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Trajetórias comuns: imigrantes japoneses na Fazenda Três-Barras (PR) 

Bruno José Rodrigues Frank1.  

 

Resumo: 

Visa refazer cartograficamente o trajeto dos colonos até o norte do Paraná durante o período de 

ocupação do chamado “Norte Novo” e com base em acervo bibliográfico, recontar parte da 

história tendo como objeto a vivência.  Por meio da seleção de personagens interessantes para o 

desenvolvimento do núcleo de colonização da Fazenda Três-Barras (Assaí-PR), empreitada 

organizada pela companhia Japonesa BRATAC (Brasil Takushoku Kumiai ou Sociedade 

Colonizadora do Brasil). Seguindo a rota que os levaram desde suas províncias no Japão até 

adquirirem seus lotes nas Seções, na tentativa de reescrever espacialmente as narrativas de 

indivíduos que moldaram economicamente e culturalmente a região, mas que em sua maioria, 

não são mencionados nos livros. Cidadãos que, derrubaram as árvores e construíram com o 

suor do próprio trabalho a história da colonização no norte do Paraná. Grande parte destas 

vivências encontra-se nas páginas das publicações de aniversário da colônia, e incluem 

informações vitais à reconstrução das trajetórias vividas pelos colonos, desde as motivações de 

sua saída e o que buscavam em terras tão distantes, as dificuldades apresentadas no processo 

de adaptação e a evolução dentro da colônia. Tem como objetivo trazer para o plano da 

representação cartográfica, através do mapeamento sistemático de personagens significativos, 

selecionados dentro de um sistema de classificação que obedecerá alguns critérios, 

primeiramente que espelhe o processo imigratório, com ênfase nas principais províncias que 

tenham cedido imigrantes, que tenham se mostrado relevantes para o engrandecimento da 

colônia ou que retratem peculiaridades na adaptação ou em sua trajetória. Busca refazer a ponte 

entre o microcosmo das vivências humanas e as alterações demográficas ocorridas na ocupação 

da região. 
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Introdução 

 

A História é feita de grandes nomes, mas não dos personagens que trabalharam para 

construção de uma história conjunta. Nos livros didáticos, a visão comumente aceita, 

principalmente entre que retratam os processos imigratórios reproduz uma equação que 

desumaniza os “caminhos percorridos” até o destino final, dando muitas vezes, a falsa impressão 

que se trata de trajetórias lineares. 

Tais visões, apoiadas em conceitos clássicos, muito adicionaram a literatura sobre a imigração. 

Existe, porém, uma lacuna nos eventos que antecedem a “estabilidade” dos imigrantes, que em 

sua maioria viriam para cá como mão-de-obra de fazendeiros, e posteriormente  progrediriam, se 

destacariam em vários segmentos, deixando vários legados para a formação das sociedades em 

que se inseriram.  Podemos destacar duas ideias principais: a ideia de um superávit populacional 

no país de origem (exército industrial de reserva), e uma segunda que aponta o além-mar como 

saído para dificuldades econômicas. Embora não incorreta tal interpretação, por abranger 

variadas escalas, períodos, e etnias acaba fazendo de aspectos inerentes às trajetórias que os 

imigrantes e seus descendentes viriam a desempenhar no país. 

Os caminhos percorridos pelos imigrantes não seguem uma estratégia linear, havendo muitos 

deslocamentos internos, ligados a motivações econômicas ou sociais. Há, porém, variações 

semelhantes que nos permitem um “modelo geral” especificamente aplicados à algumas 

realidades, no nosso caso: os imigrantes japoneses que ocuparam a Fazenda Três-Barras, 

empreendimento sem fins lucrativos da companhia de capital nipônico BRATAC (abreviação de 

Brasil Takushoku Kumiai).  Dentre as condicionantes, destaque para a capacidade de se tornar 

“independente financeiramente”. Geadas que acabavam com um ano inteiro de trabalho, dívidas 

acumuladas com terceiros e crises econômicas, como as de 1929 comprometiam tal objetivo.  

