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Uma joint venture envolvida em reunião online com associações Okinawa no exterior visando a 

realização do 7ª Festival Mundial de Uchinanchu 

◇Associação de Cooperação Internacional do Japão (JOCA) 

◇Associação Mundial de Jovens Uchinanchu (WYUA) 
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Capítulo 1 Visão geral da iniciativa 

１－１ Visão geral da iniciativa 

（１）Objetivo 

A presente iniciativa foi implementada com o objetivo de discutir, fazendo o uso de sistema de 

videoconferência, sobre a importância e a maneira ideal de realizar o 7º Festival Mundial Uchinanchu" 

(doravante denominado "Festival"), bem como sua gestão nessa era durante e também após a pandemia do 

novo coronavírus. A ideia é fomentar o ímpeto entre os participantes do Festival, fazendo com que as 

associações Okinawa envolvidas discutam ao vivo, ouçam opiniões sobre questões e contramedidas, reflitam 

sobre a gestão do Festival e divulguem as linhas de discussão em vários idiomas.  

 

（２） Associações Okinawa participantes  

Associação Okinawa do Havaí, Centro Okinawense en la Argentina, Associação Okinawa Kenjin do Brasil 

 

１－２ Resumo geral  

O objetivo da presente iniciativa é ouvir as opiniões das associações Okinawa no exterior sobre a gestão do 

Festival na pandemia do novo coronavírus, confirmando, dessa forma, a importância do 7º Festival Mundial 

Uchinanchu, adiado por um ano devido à pandemia. Duas reuniões foram realizadas para cada país (Havaí 

[EUA], Brasil e Argentina) contando com a participação de uma ampla gama de pessoas na faixa dos 20 aos 

80 anos, incluindo executivos das Associações Okinawa, embaixadores da boa vontade e ex-bolsistas de kenpi 

e das cidades. Além disso, solicitamos a participação não só de pessoas vivendo na capital do país, mas também 

de várias outras regiões, tomando, dessa forma, o cuidado de reduzir a lacuna de informação entre as regiões. 

O conhecimento sobre o Festival varia de país para país e, por isso, foi possível reconhecer que se faz necessária 

uma abordagem específica para cada país. Para citar como exemplo, no Havaí, o Festival é bastante conhecido. 

Entre os jovens, a opinião predominante foi a de que muitos jovens participariam se não fosse por motivos 

como despesas de viagem. Por outro lado, em uma região da Argentina, não se tem ideia do tipo de atividades 

que são realizadas no Festival. Ficou claro que os desafios variam não apenas entre gerações, mas também por 

país ou região. 

No entanto, durante as duas reuniões, todos os participantes concordaram sobre a importância do Festival e 

de continuá-lo. Várias ideias para o próximo evento foram apresentadas uma após a outra. Se a informação e 

a experiência forem devidamente repassadas, será possível fortalecer ainda mais a sucessão da rede Uchina 

para a próxima geração e pode-se dizer que as reuniões reafirmaram a importância da conscientização e dos 

métodos. No futuro, através do compartilhamento de opiniões, questões e propostas apresentadas nesta 

reunião com as partes interessadas e trabalhando em conjunto com a província de Okinawa como um todo e 

com associações culturais no exterior, tem-se a convicção de que é possível criar um movimento para o sucesso 

do próximo Festival. 
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Capítulo 2  Conteúdo das reuniões 

 ２－１ Programa (comum aos três países) 

Primeira reunião 

 Programa Conteúdo 

1 Discurso de abertura Explicação sobre a finalidade desta deste projeto  

2 Apresentação dos 
participantes  

Apresentação dos participantes, facilitador e a equipe 

3 Explicação sobre os eventos 
anteriores  

Apresentação do vídeo do 6°Festival Mundial Uchinanchu 

4 Discussão em grupo e 
compartilhamento de ideias 

Lembranças da participação dos eventos anteriores 

Significado do Festival Uchinanchu 

5 Compartilhamento de 

mensagens para as próximas 
gerações de Okinawa 

Apresentação do vídeo “Dear Okinawa – com muito amor das 

pessoas que amam Okinawa”  

6 Discussão em grupo e 
compartilhamento de ideias 

O que queremos que os jovens uchinanchu deem valor 

Coisas importantes que se adquire no Festival 

7 Considerações finais Impressões gerais sobre a reunião 

 

Segunda reunião 

 Programa Conteúdo 

1 Discurso de abertura Explicação sobre a finalidade desta deste projeto  

2 Apresentação dos 
participantes  

Apresentação dos participantes, facilitador e a equipe 

3 Recapitulação Recapitulação da primeira reunião online 

4 Discussão em grupo e 
compartilhamento de 

ideias 

O que se espera de Okinawa 

Qual o melhor programa e conteúdo a se elaborar para cumprir 
as expectativas que se tem do Festival e faça com que essa 
geração queira participar? 

