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A migração estrangeira em 
nosso país tem merecido 
pouca atenção da antropolo
gia e sociologia brasileiras, 
notadamente da sociologia, 
se levarmos em considera
ção que o grande fluxo migra
tório que começou nos finais 
do século XIX é responsável 
por expressivas, profundas e 
revolucionárias mudanças 
em múltiplos planos da nos
sa sociedade. Os fatores res
ponsáveis por essa relativa 
negligência por tema tão pal
pitante vão desde alegadas 
inadequações teóricas até a 
idéia paralisante de que a imi
gração é algo que pertence ao 
passado e como tal seu estu
do deveria entrar na pauta da 
História. 

A tese da antropóloga, Profa. 
Chiyoko Mita, admiravelmen-
te sintetizada pelo seu prefa-
ciador, Prof. Dr. Sedi Hirano, 
demonstra o interesse - his
tórico e atual - de um proces
so que ao longo dos anos 
vem se desdobrando em no
vas faces ajudando a montar, 
a seu modo, a sociedade 
pluri-étnica brasileira. Esse 
desdobramento não é line
ar. É um desdobramento feito 
de avanços e recuos, idas e 
vindas, compondo uma dinâ
mica impossível de se prever 
porque é a dinâmica desen
cadeada pelo ajustamento de 

grupos diferentes numa or-
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PREFÁCIO 

BASTOS: UMA COMUNIDADE ULTRAMARINA 
JAPONESA? 

Bastos: Uma Comunidade Étnica Japonesa no Brasil, de autoria 
de Chiyoko Mita, foi apresentada, originariamente, como tese de dou
torado ao Departamento de Ciências Sociais (Antropologia Social) da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo, em 1986, sob a orientação lúcida e segura do Professor 
Doutor João Batista Borges Pereira. 

Chiyoko Mita, professora da renomada Universidade de Sofia, 
sediada em Tóquio, no Japão, estuda a implantação da Colônia Bas
tos no Estado de São Paulo, reconstruindo a sua organização social, a 
vida material e o mundo das representações mentais. 

Inicialmente, traça as linhas básicas da política emigratória im-
perialista do Estado Moderno japonês, quais sejam, o plano delibera
do de diminuir o excedente populacional, de aumentar o fluxo de cir
culação de capital e de mercadorias, e de amealhar experiências e co
nhecimentos técnicos de produção e de trabalho em outros países para 
potenciar a política nipônica de colonização expansionista. 

Em seguida, a autora procura descrever a entrada do Japão no 
espaço econômico internacional aberto pelo capitalismo concorrencial 
ocidental, quando o Império do Sol Nascente ousou tornar-se uma 
grande potência imperialista da Ásia. 

O instrumento de afirmação desta vontade de potência, entre 
muitos outros, foi a política de implantação de colônias no exterior, 
que se configuraria como uma espécie de extensão do território japo
nês no além-mar. Esta orientação transformou a política de emigração 
japonesa num empreendimento estatal, oferecendo aos emigrantes 
proteção e patrocínio do governo. Os projetos de colonização eram 
precedidos de estudos e de pesquisas para definir as áreas estratégicas 



a serem ocupadas pelos emigrantes japoneses, como no caso do Méxi
co, em 1895/1897. 

A expansão imperialista japonesa, planejada pelo Estado Impe-
rial-Militar do Japão, segundo Mita, consolidou-se com a colonização 
da Coréia, em 1910, e com a ocupação massiva da Manchúria, a partir 
de 1932. Estas duas colonizações confirmavam a hegemonia político-
militar e econômica do imperialismo japonês na Ásia. 

A imigração japonesa que se iniciara em Guam e seguiu para o 
Havaí, em 1868, chegou à Califórnia no ano seguinte. Neste Estado 
dos Estados Unidos, os emigrantes de Aizu-Wakamatsu da Província 
de Fukushima do Japão, formados em sua maioria por guerreiros 
samurais de baixa hierarquia, fundaram a Colônia Wakamatsu (God 
Hill) visando cultivar chá e bicho de seda. Esta foi a primeira imigração 
coletiva de japoneses, com a finalidade de criar colônia, que antece
deu em 30 anos a experiência em Chiapas, no México, que resultou 
em fracasso. 

Somente em 1908, veio ao Brasil a primeira leva de 781 imi
grantes japoneses para trabalhar como assalariados em fazendas de 
café no Estado de São Paulo. A professora Chiyoko Mita descreve as 
várias fases da imigração japonesa para o Brasil, aprofundando-se na 
análise da estatização de empresas de emigração japonesa, logo após 
a Primeira Grande Guerra Mundial, que resultou na política de promo
ção e financiamento da emigração japonesa para o Brasil, implantada 
pelo Governo Imperial Japonês, em 1924. 

Deve-se relembrar que a primeira colônia planejada para futuros 
pequenos proprietários autônomos de imigrantes japoneses foi instala
da em Iguape, em 1913, dotada de uma infra-estrutura invejável para 
a época: ambulatório médico, escola, fábrica de beneficiamento de ar
roz, postos de venda de mantimentos, alojamentos para hospedar imi
grantes, etc. Estes equipamentos foram implantados pela companhia 
japonesa de emigração denominada Brasil Takushoku Kabushiki Kaisha, 
que se transformou, quatro anos depois, em Kaigai Kogyo Kabushiki 
Kaisha (K.K.K.K.). A maioria das colônias japonesas no Brasil foram 
planejadas e povoadas no decorrer dos anos vinte. Muitas delas foram 
empreendidas por governos provinciais japoneses, com forte apoio do 
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Estado Imperial-Militar nipônico, como por exemplo, as Colônias Alian
ças. Dentre muitas colônias planejadas pelo governo japonês, Bastos é 
um exemplar típico do empreendimento expansionista imperialista do 
capitalismo estatal-militar. 

A ocupação racionalmente planejada de espaços territoriais por 
um grupo étnico homogêneo, que formava uma comunidade cultural, 
lingüística e religiosa, resultou no desenvolvimento de colônias de po
voamento e de exploração agro-industrial, com características singula
res no Brasil, que transformaram-se numa extensão das comunidades 
rurais provinciais do Japão, repetindo, mutatis mutandis, o mesmo mo
delo de planejamento comunitário. Conseqüentemente, os traços do
minantes da cultura material e simbólica das comunidades de origem 
foram reconstruídos e mantidos, constituindo-se estas colônias implan
tadas no Brasil, num modelo típico de comunidade étnica japonesa. 
Estas características solidificaram-se devido à quase ausência das insti
tuições sociais, culturais e políticas brasileiras nestas áreas; o que con
tribuiu para que estas comunidades mantivessem os contornos institu
cionais de origem, tornando-se uma província ou uma comunidade 
ultramarina japonesa. Portanto, em termos econômicos, toda produ
ção de algodão, fios de seda e de outras matérias-primas era exportada 
para o Japão. 

Esta condição de descendência comum, sedimentada por senti
mentos atados à tradição ancestral, tonificados por fortes emoções de 
"pertinência à raça", constrói, no pensamento subjetivo do imigrante 
japonês, o ideário mental de que todo grupo étnico compartilha um 
grande destino comum. Cada um destes imigrantes considerava-se um 
ator destinado a contribuir para a formação deste grande futuro, em 
que o Japão estabeleceria a Nova Ordem na Ásia Oriental. Assim, o 
contexto revitalizava o sentimento de pertinência ao espírito japonês 
(yamato damashi). 

Não apenas o Estado e as províncias, mas também as empresas 
de emigrantes e as instituições estatais que os apoiavam, louvavam a 
tradição, os valores ancestrais, o culto ao imperador e as datas festivas 
do Japão; país para o qual um dia eles retornariam vitoriosos e realiza
dos. 
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Em outras palavras, os imigrantes consideravam-se súditos do 
imperador, a quem devotavam apaixonada lealdade. Os grandes mi
tos heróicos, as lendas, os fantasmas, os demônios, as figuras folclóri
cas, os cantos, os cânticos e as canções de ninar, os arquétipos e os 
códigos de honra estavam na Terra de Yamato. 

Deste modo, as escolas instaladas nas colônias também obede
ciam ao modelo japonês e eram subvencionadas e orientadas por orga
nismos estatais japoneses: os livros, os programas didáticos, as cartilhas 
e até alguns professores vinham do Japão. E através da família e da 
escola que se perpetuava a comunidade de língua e os valores culturais. 

Em relação ao matrimônio, prevalecia a regra do casamento en-
dogâmico, que preservava os traços fundamentais da comunidade ét
nica. A endogamia era alimentada pelo sonho de regresso à terra na
tal, que a maioria dos japoneses acalentava. A educação os preparava 
para a realização deste ideal. 

A partir da década de 30, as primeiras vozes levantaram-se con
tra a imigração japonesa, tais como as de Luis Carlos Prestes, Oliveira 
Viana e tantos outros que consideravam a colonização japonesa uma 
espécie de ocupação militarmente organizada. Mais ainda, compara
vam os japoneses ao enxofre: insolúvel ou inassimilável. Isto resultou, 
em 1934, no estabelecimento de quotas para a imigração japonesa, o 
que restringiu a sua entrada no Brasil. 

Nesta mesma época, a política de imigração brasileira passou a 
se preocupar com a assimilação e miscigenação dos estrangeiros. Com 
a implantação da política assimilacionista, o ensino da língua estran
geira passou a ser suprimido. Em 1937, proibiu-se o ensino de línguas 
estrangeiras na zona rural para menores de 14 anos. Todas as escolas 
japonesas e a sua direção transformaram-se, em 1938, em escolas bra
sileiras. A partir de então, as colônias japonesas foram objetos de cons
tantes visitas de autoridades brasileiras. Isto provocou, segundo Mita, 
uma forte reação. 

Os japoneses tentaram preservar as instituições forjadoras de iden
tidade cultural e nacional. Para os japoneses residentes nas colônias, a 
proibição do ensino da língua japonesa representava a destruição da 
"raça" e do espírito japonês. Estas medidas adotadas pelo governo 
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brasileiro reforçaram o rápido crescimento do movimento de retorno à 
terra natal, o único caminho que os libertaria deste terrível sofrimento 
e angústia. 

No entanto, com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, o 
projeto de regresso ficou provisoriamente bloqueado. As elites intelec
tuais fascistas e militares japonesas afirmaram, apoiadas na teoria Daitoa 
Kyoeiken (a Esfera da Co-Prosperidade da Grande Ásia Oriental) que 
as "nações dos brancos", que oprimiam e dominavam as pequenas 
nações, em nome do "liberalismo-humanismo falsos", levavam confu
são ao mundo. Segundo Maeyama, citado por Mita, os imigrantes ja
poneses que vieram antes da Segunda Grande Guerra consideravam-
se "hóspedes" da sociedade brasileira, não se colocando, em nenhum 
momento, como membros reais e formais dela, não desejando por isso 
interferir na sua vida política nacional. Terminada a guerra, o teórico 
do fascismo japonês, residente no Brasil, assumiu uma função impor
tante na organização terrorista denominada Shindo Renmei (a Liga do 
Caminho dos Súditos). 

Os capítulos finais abordam o período mais penoso e crítico para 
os japoneses da Colônia Bastos, de 1938 até a década de 50, quando 
a BRATAC (empresa japonesa de colonização) inicia o processo de 
autonomização, passando as várias instituições que controlava para a 
Cooperativa Agrícola de Bastos, com a exceção da fábrica de fiação de 
seda que se tornou Fiação de Seda Bratac, em 1941. 

Com o início da Segunda Guerra Mundial no final deste ano, os 
bens dos súditos do eixo são congelados. A produção do algodão pra
ticamente chega ao fim em 1943, provocando a saída de inúmeros 
colonos japoneses de Bastos. Os que ficaram intensificaram o cultivo 
da sericultura e da menta, devido ao aumento do preço destes produ
tos no mercado internacional. Ambos os produtos eram exportados 
para os países aliados, que utilizavam o fio de seda para a fabricação 
de pára-quedas e a menta para produção de explosivos. Em conse
qüência, os produtores destas mercadorias foram hostilizados por or
ganizações secretas terroristas japonesas. 

Tais grupos nacionalistas japoneses começaram a difundir que 
os agricultores japoneses que produziam fios de seda e menta eram 
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traidores da pátria do sol nascente. Esta situação causou sensação de 
desconforto e grande confusão mental nestes agricultores. Isto porque 
"entre o sentimento étnico e a situação financeira ficaram num impas
se". Ao mesmo tempo, no suceder dos dias, começaram a ocorrer in
cêndios em ranchos que cultivavam os referidos produtos. 