Com ênfase na presença de imigrantes japoneses na Fazenda Três-Barras, atual Assaí, no norte 

do Paraná. Este artigo visa refazer as trajetórias comuns a muitos imigrantes japoneses, tem 

como base principal a publicação de Toyoyasu Toryiama intitulada “A vida dos imigrantes 

Japoneses e Pioneiros no Brasil” de 1966 e demais trabalhos na área de imigração japonesa. 
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Visa trazer através de esquematizações, uma maneira de tornar visíveis os eventos de certa 

maneira comuns, que antecedem a chegada destes imigrantes à Fazenda Três-Barras. Figura 

como proposta de exercício interpretativo que sirva para complementar uma lacuna em muitos 

dos estudos com imigração desenvolvidos no país. 

A presença japonesa no Brasil 

 

Alguns países tinham na emigração de seus nacionais, uma estratégia imperial (comum a virada 

do séc. XIX-XX), no Japão que encarava os imigrantes como “pequenos embaixadores do Japão 

no exterior”(HANDA 1987) e se encaixava num período em que o país procurava se encaixar no 

concerto das grandes nações. O império alemão, por exemplo, procurava com o processo 

imigratório, diferente finalidade, sendo a principal, a criação de clusters germânicos em países 

estrangeiros, com vista a se tornarem grandes importadores de produtos da nação mãe (Richter 

1992). 

No Japão, a emigração era uma política de estado, uma política migratória tutelada, almejando o 

governo a permanência do imigrante em terras estrangeiras (DEZEM, 2008).  

Embora inseridas num contexto macro de politicas de organização do território nacional e oferta 

de mão de obra, como no caso brasileiro.  Tais companhias poderiam assumir diretrizes e 

motivações diferenciadas, que iriam desde o uso como mão de obra em fazendas, através de 

contratos, até a ideia de permanência e naturalização do imigrante (como a que a própria 

BRATAC viria posteriormente a adotar). 

De acordo com HANDA (1987, p.211) existiram três tipos de núcleo de colonização japonesa no 

Brasil: (1) Ijûchi- planejado por companhias de imigração, sempre supervisionadas pelo governo 

japonês e legalizadas pelo governo brasileiro (Núcleos da BRATAC, como a Fazenda Três 

Barras, Iguape e Tietê); (2) Formado pelos próprios imigrantes em torno de lideranças (como 

Hirano e Uetsuka) e (3) Shokuminchi- Loteamentos particulares, comprados com capital de 

colonos, quase sempre em frentes pioneiras (núcleos no norte do Paraná). 

 

Destinos temporários, destino final. 

 



Egal_caminhoscomuns_jap_3barras_15022013BF 

Foram cinquenta e dois dias do navio, em média que os primeiros imigrantes japoneses 

enfrentariam a bordo do Kasato Maru, navio símbolo da imigração. Para muitos, o navio era visto 

como segunda terra natal (Yamaki 2011), como paisagens flutuantes. Alguns navios possuíam 

escolas, que recebiam o nome do navio + Mura (palavra em japonês que significava “vilarejo”). 

No país de origem, o nascimento e a morte, eram registrados nos templos, que preservavam a 

memória das gerações anteriores. Esses vínculos deixariam de existir a partir do momento em 

que emigrassem. 

Nos navios eram tecidas as primeiras redes de pessoas, fora de suas províncias de origem, 

apareceriam mais tarde como os primeiros vínculos dos imigrantes. Na publicação (TORYIAMA 

1966), aparecem poucos imigrantes que tenham vindo juntos na mesma época ou no mesmo 

navio, porém, muitos passariam pelas mesmas fazendas. O imigrante Katsui Seito, por exemplo, 

teria um casamento arranjado com uma moça que viera a bordo do mesmo navio e era originária 

da mesma província (idem, p.60). 

Desembarcando no porto de Santos (SP) ou no Rio de Janeiro2, muitos seguiram para a cidade 

de São Paulo. O próximo destino de muitos, seriam as fazendas paulistas.  

 

                                                             
2 Embora o Rio de Janeiro seja citado em alguns dos trabalhos sobre imigração, a maioria dos imigrantes 
estudados desembarcaria no porto de Santos. 
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Fig.1 – Partida e trajetória do Kasato Maru. TV MORENA 2008. 

