

Por ser um termo com diversas vertentes, muitas vezes a definição de 

hospitalidade pode causar certa confusão. Além disso, em alguns casos é utilizado 

de forma equivocada. 

Camargo (2004) define duas escolas de estudo da hospitalidade: a 

francesa, que foca a hospitalidade nos espaços domésticos e hospitalidade no 

domínio público, tendo como base Marcel Mauss, desconsiderando a 

hospitalidade em âmbito comercial; e a americana, baseada no contrato e trocas 

monetárias. 

Em sua obra, Lashley (2004) menciona a importância de analisar os 

diversos aspectos da hospitalidade. De forma mais simplificada, os separando em 

domínios “social”, “privado” e “comercial”. A hospitalidade no domínio social dá 

ênfase a interações humanas em cenários sociais tanto na esfera urbana, quanto 

nas esferas políticas e, também, turísticas. 

O domínio privado é considerado a matriz originária da hospitalidade, sendo 

relacionado à hospitalidade no espaço doméstico. Como o próprio nome 

subentende, trata-se do bem receber e a ideia de acolhimento no lar, levando em 

conta as relações estabelecidas entre anfitrião e hóspede. Lashley (2004, p. 15) 
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afirma que “[...] a hospitalidade envolve a oferta de alimentos, bebidas e 

acomodação para pessoas que não são membros da casa”. 

Ademais, a ideia de ser um bom anfitrião não depende apenas disso, 

segundo Telfer (1996, p. 86) requer também: 

 
 

[...] um desejo genuíno de agrada-los e deixa-los satisfeitos. Em 
consequência, a autêntica conduta hospitaleira exige um “motivo 
pertinente”, e uma pessoa hospitaleira é, assim, alguém que recebe 
frequente e atenciosamente e por motivos não-pertinentes à 
hospitalidade (apud LASHLEY, 2004, p. 16). 

 
 

O domínio comercial considera a hospitalidade como atividade econômica, 

com prestação de serviços que gerem lucro. A Hospitalidade é utilizada como 

vantagem para a atração e fidelização de clientes dentro de um empreendimento, 

na qual a mesma é desenvolvida através das atividades turísticas e à hotelaria. 

Devido à natureza deste presente trabalho, serão destacados os conceitos 

ligados à hospitalidade no domínio privado e social. 

Na visão mais próxima da Hotelaria, há relatos de que a palavra 

Hospitalidade teve origem na Europa, aproximadamente no século XIII, sendo 

originada do termo em latim Hospitalis, tendo como significado a ação gentil de 

acolher e hospedar viajantes: 

 

A palavra hospitalidade deriva do latim hospitalitate e tem seu conceito 
incluído em diversos dicionários e enciclopédias; também foi aprofundado 
por uma série de autores de diferentes áreas do conhecimento. Da 
palavra latina hospitalitas-ati, a noção de hospitalidade traduz-se como: o 
ato de acolher, hospedar; a qualidade do hospitaleiro; boa acolhida; 
recepção; tratamento afável, cortês, amabilidade; gentileza. Já a palavra 
hospes-itus, segundo Dias (2002), se traduz por hóspede, forasteiro, 
estrangeiro, aquele que recebe ou o que é acolhido com hospitalidade; o 
indivíduo que se acomoda ou se acolhe provisoriamente em casa alheia, 
hotel ou outro meio de hospedagem; estranho. (apud PLENTZ, 2007, p. 
58). 

 

Assim, hospitalidade pode ser descrito como um conjunto de práticas que 

visam proporcionar uma sensação de bem-estar e acolhimento ao visitante, 

tornando sua experiência positiva e dando ênfase na troca de culturas diferentes.  

Na obra “Sociologia e Antropologia: o ensaio sobre a dádiva”, de Marcel 

Mauss (2008), o autor destaca a ideia de que a vida cotidiana é constituída por 
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constantes trocas. Sendo essas trocas nem sempre de formas materiais, mas 

também em âmbitos sociais, dando um novo sentido a ideia de etiqueta social. 

 Conforme Mauss (2008, p. 211) explicita, “a finalidade é antes de tudo 

moral, seu objetivo é produzir um sentimento de amizade entre as duas pessoas 

envolvidas, e, se a operação não tivesse esse efeito, faltaria tudo...”. 

Portanto, tal ação é evidenciada como um acordo moral e ético, tratado 

como algo fundamental para o estabelecimento e manutenção de uma relação de 

reciprocidade e respeito para com o outro. Pois este ato reinstaura a dádiva. 

Consequentemente, tornando a recusa dessas trocas como negação de vínculos 

sociais e indício de hostilidade, culminando numa obrigação implícita de manter 

esta relação de receber e retribuir. 

Como é mencionado na obra Em busca da Hospitalidade: perspectivas para 

um mundo globalizado (LASHLEY, 2004, p. 5), “[...] a hospitalidade envolve, 

originalmente, mutualidade e troca e, por meio dessas, sentimentos de altruísmo e 

beneficência.” 

A ética, assim como a hospitalidade, surge da relação interpessoal que se 

inicia a partir do momento que o outro entra em cena. O mesmo já podendo fazer 

parte do convívio do anfitrião – familiares e amigos - ou também ser um estranho.  

Segundo Vasquez (1969, p. 14): “Ética vem do grego ‘ethos’, que significa 

analogamente ‘modo de ser’ ou ‘caráter’ enquanto forma de vida também 

adquirida ou conquistada pelo homem”.  

 

1.2 HOSPITALIDADE E A ACOLHIDA - OU NÃO - AO ESTRANGEIRO  

Antigamente, a palavra usada para descrever inimigo era hoste e, 

posteriormente, deu origem a palavra em inglês host - anfitrião -. A partir deste 

mesmo radical, deriva-se a palavra hostilitate - hostilidade -, assim como o 

vocábulo hostile - hostil -, que descreve o atributo de ser estranho, diferente 

(SPOLON, 2011).  

  Segundo Camargo (2002): 

 

a noção de hospitalidade é ambígua, pois sofre contágio semântico de 
outros termos etimológicos, e o termo, na prática social, é usado também 
como: hospício, hospital, hostilidade e hóstia. Hóstia, para o autor, ainda 
guarda do latim o significado de vítima. Hostilidade, no dicionário, possui 
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um conceito totalmente contraditório, pois uma pessoa hostil é quem tem 
aversão, e caracteriza também quem anuncia, ou caracteriza um inimigo, 
ou ainda o adverso (apud Plentz, 2007, p. 60). 

 

 

Segundo o dicionário Michaelis da Língua Portuguesa (2020), hostilidade 

significa: “1 - Qualidade de hostil; 2 - Ato ou efeito de hostilizar (-se); 3 - Atitude 

agressiva”. Já a palavra hostil manifesta a ideia de: “1 - Que denota agressividade; 

2 - Que não é favorável; 3 - Que demonstra má vontade”. A partir destas 

definições fica claro as diversas ramificações que o termo pode ter, indicando que 

existem diversas expressões de hostilidade, desde a resistência em relação a um 

pensamento, até uma forma de agressão. 

Originalmente, a hospitalidade surge a partir de pessoas “estranhas” que 

necessitam de abrigo. A ideia do abrigo como convite é algo que surgiu 

posteriormente, na qual visitar e ser visitado eram considerados uma obrigação 

(CAMARGO, 2004). 

Dessa forma, a hospitalidade surge como uma forma de distanciamento e 

compensação da hostilidade. Sendo esse o primeiro significado ético da 

hospitalidade (CAMARGO, 2004). 

A segunda dimensão ética é marcada pela valorização das diferenças 

individuais, - vista como a manifestação autêntica de sociabilidade - levando em 

conta um mundo guiado pelo reconhecimento da diversidade e multiculturalismo 

(CAMARGO, 2004).  

Com o avanço dos fluxos migratórios e o advento da globalização, a 

temática relacionada a estrangeiros, a identidade cultural e os processos de 

migração passaram a ganhar mais atenção pelo estudo da hospitalidade.  

O termo estrangeiro origina-se do termo francês étranger, que por sua vez 

vem do latim extraneus (estranho de fora). A mesma contém a raiz grega xenos, 

podendo significar um não membro de sua comunidade ou viajante vindo de uma 

longa distância na qual há um relacionamento de amizade. A ambiguidade no 

termo xenos é motivada pela crença de que estranhos poderiam ser deuses 

disfarçados, então eles sempre os tratavam de forma cordial, pois, se de fato 

fossem deuses, receberiam bênçãos dos mesmos. 
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De acordo com o dicionário Michaelis da Língua Portuguesa (2020), a 

palavra estrangeiro pode designar: “1- Quem ou que é proveniente ou 

característico de outra nação; 2- Que ou quem efetivamente não pertence ou não 

é natural de um país, de uma nação, de uma comunidade etc. ou que não se 

considera como tal, sentido-se alheio, estranho; ádvena, forasteiro. 

Observa-se, dessa forma, o estrangeiro como uma pessoa de fora, alheia 

às regras e costumes de um local. Podendo, assim, ser considerado alguém que 

vá desestabilizar a ordem e trazer um impacto negativo à comunidade. 

A forma na qual um grupo reage à chegada de um estrangeiro é refletida de 

acordo com o meio na qual a mesma está inserida. Além disso, os fatores 

históricos e sociais também determinam se o posicionamento quanto ao outro será 

de acolhimento ou rejeição. 

Em sua obra, Kant (2008) com o objetivo de estabelecer uma convivência 

pacífica entre os indivíduos que transitam ao redor do mundo defende o direito de 

todo indivíduo ter a liberdade de transitar entre povos e países sem que sejam 

hostilizados por serem estrangeiros e nem vistos como inimigos. Tal definição 

sendo conhecida como o direito à hospitalidade Universal. 

O estrangeiro de Kant não é visto como um diferente, e sim como um 

cidadão de um mesmo mundo, embora pertencente a outro território.  Para o 

autor, a hospitalidade é uma das bases para o projeto cosmopolita, na qual deve 

ser entendida como um direito e não apenas uma virtude: “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). 

Esse direito sendo válido apenas até o momento em que quem chega 

decide estabelecer-se, pois o direito de propriedade se sobrepõe ao direito de 

hospitalidade, impedindo que o estrangeiro tenha o direito de residência. Dessa 

forma, Kant se opõe ao imperialismo e a colonização, pois, segundo este autor, 

essas formas de dominação tornam as relações desiguais.  

Para Derrida (2001) a hospitalidade cosmopolita kantiana carecia de 

aperfeiçoamento, pois era ineficaz e injusta, podendo ser atualizada com a 

hospitalidade incondicional. Essa hospitalidade incondicional podendo ser definida 
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como a acolhida sem impor condições, ou seja, sem regras e leis pré-definidas. 

Por outro lado, o estabelecimento dessas leis e direitos resulta na perda de sua 

incondicionalidade.  Como expresso por Martinez (2015, p. 66):  

 

É preciso não querer saber o nome, não querer saber de onde vem, 
aceitar a língua do estrangeiro. A hospitalidade real, condicional, que se 
dá a partir de regras da hospitalidade, a partir das condições para 
receber o hóspede, a partir das perguntas: ‘qual o nome?’, ‘de onde 
vem?’, ‘quanto tempo vai ficar?’, ‘fala minha língua?’, é, para Derrida, 
uma forma negativa, oferecida mediante direitos condicionados e 
condicionais.  
 

 

Derrida (2001) pontua a existência de um impasse entre o acolhimento 

incondicional ao outro e o regulamento de normas e condições exigidas ao 

mesmo. Esse impasse envolvendo a hospitalidade incondicional e as leis da 

hospitalidade condicionada ficaram conhecidas como o paradoxo da hospitalidade, 

na qual, segundo o autor, não há forma de unir ambos os pensamentos. Dessa 

forma:  

 

De um lado, a lei da hospitalidade, a lei incondicional da hospitalidade 
ilimitada (oferecer a quem chega todo o seu chez-soi e seu si, oferecer-
lhe seu próprio, nosso próprio, sem pedir a ele nem seu nome, nem 
contrapartida, nem preencher a mínima condição) e, de outro, as leis da 
hospitalidade, esses direitos e deveres sempre condicionados e 
condicionais tais como os que definem a tradição greco-latina, mais ainda 
a judaico-cristã, todo o direito e toda a filosofia do direito até Kant e em 
particular Hegel, através da família, da sociedade civil e do Estado. Essa 
aporia é mesmo uma antinomia. (DERRIDA, 2003, p. 69 apud MIRANDA, 
2016, p. 414).  
 

 

Ao mesmo tempo em que a figura do estrangeiro pode transformar a 

morada em lugar de receptividade e acolhimento, a mesma pode torná-la num 

local de ameaça e hostilidade para com o outro. Logo, como mencionado por 

Comandulli (2015, p. 4): “A ambiguidade da figura do estrangeiro tanto pode ser o 

inimigo em potencial, o intruso, como pode ser o hóspede, o amigo, aquele para o 

qual se concretiza, por meio do acolhimento, a hospitalidade”.  Por trazer uma 

diferente cultura, o estrangeiro necessita de aceitação para que seja acolhido. 

Aquele que recebe deve ter disposição para se abrir ao outro, mesmo que lhe 
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cause certa desconfiança e inquietação. Quando não há essa abertura o local que 

deveria ser provido de trocas harmônicas se torna hostil. 

1.3 A HISTÓRIA DOS JAPONESES NO BRASIL 

Antes da busca pelo processo de deslocamentos no território japonês e, 

posteriormente, no território brasileiro, é necessário esclarecer os termos 

relacionados à imigração para que não haja confusão. 

De forma geral, enquanto a imagem do estrangeiro é associada à ideia de ir 

e vir, sem um vínculo específico, o imigrante remete a permanência, a busca por 

um local para fixar residência. 

Etimologicamente, a raiz do termo migrar vem do latim migrare, que 

consiste na ação de deslocar-se rotineiramente de uma região para outra ou 

mudar de residência permanentemente. Regularmente, a palavra migrante é 

utilizado para designar aquele que se desloca dentro do próprio território nacional, 

sendo usadas também as expressões migrante nacional ou migrante interno (SÃO 

PAULO, 2019).  

O imigrante pode ser configurado como um indivíduo que entra e fixa 

residência num país diferente do seu. Originalmente, imigrar decorre da junção 

dos vocábulos migrare (mudar de residência) + in (para dentro). Em 

compensação, o termo emigrante expressa a saída de um indivíduo de seu país 

de origem. Ambas as palavras estabelecendo, assim, uma relação de oposição 

entre si e seus usos uma questão de ponto de vista daquele que o utiliza (SÃO 

PAULO, 2019). 

As migrações são um fenômeno multicausal e presente em toda história da 

humanidade. Sendo assim, todo povo é resultado de uma grande migração. Na 

Antiguidade os fluxos migratórios eram recorrentes pelos nômades, que por não 

terem residência fixa se deslocavam em busca de comida, segurança e até como 

forma de evitar doenças (FOGAÇA; ROSA, 2013). Com o passar do tempo, após 

estabelecerem um território fixo, as motivações se modificaram. 

As migrações internacionais tiveram seu apogeu durante o período de 1500 

a 1800, que compreende a política de expansões coloniais e mercantilistas da 

Europa. Segundo Massey (1990):  



18 
 

 

 

Durante um período de aproximadamente 300 anos, os europeus 
colonizaram grandes porções do Novo Mundo, da África, da Ásia. 
Embora o número exato de imigrantes europeus seja desconhecido, o 
fluxo foi suficiente para o estabelecimento do domínio colonial sobre 
grande parte do mundo (Apud BARBOSA, 2010, p. 13) 
 

 

Além disso, a grande expansão europeia durante o século XIV e o início da 

Revolução Industrial no século XIX foram marcadas por um grande aumento do 

fluxo de pessoas das áreas agrárias para áreas urbanas (ENRICONI, 2017). 

A migração moderna surgiu a partir da Revolução Industrial. Com o advento 

das tecnologias, muitas pessoas foram substituídas e perderam seus empregos. 

Devido a pressão demográfica que o continente europeu estava passando desde 

o final do século XIX, houve a expansão migratória de populações originárias 

principalmente da Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha para países ainda pouco 

colonizadas da América do Norte, Austrália e América Latina (MONSMA; TRUZZI, 

2018). Posteriormente, houve o aumento do fluxo migratório de asiáticos, 

começando pelos chineses e em seguida dos japoneses.  

Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o número de imigrantes 

refugiados aumentou por conta das perseguições que muitos grupos sofriam. 

Nesta época, países como Brasil, Canadá e EUA passaram a incentivar o fluxo 

migratório para seus territórios com o objetivo de desenvolver o país e aproveitar a 

expansão econômica pós-guerra (ENRICONI, 2017).   

A partir de 1950 até os dias atuais, com o advento da “Era globalizada”, as 

imigrações internacionais passaram a receber maior atenção “com a multiplicação 

do número e da variedade de nações de imigrantes e emigrantes” (MIALHE, 2003, 

p. 213 apud BARBOSA, 2010, p. 14).  

 

1.3.1 A imigração japonesa no Brasil 

Segundo Kojima (2009), a imigração no território brasileiro pode ser dividida 

em 3 etapas: A primeira de 1908 a 1924: Fase composta por imigrantes focados 

no trabalho no campo, em 1924 o Brasil era o único país a receber imigrantes 

japoneses, já que outros países cancelaram seus contratos com o governo 

japonês. 
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Já a segunda fase foi de 1925 a 1941, caracterizada pela promoção da 

imigração pelo governo japonês, sendo que “o número total dos imigrantes que 

entraram nesse período é de 150.000 pessoas, entre estes, 103.000 que entraram 

no Brasil entre 1928 até 1934” (KOJIMA, 2009, p. 65).  

A terceira fase ocorreu de 1952 a 1973 e foi marcado pelo reinício das 

imigrações pós Segunda Guerra. Neste capítulo serão focadas a primeira fase e a 

terceira fase até os dias atuais. 

Historicamente falando, a imigração japonesa foi um processo de dispersão 

populacional, ocorrida entre o fim do século XIX e início do século XX, durante a 

“Restauração Meiji”, momento na qual o Japão passava por várias transformações 

na economia, política e na sociedade, que contribuíram para uma evolução 

industrial e assim a introdução da tecnologia, sistema de transportes e 

comunicações, inserção na economia mundial entre outros (MATUNAGA, 2016). 