Estes acontecimentos eram aplaudidos pelos imigrantes, que tor
ciam para que os responsáveis por tais ações terroristas não fossem 
condenados e presos pelas autoridades brasileiras. No entanto, os pro
dutores japoneses, vítimas destes incidentes, que haviam optado pela 
sobrevivência econômica, mesmo que em detrimento ao Japão, fica
ram revoltados, ocasionando o início de uma cisão entre os imigrantes. 

Este quadro, extremamente confuso e paradoxal, propiciou o 
surgimento da organização secreta e terrorista Shindo Renmei (a Liga 
do Caminho dos Súditos), uma das mais importantes dentre várias 
outras associações secretas que apareceram com o objetivo de reorga
nizar e revitalizar o espírito da nacionalidade japonesa. Esta liga, se
gundo a professora Mita, chegou a incorporar aproximadamente 100 
mil súditos residentes no Brasil, havendo entre eles inúmeros ex-ofici
ais aposentados do Japão Imperial. A Shindo Renmei preconizava fi
delidade à figura mitológica do Imperador e a lealdade à pátria, bus
cando inculcar valores nacionais japoneses na estrutura mental dos 
colonos. Segundo esta organização, reinava entre os japoneses imi
grantes desordem e indiferença à sorte do Japão na Guerra. 

Para a Shindo Renmei, a rendição na guerra significava a des
truição do espírito da "raça japonesa", pois os japoneses cultuavam o 
Imperador como uma divindade invencível. 

Portanto, embora o Japão já estivesse derrotado, os membros da 
Shindo Renmei reconstruíram no imaginário onírico a representação 
subjetiva e mental de uma pátria forte e vitoriosa, em que os ideais 
culturais permaneceram invioláveis. Com isso, eles poderiam continuar 
acalentando o sonho de um dia retornar à pátria grandiosa. O Japão 
derrotado seria a destruição do sonho de regresso à pátria amada. 

Por ter adotado uma ética de insana lealdade, por ter alimentado 
um sentimento de ensandecido nacionalismo étnico, por ter professa
do uma crença de extrema irracionalidade, os membros da Shindo 
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Renmei implantaram o terrorismo e o desassossego no seio da colônia 
japonesa, que se dividiu entre uitoristas (kachi gummi) e realistas/ 

derrotistas (make gummi). Eles eram patriotas patológicos que tenta
ram congelar a história. 

Alguns destes imigrantes foram condenados como terroristas por 
assassinato pelo Estado brasileiro e, posteriormente, repatriados. No 
tão aguardado retorno, a grande pátria utopicamente idealizada não 
existia, mas havia um Japão derrotado, destruído e militarmente ocu
pado. Os repatriados foram considerados atrasados e ignorantes, figu
ras anacrônicas, ridicularizados e humilhados pela opinião pública ja
ponesa. Esta é a tragédia tresloucada do nacionalismo patológico da
queles que assumiram valores como uma missão sagrada. 

Os japoneses que permaneceram no Brasil transformaram-se em 
nipo-brasileiros, adquirindo uma nova identidade, substituindo o culto 
ao Imperador pelo culto ao ancestral, integrando-se à sociedade brasi
leira. 

E o que é sugerido por Chiyoko Mita neste livro rico e instigante. 
A Professora Doutora Chiyoko Mita é atualmente Diretora do Centro 
de Estudos Luso-Brasileiros da Universidade de Sofia, Tóquio, no Ja
pão. 

São Paulo, 15 de novembro de 1999. 

Sedi Hirano, Professor Titular 
Departamento de Sociologia 

Universidade de São Paulo 



INTRODUÇÃO 

Este estudo está baseado em pesquisas empíricas realizadas em 
Bastos e em São Paulo, no transcorrer de 1981, junto à Associação de 
Ex-Colonizadores de Bastos, a ex-membros das duas facções surgidas 
na sociedade japonesa no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, 
e a ex-funcionários da Bratac (Sociedade Colonizadora do Brasil Ltda.). 
Apóia-se, também, em bibliografias sobre o assunto e em levantamen
to de dados primários em museus e arquivos, no Brasil e no Japão. 

A cidade de Bastos é conhecida, nesses dois países, como origi
nada de colonização japonesa por iniciativa do governo japonês. Até o 
momento, a comunidade japonesa de Bastos não tinha sido suficiente
mente estudada do ponto de vista sócio-cultural, embora existam os 
estudos de Monbeig e de Salgado, com abordagem de geografia eco
nômica. Monbeig, em Pioneiros e fazendeiros de São Paulo (1984), 
refere-se a Bastos como um dos locais de desenvolvimento agrário do 
Estado de São Paulo, e Salgado, em As Colônias Bastos e Pedrinhas 
(1971), faz um estudo comparativo de duas colônias, uma japonesa e 
outra italiana. No Japão, apesar de a Colônia de Bastos ter sido esta
belecida com apoio decisivo do governo japonês, não foram feitas pes
quisas acadêmicas sobre esta colônia e nem mesmo sobre a Bratac, 
sua entidade colonizadora. Existe a obra de írie, Hojin Kaigai Hatten-
shi (A história da expansão ultramarina dos japoneses), v. 1 e 2, que, 
ao tratar da história da emigração japonesa, faz referência a Bastos e à 
Bratac, porém não as trata de modo exclusivo e nem profundo. O as
pecto psicológico, relacionado com o sócio-econômico, dos coloniza
dores japoneses de Bastos ainda não tinha sido estudado; por esta ra
zão foi tomado por nós como objeto de análise, principalmente, à épo
ca anterior à Segunda Guerra Mundial. 

Os dados primários foram coletados em entrevistas com bastenses 
residentes na ex-colônia e em São Paulo, em visitas ao Museu da Colo
nização de Bastos, ao Museu Histórico de Imigração Japonesa no Bra
sil (em São Paulo), à Prefeitura Municipal de Bastos, ao Centro de 
Estudos Nipo-Brasileiros, ao Departamento de Ordem Política e Social 
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- DOPS, à Kokuritsu Kokkai Toshokan (Biblioteca Nacional da Dieta 
Japonesa), Japan International Cooperation Agency -JICA (biblio
teca) e a outras entidades. Buscavam-se informações sobre a organiza
ção e função social da comunidade japonesa de Bastos, na época an
terior e posterior à Segunda Guerra Mundial, as atividades da Bratac, a 
situação psicológica dos japoneses no Brasil, sob a política assimilacio-
nista brasileira, e a natureza da associação secreta japonesa Shindo 
Renmei durante e depois da Segunda Guerra Mundial. 

A pesquisa bibliográfica resultou em leitura de obras referentes à 
moderna emigração japonesa, e à imigração japonesa para o Brasil, -
vida sócio-econômica, comportamento, processos de assimilação e de 
anti-assimilação, contato com a sociedade brasileira dos imigrantes ja
poneses de Bastos e também do Brasil, e processo de colonização da 
Colônia de Bastos pela Bratac. 

O embasamento teórico apóia-se no conceito de revitalization 
movement (movimento de revitalização) de Wallace, que define os es
forços deliberados, conscientes e organizados dos membros da socie
dade para criar uma cultura mais satisfatória. Pois, o esforço para ten
tar mudar simultaneamente mazeway (espécie de confusão no nível 
pessoal) e o sistema "real", a fim de possibilitar a redução mais efetiva 
de tensão, é chamado esforço de revitalização; movimento de revitali
zação é a colaboração de diversas pessoas nesse esforço. Em geral, 
muitos destes movimentos são de caráter religioso. Esta definição abran
ge uma série de fenômenos de inovação do sistema cultural tais como: 
movimento nativista, cargo cult, revivificação de religiões, movimento 
messiânico, comunidade utópica, formação de seitas, movimento de 
massa, movimento social, revolução e movimento carismático. Duas 
são as condições para que ocorra um movimento de revitalização: exis
tência de alta tensão entre os membros individuais da sociedade e de
silusão com a Gestalt cultural distorcida. A estrutura do processo com
pleto de revitalização é composta de cinco estágios: 

1. Estado estável; 
2. Período de tensão individual; 
3. Período de distorção cultural; 
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4. Período de revitalização; e 
5. Novo estado estável. 

O período de revitalização pode passar por vários sub-estágios 
relacionados às funções de reformulação de mazeway, de comunica
ção, organização, adaptação, transformação cultural e de rotinização 
(routnazation). Porém, muitos movimentos são abortados, pois a pro
balidade de malogro está inversamente relacionada com o grau de rea
lismo, nas situações de conflito, e diretamente relacionada com o volu
me de resistência. Logicamente, enquanto a concepção original for a 
doutrina de revitalização através da mudança cultural, não seriam re
quisitados todos esses sub-estágios. Praticamente, Wallace selecionou 
somente os movimentos que passaram pelos primeiros sub-estágios 
(concepção, comunicação e organização) e entraram no quarto sub-
estágio (adaptação). 

Este estudo, portanto, tenta reconstruir a organização social e o 
mundo mental da comunidade japonesa de Bastos e analisar a reação 
dos japoneses diante da política nacionalista brasileira e da Segunda 
Guerra Mundial que termina com a derrota do Japão, baseando-se 
nesta teoria de "movimento de revitalização". Além disso, serão adotados 
principalmente os conceitos teóricos de identidade étnica de F. Barth, 
de grupo minoritário de C. Wagley e M. Harris, e de anomia social de 
R. Merton. 

Em suma, através do estudo sócio-cultural dos imigrantes japo
neses de Bastos, este trabalho visa mostrar a característica de uma co
munidade étnica japonesa no Brasil e analisar o processo pelo qual os 
imigrantes japoneses no País, tendo a Segunda Guerra Mundial como 
elemento deflagrador de uma série de acontecimentos, passaram de 
"raça japonesa" para "japoneses no Brasil", e substituíram o seu obje
tivo de imigração temporária pelo de residência permanente no Brasil. 

Este estudo constitui-se na tese de doutoramento em Antropolo
gia Social, na Universidade de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. 
João Baptista Borges Pereira. 



I. POLÍTICA EMIGRATÓRIA DO 
JAPÃO MODERNO 

1 EMIGRANTES COLONOS TRABALHADORES E AS 
   COMPANHIAS DE EMIGRAÇÃO  

A emigração japonesa, nos tempos modernos, começou 
com a Restauração do Meiji, pois, encerrado o longo 
período, iniciado em 1641, de fechamento dos portos 

japoneses aos contatos com o exterior, no final da era do Shogunato 
de Tokugawa, torna-se possível a viagem marítima e, em 1868, fo
ram enviados, pela primeira vez, a outros países emigrantes japone
ses com objetivo de ganhar dinheiro, como trabalhadores assalaria
dos.1 Porém, devido aos resultados não satisfatórios dessa emigra
ção, o governo Meiji, muito preocupado com a questão emigratória, 
suspendeu-a. 

A emigração japonesa começou efetivamente só em 1885, quan
do o Japão já havia concretizado a integração do país e assentado as 
bases do capitalismo. Foram enviados, nesse ano, emigrantes japone
ses para as plantações de cana-de-açúcar do Havaí como trabalhado
res contratados. Enviados pelo governo japonês, por contrato firmado 
entre este e o reino do Havaí, eles foram chamados de Kanyaku-imin 
(emigrantes contratados por meio de ajustes entre as partes interessa-

1 A emigração de trabalhadores japoneses para as Ilhas do Havaí e de Guam teve início 
com a intermediação de um funcionário do Consulado dos E.U.A, (Nichibei Bunka Kosho 
Shi,v. l . p . 353-354). 
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das).2 Em 1890, ocorreu a primeira crise econômica capitalista no Ja
pão e aconteceu o desemprego, o que evidenciou o excesso popula
cional como um problema social. Em conseqüência disso, a emigração 
para o exterior foi discutida e incentivada como um dos meios de dimi
nuir o excedente populacional (Iju Shicho, n. 4, p. 1-11). 