Muitos seguiram para a cidade de São Paulo, em curta estadia pela hospedaria dos imigrantes 

no bairro do Brás. Grande parte do trajeto era realizada por trilhos. 

Grande parte das fazendas em que muitos dos imigrantes trabalharam encontrava-se ao longo 

das estradas de ferro paulistas. Sorocabana, Mogiana e noroeste são os principais exemplos. 

Fazia parte da política de imigração do estado de São Paulo, iniciada em meados de 1900, a 

utilização de braços imigrantes a fim de propulsionar a expansão da lavoura cafeeira. Sobre a 

busca pela estabilidade e ganhos financeiros: 

Depois de três ou quatro anos no cafezal, a vida do imigrante começava a 
adquirir estabilidade. Por exemplo: na Fazenda Sobrada, que acolheu alguns dos 
imigrantes da primeira leva, ganhava-se em média somente 910 réis por dia (o 
equivalente a 0,54 iene (...). Três anos depois, na mesma fazenda (isto é, em 
julho de 1911), era possível juntar cerca de 1.200 mil réis por ano (o equivalente 
a 840 ienes), podendo ser subtraídos dessa quantia entre 350 e 420 ienes para 
serem enviados ao Japão; a situação nas outras fazendas era mais ou menos 
similar. (Cap.3. National Diet Library 2009) 

 O sonho de se tornar “sitiante”, conforme sugeria Handa (1987). 

 

Fig.01: Parcial do mapa de distribuição dos imigrantes japoneses no estado de São Paulo. Em destaque, a presença 

dos imigrantes ao longo da linha noroeste, a quantidade dos imigrantes é medida pela intensidade da circunferência. 

Fonte: National Diet Library 2012. 
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Cláusulas leoninas, ou penosas condições de trabalho oferecidas pelos fazendeiros, faziam com 

que muitos abandonassem antes do término, fazendo com que procurassem outros meios para 

atingir a almejada “independência financeira”. Esses problemas viriam a culminar na formação 

de “colônias” como resposta às imposições recebidas nas fazendas. 

Dentre as insatisfações com a fazenda, ainda o autor destacaria: 

A insatisfação com a vida na fazenda não se resumia, entretanto, à falta de 
dinheiro devido ao sistema de salário. Aqui o trabalho se tornava mais duro e 
severo por causa de um hábito a que o agricultor japonês não estava acostumado: 
o trabalho sobre as vistas de um fiscal (...), o eterno problema da dificuldade de 
comunicação, (...) e como os estilos de vida eram diferentes, nunca havia 
momentos de descontração. (p.205, adaptado) 

Outro caso interessante, eram de imigrantes que trabalhariam como meeiros em fazendas de 

imigrantes mais antigos, já estabilizados, por diversas características, dentre elas, o 

conhecimento do idioma. Muitas vezes a escolha recairia em torno da familiaridade e do desejo 

de convívio entre comuns, como o caso do Sr. Ryiyuji Sugahara:  

Começou pela fazenda Suíça em Lins e depois passou para a fazenda próxima a 
cidade de Marília, animado pelo fato de o patrão ser seu conterrâneo de Akita 
[província do Japão]. Foi seu engano. Quando falhou o patrão, os colonos 
pagaram por seu erro. A colheita ficou nas mãos do patrão e toda a família foi  
intimada a se retirar daí. Desesperado recorreu a todos os meios e afinal 
conseguiu um pedacinho de terra para ficar. (...) No ano seguinte, intervieram os 
moradores e novamente foi expulso com a família. Era tragédia típica da época 
[1916], quando os imigrantes tinham conhecimento nulo sobre os seus direitos e 
não entendiam o português. (TORYIAMA 1966.p.57, adaptado) 

 

Como visto, não somente questões financeiras, mas, sobretudo diferenças culturais seriam as 

motivadoras pela busca de outras soluções para o assentamento destes imigrantes. A colônia 

apareceria como representação destes anseios, nas palavras de Wazniack (2008, p.185): “(...) 

como uma entidade simbólica denominada colônia que criou um sistema de relações dentro de 

um sistema de comunicação cultural”.  

