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Resumo  
Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos pelo Projeto Amazônia 
Oriental – performance e instalação, aprovado pela lei Aldir Blanc/Edital Encontro das 
Artes, o qual tem por objetivo realizar a pesquisa de fontes orais escritas e visuais 
para compreender as nuances e referências nipo-indianas no fazer do artista 
parintinense/amazônico, bem como promover o conhecimento sobre performance e a 
técnica de zentangle e estamparia indiana a artistas, professores e estudantes do 
município de Parintins. 
 
INTRODUÇÃO  

 

O projeto Amazônia Oriental – performance e instalação é uma iniciativa criada 

a partir da investigação e percepção estética adquirida por meio do contato entre as 

culturas indiana, nipônica e amazônica, sejam estas presenciais e/ou virtuais.  

A metodologia aplicada reúne técnicas de pesquisa documental e visual, afim 

de gerar subsídios para as experimentações e processos criativos a serem 

alcançados nas etapas/fase do projeto distribuídas em: pesquisa, experimentação 

(oficinas), produção artística e científica.  

É este conjunto de ações que visam o fortalecimento dos processos criativos, 

por meio da pesquisa e estudos dos saberes que nos antecedem que alicerçam a 

construção pontes estéticas, sonoras, de interpretação e performance, sendo a arte o 

fio condutor e gerador de inúmeros saberes fundamentados nos laços culturais 

conectados pelo tecido amazônico de povos.  
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Breve História da Juta Indiana na Vila Batista – Parintins/AM  

 

Durante as pesquisas realizadas, para que fosse possível a chagada da juta 

indiana no Amazonas, a aprovação de um grandioso projeto se fez necessário, nesse 

sentido, iniciaremos o relato deste artigo com fatos que aconteceram em 1926, no Rio 

de Janeiro, onde a Embaixada do Japão recebia um pedido para a colonização no 

interior do Amazonas. Coincidentemente, ao mesmo tempo, o empresário japonês 

Gensaburo Yamanishi pedia informações para complementar sua pesquisa de solo, 

onde não havia colonos japoneses, lhe foi apresentada então a proposta do Governo 

do Amazonas, por meio do assentamento de imigrantes que seguia exemplo das 

condições usadas no Pará. 

Interessado, Gensaburo Yamanishi convida Kinriku Awasu, industrial de São 

Paulo, para viajar até Manaus e no dia 8 de março de 1927, foi publicado pelo Diário 

Oficial do Estado, o requerimento de concessão, à título de opção, pelo período de 

dois anos. No dia 11 de março o Contrato de Opção foi assinado pelos dois, que teriam 

o prazo de um ano para realizar as pesquisas técnicas e mais um ano para 

implantação da colônia. Apesar de assim estar acertado, apenas quatro anos depois 

conseguiram dar início à formação da colônia. 

Ao retornar ao Japão apesar de muitos esforços e promessas, não conseguiu 

apoio necessário para a colonização, esgotado todos os esforços, pediu ajuda ao 

então deputado Federal Tsukasa Uetsuka, que considerando ser de interesse para o 

país, pois apresentava solução para problemas como: a grande população e garantia 

de matéria prima a indústria japonesa. Tsukasa solicitou a prorrogação do prazo do 

Contrato de Opção através do Ministério do Exterior do Japão. 

Tsukasa Uyetsuka e uma comissão científica para pesquisa de solo e zona para 

a introdução da colônia, foi escolhido um local dezessete quilômetros de Parintins 

chamado Vila Batista. Tsukasa efetuou a compra do terreno e fundou o Instituto de 

Pesquisa da Amazônia, reconhecido oficialmente pelo Governo do Estado em 21 de 

outubro de 1930, ano em que foi fundada também em Tokyo – Japão, a subunidade 

da Kokushikan Gakuen, denominada Kokushikan Koutou Takushoku Gakkou1, 
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autorizada dia 20 de março de 1930 pelo Ministério da Educação do Japão, 

inaugurada dia 1º de junho do mesmo ano com a primeira turma presente. 

Os alunos formados pela referida escola eram chamados de KOUTAKUSEIS e 

tinham como missão colonizar Vila Amazônia, nome dado à Vila Batista após ser 

comprada por Tsukasa Uyetsuka assumindo permanentemente seu lugar no 

Amazonas. Implantado o projeto de colonização, restava escolher o produto a ser 

cultivado. 