Um dos intelectuais mais representativos dessa época, e adepto 
do nacionalismo, Shigetaka Shiga (1867-1927), por exemplo, após ins
pecionar o Havaí, apontou quatro justificativas para estimular a emigra
ção externa, em Nan-yo Jiji (Eventos Atuais dos Mares do Sul), em 1887: 

a) diminuição de excedente populacional:3 

2. Kan-yaku imin, ou a emigração com contrato oficial entre os governos dos países de ori
gem e de recepção de emigrantes, mais exatamente entre o Japão e o Havaí, durou de 
1885 a 1894 e o número de emigrantes japoneses nesse período foi por volta de 30 mil. 
Os emigrantes japoneses enviados, a partir de 1894, por companhias de emigração parti
culares, foram chamados de Shiyaku-Imin (emigrantes com contratos particulares) (Saito, 
1960, p. 18 e Nishimukai, 1969, p. 67-86). 
3. Presume-se que a população japonesa, por volta de 1720 a 1830, esteve estacionaria em 
cerca de 30 milhões. Contudo, a partir da era Meiji (1868) o aumento populacional tor
nou-se visível e o índice anual, que durante o século XIX era de 0.7 a 0.8%, ao entrar no 
século XX, passou para 1.2 a 1.4%. Em conseqüência disso, a população japonesa, em 
1888, chegava a 38 milhões de habitantes e desde então a questão populacional tornou-
se problemática. No começo do século XX, a população japonesa atingia 50 milhões e, 
em 1940, ultrapassava 70 milhões de habitantes, como pode ser visto no gráfico abaixo 
(Nakamura, 1971, D. 43-46). 

Fonte: Nakamura, 1971, p. 44. 
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b) aumento de capital japonês: porque, se os emigrantes enco
mendassem produtos japoneses do país emigrado, favorece
riam a exportação japonesa. E ainda, a remessa de dinheiro 
para a pátria dos emigrantes que estavam no Havaí favorece
ria ao Japão; 

c) aprendizagem de forma correta de trabalho dos emigrantes 
no país estrangeiro que traria a boa influência para o país, 
após seu retorno; 

d) aumento de conhecimento do exterior (Iju Shicho, n. 5, p. 2-9). 

Assim, como resultado do incentivo à emigração ultramarina, 
dentro de uma estratégia para sanar o desgaste da economia capitalis
ta japonesa iniciante, emigrantes em quantidade, além do esperado, 
dirigiram-se para o Havaí, como trabalhadores contratados 4 e obtive
ram resultados econômicos muito acima da expectativa do governo 
japonês. Numa revista econômica japonesa, o chefe da divisão de 
emigração do Ministério de Relações Exteriores relata o seguinte sobre 
o resultado da emigração para o Havaí: "Em um ano, em média, fo
ram enviados à pátria mais de 700 mil dólares e, ao mesmo tempo, 
aumentou a exportação japonesa, pela necessidade de produtos japo
neses no Havaí, como estava previsto" (Iju Shicho, n. 4, p. 11). Isto 
quer dizer que a emigração para o Havaí, que tinha por princípio man
dar trabalhadores contratados para se dedicarem ao trabalho assalari
ado, foi um meio eficiente de ganhar dinheiro tanto para os próprios 
emigrantes como para o governo japonês. 

Porém, com o desenvolvimento do serviço de envio de emigran
tes para o Havaí, o transporte destes foi se tornando oneroso para o 
governo japonês, especialmente em 1894, com o início da Guerra Sino-
Japonesa, quando os navios de emigração foram utilizados para o 

4 Período da corrente emigratória para o Havaí (1868-1908): 
a) 1868: "Gan-nen Mono" (emigrantes do primeiro ano da era Meiji): foram enviados 

153 emigrantes e a corrente foi suspensa; 
b) 1885-1894: "Kan-yaku Imin", com o envio e a recepção dos emigrantes, sob a res

ponsabilidade dos dois países envolvidos, temos um total de 29.069 emigrantes; 
c) 1894-1908: "Shiyaku-Imin"; emigração com contrato particular, através de compa

nhias de emigração; foram enviados cerca de 40 mil emigrantes (Nishimukai, 1969, 
p. 77-86). 
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transporte de soldados e o governo japonês teve de apelar para navios 
estrangeiros para o transporte de emigrantes (Moriyama, 1983, p. 46-54). 
Nessa época, porém, o interesse da emigração japonesa já não estava 
restrito ao Havaí; a Nova Caledônia, a Austrália e outros países nos 
Mares do Sul estavam sendo altamente visados. Como conseqüência 
disso, surgiram seguidamente empresários interessados no transporte 
de emigrantes. Suas empresas privadas de emigração atraíam princi
palmente os trabalhadores agrícolas. A Companhia de Emigração 
Kichisa, considerada a primeira empresa particular de emigração japo
nesa, foi fundada em 1891 e, por essa época, iniciou-se um movimen
to para permitir o desempenho dos serviços de recrutamento e trans
porte de emigrantes por particulares, até então, feitos exclusivamente 
pelo governo. Com isso, o governo japonês concordou em privatizar 
esse serviço, como meio de se libertar do encargo pesado de transpor
te de emigrantes, porém, considerou a necessidade de dar-lhes prote
ção. Assim, em 1893, foi estabelecida a Norma de Proteção ao Emi
grante, que definia claramente o conceito de emigrante e de seu encar
regado de transporte (ou seja, da companhia de emigração).5 Através 
desta norma, foi permitido o funcionamento de companhias de emi
gração particulares que desde então, até 1908, quando foi firmado o 
Gentlemen´s Agreement entre o Japão e os E.U.A. (que restringia rigo
rosamente a emigração e tinha traços capitalistas), subsistiu tendo por 
objetivo o investimento dos capitalistas.6 Portanto, ex-membros da classe 

5 Essa norma foi efetivada em 1894 e, tendo-a como base, em 1896, foi estabelecida a Lei 
de Proteção do Emigrante. 

6 Como pode ser visto na tabela abaixo, a despesa de emigração para o Havaí de 1904 a 
1905 era de cerca de 90 ienes, dos quais 20 ienes eram pagos a companhias de emigra
ção como comissão: 

Despesas de Emigração para o Havaí da Companhia 
de Emigração (1904-1905) 

Especificações Quantia (ienes) 

Comissão da Companhia 
de Emigração 20,00 
Despesa com passaporte 0,50 
Hospedagem em Yokohama 2,00 
Refeições e taxa de 
embarque 0,58 
Exame médico 1,50 
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dos samurais (militares antigos), comerciantes e políticos locais investi
ram nesse novo empreendimento.7 Nesse sentido, a privatização des
ses serviços pode ser colocada dentro de uma série de políticas do 
governo Meiji de privatização de empreendimentos estatais, com a fina
lidade de desenvolver as indústrias japonesas (Moriyama, 1983, p. 48). 

As companhias de emigração, que se tornaram novo objeto de 
investimento de empresários, recrutavam e disputavam os emigrantes. 
O número total de japoneses que as companhias enviaram ao Havaí é 
estimado em 124.624 (Ibid, p. 47). Especialmente depois da Guerra 
Sino-Japonesa, aumentaram muito os emigrantes para o Havaí, pois 
muitos dos soldados que voltaram dessa guerra foram para lá, como 
trabalhadores. O governo havaiano havia determinado que o número 
de emigrantes japoneses não podia ultrapassar o de 700 por ano, po
rém, em 1896, chegaram ao Havaí 6.245 japoneses (4.476 imigrantes 
contratados e 1.769 livres) (Nishimukai, 1968, p. 149). Este número é 
o triplo daquele do período 1885-86, época de Kan-yaku Imin, que em 
média foi de 1.940 japoneses.8 Assim, as companhias de emigração 
conseguiram, no período de 1894-1908, enviar muitos emigrantes ao 
Havaí, porém, ao mesmo tempo, cometeram muitas violações da Lei 
de Proteção ao Emigrante, pois, na ânsia de "obter maior lucro, grada-
tivamente tenderam à exploração e, tratando os emigrantes livres como 

Despesa de transporte para 
o Havaí 61,00 
Despesa em Honolulu 0,50 
Juros / comissão bancários 5,00 

TOTAL 91,08 

(Gaimusho Gaiko Shiryô-kan 3.8.2.126, "Kôkoku Shokumin Kabushiki 
Kaisha Gyômu-Kankei Zakken, 1903-1906") (Moriyama, 1983, p. 54) 

7 A primeira companhia japonesa de emigração, Nippon Kichisa Imin Kaisha (Companhia 
de Emigração Kichisa), foi fundada por Yasujiro Yoshikawa, presidente da Nippon Yusen 
(Companhia de Navegação) e Teiichi Sakuma, originário da ex-classe de samurai e em
presário de destaque da era Meiji. Ryu Mizuno, presidente da Kôkoku Imin Kaisha, que 
enviou a primeira leva de emigrantes para o Brasil, também era originário da ex-classe de 
samurai. 

8 Segundo uma pesquisa feita pelo governo dos E.U.A., em 1899, a população do Havaí 
era composta por 18.7% de brancos, 19.3% de nativos havaianos e 39.7% de japoneses 
(Irie, 1937, p. 163). 
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contratados, tentaram aumentar seus lucros" (Nichibei Bunka Kosho 
Shi, v. 5, p. 367). Com isso, aos poucos, foram aumentando queixas e 
críticas contra as companhias de emigração e houve casos em que o 
governo japonês processou as companhias e seus representantes; além 
do que, os E.U.A. adotaram a política de restrição à emigração japone
sa. Como conseqüência de tudo isso, houve muitas empresas que fali
ram.9 Em 1903, havia no máximo 36 companhias e, em 1908, ano em 
que foi estabelecido o Gentlemen´s Agreement, havia só 23 que, ao 

9 O período de Kan-yaku Imin terminou com a cessação do acordo de navegação, sob a 
concordância dos dois países, em junho de 1894, porém, o governo do Havaí já havia 
tomado medidas de restrição à imigração japonesa, por causa do violento aumento dessa 
corrente imigratória, pois, em março do mesmo ano, um regulamento estabeleceu a exigên
cia, para os imigrantes livres, da posse de um capital, ao chegar, de mais de 50 dólares. Este 
regulamento tinha o propósito de impedir a imigração dos estrangeiros pobres mas, no 
fundo, a intenção do governo havaiano era impedir, pelo menos, a imigração livre dos 
japoneses. Em 1895, pois, não podiam emigrar senão aqueles contratados que tivessem 
licença do Departamento de Imigração do Havaí. Através disso, o governo havaiano ten
tou barrar a entrada de grande quantidade de imigrantes japoneses e substituí-los por 
imigrantes de outros países, porém essa medida não foi bem sucedida. Como os donos 
das plantações de cana-de-açúcar denunciaram a falta de mão-de-obra, o governo havaiano 
não teve outro jeito a não ser permitir a entrada de imigrantes japoneses contratados. O 
aumento intenso da emigração japonesa para o Havaí depois da Guerra Sino-Japonesa 
obrigou o governo havaiano a adotar maior rigor no impedimento da entrada de imigran
tes japoneses. De 1896-1897, aconteceram casos em que o governo havaiano não permi
tiu o desembarque de imigrantes japoneses livres, pois considerou que os 50 dólares mos
trados na alfândega eram apenas para efeito de obtenção de licença de desembarque e 
não o capital real do imigrante. Houve, então, casos de japoneses impedidos de desem
barcar e mandados de volta ao Japão, para o Porto de Kobe. 

Quando o Havaí foi incorporado aos E.U.A., em 1897, e colocado sob sua jurisdição, em 
1900, a lei dos E.U.A. de proibição de imigração de trabalhadores estrangeiros contrata
dos foi adotada também no Havaí. Assim, ficou impossível a emigração contratada para o 
Havaí, dos japoneses e, desde então, apenas emigrantes livres foram para lá. 
Na ocasião do término da Guerra Russo-Japonesa, em 1906, aumentou o número de 
emigrantes japoneses para o Havaí e uma parte deles tentou reemigrar para o continente 
norte-americano, onde podia encontrar empregos com melhores salários. Isso provocou o 
aumento de sentimento anti-japonês nos E.U.A. Em conseqüência disso, em 1907, foi 
estabelecida a lei de proibição de imigração para o Havaí e, em 1908, foi firmado o 
Gentlemen´s Agreement. Com essas medidas, só podiam emigrar para os E.U.A. (inclusi
ve o Havaí) japoneses parentes dos que já estavam naquele país ou aqueles que tinham 
experiência de vida nos E.U.A. O próprio governo japonês, cumprindo o acordo firmado, 
impediu a emigração japonesa. Em 1924, só foram permitidas as emigrações para os 
E.U.A. aos japoneses que obtiveram a nacionalidade norte-americana, e com isso, a emi
gração japonesa para esse país foi praticamente proibida por completo (Nishimukai, 1968, 
p. 148-152). 
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todo, enviaram 450 emigrantes japoneses para o Havaí, então sob ju
risdição dos E.U.A. O fluxo de emigrantes japoneses para o Havaí e o 
desempenho das companhias de emigração, do início do funciona
mento das companhias de emigração (1894) até o estabelecimento do 
Gentlemen´s Agreement (1908), podem ser vistos naTabela-1. Em 1909, 
restavam apenas 5 companhias de emigração em funcionamento (Mo-
riyama, 1983, p. 48). 