Todavia, tal desenvolvimento não trouxe prosperidade para todos. A zona rural 

quase não foi afetada pelas melhorias alcançadas advindas da industrialização. 

Para Hashimoto (1991): 

 

Nesse período havia dois aspectos da economia japonesa que eram 
relevantes: de um lado: uma economia agrícola em péssimas condições, 
devido à falta de terras para o cultivo, agravada pelo aumento 
populacional; e de outro, o surto industrial. O governo japonês era o 
principal promotor e financiador dos principais empreendimentos 
industriais. (apud ISHIMORI, 2005, p. 18) 
 

  

O autor continua afirmando que o setor agrícola manteve-se estagnado 

devido à ausência de uma reforma agrária eficiente para livrar os pequenos 

agricultores do domínio dos grandes proprietários de terra. A falta de investimento 

no setor, associada à resistência dos agricultores para migrar para os meios de 

produção capitalistas, acarretaram no empobrecimento dessa camada popular. 

Antes do movimento migratório para o exterior, o governo japonês 

organizou fluxos das áreas rurais para os meios urbanos. De acordo com Vieira 

(1975): 

 

O movimento migratório foi em primeiro lugar predominantemente interno, 
produto e pré-condição do desenvolvimento industrial do Japão, com 
mão-de-obra expelida das regiões agrícolas, pobres, e onde os 



20 
 

 

agricultores passavam por toda uma série de dificuldades. (apud 
ALMEIDA, 2007, p. 15).  
 

  

 Logo após, para localidades em processo de expansão - Okinawa, por 

exemplo -. Por último, antes das investidas para a migração para outros países, 

parte da população foi direcionada para territórios conquistados - Coréia e Taiwan 

-. Segundo Vieira (1973): 

 
Quando a corrente migratória japonesa se dirigiu para o Brasil, no início 
do século, já existia no Japão uma longa tradição de migração. Por outro 
lado, a América do Sul foi procurada pelas Companhias de Emigração 
numa época em que o Hawaii e os Estados Unidos, principais 
recebedores de imigrantes japoneses fora da área de controle político 
japonês, começaram a por obstáculos à imigração nipônica, até culminar 
em 1924, com o “Exclusion Act”, que cerrou definitivamente as portas 
para os japoneses. (apud QUARESMA, 2008, p. 3). 
 

 

Foi devido à situação precária no setor rural que o Japão permitiu a 

emigração. Não é à toa que a maior parte dos populares a emigrar para fora do 

país era em sua maioria agrária e pobre e, não tinham outra opção além de tentar 

crescer financeiramente em “terras desconhecidas” 

Em 1906, o presidente da Kokoku Shokumin Kaisha (Companhia Imperial 

de Emigração), Ryu Mizuno visitou o Brasil e, no ano seguinte, em 1907, assinou 

o contrato que estabelecia a vinda de emigrantes japoneses para o território 

brasileiro. Tal documento foi assinado em nome do governo do Estado de São 

Paulo e a K.S.K (Kokoku Shokumin Kaisha) (COMISSAO, 1992). O contrato de 

trabalho era de, no mínimo, dois anos e a passagem seria subsidiada pelo 

Governo Paulista para ser deduzida posteriormente do salário dos trabalhadores. 

No mesmo ano, Mizuno voltou ao Japão para recrutar os imigrantes para o Brasil. 

O governo brasileiro exigiu que apenas famílias emigrassem, pois o Brasil 

não tinha interesse em imigrantes "temporários", já que à medida que juntassem 

uma boa quantia em dinheiro, eles retornariam ao seu país de origem. Parte do 

sucesso da imigração japonesa para o Brasil, diz-se ser atribuída por esse 

deslocamento a partir de unidades familiares. 

Para Nogueira (1973): 
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Num primeiro período, o emigrado sonhava obter dinheiro fácil para se 
estabelecer como fazendeiro ou comerciante nos países de adoção; num 
segundo período, visualizava apenas uma permanência temporária, 
quando ganharia somente o suficiente para auxiliar seus familiares em 
dificuldade, para cobrir dívidas e voltar para a terra de origem. (apud 
ALMEIDA, 2007, p. 18) 

 

 

A vinda dos imigrantes foi marcada com a chegada do navio cargueiro 

Kasato Maru, também conhecido como "Navio da Esperança", ao Porto de Santos 

no dia 18 de junho de 1908, trazendo aproximadamente 781 pessoas contratadas, 

de 168 famílias e 12 livres, que não tinham recebido ajuda de custo para a viagem 

(MATUNAGA, 2016). 

A maior parte dos recrutados eram de províncias situadas no extremo 

meridional do Japão, regiões mais quentes, fator que contribuía para uma 

adaptação mais rápida ao clima quente do Brasil. 

A primeira leva de trabalhadores foi distribuída em seis fazendas no interior 

do Estado de São Paulo: Canaã, Dumont, São Martinho, Floresta, Sobrado e 

Guatapará (COMISSAO, 1992).  

Os japoneses chegaram com muito otimismo e esperança de prosperar, 

porém, assim que chegaram ao país tiveram que enfrentar diversas dificuldades 

relacionadas à adaptação. A maior parte delas era relacionada à cultura, a 

linguagem, o clima, a alimentação e, tudo isso somado ao preconceito. 

Segundo Saito (1973): 

 
 
A imigração japonesa foi introduzida em caráter experimental com a 
finalidade de cobrir a falta de braços na lavoura, agravada pelo 
decréscimo ou interrupção temporária da remessa de europeus. Como 
resultado dessa experiência, o colono japonês quando comparado com o 
italiano, espanhol ou outros povos mediterrâneos era considerado 
ineficiente como trabalhador nas fazendas de café devido à sua 
instabilidade e à fraca adaptabilidade. (apud ALMEIDA, 2007, p. 19) 

  
 
Em pouco tempo, muitos atritos ligados à dificuldade de adaptação à língua 

portuguesa, má condição de alimentação, salário muito abaixo do esperado e 

dificuldades com a administração da fazenda fizeram com que as expectativas de 

enriquecimento rápido fossem quebradas. 
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Além disso, as habitações eram precárias, sem limpeza e sem mobília. Os 

trabalhadores tinha que improvisar camas no chão de terra batida, com folhas 

secas. Não havia banheiros nem dentro e nem fora das casas. Devido às más 

condições higiene, não eram raras epidemias entre a comunidade (DAIGO, [s.d]). 

Nos barracões das fazendas, não havia muitas opções de produtos, apenas 

roupas e alimentos que podiam ser adquiridos à fiado, porém sempre acarretava 

em dívidas muito altas. Ademais, os alimentos ali vendidos não faziam parte do 

convívio dos imigrantes, logo, eles não sabiam preparar. A má alimentação 

contribuiu para um quadro de subnutrição generalizada, que ocasionou doenças e 

morte entre os trabalhadores. Segundo Handa (1973a): 

 

E, assim, ao invés de procurarem aprender a cozinha brasileira, os 
imigrantes novatos se esforçavam por encontrar substitutivos da comida 
japonesa, tais como picles de mamão ou picões cozidos à japonesa – 
numa época em que não existia shoyu (molho de soja) nem peixe bonito-
seco (material de tempero). (apud IZUMI, 2010, p. 33). 

  

 

Durante esse período, as expectativas dos japoneses não foram supridas, 

pois as promessas de prosperidade financeira fácil e rápida mostrada nas 

propagandas japonesas foram interpretadas como enganação. Por consequência, 

uma boa parcela dos trabalhadores queria voltar para seu país de origem ou, ao 

menos, sair das fazendas em busca de outros trabalhos, porém eram impedidos 

devido ao contrato de trabalho estabelecido pelos fazendeiros. 

Devido às dificuldades enfrentadas como baixa remuneração, extorsão por 

parte dos seus contratantes e o sentimento de insatisfação, muitos imigrantes 

fugiram das lavouras pouco tempo depois de sua chegada e, gradativamente, a 

maior parte das fazendas foram abandonadas pelos mesmos. No ano de 1909, 

apenas 191 pessoas ainda trabalhavam nas fazendas contratantes (COMISSÃO, 

1992). 

Embora muitos tenham desistido e voltado para sua terra natal, com o 

passar do tempo, alguns imigrantes conseguiram arrecadar alguma renda 

migrando para outros setores de trabalho como jardineiros, carpinteiros. Alguns 

que conseguiam arrecadar um pouco mais de dinheiro abriram negócios próprios. 

Ademais, com o passar dos anos, outra parcela de imigrantes conseguiu se 
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adaptar a prática agrícola e, desta forma conquistaram autonomia a partir da 

lavoura independente na qual logo se iniciou o plantio de arroz. A partir dessa 

evolução passaram a serem formados núcleos coloniais japoneses. 

Em 1914, devido à situação financeira desfavorável o governo rescindiu o 

contrato de imigração com a K.S.K. No ano seguinte foi aberto o Consulado Geral 

do Japão em São Paulo, com Sadao Matsumura assumindo o papel de primeiro 

Cônsul-geral (DAIGO, [s.d]). 

A partir de 1917, fora feito um novo contrato de imigração, dessa vez com a 

empresa Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, Companhia Ultramarina de 

Empreendimentos, também conhecida como K.K.K.K ou Kaikô (COMISSAO, 

1992).  

Durante a ditadura do governo Vargas, foram atribuídas restrições quanto a 

entrada de imigrantes, sendo intensificado após a convocação da Assembleia 

Constituinte de 1934, com discursos claramente nacionalistas e por isso uma 

campanha anti japonesa, inspirada nas ideologias americanas de superioridade da 

raça branca (UENO, 2019).  

Além disso, devido ao seu poder militar imperialista, o Japão era visto com 

temor. O governo brasileiro receava que a instalação das colônias japonesas 

fizessem parte de uma estratégia militar de ocupação, sendo apontados como 

uma ameaça.  Dessa forma, em 1938, o ensino da língua e a disseminação de 

veículos de mídia estrangeira foram restringidos. Ademais, as atividades culturais 

e educativas relativas à imigração foram limitadas também. 

A Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1939 em consequência do 

expansionismo nazista germânico durante a década de 30. O estopim para o início 

do conflito foi a invasão por parte do exército alemão ao território polonês em 

setembro do mesmo ano. Embora tenha envolvido diversos países, a Guerra fora 

dividida em nações do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) contra as nações Aliadas 

(França, Reino Unido, URSS e, posteriormente, EUA) (IZUMI, 2010). 

No dia 7 dezembro de 1941, o exército japonês atacou a base naval 

americana em Pearl Harbor, Havaí. No dia seguinte, os Estados Unidos declarou 

apoio às nações Aliadas, entrando oficialmente na Segunda Guerra (SCHILLING, 

2013). 
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Após o início da Guerra, com o apoio de Vargas aos Aliados, as relações 

diplomáticas entre o Brasil e os países que faziam parte do Eixo foram cortadas. 

Assim, foi decretado o fechamento de repartições diplomáticas e consulares da 

Itália, Japão e Alemanha.  

Após o lançamento de bombas atômicas contra as cidades de Hiroshima e 

Nagasaki, o Japão declarou oficialmente sua rendição, encerrando, assim, a 

Segunda Guerra Mundial. 

Mesmo com a rendição dos países do Eixo, muitos imigrantes demoraram a 

acreditar na derrota do Japão. Devido à escassez de informações nos veículos de 

massa e, anteriormente, a proibição de qualquer fonte de informação na língua 

japonesa, boa parte dos imigrantes não puderam ter noção da real situação do 

conflito. Logo, surgiram especulações de que a notícia da derrota era propaganda 

falsa dos Estados Unidos. Como exposto por Comissão (1992, p. 270): 

 

Em torno do dia 15 de agosto, os japoneses que tiveram direta ou 
indiretamente conhecimento das informações transmitidas pela rádio 
japonesa ficaram atônitos e estupefatos, e choraram com a triste notícia 
da derrota. Entretanto, na verdade, foi um número muito reduzido de 
pessoas que acreditou piamente no revés militar do Império. A maioria 
recebeu a notícia com suspeita de que se tratava de um boato 
maquinado pelos Aliados. E antes mesmo desse dia, já corria a 
informação de grande triunfo do Japão. E no mesmo dia foi vinculada – 
por fonte ignorada – a notícia de que a informação da derrota era falsa e 
que na verdade o Japão obtivera uma grande vitória. 

 

 

O clima de incerteza deu origem a movimentos opostos entres os 

imigrantes, de um lado estavam aqueles que compreendiam a derrota 

(makegumis) e, do outro, aqueles que acreditavam na vitória do Japão 

(kachigumis) (ISCHIDA, 2010).  

Entre os vitoristas, a organização que mais se destacou foi a Shindo 

Renmei (Liga do Caminho dos Súditos), que promovia a perseguição aos 

derrotistas, culminando até em assassinatos (ISCHIDA, 2010). Em poucos meses 

tal movimento conseguiu recrutar mais de cem mil pessoas. Ciente disso, o 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) decretou a prisão em massa de 

800 participantes e o movimento terrorista foi cessado. Sendo alguns condenados 

à deportação, porém tal pena nunca foi aplicada (DAIGO, [s.d]). 
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A consequência da derrota dos países do Eixo foi a devastação do território 

e população do Japão, tornando inviável a volta dos imigrantes para sua terra de 

origem. Além disso, muitos imigrantes, principalmente seus filhos, já haviam se 

adaptado à vida no Brasil. Por esses motivos, boa parte deles optou por 

permanecer em território brasileiro. 

Em 1949, através de um acordo bilateral, o acordo sobre o comércio é 

restabelecido entre o Brasil e Japão (SÃO PAULO, 2008). Já em 1952, foi 

promulgado o Tratado de Paz de São Francisco, retomando, assim, as relações 

diplomáticas entre Brasil e Japão, dando início novamente ao processo de 

imigração (SÃO PAULO, 2008). No mesmo período, as empresas japonesas 

estavam interessadas em investir no Brasil. Com isso, o governo adotou uma 

política de incentivo à entrada dessas empresas, junto da imigração em larga 

escala. Em resposta a essa tendência, o governo criou o Setor de Emigração (do 

Ministério das Relações Exteriores) e a Federação das Associações Ultramarinas 

do Japão. 

Diferentemente do período pré-guerra, os imigrantes que vieram a partir da 

década de 50 tinham a característica de em sua maioria ter certo grau de 

qualificação em áreas como agricultura e/ou em setores da indústria.   

Durante a fase pós-guerra, houve dois tipos de imigração japonesa: A 

planejada, que era regulamentada por órgãos de imigração do governo brasileiro. 

Já a imigração livre era caracterizada pela motivação familiar.    

Os anos da década de 60 e 70 foram marcados pela maior integração e 

inserção dos japoneses na sociedade brasileira, com sua imagem passando a ser 

positivamente atribuída a progresso e modernidade.  

Já partir de 1980, inicia-se um movimento de trabalhadores temporários 

Nikkeis (imigrantes japoneses ou descendentes de japoneses no exterior) para o 

território japonês, sendo conhecido como movimento Dekassegui (ALMEIDA, 

2007). Esse fenômeno ocorreu devido o período de crise econômica que o Brasil 

estava passando desde a década de 70, porém, em contrapartida, o Japão 

passava por prosperidade econômica e, consequentemente, a demanda por mão 

de obra aumentou (ALMEIDA, 2007). 
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A necessidade cada vez maior de trabalhadores no território japonês 

culminou na: 

 

[...] reforma da Lei de Acolhimento de Imigrantes e Refugiados, em 1990, 
na qual os netos de imigrantes e seus cônjuges passaram a ter direito ao 
visto de longa permanência, fazendo crescer significativamente o número 
de nipo-brasileiros que iam ao arquipélago para trabalhar. (Centro de 
Estudos Nipo-Brasileiros, [s.d]). 

 

 

Com isso, houve um aumento súbito do fluxo migratório. “Durante 15 anos, 

desde 1990 até 2004, mais de 1,5 milhões brasileiros (descendentes e não 

descendentes) foram trabalhar no Japão.” (NINOMIYA, 2002, p. 374 apud 

KOJIMA, 2009, p. 81).  

1.4 O PRECONCEITO  

Nesta seção são abordados, primeiramente, as origens e significados dos 

termos preconceito, xenofobia e racismo, além das diversas formas que podem 

ser manifestadas. Em seguida, foi feita a investigação quanto às origens do 

imaginário sobre os asiáticos e a constante polarização entre a figura do ocidental 

e do oriental, que culminou na criação de generalizações e preconceitos contra 

essa etnia. Por último, são expostas as influências que as concepções 

orientalistas e cientificistas cursaram na aceitação do governo e da população 

quanto à chegada e permanência dos imigrantes japoneses. 

 

1.4.1 Preconceito, xenofobia e racismo 

De forma geral, o preconceito é um pré-julgamento feito acerca de alguém 

sem que se tenha conhecimento prévio sobre. Geralmente é acompanhado de 

juízos morais, crenças, superstições e/ou generalizações. O preconceito é 

manifestado muitas vezes em forma de intolerância, sustentando práticas de ódio 

e repúdio em relação ao sujeito que sofre o preconceito.  

O estereótipo também está atrelado a esse fenômeno discriminatório, 

podendo ser definido como um modelo de imagem criado de forma generalizada e 
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sem um fundamento teórico, de forma a criar um “rótulo” determinado por senso 

comum. 

Deste modo, como apresentado por Stuart Hall (2016, p. 348): 

 

Um estereótipo é uma descrição unilateral, resultado da redução de 
diferenças complexas a um simples recorte. Características diferentes 
são compreendidas em conjunto ou condensadas em uma só. Essa 
simplificação exagerada é então atrelada a um sujeito ou lugar. Suas 
características tornam-se signos, “evidências”, de acordo com os quais 
conhece-se o sujeito. Elas definem o ser, sua essência.  
 

 

Ainda que os estereótipos possam apresentar definições positivas, na maior 

parte do tempo elas são atribuídas a questões negativas já que categorizam uma 

pessoa sem levar em conta suas características individuais. 

O preconceito existe desde sempre na história da humanidade. Na 

Antiguidade clássica, por não serem de origem grega ou romana, os bárbaros 

eram escravizados (CABECINHAS, 2008). Já durante a Idade média, os embates 

eram motivados principalmente por questões religiosas, em que quem não fosse 

devoto ao Cristianismo era visto como pagão e, consequentemente, era 

perseguido pela Igreja Católica (CABECINHAS, 2008). 

