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 Os bolsistas do Memorial trabalham com o objetivo de preservar dados históricos e culturais 

japoneses assim como realizar as atividades de ações educativas junto à comunidade dentro e fora do 

âmbito acadêmico assim como realizar atividades administrativas e museológicas do Memorial. Suas 

participações no programa consistem em salvaguardar documentos, fotos, objetos dentre outros registros 

sobre a imigração japonesa, bem como disponibilizar os mesmos para pesquisa e promover a divulgação 

da cultura japonesa através de seminários, exposições, oficinas e outras atividades.  

O Memorial de Imigração e Cultura Japonesa também é um espaço para exposições, discussões e 

desenvolvimento de projetos relacionados à imigração japonesa, de modo que contribui para os 

pesquisadores consultarem os acervos para os seus trabalhos. Desta forma, muitos alunos de graduação, 

mesmo desta universidade ou de fora, vêm procurar os dados e informações para realizar os trabalhos de 

conclusão do curso, o chamado TCC ou outras atividades de pesquisa. 

Em relação a acervos existentes, atualmente está sendo catalogados os livros, revistas e 

documentos, escritos na sua maioria em japonês, doados pela comunidade japonesa. A tarefa requer muita 

paciência e trabalho de pesquisa, desde classificação de conteúdo como própria escrita pois muitos deles, 

justamente por serem antigos, ainda estão escritos com grafia antiga, o que torna a atividade ainda mais 

importante. O escaneamento de livros antigos e raros facilita seu acesso ao público e evita a degradação 

dos mesmos pelo manuseio. O material escaneado será disponibilizado através do site 

www.ufrgs.br/memorialjapao em breve, considerando o tempo de publicação e o status de domínio 

público. Igualmente, como ação educativa oferece periodicamente espaços para divulgação da língua e 

cultura japonesa, considerando a influente presença da comunidade japonesa no Rio Grande do Sul. 

Assim, periodicamente se realiza os mini-cursos de cultura e língua japonesa como oficina de furoshiki, 

mini-curso de origami e de língua japonesa e também exposições, com colaboração de outras instituições 

externas ligadas ao Japão, fomentando a integração. 

Este ano, as instituições municipais como Charqueadas e Ivoti solicitaram a realização de mini-

curso de origami para os idosos e as crianças carentes da região e público em geral, o qual houve 

participação do aluno de graduação, de ex-aluna da própria UFRGS funcionária na Biblioteca Municipal 

de Charqueadas, em julho, o que reafirma a importância da ação deste projeto. Ainda, como atividade de 

projeto vinculado ao programa, o Memorial desenvolve ações  junto a Brigada Militar do estado do RS o 

curso de Karatê visando a humanização do pessoal que atuam na segurança pública do estado. Nesse ano 

letivo, ao completar sete anos de existência do Memorial, reafirma o seu objetivo que é salvaguardar a 

memória dos imigrantes, difundir a cultura japonesa com participação de alunos graduandos do curso de 

japonês e demais estudantes assim como colaborar na pesquisa da comunidade acadêmica e demais 

participantes. 