Os alunos formados pela referida escola eram chamados de KOUTAKUSEIS e 

tinham como missão colonizar Vila Amazônia, nome dado à Vila Batista após ser 

comprada por Tsukasa Uyetsuka assumindo permanentemente seu lugar no 

Amazonas. Implantado o projeto de colonização, restava escolher o produto a ser 

cultivado. 

Nesse período acontece a introdução da JUTA na Amazônia, a juta indiana, era 

a planta têxtil mais importante no mundo, utilizada na fabricação de cordame2, fios 

brutos e na tecelagem de sacos de sarrapilha, produto de suma importância na 

exportação do grão de café, o qual o Brasil era responsável por 90% dessa produção. 

Depois de um longo processo de aclimatização, em 1934, Ryota Oyama percebe o 

crescimento diferenciado de dois pés de juta diferente em sua propriedade, nas 

proximidades da propriedade de Yoshimasa Nakauchi. 

Apesar desse feito, os japoneses foram julgados como ameaça à segurança 

política do estado e do país. Um ano antes do sucesso da juta no Amazonas, em 09 

de junho de 1936 foi criado um projeto, onde decretava a revisão da Concessão 

firmada entre o Estado e os japoneses. Dentro desse processo, muitas teorias foram 

formadas, histórias populares entre os nativos e imigrantes, por exemplo a da semente 

da juta ter vindo na barra da calça de um imigrante japonês, ou embaixo da unha, 

quando na verdade foi comercializada, apesar da proibição da Inglaterra sobre a saída 

da juta para outros países. O Consulado consegue a compra de quarenta quilos de 

semente do tipo estéril, com fracasso da lavoura dos imigrantes quase na sua 

totalidade. 
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Com persistência na produção, atingindo a altura esperada de quatro metros e 

quase sem ramos, foram colhidas e divididas entre os senhores Oyama, Nakauchi e 

para a Estação Experimental de Agricultura, demonstraram ser do tipo Chorchorus 

Capsularis. Essa nova espécie de semente deu início à um novo sucesso do projeto 

dos KOUTAKUSEIS bem como pela elevação da economia do Estado e do País 

depois do declínio da fabricação da borracha. Em ritmo acelerado, a produção de 

toneladas da juta aumentava ano após ano. 

Sendo alvo de boas notícias em todos os jornais do país, dizendo que o Brasil 

se vingava da Inglaterra com a produção da juta indiana, por conta da retirada 

clandestina das sementes de seringueiras pelos ingleses as quais foram plantadas 

em suas colônias, justificando a perda do mercado da borracha do Brasil pra a 

Inglaterra. A Amazon Sangyou Kabushiki Kaisha que tinha como presidente o também 

diretor do Instituto de Pesquisa da Amazônia, iniciou investimento em maquinários 

industriais para o beneficiamento das fibras para exportação. 

A juta amazonense teve tanta importância para a economia nacional que em 

1941, o Presidente Getúlio Vargas, baixou um decreto visando sua padronização, 

onde em suas especificações e tabelas para classificação e fiscalização da 

exportação das fibras deveriam ser denominadas “Juta Indiana Cultivada no Brasil”. 

Em 1942, com a segunda guerra mundial, Brasil e Japão de lados opostos, tornam-se 

inimigos de guerra, rompendo assim as relações comerciais e/ou qualquer outra 

firmada. As Companhias dirigidas pelos japoneses tiveram seus bens confiscados, e 

as instalações, toda a infraestrutura foram leiloadas e vendidas ao sr. J.G de Araújo. 

No dia quinze de agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial se encerrou. A 

produção da juta continuou pós período de guerra, mas em pequenas escalas, com 

produções particulares para sustento se famílias, bens e renomes. Segundo relato de 

Tsukasa Uyetsuka em seu Histórico da Plantação da Juta e Imigração Japonesas no 

Vale do Amazonas, escrito em Tokyo no ano de 1954, a maior dificuldade dos juteiros 

do Amazonas pós guerra, em meados de 1950, era a falta de fábricas de juta, tendo 

a necessidade de terem suas produções transferidas para São Paulo diminuindo 

assim o preço da juta. Com implantações de fábricas na região o preço seria bem 

estabelecido, estabilizando o nível de vida dos juteiros do Amazonas.  



Com isso, a mão de obra, escassa na região se fazia indispensável, pois o 

número de juteiros era muito pequeno, tornando-se necessário apelar para a ajuda 

dos imigrantes para quem visava o aumento de produção. Em 1951, foi aprovada a 

petição sobre a construção da fábrica de Tecelagem da Juta no lugar de origem do 

produto com a junta assessora de interesses japoneses e brasileiros. Dando início a 

grande produção da juta indiana no Amazonas, tornando-se a segunda grande 

economia do Estado. 