Além desses exemplos, há diversos tipos de preconceito, sendo os mais 

comuns: preconceito de gênero, preconceito social, preconceito cultural e 

preconceito racial. Sendo os dois últimos relacionados às concepções de 

xenofobia e racismo. 

Assim como Cereijido (2008, p. 63) indica: “Ao ódio racista, que deriva do 

imaginário narcisista, agrega-se o ódio pela cultura, pelos costumes e pela religião 

daquele que chega”. É a partir desse ódio que o preconceito cultural se sustenta. 

Essa não aceitação as diferentes identidades culturais é conhecida como 

xenofobia. 

Originalmente, o termo xenofobia advém da junção dos vocábulos xenos 

(estrangeiro) e phóbos (medo) (COMANDULLI, 2016). Assim, sendo relacionado 

ao medo, aversão e hostilidade quanto a estrangeiros. Uma das formas mais 

comuns de xenofobia é o racismo.  
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O preconceito racial, também conhecido como preconceito étnico, se 

fundamenta na aversão a um grupo específico devido suas características físicas, 

étnicas e/ou raciais.  

Segundo Jesus (2014, p. 16 apud KAJIBANGA, 2014, p. 3), racismo “é um 

conjunto de estereótipos, preconceitos e discriminações que se baseia na crença 

da superioridade/inferioridade de um grupo racial ou étnico com relação a outro, 

em uma conjuntura de dominância social”. 

É um processo de exclusão que pode atingir um indivíduo ou toda uma 

categoria social que é considerada diferente usando como base algum atributo 

físico visível, em que tais características são vistas como responsáveis pela 

definição de um padrão de comportamento. Como no exemplo dado por Lima; 

Vala (2004, p. 402): “a cor da pele sendo negra (marca física externa) pode 

implicar na percepção do sujeito (indivíduo ou grupo) como preguiçoso, agressivo 

e alegre (marca cultural interna)”.  

Assim como explicitado no site da Procuradoria Geral do Estado de São 

Paulo (SÃO PAULO, [s.d]): 

 

[...] a expressão discriminação racial significa qualquer distinção, 
exclusão, restrição ou preferência, baseadas em raça, cor, descendência 
ou origem nacional ou étnica que têm por objetivo ou efeito anular ou 
restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano (em 
igualdade de condição) de direitos humanos e liberdades fundamentais 
no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro 
domínio de vida pública. Isto é, para a Convenção, a discriminação racial 
é uma distinção, baseada na raça, cor, descendência ou origem nacional 
ou étnica, que implica na restrição ou exclusão do exercício de direitos 
humanos e liberdades fundamentais, nas mais diversas áreas. Logo, a 
discriminação racial sempre tem por objetivo ou efeito anular ou restringir 
o exercício, em igualdade de condições, dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais. 
 

 

Além disso, o racismo é pautado na naturalização da distinção entre os 

grupos (LIMA; VALA, 2004). Além do individual, possui duas outras principais 

variações: a institucional, na qual é o preconceito que parte das instituições 

públicas ou privadas que promovem a exclusão ou preconceito racial, já o racismo 

estrutural, também conhecido como racismo cultural, ocorre de forma mais velada 

(BERSANI, 2017). Traz elementos da discriminação individual e institucional e 
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podem ser expressas a partir de falas, expressões, costumes e ações que já estão 

enraizadas em nossa sociedade e promovem a segregação, sendo vistas como 

algo normal. Um bom exemplo seria as micros agressões disfarçadas de 

brincadeira.  

Partindo dessa prerrogativa do uso de piadas como forma de expressar um 

racismo velado, existe uma modalidade de racismo muito difundida no Brasil, o 

racismo cordial. Esse tipo de discriminação pode ser definido como:  

  

[...] uma forma de discriminação contra os cidadãos não brancos (negros 
e mulatos), que se caracteriza por uma polidez superficial que reveste 
atitudes e comportamentos discriminatórios, que se expressam ao nível 
das relações interpessoais através de piadas, ditos populares e 
brincadeiras de cunho “racial”. (LIMA; VALA, 2004, p. 407) 
 

 

O preconceito anti asiático ocorre principalmente através dessa modalidade 

“disfarçada”, em que muitas das vezes são praticadas sem a intenção de ofender, 

mas são repetidas de forma naturalizada e sustenta estereótipos, estigmas e 

micro agressões.  

 

1.4.2 Origens do preconceito contra asiáticos 

Os levantamentos demográficos no Brasil iniciaram-se no ano de 1872, 

porém apenas a partir de 1940 surgiu o conceito de “amarelo” nas estatísticas a 

fim de abranger a população imigrante de asiáticos e seus descendentes no 

território brasileiro. Embora segundo as definições do Censo, o amarelo inclui 

aqueles “de origem oriental: japonesa, chinesa, coreana etc…” (IBGE, 2009, p. 

152). Tal definição acaba por excluir a maior parte das nações localizadas no 

continente asiático. A Ásia é considerada o maior continente de todos e 

compreende as regiões da: Ásia Central, Ásia Meridional (Sul), Ásia Setentrional 

(Norte), Sudeste Asiático, Oriente Médio e Extremo Oriente (Leste asiático). 

Seguindo a ideia de classificações de cor, originalmente a raça amarela se 

refere aos descendentes dos mongóis, que por sua vez, engloba apenas os povos 

de uma parte da Ásia Central e o extremo oriente. Dessa forma, excluindo os 

demais povos da Ásia. 
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No século XIX, com o objetivo de manter a ideologia de supremacia branca, 

surge o que é conhecido como racismo científico, carregando uma série de 

construções generalizadas e negativas acerca daqueles que eram considerados 

não brancos. A concepção Orientalista emerge nesse contexto eurocêntrico. 

Como citado por Pires (2017, p. 1674):  

 

Já é de amplo conhecimento o fato de que a história e as ciências sociais 
enquanto disciplinas acadêmicas institucionalizaram-se no século XIX, 
período marcado pelo imperialismo, pelo racismo científico e pela 
formação de pressupostos epistemológicos altamente eurocêntricos que 
consideravam os europeus (ocidentais) como representantes da 
civilização mais adiantada do planeta e que sua história peculiar, bem 
como o “caráter” de sua cultura, raça e mesmo religião, entendidas de 
maneira teleológica, os fizeram caminhar rumo ao progresso de modo 
que, ao fim, caberia a eles levarem a “civilização” aos outros povos (o 
chamado “fardo do homem branco” de Rudyard Kipling). Evidentemente, 
esse objetivo sempre foi usado como pretexto para a dominação, a 
exploração econômica e a violência cultural, simbólica e epistemológica 
contra povos conquistados. 
 

 

Originalmente, o Orientalismo pode ser interpretado como o estudo das 

civilizações orientais, principalmente das regiões do Extremo Oriente e Oriente 

Médio. O imaginário do que é o Oriente, por ter sido criado a partir de uma visão 

ocidental, é constituído de estereótipos e marcado pela oposição ao Ocidente.  

Said (1990, p. 51) afirma em seu livro: “O orientalismo, portanto, é um 

conhecimento do Oriente que põe as coisas orientais na aula, no tribunal, prisão 

ou manual para ser examinado, estudado, julgado, disciplinado ou governado”. 

Desse modo, ao invés da diversidade cultural ser trabalhada como uma brecha 

para o incentivo às trocas, tolerância e pluralidade cultural, criou-se uma 

polarização ainda maior da distinção entre o Ocidente e o Oriente, na qual tudo 

que um era o outro representava o inverso, o primeiro com a imagem de civilizado 

e progressista enquanto o segundo inferior tanto fisicamente como moralmente e 

intelectualmente, calhando no encargo dos brancos de promover a civilização 

diante dos demais povos, regendo uma superioridade eurocêntrica. Como 

salientado por Said (1990, p. 117):  

 

Não existe hoje um melhor exemplo do que Anwar Abdel Malek chamou 
de "hegemonismo das minorias possuidoras" e de antropocentrismo 
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aliado ao eurocentrismo: urna classe média branca ocidental que acredita 
ser a sua prerrogativa humana não apenas administra o mundo não-
branco, mas também possuí-lo, apenas porque, por definição, "ele" não é 
tão humano quanto "nós" somos. 

 

 

Um dos fatores determinantes para a expansão do Orientalismo moderno 

foi o sistema de classificação das pessoas em tipos, na qual os povos se 

distinguiam a partir de características físicas e capacidade mental. Essa distinção 

existia desde a Era do Iluminismo, no século XVIII, com o botânico Linnaeus 

(1707-1778) classificando os humanos em Americanus, Europeanus, Africanos, 

Monstrosus e Asiáticos (SEYFERTH, 2018). Sendo o último definido como: “[...] 

amarelo, melancólico, duro; cabelo preto, olhos escuros; severo, altivo, 

ganancioso, coberto com roupas soltas, e governado por opiniões” (apud 

WILLKENS, 2018)  

Mais tarde, já nos séculos XIX e XX, a classificação de Cuvier (1769–1832) 

identificava 3 tipos de raças: Caucasiana (brancos), mongol (amarelos) e etíope 

(negros) (SEYFERTH, 2018). Sua linha de pesquisa tinha caráter determinista, na 

qual os contrastes mentais e culturais entre as raças eram derivados das 

diferenças fenotípicas de cada um deles, que eram passados geneticamente 

(SAID, 1990). Essa separação evidenciava uma hierarquia racial na qual os 

brancos estavam no topo, os amarelos no meio e os negros na base (SAID, 1990).  

Durante esse mesmo período a expressão “raça amarela” ganha 

popularidade, num cenário de “despertar econômico” Chinês, com a Europa se 

sentindo ameaçada com a crescente industrialização chinesa. A partir desse 

sentimento de medo e ameaça de dominação do mundo pelo Extremo Oriente 

surge o mito do “Perigo Amarelo” (UENO, 2019), sendo também conhecido como 

Terror Amarelo e Espectro amarelo, na qual primeiramente foi relacionado aos 

chineses.  

A expressão Perigo amarelo pode ser atribuída ao Imperador Guilherme II 

da Alemanha, na qual usou o racismo amarelo como incentivo às invasões no 

território Chinês. Como Chen (2012) explicita: 
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Guilherme II, assim como outros líderes e seus conselheiros de nações 
ocidentais, instrumentaliza o medo do Perigo Amarelo – isto é, a tomada 
do controle hegemônico por nações asiáticas, vistas como inassimiláveis 
e retrógradas em relação ao Ocidente, e a consequente subversão de 
ideais tradicionais, como o liberalismo individualista, o cristianismo, etc., 
que fundamentam a vida ocidental –, criando uma ameaça no imaginário 
da população e transformando-a num slogan que justifica suas políticas 
imperialistas no Leste Asiático, especialmente na China (CHEN, 2012, p. 
5-6 apud SHIMABUKO, 2017). 
 

 

Ainda em um cenário de cientificismo eurocêntrico, os antropólogos a partir 

de um ideal determinista atribuíam aos chineses uma imagem de excelentes 

trabalhadores, com mão de obra barata e eficiente. Esse estereótipo reforçou a 

histeria de uma possível invasão dos amarelos, que resultou em diversos ataques 

aos imigrantes que moravam no ocidente. Um dos casos mais chocantes foi o 

massacre chinês de 1871 em Los Angeles, na qual cerca de 20 chineses foram 

linchados por uma multidão (KCET, [s.d]).   

Após esse acontecimento, diversos outros ataques nos EUA foram 

realizados, como exposto por McClain (1994): 

 

No oeste do Estados Unidos, o linchamento de chineses se tornou uma 
prática comum. Em Los Angeles, o massacre chinês de 1871 deu início 
aos 20 anos de violência anti asiática no Oeste Americano, incluindo o 
massacre de 1885 em Rock Springs, o ataque aos trabalhadores 
chineses de Squak Valley em 1885, o motim de Tacoma em 1885, o 
motim de Seattle em 1886 e o massacre de Hells Canyon em 1887, na 
qual 34 garimpeiros chineses foram roubados e assassinados (MCCLAIN, 
1994 apud MOY, 2017, p. 11, [tradução nossa])

1
. 

 

 

Embora fossem vistos como exímios trabalhadores havia muitos estigmas 

negativos determinados pelo ideário hegemonista euro-americano, com o objetivo 

de subjugar e inferiorizar os chineses, sendo tratados como não civilizados, de 

baixo intelecto e perigosos. O preconceito explícito pôde ser visto numa 

publicação de Horace Greeley, editor do jornal New - York Tribune: “Os chineses 

são incivilizados, impuros e imundos além de qualquer concepção, sem qualquer 

                                            
1
 “In the Western United States, the practice of lynching Chinese people became common. In Los 

Angeles, the Chinese Massacre of 1871 initiated over twenty years of anti-Asian violence in the 
American West, including the 1885 Rock Springs massacre, the Attack on Squak Valley Chinese 
labourers in 1885, the Tacoma riot of 1885, the Seattle riot of 1886, and the Hells Canyon 
massacre in 1887 where 34 Chinese gold miners were robbed and killed”. 
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das mais elevadas relações domésticas ou sociais; lascivos e sensuais em suas 

disposições; toda mulher é uma prostituta da mais baixa ordem” (YANG, 2004, 

[tradução nossa])2. 

Além disso, havia preocupação quanto à manutenção de uma etnia pura, 

logo, a miscigenação pela imigração asiática era vista como uma ameaça para a 

soberania branca.  

Em 1894, ocorreu a Guerra Sino-Japonesa - também chamada de Guerra 

Jiawu -, ocorrendo uma disputa entre a China e Japão motivada, principalmente, 

pelo controle da Coreia (JAPAN CENTER FOR ASIAN HISTORICAL RECORDS, 

[s.d]).  A assinatura do Tratado de Shimonoseki em 1895 oficializou o término da 

Guerra, com o Japão sendo considerada vitoriosa e o início do seu controle sobre 

diversos territórios do Extremo Oriente. Além disso, a China teve que reconhecer a 

liberdade da Coreia e foi obrigada a indenizar o Japão pelos danos causados pelo 

embate.  

O êxito do Japão é relacionado ao processo de modernização e 

industrialização em que o país estava passando pelos últimos 20 anos. A vitória 

fez com que o Império Japonês se tornasse a maior potência da Ásia e, 

consequentemente, recebeu maior visibilidade por parte das potências ocidentais. 

Com a demonstração da sua capacidade imperialista, o Japão passou a ser 

visto como uma ameaça para as demais potências. Por isso, em 1895 a Rússia 

junto da Alemanha e França intervieram no Tratado de Shimonoseki, na que 

impôs ao governo japonês que cedesse suas colônias chinesas aos europeus, tal 

ação ficou conhecida como “Intervenção Tripla”. Motivado pelo temor de uma 

invasão militar por parte da Europa, o Japão concordou com a intervenção e 

devolveu a Península de Liaotung (FREIRE, 2004). Após essa intervenção, as 

tensões entre o Japão e a Rússia aumentaram e, mais adiante, resultou na Guerra 

Russo-Japonesa (1904-1905). 

O Império Japonês insatisfeito com as investidas do governo russo pelos 

territórios do Extremo Oriente, em 1904, organizou um ataque surpresa à frota 

naval russa ancorada em Port Arthur, dando início a Guerra Russo-Japonesa, 

                                            
2
 "The Chinese are uncivilized, unclean, and filthy beyond all conception without any of the higher 

domestic or social relations; lustful and sensual in their dispositions; every female is a prostitute of 
the basest order”.  
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marcada pela disputa pelos territórios da Coreia, Port Arthur e, principalmente, 

Manchúria (FREIRE, 2004).  

Após cerca de 18 meses, a Rússia sentia os reflexos negativos do conflito, 

como a crise econômica e alta perda da frota militar. Em 1905 encerrou-se a 

Guerra, com a assinatura do Tratado de Paz de Portsmouth, que determinava a 

“evacuação de ambos os países da Manchúria e à devolução de Porto Artur e da 

Península de Liaotung para o Japão.” (WESTWOOD, 1986, p. 159 apud FREIRE, 

2004) 

A vitória do Japão contra a maior potência europeia da época contribuiu 

para a sua afirmação como potência mundial e estimulou ainda mais o 

nacionalismo e imperialismo no país (BUENO et al., 2017).  

Diante esse cenário, o Japão passou a ser visto como o novo “Perigo 

Amarelo”, pois com seu poderio imperialista, ameaçava a hegemonia Ocidental. 

Como exposto por Shizuno (2001, p. 25): 

 

Neste momento, a idéia de "perigo amarelo" refletia o medo do 
crescimento econômico e bélico japonês. Ou seja: o imperialismo 
japonês, o militarismo e ultranacionalismo, combinados com o 
crescimento econômico acelerado, eram reconhecidos pelas 
superpotências de então como um perigo no equilíbrio entre as nações, 
uma ameaça que precisava ser combatida. 

 

 

Ao mesmo tempo em que era visto como uma ameaça, o fato do Japão ter 

se destacado na Ásia como um país moderno, imperialista e de economia 

capitalista, se assemelhando, assim, ao sistema eurocêntrico, criou a ideia de 

“Excepcionalismo Japonês, que segundo Pires (2017, p. 1764): 

 

[...] conceito profundamente eurocêntrico por pressupor que a “norma” 
para os países não ocidentais é ser colonizado, o que leva a enxergar o 
imperialismo como fatalidade, destino e não como o resultado de 
processos históricos localizados temporal e espacialmente e levados a 
cabo pela ação humana.  

 

 

Durante esse período a imigração japonesa para o Ocidente aumenta, com 

o pretexto de “reduzir as tensões sociais agravadas com o aumento demográfico, 
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sobretudo nas zonas rurais" (COMISSÃO, 1992, p. 31). Por interesses em comum 

relacionados a imigração e comércio, o Japão e o Brasil iniciam suas relações 

diplomáticas a partir de acordos e tratados, tendo como marco a chegada do navio 

Kasato Maru ao território brasileiro, em 1918. A vinda dos imigrantes japoneses ao 

Brasil foi marcada por discursos racistas antes mesmo de sua chegada, derivadas 

principalmente pelo imaginário eurocentrista.  