Como, pelo compromisso do Gentlemen´s Agreement, pratica
mente foi impedida a emigração para os E.U.A., inclusive para o Havaí, 
as companhias de emigração precisavam encontrar outra solução para 
continuar essa atividade. Conseqüentemente, como será referido pos
teriormente, a solução foi a emigração para São Paulo, no Brasil. 

2 O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA EMIGRATÓRIA 
IMPERIALISTA 

I) CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA JAPONESA NO MÉXICO 

A emigração moderna do Japão começou, por motivo capitalis
ta, com encaminhamento de emigrantes trabalhadores assalariados 
pelas companhias de emigração. O desenvolvimento do capitalismo 
japonês teve início dentro do contexto de competição dos países oci
dentais pela implantação de colônias no exterior e, por isso, assumiu 
características imperialistas de aumento do poder econômico pela ex
pansão territorial. Surgiram, então, tentativas de se interpretar a políti
ca emigratória do ponto de vista desse imperialismo, ou seja, come
çou-se a encarar a política emigratória através de uma outra perspectiva. 

O primeiro japonês que tentou estabelecer uma colônia de emi
grantes japoneses, interpretando a moderna emigração ultramarina 
como uma das políticas para a conquista territorial, foi o Visconde 
Takeaki Enomoti, principal promotor de emigração japonesa na era Meiji. 
Ele instalou, no Ministério de Relações Exteriores do Japão, pela pri-

27 
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meira vez, um departamento de emigração, durante o tempo em que 
ocupou o cargo de Ministro (1891-1892), declarando que: 

"No momento, os principais países da Europa, sucessivamente, empre
endem atividades de emigração e de colonização e, por meio dessas, 
conduzem a política de seu desenvolvimento. Nosso país também precisa 
adotar essa política e realizar essas atividades." (Iju Shicho, n. 2, p. 3). 

Assim, ele tentou incentivar a emigração japonesa para o exte
rior oferecendo proteção e patrocínio do governo. Para o Visconde 
Enomoti, que dizia que "a colonização da província de Hokkaido é 
necessária, mas é um território japonês que não há perigo de se per
der; a oportunidade de colonização no exterior, contudo, se não apres
sar, será perdida" (Iju Shicho, n. 2, p. 3), a forma ideal de emigração 
japonesa era a de fixação permanente, com recurso adequado, en
quanto a emigração como trabalhador assalariado para o Havaí era 
provisória e temporária (Irie, 1939, p. 512-513). E, enquanto foi Minis
tro de Relações Exteriores, empreendeu a pesquisa de possíveis áreas 
de colonização, em diversas partes do mundo, para formar a base do 
desenvolvimento japonês no exterior, ao longo dos anos. 

Em 1891, ele instalou um Consulado Japonês no México e pes
quisou a região da costa do Pacífico para colonização, solicitando aju
da do governo mexicano para encontrar um local adequado. Em 1893, 
após deixar o Ministério, fundou a Shokumin Kyokai (Associação de 
Colonização), com a finalidade de instalar colônias japonesas e, como 
primeira atividade da associação, determinou a procura de local ade
quado para o estabelecimento de uma colônia no México, obtendo 
capital junto ao círculo político. O Ministério das Relações Exteriores 
do Japão também apoiou esse plano e ajudou na pesquisa desse local. 
Como resultado desse empreendimento, foi escolhida uma área no 
lugar chamado Escuintla, distrito de Soconusco, no Estado de Chia-
pas, extremo sul do México. Em 1895, o Visconde Enomoto fundou a 
Bokkoku Iju Kumiai (Cooperativa de Emigração para o México), com 
a finalidade de estabelecer uma colônia japonesa no México e recrutou 
associados. Em 1895, quando conseguiu adquirir do governo mexica-
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no 65 mil hectares, em Escuintla, a serem pagos em 15 anos, imediata
mente fundou uma companhia de colonização chamada Nichiboku 
Takushoku Kaisha (Sociedade Colonizadora Nipo-Mexicana), apoian-
do-se na cooperativa que criara anteriormente. Em 1897, começou a 
estabelecer uma colônia japonesa, com a intenção de desenvolver a 
atividade de produção de café. No mesmo ano, seis agricultores pro
prietários, que compraram terra da Nichiboku Takushoku Kaisha, e 20 
trabalhadores contratados por 5 anos para trabalhar na fazenda da 
companhia de colonização, foram para o México, porém o plano de 
estabelecimento da colônia do Enomoto foi frustrado por causa de ca
rência de capital, malogro na produção agrícola e fuga dos trabalhado
res contratados e, com isso, em 1901, o Visconde de Enomoto aban
donou a colônia (Irie, 1937, p. 240-279, Nishimukai, 1970, p. 31-41, e 
Kawaji, 1977, p. 13-47). 

Assim, o plano de Enomoto terminou em fracasso. Porém, nessa 
época, em que a maioria dos emigrantes japoneses era de trabalhado
res assalariados, enviados pelas companhias de emigração, como no 
caso do Havaí, o projeto de Enomoto propunha um novo modelo, 
pois objetivava o estabelecimento de uma colônia com investimento 
japonês. E pode-se apontar também, como outra característica desse 
plano emigratório, o fato de ter sido promovido com apoio do governo 
japonês, através do Ministério de Relações Exteriores, que ajudou na 
pesquisa de local no México. 

Em síntese, o plano de Enomoto de estabelecimento da colônia 
de japoneses no exterior com investimento japonês, visando a seu de
senvolvimento econômico, foi uma das políticas para o exterior adotadas 
pelo Japão, que participava tardiamente da disputa pela implantação 
das colônias que já haviam iniciado essa política no século XIX, com 
os países europeus. 

Pode-se considerar, também, que a emigração japonesa iniciada 
junto com o desenvolvimento do capitalismo do Japão moderno de
sempenhou duas funções na sociedade japonesa moderna. Uma, eco
nômica, que, como Shiga apontou anteriormente, tentava resolver o 
problema de excesso populacional desde a restauração de Meiji, atra
vés do envio de emigrantes japoneses, como foi feito para o Havaí. 
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Outra, política, em que a emigração foi considerada uma das políticas 
de conquista territorial, como o caso da construção da colônia de Eno-
moto no México. 

Na última metade da década de 1880, quando se estabeleceu o 
capitalismo japonês moderno, baseando-se na estrutura econômica 
quase-feudal da zona rural japonesa, aquelas duas funções desenvol
veram-se paralelamente. Por exemplo, em 1890, quando teve lugar a 
primeira crise econômica com traço capitalista no Japão, a necessida
de de emigração passou a ser muito discutida e, num debate publicado 
por uma revista econômica das mais representativas da época, pôde 
ser identificada a idéia de colonização japonesa, como no trecho abai
xo que diz: "(...) expandiria o território e ao mesmo tempo resolveria o 
problema de excesso populacional (...)", referindo-se à atividade de 
emigração (Iju Shicho, n. 4, p. 5). 

Além disso, quando o Japão conseguiu a colonização da Coréia, 
pelo Nikkan Heigo (Anexação da Coréia pelo Japão), em 1910, ficou 
clara a intenção de expansão imperialista japonesa no continente asiá
tico, nas áreas da China. Juntamente com isso, a política emigratória 
japonesa ficou também caracterizada pelo imperialismo e seu exemplo 
mais representativo e típico foi a emigração para a Manchúria, sob 
planejamento governamental do Japão, iniciada em 1932. 

II) EMIGRAÇÃO PARA A MANCHÚRIA 

O Japão aumentou sua superioridade sobre a Coréia e a China 
com as Guerras Sino-Japonesa e Russo-Japonesa. Em 1906, instalou 
a Minami Manshu Tetsudo Kaisha (Companhia da Estrada de Ferro do 
Sul da Manchúria), como base para a invasão da região nordeste da 
China e, em 1910, conseguiu colonizar a Coréia. Com isso, o governo 
japonês adotou claramente uma política emigratória exclusivista para 
a Manchúria e Coréia.10 Objetivava assim, aumentar ainda mais o do -

10 No dia 2 de fevereiro de 1909, o Ministro das Relações Exteriores, Komura, em seu discur
so sobre o princípio diplomático na Conferência imperial, referindo-se à política emigratória, 
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mínio do Japão sobre a Manchúria e levar adiante a sua colonização, 
através do envio de emigrantes japoneses agricultores. 

Desde a vitória japonesa na Guerra Russo-Japonesa, a emigra
ção dos japoneses agricultores para a Manchúria foi considerada um 
meio importante para consolidar seu domínio, além da administração 
da Estrada de Ferro do Sul da Manchúria, porém, não foram estabele
cidas de imediato a segurança pública e a área agrícola para os emi
grantes agricultores japoneses. Mesmo em 1930, os emigrantes japo
neses estavam limitados aos citadinos de território arrendado e de pro
priedade da Companhia da Estrada de Ferro do Sul da Manchúria, 
enquanto os que se dedicavam à agricultura não chegavam a mil.11 

Foram, no entanto, o Incidente da Manchúria (1931) e o estabeleci
mento de Manchukuo, um Estado Títere, pelo Japão (1932), que mu
daram repentinamente essa situação de estagnação da agricultura. O 
governo japonês, a partir de então, conseguiu enviar grande quantida
de de agricultores japoneses para Manchukuo, que era praticamente 
uma colônia japonesa, dando subsídios com a finalidade de estabele
cer núcleos coloniais bastante auto-suficientes, com 200 a 300 casas 
cada e terrenos de 10 hectares para cada família, para trabalho agríco
la com mão-de-obra familiar.12 

Após o período de experiência (1932 a 1934), em 1935, teve 
início a emigração em larga escala para Manchukuo, e foi instalada, 
em Tóquio, uma associação emigratória chamada Manshu Iju Kyokai, 

relatou o seguinte: "Como resultado da guerra, a posição do Império modificou-se inteira
mente e as regiões, de que o Império pôde dispor, expandiram-se. Portanto, a partir de 
agora, precisamos controlá-las através da coesão da raça japonesa, concentrando os ja
poneses numa região para evitar sua dispersão nos territórios estrangeiros" (Irie, 1939, p. 
507 e Manshu Kaitaku Shi, p. 4-5). As regiões a que o Ministro Komura se referia acima 
eram Manchúria e Coréia. 
Posteriormente, em 1939, Senzaburo Ito, um major da cavalaria do Exército Imperial 
Japonês, inspecionando uma colônia japonesa construída no Vale do Ribeira de Iguape, 
no Estado de São Paulo, concluiu que era onerosa a construção de colônia japonesa no 
Brasil e aconselhou que esse trabalho fosse realizado nos novos territórios de Manchukuo 
e Coréia (Ito, 1939, p. 217). 

11 Imediatamente antes da ocorrência do Incidente da Manchúria (1931), o número de japo
neses lá instalados foi estimado em 230 mil (Manshu Kaitaku Shi, p. 6). 

12 O subsídio do governo japonês era, em média, de 1.360 ienes por pessoa, igual ao conce
dido aos emigrantes japoneses para o Brasil, a partir de 1933 (Irie, 1939, p. 545). 
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que obtinha subsídio governamental com a finalidade de propagar e 
empreender a emigração para lá. No mesmo ano, em Manchukuo, foi 
instalada uma companhia de colonização japonesa chamada Manshu 
Takushoku Kabushiki Kaisha (Sociedade Colonizadora de Manchukuo) 
com o objetivo de adquirir e administrar terras para colonização e fi
nanciar os colonizadores, como uma entidade local. Em 1937, quando 
foi elaborado um plano de envio de grande quantidade de emigrantes 
japoneses, a Manshu Takushoku Kabushiki Kaisha teve seu capital au
mentado e foi reorganizada como Tokushu Hojin Manshu Takushoku 
Kosha (Mantaku), uma corporação pública com duas nacionalidades, 
com a finalidade de corresponder a este plano. Esta corporação pro
moveu a atividade de colonização de Manchukuo como um órgão re
presentativo absoluto do governo japonês. Através deste órgão, nas 
fase semi-estatal e na fase estatal, de 1932 à derrota japonesa na Se
gunda Guerra Mundial, em 1945, o número de emigrantes japoneses 
para a Manchúria em forma de plano governamental foi estimado em 
225.585.13 

Pode-se considerar que esta emigração para Manchukuo, em for
ma de plano governamental japonês, teve duas funções: uma de cará
ter de socorro aos agricultores japoneses empobrecidos e outra de na
tureza militar. 