Os imigrantes japoneses na Fazenda Três-Barras, terminado ou não o período de dois anos 

agrícolas3 de contrato nas fazendas paulistas, destino anterior de grande parte destes. O 

dinheiro conseguido com o trabalho anterior serviria para adquirir terras junto às companhias de 

colonização no norte do estado, dentre elas a BRATAC.  

                                                             
3 O ano agrícola é entendido como o período que vai da plantação, colheita e em alguns casos pela 
comercialização da safra, podendo se estender por mais de um ano normal. 
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Em 1966, Assaí era governada por Jun-nisseis (imigrantes que vieram pequenos para o Brasil). 

Muitos se tornariam homens de negócio, nas páginas da publicação, fica clara a presença dos 

imigrantes antigos retratados por Handa (1987).  A fazenda paulista como primeiro contato, o 

plantio de café em fazendas nas cidades de Paraguaçu Paulista, Lins, Piratininga e outras ao 

longo dos eixos ferroviários, alguns chegariam a trabalhar em cidades como comerciantes, antes 

de adquirirem lotes em alguma das seções rurais de Assaí. Alguns trabalhavam em fazendas ou 

sítios de antigos colonos já estabilizados. Vai seguindo em direção ao norte do Paraná e a leste 

do Mato Grosso do Sul, a procura de terras boas e baratas. A publicação reflete estas mudanças 

na trajetória do senhor Kazuo Kaneda:  

Canann, Piratininga, Bálsamo (seção) e Seção Tibagi, foram os locais por onde 
passaram sempre a procura de terras melhores.  Mas as piores provações 
estavam por vir. Em Bálsamo, na fazenda de Takahashi (onde trabalharia, antes 
de adquirir um lote) teve o seu cafezal dizimado e foi obrigado a prolongar por 
mais dois anos de contrato. E em 1945 quando adquiriu dois alqueires em 
Amoreira (São Sebastião de Amoreira) e plantou café, sendo novamente 
arrasado pela geada (...). Transpondo a crise, comprando 35 alqueires na Seção 
Tibagi. (p.68, adaptado) 

 

A Companhia dava preferência à figura do imigrante japonês com experiência agrícola anterior e 

não do que veio direto do Japão. Tal estratégia garantia uma quantidade menor de problemas 

relacionados à adaptação e independência, tentando evitar que a resolução destes problemas 

acabasse sempre nas mãos do escritório da BRATAC. Com isso a companhia evitaria que 

recorressem a seu escritório para resolução de quaisquer conflitos, como o que ocorrera em 

empreendimentos anteriores. Em 1932, ocorre a proibição do plantio de café em terras paulistas, 

mesmo ano em que viriam a serem vendidos os primeiros lotes da companhia (HANDA p.448).  
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Fig.03: Esquema representativo dos caminhos percorridos pelos imigrantes até a Fazenda Três-Barras. O Japão 

está dividido por regiões administrativas. 

 

Conclusão 

Vimos que os destinos temporários incluíam o tempo nos navios, na hospedaria, nas estações 

ferroviárias ao longo do caminho. A permanência nas fazendas, ou a almejada “independência 

financeira” poderiam prolongar a estadia por mais tempo, fazendo com que a ideia de 

“temporário” se tornasse cada vez mais difícil. Estas migrações internas, anteriores a aquisição 

de suas terras na Fazenda Três-Barras, representava uma forte característica, nos dizeres de 

HANDA “ali era grande o número de imigrantes antigos” (1987, p.448). 

Da plêiade de lugares e de histórias em comum, poderíamos citar o papel que as ferrovias, 

especialmente (como a Mogiana e a Sorocabana), e os navios que surgiriam como uma espécie 

de segunda terra natal. 
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Essa abordagem mais próxima ao cotidiano, ao trabalho e às pretensões dos grupos e que 

dentro de contextos locais e /ou regionais aproximam os leitores das etapas percorridas pelos 

imigrantes. A diagramação e esquematização destes movimentos devem servir como 

complemento didático para o entendimento deste assunto e podem ser utilizados para as demais 

nacionalidades que participaram da formação étnico-social do país. 
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