 

1.4.3 O preconceito contra asiáticos no Brasil 

No final do século XIX, o Brasil passava por diversas mudanças. A 

economia brasileira crescia muito devido às lavouras cafeeiras, porém, 

simultaneamente, a abolição da escravatura era decretada (1888), em que boa 

parte dos fazendeiros não queria contratar os ex-escravos. Dessa forma, a 

imigração de trabalhadores passou a ser necessária para suprir a demanda de 

mão de obra e popular territórios que se encontravam vazia (MATUNAGA, 2016). 

Como já abordado nos capítulos anteriores, o período do século XIX e XX 

foi marcados pela diferenciação das nações a partir do conceito de raças. O Brasil 

passava por um dilema identitário, em que a população era vista como inferior e 

atrasada, recorrente de sua miscigenação (TAKEUCHI, 2008).   

Para alguns pensadores, a miscigenação das raças era visto como fator 

determinante para a sua degeneração. Como citado por Seyferth (1996, p. 4 apud 

ISCHIDA, 2010, p. 100): “Gobineau, considerado pai do racismo científico, em sua 

clássica obra, Essai sur L'inégalité des Races Humaines, grande inspiradora do 

pensamento racialista brasileiro, atribuiu a decadência das civilizações aos 

‘excessos de mestiçagem’”. De acordo com Gobineau, o processo de mistura de 

raças era negativo, pois o mestiço carregava apenas traços negativos de seus 

progenitores, enquanto a hegemonia era defendida como um meio de preservar e 

aprimorar as “raças puras” (ISCHIDA, 2010). 

Sendo fortemente influenciado pelas correntes racionalistas europeias, a 

elite brasileira almejava constituir uma nação “civilizada”, com uma política de 

branqueamento da população a partir de uma contínua eugenia. Por isso, a 

preferência, em primeira instância, de imigrantes europeus. Os imigrantes, em 

geral, não recebiam estímulos suficientes para se estabelecer no Brasil, já que 
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grande parte da população era contra a ideia de uma nação miscigenada 

(ISHIMORI, 2005). Assim, o decreto que regulamenta a entrada de imigrantes ao 

Brasil, permitia apenas a entrada de europeus, excluindo aqueles considerados 

não brancos:  

 
[...] inteiramente livre a entrada, nos portos da República, dos indivíduos 
válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação 
criminal do seu país, excetuados os indígenas da Ásia, ou da África que 
sómente mediante a autorização do Congresso Nacional poderão ser 
admitidos de acôrdo com as condições que forem estipuladas (DEMORO, 
1960, p. 91 apud DEZEM, 2005, p. 6) 
 

 

À medida que os trabalhadores europeus chegavam, devido às péssimas 

condições de trabalho que o Brasil fornecia, muitos deles voltaram para seu país 

de origem, já outros passaram a se dispersar para outros países da América 

latina. Por esse mesmo motivo, países como a França e Itália proibiram a 

imigração para o território brasileiro (MATUNAGA, 2016). Em 1900, o número de 

saída de imigrantes europeus no Brasil era muito maior que a entrada. Com esse 

Déficit, tornou-se necessária a entrada de imigrantes de origem não europeia 

(UENO, 2019). Embora não fizesse parte dos planos originais do governo, a 

imigração de asiáticos - ou amarelos como era falado na época -, passou a ser 

considerada à medida que a demanda por trabalhadores aumentou. 

Segundo Seyferth (1996, p. 56-57): 

 

[...] as correntes imigratórias não brancas cogitadas por alguns setores 
como forma de resolver o problema da mão-de-obra na grande lavoura 
foram consideradas um risco para a nacionalidade. O tipo nacional 
imaginado era incompatível com uma imigração não branca, razão 
apresentada para condenar a vinda de chineses, hindus e japoneses — 
apresentados como representantes de civilizações decadentes que 
podiam atrasar o processo histórico de formação racial do brasileiro. 

 

 
Antes da vinda dos japoneses, o governo tentou introduzir primeiramente a 

mão de obra chinesa ao Brasil. Conhecida como Questão chinesa (1879), essa 

imigração foi alvo de muito debate entre as elites agrárias e os governantes. Os 

chins, como eram chamados os chineses, eram vistos de forma muito negativa, as 
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constantes derrotas em conflitos contra a Europa intensificou os estigmas ligados 

à raça amarela, como não civilizada, suja e fraca (DEZEM, 2005). 

Além disso, a vinda dessa população era vinculada a uma rede de tráfico 

amarelo, em que grande parte dos trabalhadores era coagida violentamente, boa 

parte deles sendo prisioneiros de guerra e condenados (DEZEM, 2005). Assim, 

para alguns abolicionistas da época, a imigração chinesa não era uma forma 

eficaz de substituir a mão de obra escrava, visto que para eles seria uma forma de 

prolongar escravidão. Motivado por esses discursos, a imigração dos chineses 

acabou por não ser efetivada.  

Entre os períodos de 1903 e 1908, anteriormente à sua chegada ao Brasil, 

a imagem dos japoneses passou a ser desconstruída, sendo aos poucos 

desvinculada dos estigmas relacionados aos chineses. Se antes o Japão era visto 

como exótico e misterioso e, muitas vezes, como frágil e inofensivo, após sua 

vitória no conflito russo-japonês o imaginário passou a ser associado a um modelo 

de força, como heroico e guerreiro e, mais adiante, sinônimo de perigo (ISCHIDA, 

2010).  Logo, ao mesmo tempo em que a imagem dos chineses era cada vez mais 

degradada, as sucessivas conquistas do Império japonês contribuíram para que a 

sua vinda para o Brasil fosse vista de forma mais favorável.  

Mesmo após a chegada dos imigrantes japoneses, as questões acerca da 

ameaça racial e ameaça política no território brasileiro ainda era tema de 

discussão. Ao mesmo tempo em que a elite brasileira desejava replicar o sucesso 

industrial e militar japonês, eles temiam a degeneração racial com a introdução da 

raça amarela no Brasil (TAKEUCHI, 2008). Além disso, havia a crença de que o 

Japão tinha como segunda intenção um projeto de caráter expansionista, a fim de 

conquistar o território brasileiro por meio das imigrações.  

Até a década de 20, os cafeicultores arcavam os custos da viagem dos 

japoneses, porém, devido o alto gasto essa imigração passou a ser repensada, 

resultando no corte definitivo dos subsídios em 1921. Como consequência, a partir 

de 1924 o governo japonês passou a pagar os custos dos imigrantes, além de 

investir capital em organizações japonesas a fim de adquirir terras no Brasil, para 

que os trabalhadores tivessem melhores condições de se manter (TAKEUCHI, 

2008).  
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Após esse período o número de núcleos coloniais japoneses aumentou 

muito. Como Carignato (1999 apud ISHIMORI, 2005, p. 23) afirma: 

 

[...] as relações dos imigrantes japoneses com os brasileiros eram 
restritas, se limitando aos trabalhadores rurais diaristas e aos 
comerciantes de vilas próximas. Os agrupamentos mais organizados 
contavam com cooperativas, escolas de língua japonesa, jornais e 
associações culturais e esportivas que cultivavam as antigas tradições do 
Japão. A autora conclui que com o incentivo do governo japonês, os 
imigrantes se tornaram autônomos em relação à sociedade brasileira, 
formando uma população aparentemente homogenia (sic.) e bastante 
diferenciada da brasileira. 
 

 

Os japoneses não viam necessidade de adaptação e nem integração à 

cultura brasileira já que seu deslocamento, num primeiro momento, era 

temporário. Além disso, a formação de colônias contribuiu ainda mais para seu 

isolamento cultural (ISHIMORI, 2005). 

Houve contradição em relação aos interesses do governo japonês e do 

Brasil. Enquanto os japoneses tinham como interesse a imigração temporária, o 

governo brasileiro queria que os imigrantes se estabelecessem permanentemente 

em seu território, como uma forma de ocupar locais em que se encontravam 

vazios, por isso a preferência pela imigração de famílias inteiras.  

Simultaneamente à ascensão de Vargas ao poder, em 1930, o Japão 

passava por intenso período de expansão, na qual avançava por territórios da Ásia 

Oriental, inclusive com a conquista da região da Manchúria, na China. Assim, o 

militarismo japonês passou a ser ainda mais temido pelo governo brasileiro. 

Alguns deputados defendiam o fechamento das fronteiras para os japoneses, já 

que para esses políticos, seu estabelecimento oferecia risco à política de 

nacionalização brasileira. 

Dessa forma, “segundo esses deputados, o Japão, pela pequena extensão 

do seu território, teria interesse em invadir a América do Sul usando os imigrantes 

aqui estabelecidos para facilitar essa invasão” (SAKURAI, 2000 apud SAKURAI, 

2004, p. 7).  

A Assembleia Nacional Constituinte de 1933-1934 marca o auge dos 

discursos contra os japoneses, na qual foi possível ver o que a elite brasileira 

realmente pensava dos japoneses. Como principais representantes dos discursos 
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extremistas estavam Miguel Couto (Rio de Janeiro), Xavier de Oliveira (Ceará) e 

Arthur Neiva (Bahia). Todos eles eram a favor da proibição das imigrações, tendo 

como contraposição, o pró-nipônico Morais de Andrade, que era advogado de 

empreendimentos japoneses em São Paulo e, por isso, tinha uma posição 

diferente quanto a permanência dos japoneses (SAKURAI, 2000). Aqueles que se 

posicionavam a favor dos asiáticos, apelavam para o crescimento econômico após 

a chegada dos mesmos, sua disciplina e organização.  

Já as falas utilizadas pelos antinipônicos eram cercadas de estigmas 

racistas, que promoviam o sentimento de ameaça de um possível complô por 

parte do governo japonês. Como expresso por Takeuchi (2008, p. 178):  

 

Nos debates empreendidos por Couto, Neiva e Xavier de Oliveira, os 
imigrantes japoneses e seus descendentes no Brasil foram qualificados 
como indivíduos feios, hipócritas, portadores do eterno sorriso, que 
obedeciam tão-somente às ordens de seus chefes. Estes, por sua vez, 
receberiam os comandos diretamente do governo japonês. Os homens 
do complô nipônico considerariam legítimos todos os meios para a 
destruição da nação brasileira, inclusive a espionagem. 
 

 

Os mesmos sempre reforçavam que seus embasamentos não eram 

preconceituosos. Eram utilizados como forma de camuflar o racismo, ideais 

cientificistas e discursos nacionalistas que expressavam uma preocupação e amor 

pela pátria. Um exemplo é o discurso de Xavier Oliveira que ele expressa sua 

vontade de ver:  

 

a nação brasileira, eugenicamente sadia, educada e feliz, vivendo em paz 
e em harmonia com todos os países do globo! 
Quero ver o meu país unido, grande e forte na América, para o mundo, 
para a Humanidade, para Deus! (NUCCI, 2000, p. 325).  

 

 

 Assim, surgem duas ideologias, como apresentado por Nucci (2000, p. 

319):  

 

1) a antinipônica ou racista, preocupada em desqualificar a mestiçagem 
com aqueles considerados muito diferentes, e preocupada com a entrada 
de contingentes considerados não eugênicos e inassimiláveis, como os 
japoneses. Para esta tendência, a desigualdade racial era real, e as 
preocupações com o futuro branqueamento da população brasileira eram 
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urgentes. Ao lado de outras preocupações levantadas com a imigração 
asiática, como o imperialismo japonês, o medo de invasão territorial e de 
“japonização” da população, e a defesa do trabalhador nacional, a 
preocupação com a eugenia foi constante. A outra tendência, 2) a pró-
nipônica, representada pelos que denunciavam o caráter discriminatório 
das emendas apresentadas, preocupava-se em afirmar a capacidade de 
assimilação dos imigrantes japoneses, sua importância como 
agricultores, etc. O seu recurso ao discurso científico baseava-se 
principalmente nos textos de Roquette-Pinto, um antropólogo bastante 
atacado pelos deputados antinipônicos na Constituinte. É neste território 
no qual se discutiam as restrições aos imigrantes que se encontram 
pistas sobre as relações entre racismo e antiniponismo. 

 

 

Como consequência desses embates, foi aprovada uma emenda na qual 

restringia a entrada de imigrantes a uma cota de 2% do número de imigrantes já 

instalados no Brasil (MATUNAGA, 2016).  

Com o golpe do Estado Novo em 1937 e a ditadura varguista, as restrições 

aos estrangeiros se tornam muito mais rígidas. O ideal nacionalista e a busca por 

uma homogeneidade étnica e cultural se torna um aspecto obrigatório em todo o 

país. Inspirado no fascismo europeu passou-se a perseguir principalmente as 

colônias japonesas e alemãs. Nesse período diversas escolas, associações e 

veículos de mídia foram fechados. 

O posicionamento do Brasil contra os países do Eixo durante a Segunda 

Guerra causou ainda mais tensão entre os imigrantes japoneses e a população 

brasileira. Foram tomadas medidas de repressão e vigilância contra os nipônicos, 

assim, as colônias de estrangeiros passaram a ser ainda mais reprimidas após o 

Departamento de Ordem Política e Social em São Paulo baixar um edital que 

restringia os imigrantes em diversos aspectos, entre eles: 

 
1ª. – da disseminação de quaisquer escritos nos idiomas de suas 
respectivas nações; 
2ª. – de cantarem ou tocarem hinos das potências referidas; 
3ª. – das saudações peculiares a essas potências; 
4ª. – do uso do idioma das mesmas potências, em concentrações, em 
lugares públicos (cafés, etc.); 
5ª. – de exibir em lugar acessível, ou exposto ao público, retrato de 
membros do governo daquelas potências; 
6ª. – de viajarem de uma para outra localidade, sem salvo-conduto 
fornecido por esta Superintendência;[...] (COMISSÃO, 1992, p. 257-258) 
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Além disso, esse período foi marcado pelo uso de publicações midiáticas 

como forma de exaltar a propaganda anti nipônica. A distorção da realidade era 

promovida através de estereótipos e discursos ultranacionalistas de que o japonês 

destruiria a nação brasileira. 

A legitimação do ideário xenofóbico era derivada a partir da criação de um 

inimigo estrangeiro que tem a intenção de se infiltrar e dominar uma nação. Assim, 

como citado por Takeuchi (2008, p. 179): 

 

A utilização da iconografia tem a função de “dar um rosto” ao inimigo e, 
ao associá-lo claramente ao mal, o desenhista ou aquele que se serve 
dela consegue convencer uma mente emocional. Assim, sua capacidade 
de visibilizar situações impressiona mais, numa campanha de ódio, do 
que um colunista ou um orador. 
 

 

Devido às práticas da organização Shindo-Renmei, os japoneses ganharam 

o estigma de terroristas e fanáticos, porém, o período pós-guerra foi marcado por 

um esforço pela ascensão social e a construção de uma nova imagem por parte 

dos japoneses. Assim, os mesmos passaram a realçar os seus aspectos positivos 

como o senso de organização e esforço no trabalho diante a sociedade brasileira, 

que acabou por consolidar a imagem atribuída aos Nikkeis de “minoria modelo” 

(KOIKE, 2011), tal conceito sendo utilizado como um imaginário em relação aos 

japoneses que os coloca em posição de modelos a serem seguidos.  

Nas décadas seguintes, muito descendentes buscaram maior 

representação étnica como forma de fugir dos estigmas ainda muito atribuídos a 

eles. Simultaneamente, o casamento de descendentes japoneses com brasileiros 

e a maior aceitação dos Nikkeis fizeram com que a busca pela cultura nipônica por 

parte de brasileiros aumentasse, tendo como consequência, a promoção da 

integração entre ambas as culturas, sendo promovido até os dias atuais.  
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2 O CAMINHO DA BUSCA PELAS MANIFESTAÇÕES DO PRECONCEITO  

Este capítulo aborda, primeiramente, os conceitos relacionados aos 

percursos metodológicos utilizados durante a elaboração deste trabalho. Em 

seguida, é descrito todo o processo de busca pelas expressões do preconceito 

contra os japoneses a partir de fontes documentais como vídeos e sites. Foram 

utilizadas tabelas para ilustrar os discursos e imaginários mais citados entre as 

fontes coletadas. 

 

2.1 INVESTIGAÇÃO TEÓRICA DA METODOLOGIA 

A metodologia pode ser explicada em poucas palavras como a organização 

do pensamento científico. É a etapa em que se define de que forma será 

conduzida a produção do trabalho. Segundo Minayo et al. (2002), a metodologia 

da pesquisa seria o caminho da teoria e prática exercidas em uma determinada 

realidade. Ocupa um lugar central na teoria e basicamente são as técnicas e 

instrumentos que serão adotadas para a construção da realidade.  

Para Severino (2000, p. 18), Metodologia seria: 

 
[...] um instrumental extremamente útil e seguro para a gestação de uma 
postura amadurecida frente aos problemas científicos, políticos e 
filosóficos que nossa educação universitária enfrenta. [...] São 
instrumentos operacionais, sejam eles técnicos ou lógicos, mediante os 
quais os estudantes podem conseguir maior aprofundamento na ciência, 
nas artes ou na filosofia, o que, afinal, é o objetivo intrínseco do ensino e 
da aprendizagem universitária. 
 

 

Para essa pesquisa, foi escolhido o método qualitativo, devido à 

importância da representação da realidade, com enfoque nas ciências sociais, 

incluindo elementos relacionados a aspectos muitas vezes subjetivos, por isso não 

podendo ser quantificados. 

Esse método é muito utilizado em pesquisas relacionadas à estudos 

sociais, devido a seu caráter descritivo, na qual há ênfase em seu percurso, com a 

busca do contexto e estrutura na qual ela está baseada.  

Para Godoy (1995, p. 62), na pesquisa qualitativa: 

 

 [...] os dados coletados aparecem sob a forma de transcrições de 
entrevistas, anotações de campo, fotografias, videoteipes, desenhos e 
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vários tipos de documentos. Visando à compreensão ampla do fenômeno 
que está sendo estudado, considera que todos os dados da realidade são 
importantes e devem ser examinados. O ambiente e as pessoas nele 
inseridas devem ser olhados holisticamente: não são reduzidos a 
variáveis, mas observados como um todo. 
 

 

É comum que pesquisas de caráter social tenham um objetivo específico. 

Para Gil (2008), tais pesquisas podem ser classificadas em três grupos: Estudos 

exploratórios, descritivos e explicativos.  Seguindo o objetivo deste trabalho, o tipo 

de pesquisa que mais se adequa é a exploratória, já que há a finalidade de 

desenvolver um assunto que não é comumente abordado e, por isso, a escassez 

de leituras relacionadas.  