A) EMIGRAÇÃO PARA MANCHUKUO COMO UM MEIO DE SOCORRER OS 

AGRICULTORES JAPONESES 

A situação de pobreza dos agricultores japoneses, decorrente do 
imposto territorial e da taxa de arrendamentos altos, ainda continuou, 
apesar da prosperidade advinda após a Primeira Guerra Mundial. Mes
mo quando a produtividade nacional aumentou, o problema de limita-

13 Por causa da derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, o caminho percorrido por 
estes emigrantes japoneses para Manchukuo foi terrível. Estima-se que cerca de 82 mil 
japoneses foram mortos e/ou ficaram desaparecidos (46 mil mortos e 36 mil desapareci
dos), presume-se que 34 mil foram retidos pela U.R.S.S., e apenas 11 mil japoneses con
seguiram retornar ao Japão (Wakatsuki & Suzuki, 1975, p. 70-71). 
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ção de seu mercado não foi resolvido. A economia do Japão entrou em 
crise financeiramente em 1927, sem retomar a prosperidade econômica. 
Em 1929, ocorreu a Crise Mundial, que se iniciou em Nova York e que 
depois de atingir a América do Sul e atravessar o Pacífico, avançou sobre 
a Europa e, no ano seguinte, em 1930, alcançou o Japão. A sericultura 
japonesa, que dependia da exportação de fio de seda para os E.U.A., 
ficou extremamente prejudicada. Por outro lado, a superprodução de 
arroz e a conseqüente queda do preço empobreceram ainda mais os 
agricultores japoneses.14 Com a crise de 1920, a violenta queda no pre
ço do fio de algodão foi de 73% e do fio de seda 65% (Nakamura, 1971, 
p. 136). De todas as despesas do agricultor japonês dessa época, 59% 
eram feitas em dinheiro, bem como 55% de sua despesa doméstica. 
E essas despesas estavam aumentando anualmente (Ohashi, 1982, 
p. 58). No decorrer da crise, a dívida dos agricultores japoneses conti
nuou aumentando e, em 1932, o total da dívida de cada agricultor 
alcançou em média 114% de sua renda anual (Jinno, 1981, p. 51). 

Ocorreram, pois, muitas contestações de arrendatários em diver
sos lugares do Japão, exigindo a diminuição da taxa de arrendamento, 
porém não foi mudada a terrível situação dos agricultores.15 Em 1930, 
50 repolhos eqüivaliam a um maço de cigarro e, por causa disso, surgi-

14 A vila rural Obinata (atualmente parte de Minamisaku-gun), por exemplo, na província de 
Nagano, foi a que mais enviou emigrantes para Manchukuo, e a primeira vila que tentou 
transferir coletivamente seus moradores para este território, por causa de seu empobreci
mento repentino pela Crise de Showa. Por volta de 1937, quando os moradores se trans
feriram para Manchukuo, esta vila contava com cerca de 400 famílias, entre as quais cerca 
de 340 se dedicavam à agricultura e cada uma ocupava 0,6 hectares para atividades 
sericícola e carvoeira, além da produção agrícola de subsistência que possibilitava apenas 
a manutenção por 4 ou 5 meses. A vida dos moradores dependia, portanto, da venda de 
casulos e de carvão vegetal, para comprar arroz e outros alimentos. Por causa da Crise de 
Showa, porém, o preço de casulo caiu de 12 a 13 ienes por kan (aproximadamente 4 
quilos) para 2 ienes e o saco (mais ou menos 40 quilos) de carvão de 1,4 ienes para 0,4 
ienes e, com isso, a situação ficou insustentável (Yamada, 1978, p. 12-16 e Jinno, 1981, 
p. 65-66). Um dos moradores dessa vila que emigrou para Manchukuo em 1938 relata: 
"Até então, a vida nesse vale era dura. Em casa, onde havia apenas um homem trabalhan
do, mesmo que ele se esforçasse no trabalho de carvoeiro e de linhador, mal podia ganhar 
para comer (...) Nessa condição, surgiu a oportunidade de emigração para Manchukuo. 
Como não havia futuro aqui, resolvemos ir para lá" (Yamada, 1978, p. 12). 

15 As contestações dos arrendatários, que ocorreram de 1917 a 1920, foram de 1.065 casos. 
Em 1921, aconteceram 1.680 e, após 1925, ultrapassaram 2.000 casos por ano (Ohashi, 
1982, p. 62). 

33
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ram famílias de agricultores que "vendiam" suas filhas para casas de 
prostituição, para fábricas de fiação ou para casas de famílias ricas como 
empregadas domésticas, para conseguir dinheiro antecipado de seu 
salário de alguns anos. 

A agricultura, que sustentava o capitalismo japonês, até então, 
estava em situação de aniquilamento. Diante desse empobrecimento 
agrícola pela Crise de Showa, em 1932, o governo japonês elaborou 
um plano chamado Noson Keizai Kosei Keikaku (Plano de Reajusta-
mento Econômico Rural), como uma das políticas de socorro aos agri
cultores.16 A emigração agrária para Manchukuo tornou-se, então, parte 
importante deste plano, pois foi adotada uma política de reajustamen-
to econômico agrícola, através de estabelecimento de proprietários 
agrícolas e foram enviados emigrantes japoneses para Manchukuo como 
proprietários de 10 hectares, para executar essa política. Em 1937, 
Kantogun (Exército japonês de ocupação da Manchúria) divulgou o 
esboço de Plano de um Milhão de Famílias de Emigrantes Agrícolas 
para Manchukuo, com a meta de enviar um milhão de famílias (5 mi
lhões de pessoas) em 20 anos, começando efetivamente a emigração 
japonesa para Manchukuo, sob plano governamental. 

Ora, de cerca de 5,6 milhões de famílias agrícolas, no Japão, em 
1936, 70% eram arrendatários e proprietários-arrendatários e 30%, ou 
seja, cerca de 1,9 milhões de famílias, eram pequenos proprietários 
com 5 tan (cerca de 60 ares) de terra cultivável cada. Assim, o plano 
pretendia enviar para Manchukuo a metade desses pequenos proprie
tários como proprietários agrícolas (Jinno, 1981, p. 37). 

B) FUNÇÃO MILITAR DA EMIGRAÇÃO PARA MANCHUKUO 

Havia outra intenção nesse plano de envio de um milhão de 
famílias. Estimava-se que a população total de Manchukuo chegaria a 

16 As políticas de socorro aos agricultores foram três, sendo que, além do Plano de Reajusta-
mento Econômico Rural, as duas outras eram: Fusai Seiri Keikaku (Plano de Refinancia
mento da Dívida) e Kyunõ Doboku Jigyo (Abertura de Frente de Trabalho na Construção 
para Socorro aos Agricultores). 
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50 milhões em 20 anos, e pretendia-se que 10% (5 milhões de pes
soas) seriam constituídas de famílias de colonizadores japoneses, cada 
qual, em média com 5 membros. Pode-se dizer que através desses 
emigrantes agrícolas buscava-se a colonização da região nordeste da 
China por japoneses.17 Além disso, segundo a distribuição de emigran
tes japoneses em Manchukuo, pode-se perceber a função militar que 
esses emigrantes eram obrigados a cumprir; 50% estavam nas zonas 
de fronteiras; 40%, nas zonas onde apareciam freqüentemente os guer
rilheiros anti-nipo-manchurianos e 10%, ao redor das cidades impor
tantes (Jinno, 1981, p. 193). Assim, a emigração japonesa para Man
chukuo tinha objetivo militar de proteção contra as forças soviéticas e 
de colaboração no estabelecimento e na manutenção da ordem social 
nesse território ocupado. Os emigrantes japoneses tinham ainda a obri
gação de oferecer suas produções para Kanto-gun e para o Japão e, 
com isso, as colônias japonesas de Manchukuo tornaram-se áreas de 
produção alimentar do tempo de guerra.18 Em suma, a emigração para 
Manchukuo cumpriu a função de suplemento militar, encarregando-se 
de serviços de estabelecimento de ordem social em território domina
do, através da construção de colônias japonesas em áreas de bandolei
ro, de suprimento de alimentos aos militares japoneses e de forneci
mento de soldados para o exército. 

Portanto, a política emigratória japonesa, no período anterior à 
Segunda Guerra Mundial, começou objetivando a solução do proble
ma econômico capitalista do Japão, porém, quando a economia japo
nesa capitalista assumiu um caráter imperialista, foi dado à política 
emigratória um traço também imperialista, visando à expansão territo
rial. Isso foi um reflexo do capitalismo do Japão moderno que se de
senvolveu através de guerras de invasão territorial. 

17 Kanto-gun, em 1932, explicou assim a função militar e política da emigração japonesa para 
Manchukuo, dentro da política de emigração e de colonização: "devem enviar o maior núme
ro possível de emigrantes japoneses para colonizar os lugares importantes de Manchukuo e da 
Mongólia, e fazer esses japoneses colaborarem com o desenvolvimento cultural e econômico. 
Quando surgir uma emergência, não haverá outro meio senão os compatriotas pegarem ime
diatamente em armas para lutar, deixando de lado as enxadas" (Yamada, 1978, p. 575). 

18 A quantidade exportada de Manchukuo para o Japão era de mais de um milhão e centenas 
de toneladas, em 1941, e, em 1944, atingiu 2,7 milhões de toneladas. No ano da derrota 
japonesa na Segunda Guerra Mundial, foi de 3 milhões de toneladas (Jinno, 1981, p. 42). 



II. A POLÍTICA EMIGRATÓRIA JAPONESA PARA 
O BRASIL ANTES DA SEGUNDA GUERRA  

MUNDIAL 

1 EMIGRANTES JAPONESES COMO TRABALHADORES 
ASSALARIADOS 

A política emigratória japonesa para o exterior antes da 
Segunda Guerra Mundial mudou profundamente: da 
política de envio de emigrantes trabalhadores assala

riados, como no caso do Havaí, para a de construção de colônia japo
nesa, como no caso de Manchukuo. Essa mudança mantinha íntima 
relação com a expansão ultramarina do imperialismo japonês, como 
foi mostrado anteriormente. 

Na história da emigração japonesa, a emigração para o Brasil foi 
numericamente importante, comparável com aquela para o Havaí e 
para o Manchukuo, como pode ser visto na Figura l.1 Cronologica
mente, situa-se entre essas duas. Portanto pode-se encontrar, também 
no Brasil, ambas as funções das políticas emigratórias japonesas defi
nidas tanto para o Havaí, como para o Manchukuo. 

A vinda de japoneses para o Brasil iniciou-se como uma alterna
tiva à restrição e/ou proibição de emigração japonesa para os E.U.A. 
(inclusive o Havaí) e o Canadá. Isto quer dizer que, para o Japão, o 

1 O número total de emigrantes japoneses para o exterior durante 80 anos, do primeiro ano 
da era Meiji (1868) até o término da última Guerra Mundial (1945), foi estimado em 1 
milhão, entre os quais 240 mil para o Havaí, o continente norte-americano e o Canadá e, 
para o Brasil, cerca de 190 mil; e para o Manchukuo, cerca de 220 mil (Gaimusho Ryôji 
Iju-bu, 1971, p. 137, Wakatsuki & Suzuki, 1975, p. 79 e Saito, 1960, p. 20). 
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Brasil foi a segunda alternativa de emigração, como apontou Arlinda 
R. Nogueira (1984). Portanto, pode-se considerar a emigração para o 
Brasil, em seu início, como continuidade da emigração para o Havaí. 

Anteriormente ao estabelecimento da restrição rigorosa da emi
gração japonesa para o Havaí e para o continente norte-americano, 
pelo Gentlemen´s Agreement de 1908, já houvera uma tentativa de 
envio de emigrantes japoneses para o Brasil por um companhia japo
nesa e a recepção desses por uma companhia brasileira de imigração.2 

Porém, essa tentativa não se concretizou, porque não havia ainda o 
Tratado de Amizade entre os dois países. 