Nas décadas de oitenta e noventa, ainda era possível ver nas ruas de Parintins, 

fibras de jutas estendidas, para secarem ao sol, em frente à Caçapava e Coopjuta. 

Grande emoção, quando em visita ao sr. Iluio Temples da Silva em sua propriedade 

denominada Margens Plácidas, situada no Paraná do Espírito Santo do Meio (região 

do baixo Amazonas em Parintins) que ainda nesses tempos cultiva a juta, em seu 

relato de como acontece esse processo, demonstrou como planta, colhe, cuida e 

vende para comerciantes que com suas embarcações atracam no barranco de sua 

propriedade e adquirem a juta. Em conversa descontraída percebemos o quão é 

prazeroso esse trabalho para ele, que junto com familiares e amigos cuidam da 

plantação até o estágio de comercialização. É nítido que, apesar de ser um trabalho 

braçal e no tempo, sob forte sol, é divertido, com conversas e contos animados. 

Desta feita, trazemos conosco uma história de persistência de colonos 

japoneses que trabalharam o solo para produção da juta indiana, fugindo do déficit 

econômico, provocado pela retira de sementes de seringueiras que sustentavam a 

economia do Estado e do país com a produção de borracha. A fibra que trouxe uma 

nova realidade para a região também foi suspensa em seu auge de produção pela 

cobiça humana. Não sem antes nos ensinar a preciosidade de cultivar e acreditar que, 

apesar das ameaças, não devemos desistir de um objetivo traçado com base no bem 

comum.  

O aprendizado deixado como legado, hoje nos traz fontes de pesquisas ricas 

sobre a história da Amazônia, em Manaus tem a sede da Associação Koutaku do 

Amazonas, presidida por descendentes e com arquivos sobre todo a trajetória da 

imigração japonesa na Amazônia. Os Koutakuseis deixam sua contribuição 

reconhecida em 2011 pela Câmara Legislativa, que através de proposituras do então 

deputado estadual Tony Medeiros, faz o pedido de desculpas oficialmente aos seus 

descendentes pelos mal tratos nos tempos da segunda guerra mundial, pois a 



comercialização pós guerra da juta indiana foi a salvação da economia do Estado. 

Além, de inspirar jovens artistas e estudiosos na construção de projetos atualmente, 

a história da introdução da juta na Amazônia nos ensina a importância da pesquisa 

sobre a construção da cultura local, transformando-a em arte pelas mãos e mentes de 

nossa gente. 

 

FASES DE EXECUÇÃO AMAZÔNIA ORIENTAL 

Fase 1 – Os quês e os por quês? (Pesquisa)  

 

Durante as pesquisas iniciais, encontramos princípios relacionados a presença 

nipo-indiana na Amazônia: Fibra e cultivo – a juta, matéria prima para a instalação a 

ser desenvolvida, nos traz a técnica indiana de cultivo. As técnicas indianas chegam 

a Amazônia reinterpretadas pelos japoneses, desta forma temos um ponto de partida 

histórico (trajetória), técnico (modo de fazer) e estético (fibra). 

A introdução da juta moldou a agricultura da várzea na Amazônia, passando a 

constituir parte integrante dos recursos naturais da região (MIYAZAKI; ONO, 1958a, 

1958b). O ponto básico da escolha dessa cultura foi a semelhança com que o cultivo 

era conduzido na Índia, às margens dos rios Ganges e Brahmaputra, e a possibilidade 

de ser introduzida nas várzeas do Rio Amazonas (LIMA, 1938). (apud HOMMA, 2016, 

p. 76) 

Outras indicações da interação nipo-indiana-amazônica, é ilustrada pelos 

festivais de danças e culturas orientais existentes na capital Manaus, com destaque 

para Cia. De Dança Indiana Caxemira e para o grupo Fuga Kazan que desenvolve o 

trabalho de pesquisa em dança japonesa no estilo Yasakoi Soran. 

Sobre a comunicação visual, em especial o que se refere a cultura indiana, 

destaca-se a pesquisa desenvolvida Paula Kimie Kawakamy e Maristela Gomes de 

Camargo na qual indicam que de acordo com Udale (2009), as estampas indianas são 

étnicas por apresentarem desenhos com estilo incomum e a Paisley, também 

chamada de Cashmere, possuí formas estilizadas e arredondadas que lembram um 

grão de feijão trabalhado com motivos florais durante os séculos XVII e XVIII. 