A fim de esclarecimento, Gil (2008, p. 27) explica que:  

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 
proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 
fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema 
escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular 
hipóteses precisas e operacionalizáveis.  
 

 

Como normalmente utilizado nesse tipo de método de pesquisa, neste 

trabalho foram feitos levantamentos a partir de dados bibliográficos e 

documentais. 

Como apontado por Fonseca (2002, p. 32): “[...] a pesquisa bibliográfica é 

feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas 

por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web 

sites”. É utilizada para fundamentar teoricamente o objeto de estudo (LIMA; 

MIOTO, 2007). 

Por conta do contexto da pandemia do COVID-19 e o isolamento social 

estabelecido nesse mesmo período, houve grande dificuldade em ter acesso a 

documentos físicos, sendo necessário, portanto, o uso de fontes que estivessem 

disponíveis na internet.  

A pesquisa documental, embora muito parecida com a bibliográfica, se 

diferencia pela utilização de dados que ainda não foram tratados de forma 

científica. Segundo Bravo (1991 apud SILVA et al. 2009, p. 4556): “são 

documentos todas as realizações produzidas pelo homem que se mostram como 
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indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e formas de atuar 

e viver”. Como expresso por Sá-Silva et al. (2009, p .2): 

 

Outra justificativa para o uso de documentos em pesquisa é que ele 
permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social. A 
análise documental favorece a observação do processo de maturação ou 
de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 
comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros. 

 

 

Ademais, esse tipo de pesquisa inclui não apenas conteúdos escritos e 

impressos, dessa forma, fazem parte da categoria documental: revistas, relatórios, 

reportagens de jornais, cartas, vídeos, gravações de áudio, imagens, além de 

outras matérias (SÁ-SILVA et al., 2009). 

 

2.2 DESCREVENDO O PERCURSO METODOLÓGICO  

É importante ressaltar a influência da minha ascendência japonesa para a 

elaboração desta monografia. Eu, como mulher, descendente de japoneses, 

nascida no Brasil e alvo desde a infância de generalizações, piadas e até 

agressão física devido às minhas origens asiáticas, destaco que a maioria dos 

discursos e imaginários coletados condizem com a minha vivência. Dessa forma, 

minhas experiências pessoais também fazem parte da pesquisa já que estou em 

meu local de fala.  

A busca pelas manifestações do preconceito foi feita a partir de canais no 

Youtube e sites com assuntos relacionados ao preconceito contra pessoas de 

origem japonesa. Em relação à datação do que foi coletado, o critério eram fontes 

que estavam inseridos a partir do século XXI. Visto que, basicamente, a visão que 

a sociedade tem dos japoneses após esse período se manteve o mesmo até os 

dias atuais.  

Primeiramente pensou-se na coleta de expressões reproduzidas com 

ênfase no Estado do Rio de Janeiro, porém, a medida que foram feitas as buscas 

do imaginário quanto aos asiáticos no Rio de Janeiro identificou-se que tais 

imaginários são as mesmas do resto dos Estados brasileiros, visto que, quando 

ocorre, o preconceito é manifestado de maneiras semelhantes e, por isso, optou-

se por qualquer fonte que estivesse em um contexto dentro do Brasil. 
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Em uma busca geral por termos como “preconceito contra japoneses”, 

“estereótipos japoneses” e “preconceito contra Nikkeis” na plataforma online de 

vídeos do Youtube, foi observado que havia poucos vídeos que tratassem do 

preconceito especificamente contra os japoneses. A maioria dos vídeos 

resultantes da pesquisa tinha como tema o preconceito contra asiáticos.  

Durante o processo de coleta a partir das fontes utilizadas, foi notório que 

os relatos entre japoneses, chineses e coreanos tinham apontamentos em 

comum, já que todos eles sofriam preconceito devido suas origens asiáticas e não 

por conta de um país em específico. Por isso, optou-se pela busca de fontes 

relativas ao preconceito contra asiáticos em geral, com o uso de termos como: 

“preconceito contra asiáticos”, “racismo anti-asiático”, “estereótipos asiáticos”. À 

medida que foram observados os resultados da busca através das palavras chave, 

percebeu-se que os vídeos encontrados possuíam dinâmicas diferentes entre si, 

sendo separadas em três principais categorias: vídeo de relato, humorístico e 

noticiário. 

Primeiramente encontraram-se vídeos do tipo relato, já que são 

estruturados em formato de entrevista ou debate, que abordam de forma crítica o 

tema, com descendentes relatando suas experiências e opiniões sobre a 

discriminação existente contra eles, discutindo as problemáticas e consequências 

da reprodução de estigmas, além da discussão sobre a importância da 

representatividade e luta contra o preconceito. Essa categoria era composta por 

relatos de youtubers asiáticos-brasileiros e também entrevistas televisionadas, 

com pessoas de ascendência asiática, que estavam disponíveis no Youtube Por 

ter a intenção de informar e discutir sobre o tema, os vídeos eram relativamente 

grandes, com duração de 20min até 50min em alguns casos.  

Outro tipo de vídeo encontrado foram os classificados como humorísticos, 

já que todos eles abordavam de forma mais leve e humorada situações nas quais 

os japoneses, descendentes e demais asiáticos passaram. Esses vídeos eram 

bem curtos, tendo no máximo 5min de duração, dado que tinha como objetivo 

apenas demonstrar a partir de expressões o que é muito ouvido por asiáticos, sem 

o seu debate. Atentando-se ao fato de que esses vídeos foram elaborados por 

pessoas de ascendência asiática, logo eles já ouviram todas as expressões 

demonstradas no vídeo.  
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Devido a pandemia do COVID-19, foram encontrados muitas notícias que 

informavam a ocorrência de demonstrações de preconceito que relacionavam o 

vírus com os asiáticos, já que teve seu epicentro na China. Vídeos com essa 

temática não foram objetos de foco prioritariamente, porém, foram utilizados ao 

final da pesquisa, já que à medida que a pandemia se tornava mais grave, as 

manifestações de discriminação se tornavam mais explicitas, chegando ao ponto 

de agressões não apenas verbais, mas também físicas. 

No total foram pré-selecionados 17 vídeos. Sendo eles expostos no quadro 

abaixo, junto de seu título, nome do canal no Youtube e o ano em que foi postado.  
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Quadro 1 - Quadro de vídeos pré-selecionados 
 

Nome do vídeo Canal  Ano de lançamento 

COISAS Que ASIÁTICOS 
BRASILEIROS Sempre Ouvem 

Yo Ban Boo 2016 

POR que falar sobre 
Preconceito com Asiáticos 

Brasileiros? 

 
Yo Ban Boo 

 
2017 

ASIÁTICOS São a Minoria 
Modelo? – Quero Café 

Yo Ban Boo 2017 

EU NÃO SOU "ORIENTAL" Leo Hwan 2019 

ASIÁTICOS estão CANSADOS 
DE OUVIR ft Isis Tomie e Sisi 

Liao 

 
Dr Oficial 

 
2019 

SITUAÇÕES Que Mestiços de 
Asiáticos Já Passaram. 

Yo Ban Boo 2016 

O QUE todo asiático tem que 
AGUENTAR no Brasil. 

Teri Kim 2019 

FRASES QUE JAPONESES 
OUVEM (ou já ouviram). 

Lucas Felipe Madeo 2015 

HAHAHA ASIÁTICO! Olha lá!! 
UM ASIÁTICO! Que engraçado! 

Leo Hwan 2019 

5 PERGUNTAS BIZARRAS DE 
BRASILEIROS PARA MIM | 

Coreaníssima 

 

Coreaníssima 엘레나 

 
2020 

MINHA COR AMARELA. Leo Hwan 2018 

CHAMAR Asiáticos de 
INTELIGENTE não é elogio. 

Leo Hwan 2018 

CORONAVÍRUS expõe 
PRECONCEITO contra 

Asiáticos no Brasil. 

 
Leo Hwan 

 
2020 

ENTENDENDO ORIENTAIS 
DO BRASIL 

Leo Hwan 2020 

ASIÁTICOS BRASILEIROS NO 
BRASIL 

Yoo Ban Boo 2016 

ANA Hikari quebra estereótipos 
de asiáticos 

Capricho 2018 

"JAPONESES, CHINESES E 
ESSAS COISAS" NÃO! BIBI 

TATTO. 

 
Victor Han 

 
2019 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O critério de seleção foi o fato de todos esses canais terem como criadores 

de conteúdo descendentes de asiáticos e nos vídeos selecionados abordarem em 

forma de relato e denúncia situações cotidianas que ocorrem (ou já ocorreram) 

com todos eles. 

Em uma revisão mais minuciosa foram escolhidos 7 desses vídeos, o 

motivo foi que todos eles de forma bem objetiva demonstravam as expressões e 

imaginários mais reproduzidos na sociedade em relação aos japoneses e demais 

etnias asiáticas. Sendo eles: “Coisas que asiáticos brasileiros sempre ouvem”, 
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“Asiáticos estão cansados de ouvir ft Isis Tomie e Sisi Liao”, “Situações que 

mestiços de asiáticos já passaram”, “O que todo asiático tem que aguentar no 

Brasil”, “Frases que japoneses ouvem (ou já ouviram)”, “5 perguntas bizarras de 

brasileiros para mim | Coreaníssima” e “Asiáticos brasileiros no Brasil”. 

Seguindo o mesmo padrão de escolha dos vídeos, os sites utilizados 

tiveram como critério o foco por autores com descendência asiática, no entanto 

foram recorridas também fontes que não possuíam tais representantes, mas que 

discutiam o tema representatividade e preconceito contra a etnia amarela. 

 Na busca pelos mesmos termos utilizados para a seleção dos vídeos, 

foram encontrados diversos sites que abordam esse tema, no entanto, a maioria 

relacionava o histórico do preconceito contra asiáticos com o aumento de relatos 

devido à pandemia do COVID-19. Foram encontrados, também, alguns sites que 

falavam sobre os estereótipos e estigmas atribuídos a eles, porém muito desses 

sites possuíam exatamente o mesmo conteúdo entre si, o que acabou por limitar 

muito o número de fontes utilizadas.  

Ao final, com o objetivo de coletar os discursos e imaginários mais repetidos 

e disseminados no dia a dia foram selecionados 8 sites. No quadro seguinte estão 

dispostos os sites utilizados, junto do título de sua matéria e seu ano de 

publicação:  

 

Quadro  1 – Quadro de sites utilizados para a coleta dos discursos e imaginários mais comuns 
sobre os asiáticos 

 
Site Título da matéria Ano de publicação 

 
Hypeness 

Ele desenhou os motivos pelos 
quais não devemos chamar 

asiáticos de ‘japa’ e dizer que 
são todos iguais 

 
2017 

 
Hypeness 

Ensaio mostra pessoas 
segurando frases com 

preconceitos que sofrem 

 
2013 

 

continua 
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Quadro  2 – Quadro de sites utilizados para a coleta dos discursos e imaginários mais comuns 
sobre os asiáticos 

 
Continuação 

 
Site Título da matéria Ano de publicação 

 
Superela 

11 coisas racistas que seus 
amigos orientais estão 

cansados de ouvir 

 
2017 

 
Revista trip 

MEU NOME NÃO É JAPA: O 
PRECONCEITO AMARELO 

 
2020 

 
 

Outra coluna 

PEQUENO MANUAL EM 15 
DICAS DE COMO NÃO 
OFENDER SEU AMIGO 

DESCENDENTE DE 
JAPONESES 

 
 

2016 

 
Buzzfeed 

Por que você não deveria 
chamar seus colegas asiáticos 

de "china" ou "japa"? 

 
2018 

 
Buzzfeed 

16 perguntas que mestiços 
nipo-brasileiros não aguentam 

mais ouvir 

 
2017 

 
 

BBC Brasil 
 

'Não toleramos mais': por que 
velhas piadas estão inflamando 

debate sobre racismo entre 
descendentes de asiáticos no 

Brasil 

 
 

2017 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tais vídeos e sites foram selecionados por todos eles possuírem pontos em 

comum. O primeiro ponto é que a maior parte deles está estruturada em forma de 

lista ou possuem uma sequência para cada discurso apresentado, o que facilita a 

separação e classificação das manifestações expostas. Ainda sobre os discursos 

citados nessas fontes, todos eles possuíam pautas semelhantes, tal fato tornou 

claro que há certa repetição quanto às expressões de preconceito em relação aos 

asiáticos.  

À medida que eram observadas expressões, discursos, estereótipos, 

estigmas e demais manifestações de discriminação repetidas entre os relatos e 

outras fontes foi feita uma tabela as separando para que posteriormente fosse 

feita a investigação acerca de suas origens e sua desmistificação.  

O recorte temporal dos vídeos e sites utilizados varia de 2013 até 2020, ou 

seja, são fontes dos últimos 7 anos. Atentando-se que as matérias sobre o 

COVID-19 são as mais recentes, já que com o inicio da pandemia em dezembro 

de 2019, o número de manifestações hostis em relação aos asiáticos 
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aumentaram, junto da gravidade da doença e, assim, passou-se a noticiar mais 

sobre o vírus.  

O seguinte quadro demonstra os discursos e imaginários sobre os asiáticos 

e seus descendentes que mais se repetiam, junto dos sites e vídeos nas quais 

foram identificadas. Muitas expressões possuem o mesmo significado, porém 

podem ser faladas de formas diferentes, por isso, algumas colunas possuem mais 

de um discurso. 

 Além disso, optou-se por citar o nome dos canais porque se fossem 

mencionados o nome dos vídeos em que as expressões aparecem, a tabela ficaria 

muito extensa. As indicações numéricas ao lado do “Yo Ban Boo” foram utilizadas 

porque há mais de um vídeo desse mesmo canal, assim, cada número sobrescrito 

é relacionado a um vídeo diferente, cujo títulos estão expostos nas notas de 

rodapé. 

Quadro  3 - Quadro de expressões e discursos mais comuns 
  

 
Discursos e imaginários 

 
Sites na qual foram citados 

Canais na qual foram 
citados 

 
“Mas você é japonês, coreano ou 

chinês?”; “Você é o que?”; "Você é 
nissei, sansei ou não sei?”. 

 
Hypeness (2013; 2017); 

Superela; Revista Trip; Outra 
coluna; Buzzfeed (2017; 2018); 

Yo Ban Boo
3
 

Dr Oficial 
Yo Ban Boo

4
 

Lucas Felipe Madeo 
Yo Ban Boo

5
 

 
“Asiático é tudo igual” 

Hypeness; Superela; Outra 
coluna; Buzzfeed (2017). 

Yo Ban Boo³ 
Dr Oficial 
Teri Kim 

 
“Você não é asiático de verdade”; 

“Você é asiático do Paraguai”. 

 
Hypeness (2013; 2017) 

Yo Ban Boo³ 
Dr Oficial 

Yo Ban Boo
4
 

Lucas Felipe Madeo 

 
“Tinha que ser japonês!”; “Japonês 

é sempre bom em matemática”; 
“Todo japonês é inteligente”. 

Hypeness (2017); Superela; 
Revista Trip; Outra coluna; 

Buzzfeed (2017; 2018); BBC 
Brasil. 

Yo Ban Boo³ 
Dr Oficial 

Lucas Felipe Madeo 
Teri Kim 

Yo Ban Boo
5
 

“Você enxerga que nem gente 
normal?”; “Abre o olho, japa!”. 

 
Hypeness (2013; 2017); Superela 

Yo Ban Boo³ 
Lucas Felipe Madeo 

Teri Kim 

“Pastel de flango”; piadas 
relacionadas ao sotaque e idiomas 

de origem asiática. 

Hypeness (2017); Superela; 
Outra coluna; BBC Brasil; 

Lucas Felipe Madeo 
Teri Kim 

Yo Ban Boo
5
 

 

continua 

                                            
3
 Que ASIÁTICOS BRASILEIROS Sempre Ouvem. 

4
 Situações Que Mestiços de Asiáticos Já Passaram. 

5
 ASIÁTICOS BRASILEIROS NO BRASIL. 
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Quadro  4 - Quadro de expressões e discursos mais comuns 
continuação 

  
 

Discursos e imaginários 
 

Sites na qual foram citados 
Canais na qual foram 

citados 

Fetichização da mulher asiática Revista Trip; Outra coluna; 
Buzzfeed (2017); BBC Brasil 

Dr Oficial 

 
Inferiorização do homem asiático 

Superela; Revista Trip; Outra 
coluna; Buzzfeed (2017); BBC 

Brasil. 

Yo Ban Boo
4
 

Yo Ban Boo
5
 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

Depois do recolhimento dessas expressões, foi feita a análise e estudo a 

partir de fontes bibliográficas e documentais desses discursos quanto às suas 

origens, buscando explicar o porquê desses estigmas e imaginários serem 

considerados ofensivos, além de desmitificar tais estereótipos. 

Devido a grande quantidade de conteúdo que relaciona o aumento dos 

casos de preconceito contra asiáticos atrelados à pandemia do COVID-19, foi 

notada a importância de discutir um pouco sobre seu surgimento e de que forma 

ela interfere nas relações entre grupos asiáticos brasileiros e as demais 

comunidades. Por isso, foi abordado de forma breve o contexto da pandemia e os 

estereótipos relacionados à doença.  

A última seção busca analisar a hospitalidade e sua relação com a acolhida 

ao estrangeiro e/ou àquele visto como diferente nas relações cotidianas e também 

nos setores comerciais. Além disso, são abordados os fatores que influenciam na 

forma que o outro é recebido e o papel que o respeito as diferenças individuais 

desempenha nas relações de alteridade.  
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3  UMA ANÁLISE DE EXPRESSÕES E IMAGINÁRIOS SOBRE O ASIÁTICO 

Este capítulo é o resultado do processo de coleta explicado na seção 

anterior e representa as expressões e estereótipos que são muito reproduzidos e 

demonstram um histórico de estigmas relacionados aos Nikkeis e demais asiáticos 

que perdura até os dias atuais. Muitos discursos encontrados tinham os mesmos 

sentidos e origem, então foram incorporados no mesmo desenvolvimento para que 

não ficasse repetitivo. 