Em 1895, estabelecidas as relações diplomáticas entre Japão e 
Brasil, através do Tratado de Comércio e Amizade, tornou-se possível 
o envio de emigrantes japoneses para o Brasil. Em 1897, Tôyô Imin 
Kaisha, que sucedeu a Kichisa Imin Kaisha, fez com Prado Jordão & 
Cia., de São Paulo, um contrato de envio de emigrantes japoneses. 
Este contrato não se efetivou, porque foi rompido unilateralmente pela 
segunda parte.3 Os japoneses que responderam a esse recrutamento 
foram, em sua maioria, aqueles mandados de volta ao Japão, por cau
sa do impedimento de desembarque no Havaí (1897) e os que esta
vam preparando sua emigração para lá, quando essa corrente emigra-
tória foi suspensa. 

Só após dez anos, em 1908, a emigração japonesa para o Brasil 
foi iniciada efetivamente, com a finalidade de suprir a falta de mão-de-
obra, pois, pela suspensão da corrente imigratória italiana, o governo 

2 Em 1894, foi feita uma negociação no Japão para recrutar colonos trabalhadores japone
ses para as fazendas de café de São Paulo, entre Prado Jordão & Cia., de São Paulo, e a 
Kichisa Imin Kaisha, a primeira companhia japonesa de emigração, fundada em 1891 
(Nogueira, 1984, p. 86). 

3 Nesse ano, no Brasil, o preço do café havia caído violentamente e no Estado de São Paulo 
ocorreu a crise econômica. Com isso, Piado Jordão & Cia. declarou unilateralmente o 
rompimento do contrato. Assim, os emigrantes japoneses que estavam esperando o em
barque para o Brasil não puderam ir. Depois disso, o governo japonês passou a tomar 
precauções contra atividades de envio de emigrantes para o Brasil e, mesmo quando 
algumas companhias japonesas de emigração conseguiram fazer contato com as compa
nhias brasileiras de imigração, por interferência do Ministério de Relações Exteriores do 
Japão, o envio de emigrantes japoneses não se efetivou (Saito, 1960, p. 23-24 e Irie, 
1939, p. 12-23). 
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do Estado de São Paulo interessou-se muito pelo recrutamento de imi
grantes japoneses. Por outro lado, os emigrantes japoneses enfrenta
vam o movimento de rejeição e de expulsão dos E.U.A., do Canadá e 
da Austrália, e a emigração japonesa só estava sendo realizada para o 
Peru. Com isso, em 1907, foi firmado o contrato de envio de 3 mil 
emigrantes, em três anos, para São Paulo, entre o Kôkoku Imin Kaisha 
(Companhia Imperial de Emigração) e o Governo do Estado de São 
Paulo. Assim, em 1908, foi enviada para o Brasil a primeira leva de 
781 emigrantes japoneses, como colonos trabalhadores, para as fazen
das paulistas de café. 

Diferentemente da emigração japonesa para o Havaí e o conti
nente norte-americano, essa para o Brasil foi realizada com subsídio 
do governo paulista que cobria parte das despesas de viagem, a cargo 
da companhia de emigração. Outra parcela era paga pelos fazendei
ros, que, posteriormente, a descontavam dos salários dos imigrantes. 

Outra característica dessa emigração foi a sua constituição fami
liar: a unidade emigratória era a família e não o indivíduo, pois o go
verno paulista estabelecera a condição de pelo menos três braços por 
família para trabalho em cafezais. Para satisfazer a exigência brasileira 
os emigrantes japoneses chegaram a formar "famílias compostas", ex
cluindo elementos não produtivos, como crianças e velhos, e acres
centando, por artifícios, pessoas capacitadas para o trabalho que não 
faziam parte da família (Saito, 1961, p. 62). E, ainda que tivessem ocor
rido casos de "famílias compostas" no início de seu processo, a poste
rior emigração japonesa para o Brasil, em forma de família, se tornou 
um dos fatores que influíram bastante na vida dos japoneses em São 
Paulo. Além de favorecer a formação de comunidades com alto grau 
de heterogeneidade nas frentes de expansão paulistas, alterou o pró
prio projeto do emigrante: de emigrante que veio do Brasil, como assa
lariado, por breve período de tempo, passou a emigrante, assalariado 
ou não, por longo tempo, até tomar a decisão, bem mais tarde, de fixar 
residência permanente no novo país.4 

4 Quanto a essa emigração japonesa em família pode-se ver detalhadamente na obra O 
Japonês no Brasil, de Saito (1961, especialmente p. 76-91). 
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A emigração para o Brasil do período inicial termina com a che
gada da décima leva de emigrantes japoneses em Santos, em 1914. 
Nessa ocasião, o governo paulista rompeu o contrato de imigração 
japonesa, declarando que não subsidiaria mais as despesas de viagem. 
A razão do rompimento foi o baixo índice de fixação dos imigrantes 
japoneses nas fazendas de café, em comparação com os imigrantes 
europeus.5 Do primeiro navio de emigração (1908) até o décimo (1914), 
num período de 7 anos, foram transportadas 3.734 famílias, eqüiva
lendo a 14.983 japoneses, através das companhias de emigração japo
nesas (Saito, 1961, p. 30). 

Com a finalidade de reiniciar o envio de emigrantes japoneses 
para o Brasil, as companhias japonesas de emigração fundaram a 
Brasil Imin Kumiai (União das Companhias de Emigração para o Bra
sil), em 1916, por sugestão do Ministério de Relações Exteriores do 
Japão, e essa associação entrou em negociação com o governo pau
lista. Como em São Paulo a corrente imigratória da Europa estava 
suspensa por causa da Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, 
essa negociação teve êxito. Foi estabelecido, então, um contrato de 
envio de 4 a 5 mil emigrantes japoneses por ano, durante 4 anos, a 
partir de 1917, com parte da passagem subsidiada pelo governo pau
lista. Como conseqüência disso, essa associação enviou, de 1917 a 
1920, 3.413 famílias, eqüivalendo a 13.597 japoneses, em 23 via
gens (Irie, 1939, p. 204-206). 

Com o término da Primeira Guerra Mundial e o reinicio da en
trada de imigrantes europeus, o governo paulista não renovou o con
trato para depois de 1920, quando completaria o prazo do contrato 
inicial, ainda que o governo paulista tivesse subsidiado a vinda de 3 
mil japoneses em 1920, e 600 em 1921 (Saito, 1961, p. 33). O gover
no paulista justificava a suspensão do subsídio argumentando que os 
japoneses não eram adequados como colonos trabalhadores, por não 
se fixarem nas fazendas de café. Assim, encerrou-se o período de emi
gração japonesa para o Brasil com subsídio do governo paulista e atra-

5 Quanto a mobilidade dos imigrantes japoneses, nessa época, Saito analisou-a minuciosa
mente em sua obra O japonês no Brasil, especialmente p. 127 e 209. 
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vés de companhias japonesas de emigração, que trouxeram emigran
tes trabalhadores contratados. 

2 ESTATIZAÇÃO DE EMPRESAS DE EMIGRAÇÃO 

O Japão estabeleceu supremacia no Tsingtao, na China, e nas 
Ilhas dos Mares do Sul, que estavam antes sob o domínio da Alema
nha, como conseqüência de sua participação na Primeira Guerra Mun
dial. Como resultado disso, o capitalismo imperialista japonês conse
guiu penetrar com exclusividade na China e em outros mercados da 
Ásia e da África. O governo japonês, visando ao desenvolvimento da 
economia japonesa no ultramar, tentou reformar a política de emigra
ção e de colonização e, assim, passou a incentivar a unificação das 
companhias de emigração.6 Em 1917, foi fundada Kaigai Kogyo 
Kabushiki Kaisha (K.K.K.K.), ou Companhia Ultramarina de Empreen
dimentos S.A., através da reorganização de Tôyô Imin Kaisha, com o 
apoio financeiro do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério 
da Fazenda, ambos do Japão. As antigas companhias de emigração 
foram gradualmente incorporadas a essa nova companhia. Em 1920, 
completou-se a monopolização de atividade de emigração pela 
K.K.K.K.7 Com isso, a K.K.K.K. passou a executar também a atividade 

6 A opinião do Ministro da Fazenda do Japão, de 1917, sobre a reforma das políticas de 
investimento das empresas na América do Sul e nos Mares do Sul e de emigração e de 
colonização, era o seguinte: "A fim de promover nosso desenvolvimento econômico na 
América do Sul e nos Mares do Sul, reconhecemos a necessidade de completar a organi
zação de empresas de investimento e de reformar nossa política de emigração e coloniza
ção. Como primeiro passo, devemos estabelecer o seguinte: a) rever a organização de 
Tôyô Takushoku Kaisha para torná-la centro financeiro das atividades de emigração e 
colonização no exterior e também reformar as muitas companhias de emigração existen
tes atualmente para fundar uma nova companhia em que serão incorporadas as existen
tes e, desenvolvendo essa nova companhia, alcançar a meta de emigração e coloniza
ção, efetuando ao mesmo tempo investimento nas regiões acima citadas; (...)" (Irie, 
1939, p. 539-540). 

7 A K.K.K.K., que foi fundada pela reorganização de Tôyô Imin Kaisha em 1917, incorpo
rou Shokumin, nessa ocasião três companhias de emigração: Nambei Imin Kaisho, Nihon 
Shokumin, Nitton Shokumin, das quatro companhias de emigração que ainda existiam. A 
última, a Morioka Imin Kaisha foi, finalmente, incorporada em 1920. Dissolvida a União 
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de colonização. Portanto, a fundação da K.K.K.K. pode ser considera
da como um dos reflexos de monopolização capitalista japonesa que 
foi desenvolvida repentinamente depois da Primeira Guerra Mundial. 

A K.K.K.K. assim conseguiu a monopolização da emigração para 
o Brasil, tornando-se a única companhia japonesa de emigração. Em 
1919, a Brasil Takushoku Kabushiki Kaisha (sobre a qual trataremos 
posteriormente), que já havia construído uma colônia japonesa em 
Registro (Vale do Ribeira de Iguape), foi incorporada à K.K.K.K. Desde 
sua fundação em 1917 até o encerramento de suas atividades no final 
do ano de 1940, essa companhia enviou mais de 190 mil emigrantes 
japoneses entre os quais 164 mil foram para o Brasil. A propósito, o 
número total de japoneses que vieram para o Brasil de 1908 a 1940 
pode ser estimado em 180 mil, como pode ser visto na Figura 2. 

Pode-se apontar, também, outro sentido da fundação da K.K.K.K. 
Depois da Primeira Guerra Mundial, como foi mostrado anteriormen
te, sobreveio, no Japão, uma crise econômica que aumentou o desem
prego e, com isso, ocorreram muitas contestações de trabalhadores,8 

principalmente na zona rural, onde não havia mais possibilidade de 
absorção dos desempregados urbanos que voltaram às suas terras. Para 
enfrentar essa situação, conforme já foi assinalado, o governo japonês 
adotou a política de promover a emigração para o exterior, instalando, 
em 1921, um departamento chamado Shakai Kyoku no Naimusho 
(Ministério do Interior), autoridade responsável da administração lo
cal, com o objetivo de assegurar emprego aos trabalhadores, ativar 
empreendimentos para o bem-estar social e para a previdência e pro
mover a emigração para o exterior. Desde então, o Shakai Kyoku, ob
tendo a verba para promover a emigração para o exterior e sua coloni
zação, adotou a política de incentivo à emigração para o Brasil. Com 
isso, subsidiou a K.K.K.K. para recrutar emigrantes e instalou, em 1928, 
uma Hospedaria de Emigrantes em Kobe, com a finalidade de dar prote-

das Companhias de Emigração para o Brasil, a monopolização da atividade emigratória 
foi realizada pela K.K.K.K. 