5 Discussão em grupo e 
compartilhamento de 

ideias 

O que as associações no exterior podem fazer? 

Se você fosse planejar um programa no seu país, que tipo de 
programa faria para instigar interesse nas pessoas?  

6 Comprometimento pessoal O que você pode fazer individualmente até o Festival? O que 
gostaria de fazer individualmente?  

7 Impressão geral Compartilhamento da impressão sobre a reunião 

8 Discurso de encerramento Resumo e agradecimentos 
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２－２ Lista de participantes 

Argentina 

 Organização Participou do evento? 

1 Presidente da COA Sim 

2 Diretor da COA Sim 

３ Embaixador da Boa Vontade de Okinawa Sim 

４ Okiryukai – Ex-bolsista kenpi Sim 

５ 
Associação de Okinawa-shi em Argentina-Ex-presidente e ex diretor da 

COA 
Não 

６ Embaixador da Boa Vontade de Okinawa em Córdoba Sim 

７ Córdoba – Ex-bolsista de Kitanakagusuku-son Não 

８ Córdoba Não 

９ Córdoba Não 

1０ Molon Estudante de pós-graduação da Universidade de Tsukuba Sim 

 

Brasil 

 Organização  Participou do evento? 

1 Diretor da Associação Okinawa Sim 

2 Embaixador da Boa Vontade de Okinawa Sim 

3 Embaixador da Boa Vontade de Okinawa Sim 

4 Embaixador da Boa Vontade de Okinawa Sim 

5 Urizun – Círculo de Ex-Bolsistas de Okinawa Sim 

6 Urizun – Círculo de Ex-Bolsistas de Okinawa Não 

7 Urizun – Círculo de Ex-Bolsistas de Okinawa Sim 

8 Urizun – Círculo de Ex-Bolsistas de Okinawa (em Araraquara) Sim 

9 Presidente da Associação Okinawa de Londrina Sim 

10 Bolsista online da JICA Okinawa Não 

 

Havaí 

 Organização  Participou do evento? 

1 Presidente da Associação Okinawa (2020) Sim 

2 Presidente da Associação Okinawa (2021) Sim 

3 Presidente da Associação Okinawa (2022) Sim 

4 Presidente da Associação Okinawa (2019) Não 

5 Embaixador da Boa Vontade de Okinawa Sim 

6 Embaixador da Boa Vontade de Okinawa Sim 

7 Embaixador da Boa Vontade de Okinawa Sim 

8 Vice-presidente da Young Okinawans of Hawaii Não 

9 Ex-presidente da Shinka Sim 

10 Shinka Não 
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２－３ Primeira reunião  

Iniciou-se a reunião em um ambiente tranquilo com cumprimento mútuo entre os participantes, que assistiram 

ao vídeo do 6º Festival Mundial Uchinanchu para se ter uma visão geral do evento. Muitos dos participantes 

reconheceram pessoas que estiveram lá, fazendo comentários de maneira amigável. No momento de falar sobre 

as lembranças do Festival, faltou tempo para que todos pudessem relatar suas histórias. Contudo, foi um 

momento em que todos, especialmente os participantes idosos, puderam compartilhar seus sentimentos por 

Okinawa. No decorrer das pautas, foi discutido o que se pode obter através do Festival e os participantes 

assistiram ao "Dear Okinawa", vídeo que reúne mensagens de vídeo de todo o mundo. Foi possível confirmar 

os laços com os quais queremos nos conectar com a próxima geração e o orgulho de ser Uchinanchu que se 

deseja transmitir. 

 

（１）Argentina 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As lembranças dos eventos anteriores eram inúmeras, porém o que todas elas tinham em comum era a ideia 

de que havia uma grande família Uchinanchu não apenas na Argentina, mas em todo o mundo. Além disso, é 

importante que cada coração se orgulhe de ser uchinanchu e o lugar apropriado em que se pode sentir esse 

orgulho é o Festival Uchinanchu. A mensagem comum é a de valorizar as raízes e ir pelo menos uma vez a 

Okinawa. 
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（２）Brasil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cerimônia de abertura e o desfile foram os eventos mais memoráveis do Festival. Foi expressa a opinião de 

que seria desejável que mais pessoas continuassem realizando o evento e, dessa forma, criassem mais 

oportunidades de conversar com os cidadãos da província e com uchinanchus ao redor do mundo. Um dos 

participantes que esteve presente no 6º Festival expressou emocionado que o Festival lhe proporcionou uma 

oportunidade de passar tempo com a sua falecida família. 