 

3.1 DISCURSOS HOSTIS E PRECONCEITOS CONTRA A POPULAÇÃO DE 

ASCENDÊNCIA ASIÁTICA  

 “Mas você é japonês, coreano ou chinês?”; “Você é o que?”; "Você é 

nissei, sansei ou não sei?”, essas expressões são as mais ouvidas por quem é 

descendente de alguma etnia asiática. Na maior parte das vezes, esse tipo de 

pergunta é motivada por uma curiosidade genuína de saber sobre as origens do 

descendente, sem intenção de ofender ou causar desconforto. No entanto, não é 

raro os Nikkeis, por exemplo, numa confraternização, serem indagados sobre sua 

descendência antes mesmo de seu nome. Embora haja pessoas que não se 

importem com esse tipo de situação, há outros que podem se sentir 

desconfortáveis por serem lembrados, antes de tudo, como descendentes de 

asiáticos e não por suas identidades próprias. 

Se uma pessoa nasceu e cresceu no Brasil, logo ela é brasileira. Indagar a 

um descendente asiático de qual nacionalidade ele é promove um sentimento de 

ser estrangeiro em seu próprio país. 

O asiático brasileiro por viver entre duas (ou mais) culturas em seu 

cotidiano o faz lidar com dois contextos distintos de identidade e pertencimento 

cotidianamente. Mesmo nascendo no Brasil e sendo criado nos “moldes” do país, 

o fato de suas características físicas serem um fator destoante o retira de sua 

posição como brasileiro e o torna automaticamente um asiático. Assim, como 

explicitado por Sue et al. (2007 apud ISHIDA; BRAGA, 2019, p. 61): 

 

[...] ao contextualizar esta realidade para as diásporas de países leste 
asiáticos no Brasil, nota-se que uma das questões mais recorrentes 
nessas vivências é a de não pertencimento, em que lhes são colocadas a 
ideia de “estrangeiros perpétuos”, implicando sua existência num estado 
alheio à sociedade brasileira, podendo ser somado ainda a uma 
homogeneização contínua dessas diásporas, invalidando diferenças 
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entre os vários grupos étnicos que as constituem. Ambos os casos 
podem ser caracterizados como microagressões. 

 

 

Em relação aos Nikkeis, como exposto por Lesser (2001 apud 

MARTINELLO, 2010, p. 265):  

 
[...] no Brasil, as marcas corporais nomeiam e carregam consigo estigmas 
e pré-nomeações; o historiador aponta que são vistos como “japoneses”: 
bisnetos, netos e filhos de pessoas nascidas no Japão, todos (mesmo 
quando nascidos no Brasil) chamados como se aqui não tivessem 
nascido. Se não chamados de japoneses, são denominados ou se auto-
nominam nipo-brasileiros. 

 

Assim, mesmo já fazendo parte da 3ª, 4ª e até 5ª geração de descendentes 

dos imigrantes japoneses, muitos Nikkeis ainda não são considerados como 

brasileiros, pelo fato de carregarem fenótipos de seus ancestrais os colocando em 

posição de estrangeiros. 

A fim de esclarecimento, já que é algo que é muito reproduzido, a frase 

“Você é nissei, sansei ou não sei?” é feita normalmente por curiosidade quanto ao 

grau de ascendência/descendência da pessoa. Esses termos têm origem 

japonesa e são referentes aos números correspondentes de cada geração 

seguida do sufixo-sei, que significa geração (NETO, 2003). 

Dessa forma, as gerações de descendentes dos primeiros imigrantes 

japoneses (isseis) são divididas em: Nisseis, sendo os filhos da primeira geração 

de imigrantes; sanseis são os netos e por último yonseis, que correspondem aos 

bisnetos daqueles que imigraram do Japão. Por conta das novas gerações têm 

sido utilizados os termos gosei, rokussei e Shichissei para denominar, 

consecutivamente, os tataranetos, tetranetos e pentanetos dos isseis (NETO, 

2003).  

Ademais, existe um termo para identificar aqueles que nasceram no Japão, 

mas vieram ao Brasil quando crianças, os Jun-Nisei (ou Jyun-niseis). Por terem 

sido criados desde jovens no Brasil, os mesmos são muitas vezes comparados 

aos nisseis, já que ambos carregam trejeitos mais “abrasileirados” do que a 

primeira geração (AKIYAMA, 1995).  
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 “Asiático é tudo igual”, esse imaginário de que todo asiático é igual, além de 

reafirmar um estereótipo, ainda exclui e generaliza uma série de países que têm 

culturas e identidades distintas uma das outras, reduzindo os indivíduos às suas 

características físicas e negando suas individualidades. Então chamar qualquer 

pessoa que possua “olhos puxados” de japa além de excluir quaisquer traços de 

personalidade do próprio Nikkei, ainda desconsidera as demais etnias asiáticas.  

Sobre chamar o descendente de asiático de “japa” e “China”, mesmo que 

sem intenção de ofendê-lo, causa certo desconforto, pois além de apagar suas 

particularidades, mais uma vez o coloca em posição de estrangeiro. Além disso, 

na hospitalidade, como exposto por Derrida (2003, p. 23 apud ZULETA 2019, p. 

34): 

 

[...] o pacto de hospitalidade conduz ao nome, a esse direito do nome: “a 
possibilidade de que possam ser chamados pelo nome, de ter um nome, 
de serem sujeitos de direito, dotados de uma identidade nominável e de 
um nome próprio. Um nome próprio não é nunca puramente individual”. 
 

 

Ademais, Derrida (2003, p. 23 apud ZULETA, 2019) ainda ressalta que não 

pode ser tratado com hospitalidade aquele que chega anônimo, sem um nome 

próprio, já que ele não seria tratado como um estrangeiro e sim como um bárbaro. 

A ausência de um nome o tira de sua posição como individuo e o torna um 

membro de um grupo geral, que nesse caso são os asiáticos.  

Além disso, essa narrativa pode trazer desconforto também em caso de que 

dependendo da nacionalidade na qual o descendente é comparado pode 

reacender uma aversão originada dos conflitos que determinados países da Ásia 

já travaram. Por exemplo, para muitos descendentes de chineses é extremamente 

ofensivo ser comparado aos japoneses (e vice-versa), por conta dos embates 

entre ambos durante a Primeira Guerra Sino - Japonesa (1894 -1895) e a 

Segunda Guerra Sino - Japonesa (1937-1945) (GREENFELD, 2012). 

As frases “Você não é asiático de verdade” e “Você é asiático do Paraguai”, 

geralmente são ditas quando a resposta para perguntas do tipo “Você sabe 

falar/escrever em japonês?” ou “Você gosta de sushi?” é negativa, ou seja, 

quando o descendente não preenche a expectativa na qual se tem em relação ao 

seu comportamento.  
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O fato de ainda serem considerados estrangeiros e suas características 

físicas serem um fator determinante na percepção da diferença cultural resulta 

num estigma da qual é muito difícil de evitar. Expressões como “para um japonês 

você é bem falante” e “asiáticas são quietinhas” demonstram expectativas quanto 

ao modo de ser japonês, e que muitas vezes acarretam na dúvida do próprio 

descendente quanto a sua identidade.  

A construção da identidade é um processo contínuo e dinâmico, que ocorre 

a partir das relações de alteridade existentes com o outro. Assim, o senso de 

identidade é formado a partir de agrupamentos. Cuche (1999, p. 177) determina 

que “a identidade permite que o indivíduo se localize em um sistema social e seja 

localizado socialmente”. 

A identidade de grupo tem relação com o sentimento de acolhimento e 

pertencimento a um grupo. Deaux (2006) defende a existência de três principais 

grupos quanto o processo de formação identitária, sendo eles a étnico-cultural, 

nacional e social.  

A identidade étnica pode ser entendida como o pertencimento a um grupo 

em que são compartilhados aspectos relacionados à expressão cultural, sendo a 

mesma vinculada à vida social. Como abordado por Phinney (2004, p. 51 apud 

ISHIMORI, 2005, p. 31): 

 

“(...) origina-se na herança ancestral do indivíduo que não pode ser 
mudada, embora possa ser negada ou ignorada. Uma identidade étnica 
refere-se ao self do indivíduo, como membro de uma grupo étnico, e aos 
sentimentos e atitudes que acompanham esse pertencimento (Phinney, 
1990). Geralmente, um grupo étnico pode ser considerado um subgrupo, 
dentro de um contexto mais amplo, que afirma seu laços ancestrais 
comuns e compartilha de um ou mais dos seguintes elementos: cultura, 
raça, religião, linguagem e parentesco. (...)” . 

 

 

Já a identidade nacional é baseada  a partir da identificação e sensação de 

integração com determinada nação. Ainda, para Phinney (2004, p. 50 apud 

ISHIMORI, 2005, p. 31):  

 

Uma identidade nacional é geralmente, embora não necessariamente, 
associada à cidadania e ao patriotismo, e é geralmente acompanhada 
pelo uso de uma linguagem nacional e pela adoção dos costumes 
nacionais. A identidade nacional pode mudar, como quando se sai do 
país de origem e se desenvolve um sentimento de lealdade a um novo 
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país; isto pode incluir a renúncia à cidadania do país natal e a aquisição 
de uma nova cidadania. 

 

A sensação de pertencimento pode se tornar um dilema quando as 

identidades culturais japonesas se chocam com a brasileira, podendo criar uma 

“crise de identidade” no Nikkei. Esse conflito identitário pode ser chamado de Self-

Shock ou “Choque do Eu” e segundo Zaharna (1989, p. 11 apud GONZÁLEZ; 

OLIVEIRA, 2011, p. 1128): 

 

Trata-se da intrusão de novas e, às vezes, conflitantes autoidentidades 
que o indivíduo encontra quando se depara com um Outro culturalmente 
diferente. As relações conturbadas com o Outro e as ambiguidades 
comportamentais filtram-se, em última instância, em uma relação 
conturbada com o eu. Essas relações difíceis afetam a capacidade do 
indivíduo de se apoiar em autoidentidades reconhecíveis e consistentes. 
A sensação de "coisa errada" não é mais sobre ambiguidades com o 
Outro ou ambiguidades comportamentais, e sim sobre ambiguidades com 
o eu. 

 

 

A interação com diversos grupos induz a formação de diversos níveis de 

identidade e muitas vezes tem-se como resultado o processo conhecido como 

aculturação. 

De forma breve, a aculturação ocorre a partir do contato de dois ou mais 

grupos culturais e que pode acarretar em transformações tanto no aspecto grupal, 

como mudanças na estrutura social e cultural, quanto no individual, como 

mudanças em relação ao comportamento pessoal (BERRY, 2005). Berry (2005) 

determina 4 estratégias de aculturação, sendo elas: marginalização, separação, 

assimilação e integração.  

A marginalização e a separação são parecidas, pois ambas são formas de 

rejeição, sendo o primeiro caracterizado pela negação da cultura de origem, 

motivado por fatores de exclusão e discriminação por parte do grupo majoritário, e 

o segundo seria o interesse pela manutenção apenas da cultura de origem. Já a 

estratégia de assimilação é definida como o desejo de integrar-se a cultura do 

outro e negar as origens, enquanto a integração seria a busca por manter ambas 

as culturas (BERRY, 2005).  

Os Nikkeis, por terem nascido no Brasil e fazerem parte da sociedade, em 

sua maioria carregam mais trejeitos da cultura brasileira que a japonesa, porém é 
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importante salientar que isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Portanto, um 

descendente pode ter sido criado em modelos tradicionais japoneses muito rígidos 

e seguir esses moldes, outro pode apresentar comportamento totalmente fora do 

“padrão japonês”, demonstrando maior assimilação com a cultura brasileira ou 

outro pode apresentar tanto características abrasileiradas quanto japonesas, 

variando de acordo com a  situação. Expressões como “Tinha que ser japonês!”, 

“Japonês é sempre bom em matemática” e “Todo japonês é inteligente” se 

encaixam no mito da minoria modelo. Como já abordado no capítulo referente às 

origens do preconceito amarelo, esse ideário teve início num contexto de 

expansão imperialista japonesa, na qual passou a ser vista como “a nação que 

deu certo” por seguir os padrões ocidentais de progresso e modernidade. 

Entretanto, a partir da década de 60 passou a ser interpretada de forma um pouco 

diferente, na qual pode ser explicada como um conjunto de estereótipos “positivos” 

relacionados aos asiáticos.  

O termo “Minoria Modelo” teve origem a partir de um estudo americano 

sobre a visão da população estadunidense em relação aos asiáticos e teve como 

resultado a visão de que “a comunidade asiática seria especialmente trabalhadora, 

séria, ética, detentora de conhecimentos acima da média nos campos da 

matemática e tecnologia e, em geral, intelectualmente talentosa” (SANTOS; 

ACEVEDO, 2013, p. 286).  

Embora pareça carregar aspectos positivos, esse mito do excepcionalismo 

carregam três principais problemáticas: a contribuição para o racismo contra 

negros, a desvalorização do esforço individual  e a pressão social que o 

estereótipo exerce nos Nikkeis.  

A primeira é quanto à contraposição que ela traz em relação ao “outro”. 

Enquanto os asiáticos são vistos como exemplos de pessoas esforçadas e 

estudiosas a partir de seu próprio mérito, em contraposição ficam os negros, 

assim reforçando o discurso pejorativo já atribuído aos mesmos (SHIMABUKO, 

2017). 

O problema da reprodução de que japoneses são inteligentes “por 

natureza” é que o discurso exclui as particularidades e esforço do indivíduo. 

O último ponto remete àqueles que não se encaixam nesse padrão 

exemplar e, dessa forma, se sentem pressionados a seguir um estereótipo que 
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não condiz com a realidade, podendo gerar diversos distúrbios psicológicos como 

depressão e ansiedade (SANTOS; ACEVEDO, 2013). 

Ademais, vale lembrar que o grande número de Nikkeis em cursos e 

profissões ligados a área de exatas e biológicas é motivada por questões 

históricas. Durante o período pós-guerra, visando à ascensão social perante a 

sociedade brasileira, os japoneses buscaram integrar setores que eram vistos com 

prestígio, como medicina e direito. Já a escolha por áreas das exatas teve como 

causa a facilidade maior de assimilação de cursos que envolviam mais números 

ao invés da língua portuguesa. (TAHIRA, 2016). Tais escolhas se tornaram uma 

tradição nas famílias de descendentes e, em alguns casos, perduram até hoje. 

Nas sentenças “Você enxerga que nem gente normal?” e “Abre o olho, 

japa!” o primeiro ponto a ser discutido é o uso frequente do termo “normal” quando 

se fala de qualquer elemento ligado a cultura brasileira em contraposição com a 

cultura nipônica, que dá a entender que o mesmo é anormal/estranho.  

O contato com aquilo que não é familiar e é visto como diferente pode gerar 

uma sensação de distanciamento. Assim, como demonstrado por Bonomo et al. 

(2017, p. 13):  

O medo e o afastamento do desconhecido, conforme discute Delumeau 
(2007), são geralmente provocados "entre pessoas que não se 
conhecem, ou que se conhecem mal, que vêm de fora, que não se 
parecem conosco e que, sobretudo, não vivem da mesma maneira que 
vivemos" (p. 46). Esse processo de distanciamento, portanto, reafirma as 
fronteiras de quem pertence ou não ao 'meu grupo' e de quem são os 
'outros', os estrangeiros, demarcando dinâmicas identitárias que se 
constroem em (inter) relação com as representações sociais partilhadas 
pelos indivíduos de um grupo acerca desses 'outros'. 

 

 

Embora os olhos dos asiáticos, em sua maioria, pareçam ser menores que 

a dos ocidentais, o tamanho do globo ocular é semelhante em todas as etnias. 

Logo, os japoneses enxergam o mesmo que qualquer outra nacionalidade. O que 

causa essa impressão é o fato de que muitos asiáticos não possuem a dobrinha 

na pálpebra superior, assim, a pele cobre uma área maior do olho, dando a 

impressão de que os olhos são menores. 

Até o momento não há uma teoria científica totalmente aceita que explique 

essa diferenciação morfológica, porém a mais difundida é que seria uma 

característica adaptativa dos mongolóides, grupo na qual deu origem a maior parte 

dos povos orientais. Segundo essa mesma teoria, os mesmos estavam 
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localizados nas regiões frias do Norte da Ásia, conhecida por ter condições 

climáticas muito severas (SUPERINTERESSANTE, 2011). 

O conjunto de frio, neve e vento extremo, tornava a luminosidade refletida 

pelo sol na neve muito nociva, podendo causar cegueira a longo prazo. Assim, 

como forma de proteção e defesa o corpo se adaptou a essas condições tornando 

o espaço entre a pálpebra inferior e a pálpebra superior menor (MARIN, 2018).  

A disseminação da frase “Pastel de flango” e piadas relacionadas ao 

sotaque e idiomas de origem asiática são formas “humoradas” de reproduzir e 

naturalizar o preconceito linguístico na qual os imigrantes asiáticos foram alvos 

desde sua chegada ao Brasil. 

Embora o processo imigratório dos japoneses - e demais etnias asiáticas - 

tenha se iniciado a muitas décadas atrás, o suposto mau uso da língua portuguesa 

por essa população ainda é alvo de discriminação. Essa dificuldade de 

assimilação, como explicitado por Bueno (2020, p. 456), do ponto de vista 

histórico, possui diversas motivações:  

 

[...] como a falta de escolas nas colônias para o ensino do português 
entre os imigrantes, a diferença estrutural das línguas – o que poderia 
dificultar o aprendizado e deixaria marcas que são comumente 
conhecidas como sotaque – e pelo isolamento forçado das antigas 
colônias de imigrantes japoneses no interior de São Paulo e do Paraná, o 
que dificultaria o processo de aquisição da língua portuguesa pelas novas 
gerações que nascessem nestes e em outros estados da federação. 

 

 

Não é raro o uso da dificuldade de adaptação com a língua portuguesa dos 

imigrantes asiáticos como forma de piadas e chacotas. Expressões como “Pastel 

de flango” e “Flango flito” são ouvidas recorrentemente por descendentes de 

asiáticos, entretanto, o uso desse tipo de termo demonstra um histórico de 

preconceito linguístico disfarçado de brincadeira. 