(KAWAKAMY, 2017, p 3). 



Diante das evidências trazidas pelas fontes escritas, constitui-se o seguinte 

recurso imagético resultante da fase 1 – Os quês e os por quês? (Pesquisa). 

  

 

 

 

Figura 1 - Organograma do Ciclo Amazônico de produção da Juta 

Fase 2 – Experimentações (oficinas) 

As vivências/experimentações proporcionam a interação entre teoria e pratica, 

um diálogo entre o sentir-pensar-agir, aqui trataremos as oficinas artísticas como 

palco dessa tríade. Sobre a metodologia de oficinas pedagógicas Paviani e Fontana 

relatam: 

Uma oficina é, pois, uma oportunidade de vivenciar situações 
concretas e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com 
objetivos pedagógicos. Nesse sentido, a metodologia da oficina muda 
o foco tradicional da aprendizagem (cognição), passando a incorporar 
a ação e a reflexão. (PAVIANI E FONTANNA, p.78) 

Esta fase se subdivide em: 

a. Oficina de performance: tem por objetivo apresentar a performance como 

técnica de pesquisa em movimento. Mediador Rodrigo Cabral, profissional 

formado pela ESAT/UEA. Em um primeiro momento foi apresentado o 

significado do termo performance: 

A performance como movimento artístico e autônomo ganha força 
durante os anos 1970. Na prática performática o artista utiliza seu 
corpo como suporte, atitude política contra o objeto-produto de arte 
instituído e precificado. A Arte Conceitual, em voga na época, reiterou 
o sentido da prática performática ao propor uma arte não material, na 
qual a ideia atribuída à criação fosse sobressalente a qualquer intenção 
mercadológica. (RAMIREZ, p. 98) 

O mediador Rodrigo Cabral, estabeleceu uma metodologia de condução do 

conhecimento de acordo com os grupos culturais propostos: Índia, Japão e Amazônia. 

De forma que o repertório de movimentos foi incorporado pelos intérpretes de maneira 

consciente. 



Cada núcleo experimentou sabres e movimentações específicas, oriundas das 

pesquisas inicias, as quais nortearam todas as fases de construção dos resultados. A 

oficina de performance gerou seis intérpretes que expuseram seus resultados 

coreograficamente e 10 performers que fizeram suas respectivas exposições no 

evento denominado Conexões de Fibras.  

 

b. Oficina de Zentangle e Estamparia, a qual tem por objetivo aplicar a técnica 

de criação indiana sob os temas nipônicos, indianos e amazônicos. Mediador 

Aury Cordovil, artista visual. Em sua construção metodológica o mediador inicia 

a oficina com a pergunta “você sabe o que é Zentangle?” 

O termo Zentangle vem das palavras zen (filosofia budista de 
meditação para equilibrar a mente) e tangle (trama ou emaranhado em 
inglês) e seu objetivo é alcançar a calma em quem o pratica. (...) É um 
conceito que nasceu em 2004 nos Estados Unidos, a partir da ideia de 
Maria Thomas e Rick Roberts. O Zentangle é um tipo de desenho, na 
sua maioria abstrato, que utiliza padrões de forma repetitiva e que, para 
muitos, constitui uma técnica artística de relaxamento (FELIZARDO, 
https://www.domestika.org/) 

 

A oficina atendeu um público variado composto por alunos e professores da 

rede pública estadual e municipal de ensino e artistas locais, gerando um total de 48 

pessoas alcançadas diretamente. A metodologia aplicada por Aury Cordovil, transitou 

pelas bases emocionais para se converter em traços aleatórios de expressão visual. 

O resultado alcançado gerou uma coleção 86 obras criadas a partir da técnica 

Zentangle. 

Figura 2 Oficina de Performance. Mediador Rodrigo Cabral. Foto: Bianca Freitas 

https://www.domestika.org/


Fase 3 – Produção Artística 

Instalação Conexões de Fibras 

A obra Conexões de Fibras, dos artistas Gledson Azevedo e Jr. Fuziel, trouxe 

ao público uma oportunidade de diálogo e interatividade com um conceito embasado 

na pesquisa histórica e apresentado em formato visual. A instalação surge como 

expressão artística nos anos de 1970, e autores como Milton Sogabe embasam a 

seguinte argumentação: 