8 De 1914 a 1916, ocorreram 232 casos de contestações envolvendo 24.169 trabalhado
res; em 1917, aconteceram 389 casos em que participaram 57.309 trabalhadores, e em 
1918, 417 casos, com mais de 60 mil participantes (Ohashi, 1982, p. 64). 
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ção e instrução aos emigrantes, realizar exames médicos, vacinações e 
outras providências necessárias para o embarque para o exterior. Além 
disso, em 1924, toda a despesa de viagem dos emigrantes japoneses 
passou a ser paga pelo governo, através do Shakai Kyoku, como parte 
da política de socorro aos agricultores pobres. Em 1932, o governo 
japonês passou a pagar as despesas de preparativos para a emigração, 
tornando possível aos emigrantes japoneses irem para exterior, mesmo 
sem disporem de recursos financeiros.9 

Assim, a política de emigração e de colonização, na época poste
rior à Primeira Guerra Mundial, visava à expansão japonesa no ultra-
mar, em concordância com outras políticas, como a da diminuição da 
população do Japão. Portanto, pode-se dizer que a K.K.K.K. foi funda
da como órgão de execução dessas metas. 

As funções da K.K.K.K. apareceram no prospecto de sua funda
ção assim: 

"Para corresponder à mudança da situação mundial, que deverá vir 

após o término da guerra, essa entidade, reconhecendo a necessidade 

de adotar a importante política de desenvolvimento no exterior, deverá 

administrar os empreendimentos de emigração e de colonização, com a 

finalidade de abrir o caminho do progresso nacional e também de resol

ver o problema econômico do povo japonês." (Irie, 1939, p. 532). 

Portanto, pode-se considerar que a fundação da K.K.K.K. e uma série 
de políticas japonesas de emigração e de colonização adotadas poste
riormente foram reflexos da política econômica monopolista do Japão, 
único país imperialista na Ásia. 

9 O primeiro pagamento integral das despesas de viagem para os emigrantes aconteceu em 
1923, para 110 agricultores flagelados pelo Grande Terremoto em Kanto, região de Tó
quio, no mesmo ano, e também para 200 emigrantes japoneses, para comemorar o casa
mento do então príncipe herdeiro Hirohito. Em 1924, foi concedido o subsídio de despe
sas totais de viagens dos emigrantes para o Brasil e, em 1932, foram pagas as despesas de 
preparativos aos candidatos à emigração dos agricultores flagelados pela geada na região 
norte do Japão, no verão daquele mesmo ano. Em 1934, este subsídio das despesas de 
preparativos foi estendido aos emigrantes em geral. Em conseqüência disso, a quantia de 
subsídio para os emigrantes japoneses para o Brasil tornou-se igual a dos emigrantes para 
o Manchukuo (Irie, 1939, p. 545). 
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Como conseqüência dessas políticas agressivas do governo ja
ponês, adotadas com o objetivo de desenvolver o país, naquela época, 
a emigração para o Brasil chegou à sua fase culminante. Durante 15 
anos (1926 a 1941), quando a emigração para o Brasil foi realizada 
com o subsídio do governo japonês, o número de emigrantes foi de 
148.975, que corresponde a 75% do total de emigrados, estimado em 
180 mil, de 1908 a 1942, ano em que as relações diplomáticas entre o 
Brasil e o Japão foram rompidas. Principalmente entre 1928 e 1934, 
durante 7 anos, a emigração japonesa para o Brasil foi realizada de 
forma mais intensiva e foram enviados 108.258 indivíduos, eqüivalen
do a 57,3% de todos os emigrantes japoneses antes da Segunda Guer
ra Mundial (Saito, 1961, p. 34). 

3 EMIGRAÇÃO DE AGRICULTORES PROPRIETÁRIOS E 
A CONSTRUÇÃO DE COLÔNIAS JAPONESAS 

Junto com a emigração de colonos trabalhadores das fazendas 
cafeeiras, a emigração de proprietários agricultores japoneses foi, tam
bém, realizada por companhia de emigração, com a mesma finalidade 
de construir colônias no Brasil. 

A primeira, no Estado de São Paulo, foi a Colônia de íguape 
(constituída por núcleos coloniais de Registro, Sete Barras e Gipuvura) 
construída no Vale do Ribeira do íguape,10 por iniciativa de Ikutaro 
Aoyagi.11 Ele recomendou ao governo japonês a necessidade de cons
trução dessa colônia, dizendo: "Se não iniciar agora essa atividade 

10 Anteriormente, em 1907, havia sido estabelecido um contrato de construção de uma 
colônia japonesa no Rio de Janeiro. Sua construção foi iniciada em 1908, porém logo, em 
1909, foi suspensa por falta de capital (Irie, 1939, p. 93-97). 

11 Ikutaro Aoyagi foi uma das personagens da era Meiji que considerava a construção da 
colônia como um meio de expansão japonesa no ultramar. Após se formar na Universida
de de Califórnia, nos E.U.A., de março a outubro de 1893, ele viajou pelo Peru, onde 
conheceu os projetos da colônia inglesa de Perene e da colônia semi-oficial de Chancha-
mayo. Após seu regresso ao Japão, procurou meios de conseguir a construção de colônia 
japonesa na América do Sul (Morimoto, 1979, p. 19). 
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perderá a única oportunidade de construir uma colônia japonesa onde 
ainda resta área que não foi colonizada no mundo". Com isso, foi fun
dado em 1910 o Tokyo Syndicate, com recurso de particulares e do 
próprio Ministro da Agricultura e Comércio do Japão. Nessa ocasião, 
Aoyagi tornou-se representante deste sindicato e, em 1912, conseguiu 
a concessão de 50 mil hectares do governo paulista, no Vale do Ribeira 
do Iguape, onde não se desenvolvia a principal atividade econômica 
paulista, ou seja, a produção de café. Foi, então, estabelecido o plano 
de construção da colônia, trazendo-se 4 mil agricultores japoneses em 
4 anos (com subsídio de despesa total de viagem obt«do do governo 
paulista), cuja principal atividade comercial era a produção de arroz. 

Em 1913, foi fundada uma companhia de emigração e coloniza
ção chamada Brasil Takushoku Kabushiki Kaisha, com a finalidade de 
iniciar a construção de uma colônia japonesa nesse local, obtendo au
xílio do governo japonês e participação financeira de Toyo Imin Kaisa.12 

Como foi referido anteriormente, com a unificação das companhias 
japonesas de emigração e a estatização de empreendimentos de emi
gração, o Brasil Takushoku Kabushiki Kaisha foi incorporada à K.K.K.K., 
em 1919. Portanto, a K.K.K.K. passou a construir e a administrar a 
Colônia de Iguape.13 

Desde o início de sua construção, foram estabelecidas na Colô
nia de Iguape as instalações sócio-econômicas, como ambulatório 
médico, fábrica de beneficiamento de arroz, escolas, posto de venda 
de mantimentos e estalagem para os imigrantes pela Brasil Takushoku 
Kabuschiki Kaisha e/ou K.K.K.K. Nessa época, no interior do Estado de 
São Paulo, principalmente na região Noroeste, muitos imigrantes japo-

12 No mesmo ano, em 1913, Brasil Takushoku Kabushiku Kaisa recrutou emigrantes coloni
zadores japoneses para construir uma colônia japonesa no Brasil, porém não conseguiu 
reunir candidatos a colonizador, pois a forma de emigração com a intenção de permanên
cia definitiva no local emigrado era uma nova experiência para os emigrantes, numa épo
ca em que a forma usual era de trabalhador assalariado com intenção de regresso breve. 
Com isso, os primeiros colonizadores da Colônia de Iguape foram 30 famílias japonesas 
que estavam na cidade de São Paulo, depois de terem saído das fazendas de café (Handa, 
1970, p. 343 e Irie, 1939, p. 196). 

13 No mesmo ano, K.K.K.K. adquiriu adicionalmente cerca de 25 mil hectares, no atual mu
nicípio de Sete Barras e, com isso, a Colônia de Iguape ficou com área total de 75.853 
hectares. 
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neses que chegaram durante os primeiros anos de emigração e que 
cumpriram contrato como colonos trabalhadores estavam formando 
uma coletividade japonesa nas frentes de expansão paulista, dedican
do-se às produções de arroz, algodão e café, como arrendatários ou 
pequenos proprietários. Dizia-se que esses japoneses tinham inveja dos 
moradores dessa colônia japonesa dotada com tantas instalações só-
cio-econômicas (Koyama, 1949, p. 164). Handa exprime-se sobre o 
pioneirismo da Colônia de Iguape da seguinte forma: 

"Os imigrantes japoneses puderam vislumbrar a esperança na alternati

va de ser agricultor independente, deixando de ser colonos das fazen

das de café. Da vida errante de colonos trabalhadores para a vida está

vel de colonizador! O grande significado da Colônia de Iguape foi a 

indicação de uma possibilidade para os japoneses desenvolverem uma 

vida estável." (Handa, 1970, p. 347). 

Por isso, entre os colonizadores da Colônia de Iguape, surgiram poste
riormente os que assumiram liderança nas colônias japonesas 
construídas no interior paulista, com capital do governo japonês.14 

O estabelecimento de colônia por proprietários agricultores com 
capital do governo japonês iniciou-se efetivamente em 1928, com a 
fundação de Yugen Sekinin Brasil Takushoku Kumiai (Bratac), cujo 
nome oficial no Brasil era Sociedade Colonizadora do Brasil Ltda. Sua 
fundação foi motivada pelo estabelecimento da Colônia de Aliança 
(atual município de Mirandópolis) na região Noroeste, levado a cabo 
pela Shinano Iju Kyokai (Associação de Emigração de Shinano), da 
Província de Nagano, em 1924.15 Com a finalidade de promover a 
emigração dos japoneses da Província de Nagano, esta associação foi 

14 Um dos fundadores da Colônia de Tietê, Shungoro Wago, por exemplo, foi um dos colo
nizadores da Colônia de Iguape (Nagata, 1942, p. 279-280). 

15 A Província de Nagano enviou muitos emigrantes para o Manchukuo e para o Brasil, 
especialmente para o primeiro. Foi a que enviou mais emigrantes entre as províncias japo
nesas e o motivo disso pode ser encontrado no sistema de arrendamento de terra com alta 
taxa que caracterizou a agricultura japonesa na época anterior à II Guerra Mundial e na 
pouca extensão de terra cultivável por ser uma região montanhosa, que a Crise Econômi
ca de Showa transformou em causas para emigração em massa para o exterior. 
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fundada em 1922, tendo como presidente o governador dessa provín
cia.16 

Em 1923, a Associação de Emigração de Shinano planejou a 
construção de uma colônia no Brasil, enviando emigrantes proprietá
rios originários da Província de Nagano, em lugar de emigrantes colo
nos trabalhadores. Pode-se perceber o seu caráter estatal nessa decla
ração do governador da província na ocasião do início da construção 
dessa colônia: 

"Quando enviamos os japoneses para o exterior, a Mãe-Pátria se enri
quece, através de produtos cultivados por esses japoneses no exterior. 
Por isso, o empreendimento de emigração é importante e urgente, con
siderando a atual situação sócio-econômica do Japão. A África, porém, 
já está sob domínio das grandes potências mundiais e na América do 
Norte os japoneses estão sofrendo agressão. Portanto, o único lugar 
que resta para os japoneses é o Brasil, na América do Sul. Para suces
so desse empreendimento, como no caso britânico, é preciso executá-
lo com capital e apoio nacional. Assim, fundando uma associação 
com ordem e controle, enviamos emigrantes para o Brasil com capital 
e plano adequado, para que se possa estabelecer tranqüilidade nesse 
país, tendo vida semelhante a do Japão, através de instalações sócio-
econômicas (rede de comunicação, cooperativas agrícolas, postos de 
saúde e de educação etc), mas sendo proprietários, o que não pode
riam aspirar no Japão, para desenvolver a agricultura." (Nagata, 1942, 
p. 69-17). 

Com essa intenção, em 1924, foi iniciada a construção da Colônia de 
Aliança (com 2.200 alqueires). A Associação de Emigração de Shina
no recrutou associados para emigração, na Província de Nagano, e 
vendeu os lotes da colônia (com 10 a 20 alqueires cada). Assim, os 

16 A primeira associação de emigração ultramarina de província foi fundada em 1915, na 
Província de Hiroshima, com a finalidade de promover a emigração para ultramar. Desde 
então, em cada província do Japão foram fundadas associações semelhantes. Em 1922, 
foi fundada Kaigai Kyokai Chuo-Kai (Associação Central de Emigrantes para Ultramar), 
com a finalidade de coordenar as atividades das associações de emigração de cada pro
víncia. A K.K.K.K. fazia o recrutamento de emigrantes para exterior através dessas associ
ações (Nagata, 1942, p. 66). 
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associados emigraram para o Brasil, tornando-se proprietários, dife
rentes dos colonos trabalhadores de até então. Essa tentativa da Pro
víncia de Nagano estimulou outras províncias a construírem colônias 
no Brasil. Tottori, Toyama e Kumamoto, três províncias japonesas, cons
truíram seguidamente suas colônias junto à colônia da Província de 
Nagano.17 Pode-se dizer, portanto, que essa atividade de emigração e 
colonização foi semi-estatal, com subsídio dos governos das províncias 
japonesas, e precursora do empreendimento de envio de colonizado
res com subsídio, mais tarde, do governo japonês. 

