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Campo de concentração na Amazônia 
aprisionou japoneses durante 2ª Guerra 

Quando o Brasil decidiu de 
que lado estava na 2ª Guerra 
Mundial e rompeu relações 
diplomáticas com os países 
do Eixo, em 1942, uma par-
cela da população brasileira 
repentinamente passou a ser 
perseguida: imigrantes ale-
mães, japoneses e italianos, e 
seus descendentes.

Em pouco tempo, grande 
parte deles foi enclausurada 
em 11 campos de concentra-
ção espalhados pelo país, cujo 
objetivo era, entre outros, evi-
tar que os imigrantes agissem 
como agentes infiltrados para 
seus países de origem.

Um desses campos, o de 
Tomé-Açu, único localizado 
na região amazônica, se dife-
renciou dos demais por apri-
sionar sobretudo imigrantes 
japoneses. Lá eles viviam sob 
regras rígidas, com raciona-
mento de energia e toque de 
recolher, além de censura de 
correspondências e proibição 
de se agrupar.

A criação do campo de To-
mé-Açu

Até o ano de 1942, a colônia 
japonesa que existia à beira do 
rio Acará, a 200 km de Belém, 
hoje município de Tomé-Açu, 
vivia basicamente do cultivo 
de hortaliças e arroz.

Os primeiros imigrantes 
chegaram em 1929, por meio 
da Companhia Nipônica de 
Plantação (Nantaku), que dis-
punha de terras na região. Ou-
tro importante impulso para 
consolidação da comunidade 
foi a fundação, em 1935, da 
Cooperativa Agrícola do Aca-
rá.

Porém, o desenvolvimento 
da comunidade foi interrom-
pido com a entrada do Brasil 
na guerra.

“O Brasil, muito pressiona-
do pelas relações externas, 
fez ações de contenção dos 
‘inimigos de guerra’, que eram 
os estrangeiros do Eixo - os 
alemães, italianos e japone-
ses”, explica Priscila Perazzo, 
professora e pesquisadora da 

Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul (USCS) 
e autora de Prisioneiros da 
guerra: os “súditos do Eixo” 
nos campos de concentração 
brasileiros.

“Então, o governo decide 
montar campos onde pudesse 
internar pessoas desses paí-
ses”.

Rodeada pela floresta ama-
zônica e acessível somente 
por via fluvial, a comunidade 
japonesa que se formou em 
torno da Nantaku e da Coope-
rativa era uma candidata ideal 
para sediar um desses cam-
pos.

Em 17 de abril de 1942, os 
japoneses perderam o direi-
to aos seus bens, por meio de 
uma declaração de caduci-
dade, e a vila às margens do 
rio Acará foi isolada. Nascia o 
Campo de Concentração de 
Tomé-Açu.

Boa parte das 49 famílias 
que viviam na região, à época, 
eram de agricultores, e tinham 
pouco conhecimento sobre os 
combates que ocorriam em 
sua terra natal. Mesmo assim, 
foram considerados “prisio-
neiros de guerra”, termo ge-
ralmente usado para milita-
res apreendidos em combate, 
mas que, naquele momento, 
também foi usado para civis.

Os números são imprecisos, 
porém estima-se que, durante 
os seus três anos de existência 
do campo, cerca de 480 famí-
lias de japoneses, 32 de ale-

mães e alguns italianos foram 
parar ali.

Ao longo da história, cam-
pos de concentração assumi-
ram diversas formas. No caso 
de Tomé-Açu, a colônia de 
imigrantes foi isolada den-
tro do perímetro do campo. 
As casas, o hospital e outras 
construções comunitárias fo-
ram, do dia para noite, subor-
dinados ao poder do Estado.

Concentração
A rotina no campo de To-

mé-Açu era de privações, ape-
sar de não se comparar à dos 
campos de extermínio da Ale-
manha nazista.

A começar pelo confisco de 
bens dos imigrantes. Livros, 
aparelhos de rádio, armas e 
embarcações foram levados 
por autoridades brasileiras, 
que, por vezes, usufruiam 
desses bens em benefício pró-
prio.

Cortar a comunicação dos 
imigrantes com o mundo ex-
terior era uma prioridade do 
governo brasileiro. Corres-
pondências eram censuradas 
nas agências de correio de Be-
lém e, “se havia denúncia de 
que alguém estava ouvindo a 
rádio do Japão, por exemplo, 
certamente a polícia bateria 
na porta daquelas pessoas e 
elas teriam sérios problemas”, 
diz Perazzo.

Tampouco era permitido 
se reunir com os outros habi-
tantes do campo. “As pessoas 

eram vigiadas diariamente pe-
las forças policiais locais para 
não se comunicarem umas 
com as outras. Caso fossem 
pegas com tal prática, seriam 
penalizadas”, explica Elton 
Sousa, professor e pesquisa-
dor da Universidade Federal 
do Pará (UFPA) e coautor do li-
vro e documentário Por terra, 
céu e mar: histórias e memó-
rias da Segunda Guerra Mun-
dial na Amazônia.

O fim da guerra
A clausura durou até 1945, 

quando os campos foram ex-
tintos após a decretação do 
fim da guerra. Mas as conse-
quências do período de perse-
guição perduraram por déca-
das.

Estigmatizados e empobre-
cidos, muitos imigrantes ti-
veram dificuldade para con-
seguir empregos ou tocar 
negócios próprios.

“Depois que acabou a guer-
ra, o governo liberou essas 
pessoas como se não tives-
se tido responsabilidade ne-
nhuma pela desmontagem da 
vida delas”, explica Perazzo.

“Elas não voltaram para seus 
países de origem. Ou eram 
imigrantes já estabelecidos 
no Brasil ou pessoas que não 
tiveram condição de retorno, 
então, buscaram a vida de ou-
tra maneira”.

Combalida pelo período 
de reclusão, a Tomé-Açu do 
pós-guerra oferecia poucas 
perspectivas para os colonos, 
razão pela qual muitos deles 
deixaram a região. “Eles foram 
para Belém, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná”, relembra 
Yamada.

“Todo mundo ajudou com 
um pouco de dinheiro, dentro 
das suas possibilidades, para 
eles conseguirem sobreviver”.

Alguns anos mais tarde, 
entretanto, a cidade deco-
lou economicamente com o 
boom da pimenta-do-reino, 
chegando a ser a maior pro-
dutora mundial da commodi-
ty. Via. BBC Brasil