A instalação surge com a característica de explorar o espaço 
tridimensional, como um ambiente no qual o público pode ingressar 
fisicamente e vivenciar os eventos lá presentes. Com o 
desenvolvimento das tecnologias e as novas manifestações artísticas 
percebemos novos aspectos no espaço da instalação, onde se 
acentuam o desaparecimento dos objetos (elementos tridimensionais), 
a utilização da imagem técnica e a ocupação do espaço pelo público, 
que interage com uma imagem inteligente. Na presente pesquisa 
apresentamos estas transformações em três situações esquemáticas. 
(SOGABE, P 1) 

É nesse contexto de interações e conexões que o público participante 

apresentou uma devolutiva que reúne o desconhecimento da força da economia da 

juta para o município de Parintins, bem como o fato de ser a primeira vez a estarem 

em contato com uma instalação artística. De forma que, nos indicam em seus relatos 

a importância da socialização do conhecimento por meio das técnicas de 

aprendizados possibilitados pela arte e cultura. 

Assim os relatos reafirmam o significado sensorial proporcionado pela relação 

obra/artista/público conforme nos descreve Milton Sogabe: 

Essa relação espacial entre obra e público está presente em qualquer 
tipo de arte, o que vai se modificar é o nível de relação. Nas 
instalações, o ambiente inteiro se torna a obra e o espaço que o público 
possui para se movimentar é o espaço da própria obra. A presença do 
público dentro do espaço da instalação possibilita uma vivência 
sensorial e conceitual diferenciada de acordo com o seu deslocamento 
físico e com o contato visual, tátil ou sonoro com os elementos 
presentes. (SOGABE, p. 3) 

Sobre a realização da instalação como obra de arte, é importante dizer que esta 

nunca fora realizada em Parintins, o conceito de arte aplicado no município mantém o 

expectador na linha contemplativa. Assim a obra Conexões de Fibras inaugura um 



cenário onde obra e expectador dialogam por meio do contato, da intervenção e do 

sentir. 

 

SOCIALIZAÇÃO DE RESULTADOS 

Os resultados das três fases do projeto Amazônia Oriental – performance e 

instalação foram exibidos na Live Conexões de Fibras, realizada no dia 25/04/2021, o 

evento obedeceu criteriosamente às exigências das medidas de proteção orientada 

pela Vigilância Sanitária. 

Assim, os estudos das estampas foram transformados em 10 croquis, 

materializados em figurinos, os quais foram apresentados por modelos performers 

trabalhados pela oficina de performance. 

 

 

 

Figura 3- Instalação Conexões de Fibras. Artistas Glaedson Azevedo e Jr. Fuziel. 
 Foto: Bianca Freitas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 -  Performance núcleo Indiano. Foto: Bianca Freitas 

Figura 5 - Performance núcleo Nipônico. Foto: Bianca Freitas 

Figura 6 - Performance núcleo Amazônico. Foto: Bianca Freitas 



Outro resultado se configura na composição três núcleos coreográficos, 

distribuídos em: Índia, Japão e Amazônia, ação que envolveu pesquisa musical, 

figurino e de movimento para construção da performance coreográfica. 

Figura 7 - Performance Amazônia Oriental. Foto: Bianca Freitas 



 

 

 E um terceiro resultado se constitui da instalação Conexões de Fibras, obra 

que fez da juta a protagonista do fazer artístico. A apresentação visual trilhou os 

caminhos da semente indiana até chegar à linhagem da indústria têxtil e alcançou 

um público de 50 pessoas diretamente. 

Figuras: 8, 9 e 10 - Resultados dos estudos de performance coreográfica. Concepção e coreografia de 
Rodrigo Cabral. Foto: Bianca Freitas 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quarto resultado se configura na realização da Live Conexões de Fibras. O 

evento se constituiu de uma roda de entrevistas com os segmentos de pesquisa e 

produção artística, como recurso de socialização dos processos criativos que 

conduziram os resultados estéticos alcançados e materializados na Live Conexões de 

Fibras. 

 

Figura 12 - Elenco Live Conexões de Fibras. Foto: Bianca Freitas 

 Figura 11 - Obra Conexões de Fibras. Artistas Glaedson Azevedo e Jr. Fuziel. Foto: Bianca Freitas 



CONCLUSÃO 

 A arte é uma área de conhecimento com saberes muito específicos, que 

permitem dialogar com outras áreas de produção do conhecimento humano. Desta 

forma as experiências adquiridas por meio do Projeto Amazônia Oriental – 

performance e instalação configuram a junção desses saberes na construção de um 

resultado artístico, alimentado de referências culturais e históricas, as quais se 

desenvolveram em solo amazônico e assim ajudaram na formatação das concepções 

estéticas encontradas em traços de sons do ambiente social. 
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