A língua é um dos mecanismos de construção da identidade de indivíduos e 

grupos sociais. Além disso, é responsável pela manutenção da comunicação e 

integração entre indivíduos de uma sociedade. No entanto, a linguagem pode 

demarcar diferenças, tal qual “desde os gregos (e provavelmente desde que a 

linguagem surgiu), a língua é utilizada como uma forma de se estabelecer limites e 

distinções entre grupos ou sociedades e, consequentemente, de se criar certas 

imagens do Outro” (BUENO, 2018, p. 429). 
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Assim como já definido nos capítulos anteriores, o preconceito é 

caracterizado como a criação de imagens acerca do outro, ou seja, o pré-

julgamento negativo sem conhecimento prévio. Tal fenômeno implica no 

“desrespeito à diferença, porque acredita que o outro é muito diferente e, por isso, 

não presta ou não serve pra nada” (BUENO, 2006, p. 62).  

Motivado pelo medo daqueles considerados diferentes influenciarem na 

homogeneidade de uma comunidade, ocorre a desvalorização e supressão dos 

elementos culturais que os estrangeiros carregam, inclusive a linguagem dos 

mesmos. Dessa forma:  

 

O preconceito linguístico, que é a discriminação de sujeitos, grupos ou 
classes pelo modo como falam (em fatos: dar risada, dizer que se fala 
errado marginalizar, ofender, sentir dó de alguém pela variedade falada 
que não corresponde ao estabelecido socialmente), “construído sobre o 
que foi assimilado culturalmente ou plasmado em irracionalidade, 
emoções e sentimentos” (LEITE, 2008, p. 21), é um mecanismo 
mantenedor das distinções  entre pessoas, grupos ou classes (MARTINS, 
2017, p. 315). 

 

Basicamente, o preconceito linguístico pode ser explicado pelo julgamento 

e comparação das normas padrão gramaticais com os modos casuais de falar 

entre os grupos sociais, sendo a norma culta idealizada como a “certa” e as 

demais formas de linguagem que se desviam desse padrão considerada errada ou 

feia” (BAGNO, 2007).  

Em relação aos imigrantes, existem duas variantes desse tipo de 

preconceito, uma é acerca do uso de sua língua materna em solo brasileiro, já a 

outra é o uso do português pelos estrangeiros (BUENO, 2020). Dessa maneira, os 

imigrantes asiáticos sofreram muito preconceito devido a dificuldade imposta pela 

assimilação de um idioma completamente diferente. O uso da língua portuguesa 

com sotaque e os “erros” eram julgados de forma negativa e depreciativa. 

Embora os primeiros imigrantes sofressem com a adaptação a língua 

diferente da deles, seus filhos por terem contato desde crianças com a sociedade 

brasileira, tiveram menos dificuldade de integração, assim como exposto por 

Handa (1980, p. 161 apud BUENO, 2018, p. 441):  

 

As crianças japonesas aprendiam (por meio da imitação, segundo 
Handa) o idioma a partir do contato que tinham com as crianças 
brasileiras existentes nas fazendas: “Elas [as crianças] repetiam à 
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maneira de papagaio, e aprendiam pelo ritmo do fraseado. Imitavam a 
ação das crianças brasileiras, repetindo o que elas diziam” [...]. 

 

Como expresso na citação anterior, os filhos desses imigrantes tiveram 

assimilação muito maior que os seus pais, aderindo mais facilmente a cultura 

brasileira. Entretanto, mesmo após décadas desse processo de integração entre 

uma cultura e outra, os Nikkeis e os demais descendentes asiáticos, mesmo que 

nascidos e criados no Brasil, logo totalmente integrados a sociedade brasileira, 

ainda são alvos  de discriminação linguística através de piadas e brincadeiras por 

conta do sotaque e da dificuldade de pronúncia enfrentada por seus ascendentes. 

Quanto à sexualidade dos asiáticos e seus descendentes, há 

contraposições. Enquanto a mulher asiática é alvo de fetichizações, o homem é 

inferiorizado e sua masculinidade é praticamente anulada.  

O contraste que os países orientais apresentavam em relação ao ocidente 

sempre influenciou no imaginário quanto aos asiáticos, relacionando-os ao exótico 

e enigmático (SAID, 1990). 

Como abordado anteriormente, o discurso quanto aos japoneses antes 

deles ingressarem ao Brasil era de um país que se resumiam às gueixas, que era 

sinônimo de exótico e frágil, e aos samurais, relacionado ao guerreiro e militar 

(DEZEM, 2007).  

Sobre o Orientalismo, Kang (1993); Lowe (1991) argumentam que: 

 

Ao longo da evolução do orientalismo americano, a noção do Oriente 
como o Outro culturalmente-inferior também convergiu com o conceito de 
mulher como o Outro inferior em relação a gênero. A romantização 
orientalista no Ocidente sintetizou o desejo heterossexual dos homens 
brancos pelas mulheres (orientais) e pelos territórios orientais através da 
feminização do Oriente (apud KIM; CHUNG, 2005, p. 75, tradução 
nossa)

6
.  

 

 

A forma na qual a mulher é retratada nas concepções orientalistas é distinta 

da dos homens. Baseado em concepções coloniais, retrata-se “a mulher leste 

                                            
6 “Throughout the evolution of American Orientalism, the notion of the Orient as the culturally-
inferior Other has also converged with the concept of women as the gender-inferior Other. 
Orientalist romanticism in the West synchronized White men’s heterosexual desire for (Oriental) 
women and for Eastern territories through the feminization of the Orient”. 
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asiática como altamente desejável e que necessita ser salva pelo homem branco” 

(ONO; PHAN, 2009 apud ISHIDA; BRAGA, 2019, p. 55). 

A exploração ocidental quanto a mulher asiática ocorre ao coloca-la em 

posição de exótica e diferente. Essa negação de vê-la como semelhante faz com a 

mesma se torne um objeto de curiosidade. Dessa forma, seu corpo é fetichizado, 

muitas vezes alvo de estigmas e perguntas engraçadinhas como “Sua vagina é 

horizontal igual ao olho?” ou “Por que toda ‘japa’ é ‘reta’?”, e seu comportamento 

estereotipado como submissas, delicadas e tímidas. 

O estigma de que são submissas teve maior crescimento durante a 

segunda Guerra Mundial (1939-1945), na qual o exército japonês passou a 

praticar uma: 

 

[...] política formal utilizando o estupro como tática de guerra (JENKINS, 
2011, tradução nossa) forçando as chamadas “mulheres de conforto” 
(comfort women) à prostituição nas Filipinas, Coreia, China, assim como 
partes da Malásia, Tailândia, Taiwan, Myanmar e Indonésia (ISHIDA; 
BRAGA, 2019, p. 59). 

 

 

Em seguida, as japonesas passaram a ser obrigadas pelo próprio governo a 

se prostituírem para o exército americano (LEE, 2020). Como apontado por Lee 

(2017):  

 

A cultura do estupro provém da desumanização de mulheres na violência 
sexual como arma de guerra, tática inerente da corrida colonialista, afinal 
a fragilização de um povo inicia-se na tomada, apagamento e violência 
contra seu poder, suas terras, sua cultura, e naquilo também de então 
propriedade masculina e social: mulheres e crianças. Ainda, o abuso 
sexual também foi forma de miscigenação forçada, para apagamento 
étnico do povo conquistado, e prolongando-se em demais gerações como 
estado de controle social sobre as mulheres. 

 

Outra problemática quanto à fetichização está relacionada ao fenômeno 

conhecido como “Yellow Fever”, da qual pode ser explicada como a prática de 

homens se relacionarem apenas com asiáticas (GUIMARÃES; DUDA; 

TAKATSUKI, 2017). Frases do tipo “Sempre quis namorar uma asiática”  são 

recorrentes e em muitos casos não é bem visto, já que coloca a mulher como 

objeto de interesse sexual/romântico apenas por sua descendência.  
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A representação da asiática a partir da construção ocidental da figura das 

gueixas retoma o estereótipo de que as mulheres desta etnia são submissas e 

passivas. O imaginário ocidental das gueixas é de que elas eram/são prostitutas 

de luxo, no entanto, na realidade elas são artistas que tinham por objetivo entreter 

seu público, porém sem envolvimento sexual, ao contrário do que é mostrado pela 

visão ocidental (OLIVEIRA, 2010).  

Esse imaginário erotizado e distorcido das gueixas pode ser explicado pelo 

fato de que durante a Segunda Guerra Mundial, muitas prostitutas se venderam 

como gueixas para soldados americanos durante a ocupação, o que criou a 

imagem das gueixas como prostitutas (PERUFO; CAVALLI, 2010).  

O imaginário da mulher asiática associado às gueixas influenciou também 

na sua representação na mídia em geral, em filmes e livros, por exemplo, a mulher 

é sempre colocada como passiva e obediente. Assim como demonstrado por 

Ishida (2019, p. 59): “[...] tratadas como objetos sexuais, a imagem da mulher 

servil e submissa sempre estão fortemente presentes nesse tipo de 

representação, sendo comumente mostradas cometendo suicídio”.  

Também relacionado à objetificação está a produção pornográfica. Nos 

relatórios feitos pelo famoso site pornográfico Pornhub demonstrou-se que o termo 

“japanese” foi o mais buscado no ano de 2019 (INSIGHTS, 2019). Além disso, os 

termos “korean”, “asian” e “hentai”, também relacionados a comunidade amarela, 

tiveram aumento significativo quanto a procura (INSIGHTS, 2019). As produções 

pornográficas são uma das principais disseminadoras do imaginário fetichista 

asiático. Para Katsuo (2018):  

 

A pornografia é muitas das vezes o primeiro contato de jovens com a 
questão sexual e, como um produto cultural, é responsável pela difusão 
de sensos comuns e ajuda a manter a hegemonia branca. As dinâmicas 
de desejo e desejabilidade, de acordo com Daroya (2011), estão 
permeadas pela noção de raça e o cinema pornô ajuda a moldá-las. A 
representação do asiático a partir de estereótipos orientalistas configura-
se como uma dominação simbólica, ajudando a manter a hegemonia 
branca. 

 

 

Assim, é muito comum a comparação entre o que é visto na pornografia e a 

realidade, já que espera-se determinado “modo de agir” por conta da imagem que 
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é passada através desse tipo de conteúdo. Frases inconvenientes como “Você 

parece com uma atriz pornô que conheço” demonstram bem essas relações. 

A hipersexualização corporal e a representação comportamental 

estereotipada da asiática, e consequentemente da mulher Nikkei, se mantém até 

os dias atuais, em que a partir de brincadeiras ou até elogios romantiza-se toda 

uma etnia e impõem padrões que demonstram o imaginário de que as Nikkeis não 

estão integradas na sociedade brasileira. Em contraposição a toda essa 

problemática, está a visão quanto ao homem asiático.  

Primeiramente, é necessário se atentar ao fato de que o conceito de 

masculinidade não é algo constante e nem concreto, assim podendo variar de 

acordo com o contexto histórico, social e cultural da qual certa comunidade está 

inserida (KIMMEL, 1998).  

O processo de construção do ideal hegemônico de masculinidade teve 

maior afinco a partir dos norte americanos, que para eles precisava ser provada o 

tempo todo. Uma das formas mais eficientes era subjugar as demais formas de 

masculinidade. 

Como mostrado por Silva Junior; Richartz (2018, p. 4): 

 

O homem hegemônico é um exemplo de líder. É branco, heterossexual, 
forte, belo, saudável, bom pai, marido apaixonado e fiel, amigo 
incondicional. [...] além de privilegiar um tipo específico de masculinidade, 
este conceito hegemônico trata-se também de um conjunto de práticas 
sociais que permite um domínio sobre outros gêneros e outras 
masculinidades. 

 

 

O homem que não cumprisse com essas características era visto como não 

“[...] masculino o suficiente, ou seja, indefeso, dependente, passivo, feminilizado” 

(KIMMEL, 1998, p. 113). Aqueles considerados não-brancos eram desvalorizados 

e vistos como subalternos. Entre eles está o homem amarelo. 

Pelo fato do homem chinês passar a ser visto com uma ameaça econômica, 

o governo americano tomou diversas providências a fim de invisibilizar os 

chineses, como a aprovação de diversas leis que dificultavam sua entrada no país. 

Além disso, foram criados estereótipos que tinham como objetivo desestimular o 

relacionamento entre chineses e mulheres americanas, a falta de pelos faciais e 

corporais passarem a ser vistos como atributos femininos e o imaginário acerca do 
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tamanho do pênis de asiáticos tiveram origem nesse período (SHIMABUKO, 

2018). 

Influenciados por conceitos orientalistas, na qual o amarelo é considerado 

“indesejável e inferior ao homem branco” (ONO; PHAN, 2009 apud ISHIDA; 

BRAGA, 2019, p. 55), e a teoria euro-americana de masculinidade, o homem 

asiático e sua sexualidade passou a ser omitida e até feminizada no Brasil. Como 

demonstrado no trecho a seguir:  

 

A construção da imagem do asiático no Brasil é feita desde o início do 
século 20, quando o governo passou a incentivar a vinda de imigrantes 
para compor a mão de obra nacional, após o término da escravidão. 
Nesse imaginário, explica historiadores, houve uma “castração” do 
homem asiático, ao mesmo tempo em que a mulher foi hipersexualizada 
(MONTESANTI, 2016).  

  

 

Assim, o estigma acerca do comportamento e características físicas do 

Nikkei e dos demais descendentes de asiáticos é repassado até hoje, com a 

nulidade de sua sexualidade a partir de piadas relacionadas ao seu corpo e a 

padronização de sua personalidade como passiva, frágil e quieta.  

 

3.2 O VÍRUS DO PRECONCEITO 

Durante o processo de elaboração desta monografia, diversos pontos no 

mundo todo estavam em quarentena devido a pandemia do COVID-19. A medida 

que o número de contaminados aumentava, as restrições de isolamento social 

ficavam cada vez mais rígidas.  

Ainda não há informações concretas sobre a origem dessa doença, apenas 

que os registros iniciais do coronavírus começaram em dezembro de 2019, na 

China (SENHORAS, 2020). Devido à alta capacidade de contágio, a doença se 

espalhou rapidamente para outros países, fazendo com que a OMS (Organização 

Mundial da Saúde) declarasse situação de emergência de saúde internacional. Em 

11 de março de 2020 a OMS classificou o vírus como uma pandemia. 

Em meio ao surto do coronavírus, percebe-se o aumento de estigmas e 

preconceitos relacionados ao que muito é chamado de “Vírus Chinês” (LEITE et 

al., 2020), o que acabou influenciando no imaginário preconceituoso já existente 

acerca dos asiáticos, com ênfase nos chineses.  
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Como abordado por Leite et al. (2020, p. 2): 

 

As respostas às doenças são moldadas por sua imprevisibilidade e 
contágio percebido. Atos explícitos de racismo e discriminação, bem 
como sentimentos mais secretos de hostilidade, geralmente são 
motivados pelo pânico e pela incerteza embasados em percepções 
distorcidas de risco. 

 

No entanto, a discriminação em relação aos povos asiáticos é algo antigo, 

há uma longa trajetória de países ocidentais, influenciados pela teoria Orientalista, 

verem os asiáticos de forma inferior.  

Embora os estigmas sobre os asiáticos e seus descendentes tenham 

pontos em comum, percebe-se uma distinção entre o imaginário de certas etnias. 

Essa diferença pode ser notada no trecho abaixo: 

 

Hoje em dia, os asiáticos é que são também vistos como pequenos 
demais, demasiadamente gentis, moles, sem pêlos e afeminados, ao 
mesmo tempo que são monstros selvagens, torturadores bárbaros e 
cruéis, despreocupados com a vida humana, como vimos na propaganda 
racista durante as guerras dos Estados Unidos contra o Japão, Coréia e 
Vietnã (KIMMEL, 1998, p. 115). 

 

Se de um lado o japonês é visto como a minoria modelo, os exemplos de 

rigor, compromisso e inteligência. Em contrapartida estão os chineses, que pelo 

imaginário do brasileiro são representados como os donos de pastelarias, além de 

serem tachados de sujos e mal educados. 

Esses estereótipos atribuídos aos chineses fortaleceram ainda mais a 

“sinofobia (sentimento contra a China, seu povo ou sua cultura)” durante a 

pandemia, “em função dos primeiros casos no mundo terem sido identificados 

nesse país” (LEITE et al., 2020).  

Perrota (2020, p. 1) aborda sobre o fator que deu reinício aos estigmas 

quanto aos chineses durante a epidemia: 

 

Conforme as primeiras informações veiculadas, o epicentro da 
contaminação se deu em um “mercado úmido” na cidade chinesa de 
Wuhan. Esse mercado é assim chamado devido à comercialização, entre 
outras coisas, de animais vivos (selvagens e domesticados) e carne 
fresca (sem refrigeração e embalagem). 
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A especulação de que a doença teria tido origem a partir de uma “sopa de 

morcego” (PINHEIRO-MACHADO, 2020) abriu o debate acerca do consumo de 

alimentos considerados, pela cultura ocidental, “exóticos”, ao mesmo tempo em 

que seguindo uma trajetória histórica, reafirma o imaginário de uma civilização 

“atrasada” e “bárbara”.  

O prefeito de uma cidade italiana explicitou seu preconceito em uma rede 

social: “Esses malditos chineses comem tudo. Morcegos, cobras, cães e insetos, 

devem ser as únicas pessoas a morrer nessa epidemia” (COELHO, 2020). No 

Brasil, até aquele momento, o ministro da educação Abraham Weintraub 

demonstrou também seu imaginário quanto aos chineses: "Comem tudo que o sol 

ilumina e algumas coisas que o sol não ilumina comem também. Eles têm contato 

com um monte de bicho que não é pra comer, além de comer porco e frango [...]” 

(BARBOSA, 2020).  

Esse tipo de fala apenas demonstra um ideário há muito tempo existente 

em relação aos asiáticos, com ênfase nos chineses. A grande problemática é que 

o discurso feito de forma irresponsável por parte de pessoas com altos cargos na 

sociedade pode influenciar uma comunidade inteira contra outros grupos, além de 

romper as relações diplomáticas entre os países envolvidos. 

Como já mencionado anteriormente, à medida que o vírus se espalhava e 

tomava proporções maiores, o sentimento de aversão para com os asiáticos foi 

aumentando também, como se a doença fosse uma justificativa para o 

preconceito, que antes era manifestada de forma mais velada. 

No Brasil, a maior parte da população chinesa - e asiática em geral - é 

constituída de descendentes, no entanto, o fato de possuírem os fenótipos 

relacionados aos seus antepassados os  colocam como alvo de declarações 

racistas e xenofóbicas - embora os mesmos sejam tão brasileiros quanto quem os 

ofende -, como se tivessem alguma culpa sobre a disseminação do vírus, já que 

possuem a mesma origem asiática da doença. 