O Urizunkai (grupo de ex-bolsistas) apresentou um exemplo em que um vídeo sobre a cultura de 

Okinawa no YouTube em 2020 que obteve muito engajamento. Percebeu-se que era necessário adaptar a 

abordagem à geração mais jovem de acordo com a época atual.  

 

 

（３）Havaí 
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A opinião predominante foi a de que esperam um torneio em que pudessem participar não apenas aquelas 

pessoas de sangue okinawano, como também pessoas que não têm relação mas amam Okinawa. Uma vez que, 

dependendo da pessoa, o número de participação difere, é necessário apresentar vários programas levando em 

consideração a cultura e educação. Os participantes também enfatizaram a importância da participação dos 

jovens e que a cerimônia de boas-vindas dos municípios deveria ser realizada continuadamente porque 

configura-se em uma boa oportunidade para pessoas com as mesmas raízes, não só do Havaí, mas também de 

todos os países, interagirem entre si.  

 

２－４ Segunda reunião  

No final da primeira reunião, os participantes foram convidados a discutir sobre programas dos quais se deseja 

participar e planejar para o 7ª Festival e, além disso, discutiu-se o que se espera do lado de Okinawa e o que o 

lado do exterior deseja planejar. As opiniões sobre o tema diferiram consideravelmente de país para país. 

Nesta ocasião, alunos da província participaram como observadores e, enquanto se tomava notas da reunião, 

foi uma oportunidade de sentir e conhecer os sentimentos de Uchinanchu ao redor do mundo 

Como muitas ideias surgiram nas reuniões com cada país, um resumo de tudo pode ser encontrado no 

documento anexo. 

 

（１）Argentina 

  

Como uma proposta concreta, surgiu a ideia de transmitir o Festival pelo Instagram LIVE através de um 

influencer de ascendência japonesa em esteja morando em Okinawa. É importante que os vídeos sejam curtos 

para que os jovens não fiquem entediados e fazer com que os influencers vindos de diferentes países façam 

transmissão em sua respectiva língua para o público do seu país. 

Embora a cultura de Okinawa esteja sendo transmitida em cada lugar, é muito importante observar que ir para 

Okinawa é fundamental. Por esse motivo, foi expresso o desejo de que Festival continue sem interrupção. 

Como o período de uma vez a cada cinco anos foi considerada longa, houve o pedido de realizar o evento a um 

período um pouco mais curto. Também, deseja-se que Okinawa continue a enviar representantes da Rede 

Uchina continuadamente.  
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（２）Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo do ponto de vista de buscar abranger também pessoas que normalmente não participam da 

comunidade uchinanchu de seu país, houve sugestões de elaborar um programa de alimentação ao ar livre para 

aproveitar ao máximo a natureza de Okinawa e discussões voltadas para os jovens 

Além disso, devido à influência do Corona, a pessoas têm trabalhado e participado de aulas à distância e, por 

esse motivo, as pessoas têm se encontrado mais comumente num estado de fadiga associado a esse novo estilo 

de vida no Brasil. Portanto, se for planejar eventos online, foi observado que é importante abordar um 

conteúdo que seja mais fácil e leve de se desfrutar. Também houve o desejo de se formar um grupo de jovens 

com a finalidade de participar do próximo Festival, com o objetivo de despertar o interesse em outros jovens 

e, assim, aumentar o número de participantes. 

 

（３）Havaí 

 

Na discussão em grupo por geração, foi expressa a opinião de que, ao promover o artesanato de Okinawa e 

produtos especiais de cada cidade da província, mais pessoas possam vir a participar do evento. Além disso, é 

importante construir oportunidades de aprender com mais profundidade sobre a cultura de Okinawa, como o 

culto aos ancestrais de Okinawa e o Uchinaguchi. Mais especificamente, um programa para interagir com 

hobbies comuns, como surf e esportes náuticos ampliaria ainda mais os laços dos jovens Uchinanchu no mundo, 

e, no Havaí, com relação ao calendário lunar. há poucas oportunidades de entrar em contato com os eventos 

anuais de Okinawa, por isso, seria interessante incluir no Festival eventos como o haarii e o sumô de Okinawa 

Sumo. 
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※Comprometimentos de cada participante feitos no Mentimeter 

Foi pedido aos participantes que contribuíssem com alguma coisa para se comprometer a realizar no festival. 

Poderia ser qualquer coisa do tipo: "compartilhar e herdar a cultura de Okinawa", "aprender mais sobre a 

cultura de Okinawa”, “experimentar a cozinha local, visitar a família e amigos" "aprender mais sobre os 

costumes e história de Okinawa”, “conectar-se às gerações anteriores" etc. 

A contribuição de cada participante está ilustrada abaixo. 

