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Simpósio: 100 anos de Imigração Japonesa: As múltiplas identidades 
da comunidade nikkei. 
 

“As múltiplas identidades que permeiam a comunidade nikkei ao 

completar 100 anos de presença no Brasil”. Esse foi o eixo temático 

escolhido para o Simpósio a ser realizado, no próximo dia 20 de setembro, 

no auditório da Fundação Japão. 

O tema de abertura será a agricultura, atividade intimamente ligada 

aos imigrantes japoneses desde os primeiros anos de Brasil, especialmente 

no Estado de São Paulo. Hoje, distribuídos em diferentes pólos agrícolas, 

contribuem ativamente no desenvolvimento do agronegócio do país. 

Estarão reunidos neste Simpósio, produtores agrícolas do Núcleo 

Celso Ramos (Santa Catarina), São Gotardo (Minas Gerais), Teixeira de 

Freitas (Bahia) e Ituverava (São Paulo). 

O segundo tema busca outra vertente da presença nikkei no país: a 

contribuição no campo das artes e a questão da identidade cultural. Três 

destaques nas áreas das artes plásticas e da produção artística trazem suas 

experiências e reflexões: Roberto Okinaka, Ricardo Ohtake e Jô Takahashi. 

 O terceiro tema enfoca o dinamismo Brasil-Japão que se 

estabeleceu, nas últimas décadas, de idas e vindas de trabalhadores nikkeis 

ao Japão. As perspectivas lá e aqui, no Japão e no Brasil, que se 

embaralham numa multiplicidade de facetas escritas por uma história 

centenária. 

O Simpósio “100 anos de Imigração Japonesa: As múltiplas 

identidades da comunidade nikkei” está sendo organizado pelo website 

“Descubra Nikkei” (Discover Nikkei) que é um projeto desenvolvido pelo 

Japanese American National Museum (Los Angeles/EUA). Conta com a 

colaboração da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência 

Social – Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, da Associação 

Brasileira de Estudos Japonesa e da Fundação Japão. 

 

Serviço: 

Simpósio: 100 anos de Imigração Japonesa: As múltiplas identidades da 

comunidade nikkei. 

Dia/hora – dia 20 de setembro de 2008, das 9h às 17h30. 

Local – Fundação Japão – Av. Paulista, 37 – 1º. Andar – São Paulo 

Entrada Franca 

Vagas limitadas – inscrições – rsvp@discovernikkei.org 

Informações: tel.: (11) 3209-5465 (Marcos Persici) 

www.discovernikkei.org/forum/pt/node/2726 

 