 

3.3 UMA DISCUSSÃO ACERCA DA HOSPITALIDADE E O PRECONCEITO  

Após a análise de cada sinal de hostilidade e preconceito, é importante 

retomar a discussão sobre a relação que a hospitalidade tem com o acolhimento 

àquele visto como diferente. Como já abordado, a hospitalidade de Kant (2008), 
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defende o direito de todo estrangeiro poder circular livremente sem que seja 

considerado diferente e nem seja alvo de hostilidade. Embora os Nikkeis não 

sejam estrangeiros, já que nasceram no Brasil, em alguns casos ainda são visto 

como pessoas de fora.  

A hospitalidade envolve as relações entre os indivíduos, com ênfase nos 

estrangeiros e aqueles considerados de grupos diferentes, seja por razões 

culturais ou quaisquer outros modos distintos (CAMARGO; HERÉDIA, 2018). 

Para Camargo (2004, p. 33), os rituais da hospitalidade têm por objetivo 

“[...] a de minimizar ou, quem sabe até, de eliminar não a agressividade, mas a 

possibilidade de a agressividade dos indivíduos desandar em hostilidade”.  

A hospitalidade não é atrelada apenas a aquele que recebe, mas também a 

quem é acolhido. Para haver uma troca harmônica é necessário que o residente 

local esteja disposto a aceitar e se abrir para os elementos individuais que aquele 

considerado diferente carrega e, mutuamente, o estrangeiro deve estar disposto a 

aceitar e se adaptar à cultura local, evitando se manter resistente a novas culturas 

(CAMARGO, 2004). 

Como demonstrado por Lashley (2004), as atividades da hospitalidade 

envolvem diversas dimensões, na qual podem se mesclar entre cada setor. Assim, 

como Heal (1990, p. 2 apud LASHLEY, 2004, p. 6-7) formula:  

 

Embora a hospitalidade fosse muitas vezes expressa numa série de 
ações privadas e por um anfitrião particular, ela era articulada com base 
numa matriz de crenças partilhadas e publicamente articuladas. 

 

.  

A hospitalidade é relacionada ao ato de receber o diferente respeitando 

suas particularidades. Assim como expresso por Nouwen (1998, p. 78 apud 

LASHLEY, 2015, p. 75): 

 

[...] tem a ver com escutar, com permitir que as pessoas sejam elas 
mesmas e com dar a elas espaço para “cantarem suas próprias canções, 
falarem sua própria língua, dançar suas próprias danças... não um 
convite sutil para adotar o estilo de vida do anfitrião, mas uma chance 
para expressarem o seu próprio estilo de vida”. 
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Lévinas (1998) descreve a relação de acolhimento ao outro a partir da 

figura do rosto. Assim como citado por Camargo; Herédia (2018, p. 392): 

 

 O rosto é o desconhecido, não possível de ser descrito ou previsto. A 
relação ética se dá quando o rosto é acolhido como absolutamente outro. 
Este absolutamente outro é outrem, que não possui qualquer ligação com 
o Eu. É a ausência de uma pátria comum que o torna o outro, ou seja, o 
estrangeiro. 

 

 

A falta de abertura com o outro e o choque de cultura promove um 

ambiente hostil. O preconceito é uma forma de hostilidade, já que, mesmo sem 

intenção, promove um sentimento de distanciamento entre os envolvidos. O 

preconceito possui diversos elementos, sendo uma delas “a uniformização ou 

homogeneização dos membros do grupo, alvos de preconceito” (LIMA, 2013, p. 

597). Baseando-se nessa definição, os estereótipos e estigmas representam essa 

característica do preconceito. Uma vez atribuído à determinada generalização, é 

muito difícil de deixar de pertencer a ela, devido seu caráter indutivo.  

Ainda sobre os estereótipos, Lima (2013, p. 602) explica que: 

 

[...] quando o pertencimento a um grupo ou categoria social está 
correlacionado com alguma dimensão avaliativa, cria-se uma tendência a 
maximizar as diferenças do grupo em relação a outros naquela dimensão 
avaliativa, e a minimizar as diferenças internas ao grupo em relação à 
mesma dimensão.  

 

 

Em relação aos asiáticos, um exemplo que explica essa dinâmica seria o 

imaginário histórico de que os japoneses são muito inteligentes (dimensão 

avaliativa), assim, todos os descendentes que carregam traços japoneses são 

vistos como inteligentes também.  

Por mais que os Nikkeis tenham nascido no Brasil, suas características 

físicas ainda chamam atenção e são vistos como destoantes dentre a sociedade, 

causando certa diferenciação nas relações. Esse olhar diferente sobre o 

descendente o coloca em posição de “o outro”.  Aquele que não é considerado 

como igual pode ser visto com desconfiança pelas pessoas e, ser alvo de 

estigmas já que o temor pelo desconhecido promove o surgimento de 

generalizações. 
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A origem étnica de um indivíduo pode influenciar na forma em que é 

acolhido. Gondin et al. (2016, p. 93) destaca que: 

 

A origem étnica, quando associada a estereótipos negativos, parece 
interferir nas diferentes percepções dos nativos sobre os estrangeiros. A 
percepção de ameaça, principalmente em épocas de crise econômica, 
pode incitar comportamentos de hostilidade ou amabilidade para com os 
imigrantes. 

 

 

Essa percepção não ocorre apenas em casos de crise econômica, a 

hostilidade pode aumentar em outros contextos, como no caso do surto da doença 

por vírus ebola da África Ocidental (2013-2016) (BAIZE et al., 2014), que foi 

atribuída aos povos africanos e que por consequência passaram a ser ainda mais 

alvos de discriminação por conta da doença. Outro caso semelhante e que já foi 

citado em uma seção anterior desta monografia, é o aumento das expressões de 

preconceito contra os asiáticos junto à pandemia do COVID-19, na qual eles 

passaram a ser relacionados à doença devido as suas origens. 

O Brasil é conhecido mundialmente pela sua hospitalidade, inclusive, tal 

hospitalidade sendo reconhecida como característica cultural do país. Em suas 

campanhas, o Ministério do Turismo brasileiro sempre pautou na demonstração de 

“símbolos que transmitem o calor humano do povo brasileiro e ativam o senso 

cognitivo através, das festas, do elemento sorriso, do comportamento de abraçar e 

tocar o próximo” (BOTELHO, 2011, p. 15). 

Ficam claras as diferenças entre o acolhimento de estrangeiros no Brasil 

quando comparado com o modo de acolher de outros países, é comum os 

brasileiros serem vistos como cordiais, simpáticos, solícitos e alegres. Essa 

diferenciação no tratamento do outro possui antecedentes históricos bem antigos. 

Assim como Botelho (2011, p. 16) explicita:  

 

[...] o interesse e a supervalorização pelos produtos do exterior, pela 
cultura americana no capitalismo e pela cultura europeia na elitização dos 
estudos e da sabedoria do Velho Mundo, até hoje influenciam a relação 
do brasileiro com o estrangeiro. 
 

 

Como visto nas análises das expressões e discursos em relação aos 

asiáticos, as expressões de preconceito e hostilidade estão diretamente 
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relacionadas ao contexto histórico e social de uma comunidade. Sendo que o 

comportamento quanto aos asiáticos brasileiros variam de acordo com o local na 

qual residem. 

As populações residentes em localidades na qual possui um histórico de 

estabelecimento de asiáticos e descendentes geralmente os veem como 

semelhantes, já que suas características tanto físicas quanto seus aspectos 

culturais são encarados de forma naturalizada. 

Este trabalho teve como principais focos os domínios domésticos e privados 

da hospitalidade, já que há a intenção de promover a discussão e reflexão acerca 

de manifestações de hostilidade causadas pela dificuldade em aceitar as 

diferenças existentes entre os indivíduos no âmbito das relações cotidianas. No 

entanto, devido o caráter social da discussão acerca das interações humanas e o 

senso de respeito às diferenças englobar a sociedade em geral, é inegável a 

importância de sua reflexão quanto aos aspectos comerciais da hospitalidade. 

Assim, partindo do ponto mercadológico, ainda sobre a quantidade de 

asiáticos em determinado local influenciar em sua acolhida, o mesmo ocorre não 

apenas em relação à comunidade em si, mas também com estabelecimentos 

comerciais. Localidades na qual possuem alta rotatividade de pessoas de etnia ou 

ascendência asiática em sua grande maioria têm maior preparo quanto à forma de 

recebê-los.  

No Brasil, as maiores concentrações de japoneses estão nas regiões do Sul 

e Sudeste, cidades como Assaí, no Paraná e Mogi das Cruzes, em São Paulo, 

devido a grande quantidade de descendentes de etnias asiáticas, são localidades 

na qual possuem periodicamente diversos eventos dedicados a cultura asiática, o 

que os torna um grande atrativo turístico (OLIVEIRA, 2017).  

Em meios hoteleiros de grande porte são baixíssimos os casos de 

preconceito quanto aos asiáticos, já que de certa forma, há um padrão de 

atendimento e uma série de treinamentos que regulam a forma na qual os 

hóspedes serão recebidos. Inclusive, há casos de hotéis que possuem formas de 

serviço “especiais” voltados para o hóspede asiático, como é o caso do 

Renaissance São Paulo Hotel, que em 2004, apresentou um serviço opcional 

direcionado ao mercado japonês, devido o grande número de hóspedes dessa 

etnia naquele período (HOTELIER NEWS, 2004).  
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No entanto, em estabelecimentos menores é comum que alguns 

imaginários generalistas influenciem no atendimento. Como é o caso de 

cobranças mais caras por conta do estigma de que asiáticos possuem maior 

aquisição financeira. Camargo (2006, p. 25) demonstra que essa prática não 

acontece apenas com asiáticos: 

 

Existe hábito tão detestável do ponto de vista da hospitalidade ou tão 
hostil como o presente em locais de grande demanda turística, como o de 
segregar e carregar de preconceitos os lugares “feitos para turistas”, nos 
quais tudo o que se vê é fake e custa o dobro do preço? 
 
 

Assim, é importante se atentar as particularidades de cada indivíduo, há 

pessoas que preferem manter contato com suas origens, que de certa forma, é 

sua zona de conforto. Enquanto outras pessoas podem desejar o contato com o 

diferente, sem vínculos com populações locais. Assim como exposto por Camargo 

(2006, p. 23): 

Certamente, existe uma parcela ainda não mensurada de turistas que 
querem assepticamente estar preservados de toda e qualquer cor local, 
que querem anonimato em diferentes graus. Mas, há uma outra parcela 
que pensa no turismo essencialmente como contato com pessoas e 
espaços diferentes, sobretudo dos locais visitados. 

 

 

Essa mesma linha de pensamento pode ser seguida em relação ao 

tratamento cotidiano em relação aos Nikkeis e demais descendentes de asiáticos, 

alguns veem aspectos positivos e gostam de ser relacionados às suas 

ascendências, porém há outra parcela que pode não gostar dessas associações e 

se sentirem ofendidos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A hospitalidade pode ser entendida como o senso de acolhimento e 

solidariedade quanto àquele que vem de fora, a partir de relações baseadas no 

respeito, cortesia e gentileza. Além de promover uma sensação de pertencimento 

e acolhida, busca-se as trocas socioculturais, a fim de manter um sentimento de 

amizade e reciprocidade entre os envolvidos.  

A chegada de uma pessoa diferente pode gerar sensação de desconforto, 

já que o estranho - ou estrangeiro - pode causar impactos negativos, por 

tecnicamente não possuírem conhecimento prévio sobre as regras do local em 

que ele imigrou.  

Esta monografia teve como objetivo geral a busca pelas representações do 

imaginário quanto aos asiáticos no cenário brasileiro atual. Para tal, fez-se a 

investigação da relação entre a hospitalidade e acolhida ao estrangeiro, na qual se 

constatou que a forma na qual uma comunidade acolhe os estrangeiros varia a 

partir de diversos contextos, como histórico e social. 

Quando a comunidade não oferece disponibilidade para a abertura ao 

outro, o mesmo se torna hostil, tornando muito difícil a adaptação do imigrante e a 

criação de vínculos e relação de trocas com a nova nação. 

Além do estudo sobre a hospitalidade, foi estabelecido como objetivo 

específico a apuração dos apontamentos históricos que deram início ao imaginário 

e rotulações da etnia amarela e de que forma influenciou no durante e após a 

chegada dos japoneses no Brasil. 

 Assim, foi visto que o sentimento de desconfiança em relação ao “outro” 

promoveu a criação de estigmas e estereótipos quanto ao povo asiático, dando 

lugar ao preconceito baseado numa imagem generalista determinada por senso 

comum. 

Além disso, o preconceito quanto aos asiáticos faz parte de um processo 

antigo, que teve maior propagação a partir do século XIX, com as teorias 

cientificistas e orientalistas, na qual se impunha uma hegemonia branca. 

Posteriormente, devido o temor da expansão imperialista do Japão e da China se 

espalhar pelos territórios ocidentais surge o mito do “Perigo Amarelo” como forma 

de manchar a imagem de ambos os países.  



74 
 

 

Desde antes da chegada dos imigrantes japoneses ao território brasileiro, 

havia um sentimento de aversão e desconfiança em relação a eles. Influenciados 

por discursos racionalistas ocidentais, buscava-se uma hegemonia branca para a 

sociedade brasileira. Ademais, a vinda de imigrantes de etnia amarela era visto 

como uma ameaça racial, já que para alguns pensadores a miscigenação de raças 

contribuiria para a degeneração da nação.  

O preconceito anti-asiático no Brasil teve altos e baixos. O período da 

Segunda Guerra Mundial foi marcado por um clima de tensão, já que o Brasil 

posicionou-se contra os países do Eixo (Japão, Alemanha e Itália). Escolas e 

associações nipônicas fechadas, vigilância de colônias e proibição do uso do 

idioma japonês foram algumas das represálias feitas nessa época. Além disso, 

foram utilizadas diversas publicações midiáticas para propagar estereótipos e 

estigmas dos nipônicos, como forma de legitimar o ideário xenofóbico.  

A maior parte dos discursos ouvidos pelos Nikkeis é também reproduzida 

para os descendentes das demais etnias asiáticas, já que a percepção da 

diferença cultural entre o brasileiro e asiático é feita através de suas 

características físicas, com ênfase nos “olhos puxados”. O fato dos mesmos 

possuírem características muito distintas os coloca em posição de estrangeiro 

mesmo que nascidos e criados no Brasil. Por serem considerados diferentes em 

seu próprio país, o dilema quanto as suas identidades pode ocorrer, criando um 

sentimento de não pertencimento.  

Boa parte dos estereótipos difundidos carregam aspectos positivos, como o 

mito da minoria modelo. No entanto, exclui as características individuais do 

descendente, além de reforçar o preconceito quanto às outras etnias. Ademais, 

muito dos estigmas demonstram uma expectativa quanto ao comportamento do 

indivíduo voltando novamente ao dilema da identidade, na qual se impõe uma 

pressão quanto ao seu “modo de ser”. 

Buscando a origem desses discursos, constatou-se que a maior parte delas 

teve como ponto inicial as teorias cientificistas e orientalistas na qual impunham 

uma polarização entre o Ocidente o Oriente. Os traços fenótipos dos 

descendentes ainda influenciam em suas interações, na qual boa parte do tempo 

são vistos não como brasileiros ou nipo - brasileiros, mas como japoneses. 

Demonstrando que a visão do asiático como o “outro” se mantém. 
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A partir da análise das expressões mais replicadas e voltando a questão 

problema deste trabalho: “de que forma ocorrem as manifestações de hostilidade 

e preconceito para com os japoneses e seus descendentes?” conclui-se que o 

preconceito contra asiáticos no Brasil é difundido a partir de piadas e brincadeiras, 

na qual muitas vezes a pessoa que a reproduz não tem a intenção de ofender, 

porém reflete o imaginário que a sociedade tem em relação aos asiáticos. As 

manifestações estão tão incorporadas à sociedade que muitas vezes os próprios 

Nikkeis não percebem o peso que os estigmas carregam. Além disso, a forma na 

qual cada um recebe esses discursos varia de pessoa para pessoa, tendo 

diversos fatores como influenciadores. 

Assim, a discriminação quanto aos asiáticos brasileiros se encaixa no 

conceito de racismo cordial, já que é reproduzida em forma de brincadeiras 

“inofensivas” e reafirma uma série de estigmas, preconceitos, generalizações e 

micro-agressões que foram naturalizadas na sociedade e, por isso, passa 

despercebido. 

Embora o brasileiro seja conhecido por sua cordialidade ao receber o outro, 

demonstrou-se que seu comportamento vai variar de acordo com a localidade na 

qual se recebe os asiáticos. Assim, locais na qual possui muitas pessoas de 

ascendência asiática a população já está habituada a essa comunidade, tratando-

os como iguais. Fator na qual reduz a frequência de discursos preconceituosos e  

reprodução de estereótipos e estigmas.  

O enfoque desta monografia sempre foi em relação à esfera pública, 

pautado nas relações humanas do cotidiano. No entanto, as análises dos 

discursos servem também para a reflexão quanto à forma na qual tanto um 

asiático quanto um descendente devem ser acolhidos nos domínios comerciais, 

variando de acordo com a particularidade de cada individuo. 

Embora haja uma grande quantidade de documentos que abordam o 

histórico dos japoneses no território brasileiro, foi notado escassez de fontes 

científicas feitas no Brasil que promovam a discussão e reflexão acerca dos 

imaginários e estigmas relacionados aos asiáticos. Dessa forma, demonstrou-se 

que o preconceito contra os asiáticos ainda é um tema muito pouco discutido, já 

que, como citado anteriormente, por ser manifestado de forma velada muitas 

vezes não é notada.  
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Por estes motivos que é tão importante e necessário desenvolver estudos a 

respeito do preconceito contra a etnia marela, já que na maior parte das vezes o 

preconceito é percebido apenas por quem o sofre. A crítica e a denúncia dos 

estigmas, estereótipos e rotulações é uma forma de estimular a reflexão sobre a 

existência da discriminação, não apenas pelos asiáticos, mas também para os 

demais grupos alvos de preconceito e, assim, diminuir sua reprodução. 
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