 

 

[Argentina] 

 

[Brasil] 

 

 

A continuaciòn manifestò la 

importancia de la enseñanza del 

uchinaguchi.  Santiago Higa 

 

 

  



9 

 

[Havaí] 

 

 

  



Modo Conteúdo País

Realizar uma exposição com desenhos feitos por crianças do mundo inteiro cujo tema é Okinawa Argentina

Realizar um concurso de design com o tema "identidade okinawana" Argentina

Pesquisa sobre identidade okinawana (formulário já disponível) Argentina

Podcast uchinanchu Argentina

Uma conversa descontraída (yuntakukai) tomando awamori (tópicos simples e agradáveis) Havaí

Apreciação de vídeos e filmes com troca de opiniões Havaí

Intercâmbio através de aplicativos de jogos (Kahoot etc.) Havaí

Apresentação sobre cada cidade da província Havaí, Argentina

Intercâmbio através de hobbies e interesses comuns (negócios, estudo, esportes etc.) Havaí

Realizar cursos de bingata e artes tradicionais concedendo certificados Argentina

Realizar cursos de língua de Okinawa (uchinaaguchi), história e cultura de Okinawa, situação das
bases americanas, sanshin, dança tradicional, tootoomee e outros voltados também para pessoas nã
o só da província, mas do país inteiro.

Argentina

Assuntos relacionados a negócios (criar um ambiente que incentive o contato mesmo após o
Festival)

Brasil

Criar animes voltados par crianças com base no conteúdo estudado pelos bolsistas. Exibir em vários
idiomas.

Argentina

Criação de um museu virtual com exposição de obras com o tema Japão por vários artistas. Argentina

Incluir legendas na exibição de vídeos (inglês, espanhol, português etc.) Havaí

Exibir paisagens de Okinawa como monumentos, vista das cidades, kokusai doori, o mar etc. Argentina

Realizar concertos e shows de grande impacto (como Begin) Brasil

Transmissão ao vivo do festival por influencers de diferentes países. Realizar a transmissão durante
o Festival e informar sobre os horários dos eventos, dos cursos, das apresentações e lugares turí
sticos.

Argentina

Criar um grupo de jovens com vistas ao Festival de 2022 Brasil

Realização de homestay Argentina

Continuar a apresentar artes tradicionais como dança no Teatro Nacional de Okinawa Brasil, Argentina

Realização de pique-niques e beach parties Brasil

Realizar eventos mesclando a cultura de vários países com a cultura de Okinawa Brasil

Promover o artesanato de Okinawa e produtos típicos de cada cidade Havaí

Oferecer suporte e informação para pesquisar sobre as raízes e buscar parentes Havaí

Convidar participates para festas de boas-vindas (home coming party) Havaí

Realização de eventos esportivos Havaí

Criar oportunidades para experimentar eventos de Okinawa (haarii e sumô de Okinawa), mesmo
sendo fora de época.

Havaí

Aceitação de estudantes intercambistas estrangeiros Havaí, Argentina

Caso se realize a cúpula dos jovens, a cerimônia de abertura e o desfile como webinar online, que se
faça de modo que pessoas do mundo inteiro possam participar

Havaí

Realização de concursos de oratória em língua okinawana Argentina

6
Realizado no
exterior

Criação de esquemas de intercâmbio que permitam que gerações jovens de Okinawa visitem países
da América do Sul (como por exemplo, programas de homestay e recebimento pelas associações
Okinawa)

Argentina

É importante buscar envolver pessoas de descendência okinawana que não participam de associaçõ
es ou grupos (eisaa e sanshin)

Brasil

Queremos que a província tenha a iniciativa de apresentar uma versão preliminar do programa para
que, posteriormente, os uchinanchu no exterior possam contribuir com ideias adicionais.

Brasil

O propósito e significado do Festival dever ser claramente comunicado durante a realização de pré-
eventos

Brasil

Deve-se promover o Festival fazendo uso de diferentes formas e lugares (por exemplo, exibir
performances de dança tradicional de Ryukyu feitas por grupos de vários países)

Brasil

As cerimônias de abertura e encerramento deveriam incluir mais artes tradicionais de Okinawa e
serem transmitidas online.

Havaí

Deseja-se receber suporte financeiro Havaí, Brasil

As informações sobre o Festival são escassas em outras regiões. Muito provavelmente mais pessoas
participariam se o Festival fosse mais ativamente divulgado.

Argentina

7
Outros (incluindo
problemas)

Anexo : Lista de tópicos sugeridos pelas associações

1
Online
(Intercâmbio)

2
Online
(Curso)

3 YouTube (vídeo)

4 Redes sociais

5
Realizado em
Okinawa