Essa construção de colônias por províncias incentivou outras a 
construírem suas próprias colônias no Brasil, reunindo capital para tan
to. E ao mesmo tempo, nas colônias com sua construção já iniciada no 
Brasil, houve falta de capital para continuação e administração. Sob a 
liderança de Associação de Emigração de Shinano, tentou-se, então, a 
realização da construção e administração das colônias na América do 
Sul, com subsídio do governo central japonês. Em 1927, foi estabelecida 
a Kaigai Iju Kumiai Hô, que regulamentou a constituição de associa
ções de emigração ultramarinas das províncias japonesas. Baseando-
se nessa regulamentação, foram instaladas Kaigai Iju Kumiai nas pro
víncias japonesas. No dia 1o de agosto de 1927, com o objetivo de 
integrar essas associações das províncias, foi fundada, em Tóquio, Kaigai 
Iju Kumiai Rengokai (K.I.K.R.), ou seja, Fundação das Associações das 
Províncias Japonesas, tendo o Ministro do Interior como seu presiden
te.18 O governo japonês emprestou 1,7 milhões de ienes para a K.I.K.R. 
administrar as colônias e mais 1 milhão de ienes para despesas de 
escritório (Irie, 1939, p. 387). A K.I.K.R. comprou, então, cerca de 90 
mil alqueires de terra no Estado de São Paulo e no norte do Estado do 
Paraná, com a finalidade de construir colônias de proprietários agríco-

17 A colônia da Província de Nagano foi denominada Dai-ichi Aliança Ijuchi (Colônia de 
Aliança I), a de Tottori, Dai-ni Aliança Ijuchi (Colônia de Aliança II), a de Toyama, Dai-san 
Aliança Ijuchi (Colônia de Aliança III) e a de Kumamoto, Vila Nova Ijuchi (Colônia de Vila 
Nova) (Nagata, 1942, p. 223-225). 

18 A diretoria dessa federação era assim composta: Ministro do Interior, presidente; ex-Em
baixador do Japão no Brasil, direíor-superiníendeníe; ex-Governador da Província de 
Nagano, diretor-administrativo; ex-Cônsul Geral do Japão em São Paulo, secretário, e ex-
representante da K.K.K.K., conselheiro (Irie, 1939, p. 387). 
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Ias japoneses, para produção de café.19 Em 1928, as colônias de Alian
ça foram incorporadas à K.I.K.R. (Nagata, 1942, p. 112-121). Assim, 
começou efetivamente a emigração de agricultores proprietários para 
colônias japonesas, que se juntava àquela de colonos trabalhadores 
desenvolvida anteriormente. 

Em 1928, foi fundada na cidade de São Paulo a Yugen Sekinin 
Brasil Takushoku Kumiai (Bratac), órgão representativo local da K.I.K.R., 
com um prazo de atividade de 30 anos, de acordo com a lei brasileira 
(decreto-lei n. 3.708, de 1919).20 A partir de então, a Bratac estabele
ceu as coletividades japonesas com auto-suficiência, provendo suas 
colônias com instalações econômicas (fábrica de beneficiamento de 
arroz, fábrica de gelo, moinho de farinha, serraria, olaria, usina hidre
létrica, fábrica de beneficiamento de café e fábrica de cardagem de 
fibras de algodão) e instalações sociais (escola, hospital e postos de 
venda de mantimentos). 

Os japoneses, que foram diretamente para o Brasil como pro
prietários agricultores, e se tornaram membros das associações de emi
gração ultramarinas das províncias japonesas, constituíram apenas 4% 
de todos os emigrantes japoneses na época anterior à Segunda Guerra 
Mundial (Saito, 1960, p. 295-296). Porém, muitos emigrantes que vie
ram ao Brasil como colonos trabalhadores foram para as colônias da 
Bratac, pois estavam a caminho de se tornarem agricultores proprietá
rios, após o término de seus contratos com as fazendas de café.21 As-

19 Além dessas terras nos Estado de São Paulo e Paraná, obteve a concessão de 50 mil 
alqueires no Estado de Minas Gerais (Irie, 1939, p. 387 e Kaigai Iju Kumiai Rengo Kaishi, 
n. 2, p. 83-92). 

20 Um dos ex-funcionários da Bratac relatou sobre o motivo de sua fundação: "Como o 
registro no Brasil do estatuto da K.I.K.R., tendo o Ministro do Interior do Japão como seu 
presidente, era do ponto de vista político inconveniente, a K.I.K.R. decidiu fundar um 
órgão representativo adequado, de acordo com a legislação brasileira, com a finalidade 
de cumprir as atividades da K.I.K.R. no Brasil" (Mizuno, 1955, p. 5). 

21 Como será visto posteriormente, na Colônia de Bastos, em certa época, os emigrantes 
japoneses provenientes das fazendas de café ultrapassaram em número os japoneses vin
dos diretamente do Japão, através do recrutamento da Bratac. E também a Colônia de 
Três Barras, no norte do Paraná, foi construída principalmente pelos antigos emigrantes 
colonos trabalhadores, pois, desde sua fundação em 1932 até 1937, das 365 famílias 
japonesas apenas 11 vieram diretamente do Japão (Handa, 1970, p. 450). 
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sim, a construção de colônias japonesas no Brasil, como Koyama apon
tou, favoreceu antigos emigrantes que tinham como meta estabelece
rem-se apenas por algum tempo no Brasil, na qualidade de pequenos 
proprietários, ainda que isto não os levasse a se decidirem pela resi
dência permanente nesse país (Koyama, 1949, p. 311-312). 

Pode-se dizer que, na fase intensiva da emigração japonesa, ini
ciada em 1922, a emigração de colonos trabalhadores e também de 
agricultores proprietários teve um caráter estatal, porém a política 
emigratória japonesa na época anterior à Segunda Guerra Mundial 
tornou-se claramente um dos meios de expansão territorial japonesa e 
também uma forma de resolver o problema de empobrecimento da 
zona rural, através da instalação do Takumusho (Ministério de Coloni
zação), em 1929. 

Desde 1922, portanto, na fundação da K.I.K.R., o órgão responsá
vel pela emigração japonesa para o exterior era a Seção de Emigração e 
Colonização no Exterior do Departamento Social do Ministério do Inte
rior do Japão, ao lado do Departamento de Colonização do Gabinete 
do Primeiro Ministro, que se encarregava da administração das colônias 
japonesas na Coréia, Taiwan (atual Formosa), Karafuto (sul da Ilhas 
Sakhalinas) e Manchúria. Pouco antes do Incidente da Manchúria, em 
1929, foi instalado o Takumusho, com a finalidade de integrar as ativida
des de administração dessas colônias e promover a emigração e a colo
nização, dando proteção aos emigrantes, principalmente no Brasil (Nagao, 
1970, p. 18-24). Com isso, a emigração japonesa para o Brasil e para o 
Manchukuo ficou sob a responsabilidade do Ministério de Colonização 
do Japão. Em 1937, a K.I.K.R. fundou em Tóquio o Nichinan Sangyo, 
com recursos do Ministério da Colonização e, com isso, a Bratac tornou-
se, também, representante dessa empresa no Brasil, para dar escoamen
to à produção agrícola das colônias japonesas.22 

22 Nichiman Sangyo foi fundada com capital total de 10 milhões de ienes, sendo que 2,5 
milhões eram particulares e 7,5 milhões do governo, através do Ministério de Coloniza
ção, que havia emprestado anteriormente 8 milhões de ienes para a K.I.K.R. para aquisi
ção de terras no Brasil, dos quais somente 500 mil ienes haviam sido devolvidos. O res
tante foi considerado parte do capital do Nichinan Sangyo, quando foi fundada pela K.I.K.R. 
Com isso, a atividade principal da K.I.K.R. tornou se a de promover, no Japão, a emigra
ção de seus associados para o Brasil (Nagao, 1970, p. 23), 
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Por outro lado, no processo de centralização do empreendimen
to japonês de emigração e colonização no Ministério de Colonização, a 
atividade de envio de emigrantes passou da K.K.K.K. para a K.I.K.R. A 
atividade da K.K.K.K. no Brasil ficara difícil com a diminuição do nú
mero de imigrantes japoneses, estabelecido pela legislação constitucio
nal brasileira (art. 121 § 6o, da Constituição de 1934), que impunha 
percentuais de imigração, tomando como referência os últimos cinqüenta 
anos - 2% para imigrantes estrangeiros. A finalidade era restringir a 
entrada de imigrantes japoneses.23 Em 1940, o Ministério das Rela
ções Exteriores do Japão (Segunda Seção do Departamento das Amé
ricas), responsável pela K.K.K.K. e o Ministério de Colonização (Seção 
da América do Sul do Departamento de Colonização), responsável pela 
K.I.K.R., decidiram transferir os empreendimentos de emigração e co
lonização da K.K.K.K. para a K.I.K.R.24 Com isso, a K.I.K.R. obteve 
subsídio adicional do Ministério de Colonização e continuou as ativi
dades da K.K.K.K., como recrutamento e envio de emigrantes colonos 
trabalhadores e seu encaminhamento no local. Assim, os empreendi
mentos de emigração e colonização nos domínios japoneses e em ou
tros países passaram a ser completamente integrados ao Ministério de 
Colonização. 

Todavia, o número de entrada de emigrantes japoneses no Bra
sil estava diminuindo e, em 1942, com o rompimento de relações di
plomáticas entre os dois países, a corrente emigratória foi suspensa por 
completo. A lei de restrição da entrada de imigrantes estrangeiros no 
Brasil, de fato, constituiu-se em uma das causas da diminuição da vin
da de imigrantes japoneses. Porém, na mesma época, também no Ja
pão, diminuíra a vinda de japoneses para o Brasil, pois desde o Inci
dente da Manchúria, em 1931, a expansão japonesa na China ativou-
se repentinamente e, com isso, o Ministério de Colonização também 
passou a promover a emigração para Manchukuo de forma mais in-

23 Conta-se que, em 1939,a Casa Bancária Kaiko, da K.K.K.K., ficou em situação de insol-
vência (Nagao, 1970, p. 23). 

24 Com isso, atividade da K.K.K.K. ficou restrita ao comércio, porém outras atividades no 
Brasil continuaram a ser realizadas em nome da K.K.K.K. por causa da confiança que 
inspirava pela sua longa atuação no exterior e para não provocar inquietação (Ibid.). 
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tensiva. Em 1937, foi deflagrada a guerra entre o Japão e a China e, 
em 1938, estabelecida, no Japão, a Lei de Mobilização Nacional Geral 
(The National General Mobilization Law). Assim, na sociedade japo
nesa foi formada praticamente uma organização para a guerra. Como 
conseqüência de tudo isso, o envio de emigrantes japoneses para o 
Brasil tornou-se difícil e é encerrado no período anterior à Segunda 
Guerra Mundial. 

De 1942 a 1955 - da suspensão da corrente migratória a seu 
reinicio - foi um período inativo do ponto de vista do envio de emi
grantes japoneses, porém, foi a época em que ocorreram grandes mu
danças sócio-culturais nas coletividades japonesas localizadas no Bra
sil. " 



III. FORMAÇÃO DA COMUNIDADE 
JAPONESA EM BASTOS 

1 O SISTEMA DE LOTEAMENTO E OS POVOAMENTOS 
JAPONESES NA FRENTE DE EXPANSÃO PAULISTA 

U ma das razões pela qual o governo japonês pôde ado
tar a política emigratória de encaminhamento dos ja
poneses para o Brasil, como pequenos proprietários, 

foi o aparecimento de uma nova forma de posse de terra no Estado de 
São Paulo. E pela mesma razão, os imigrantes japoneses, que já ti
nham sido introduzidos nas fazendas paulistas de café como trabalha
dores colonos, também puderam tornar-se sitiantes. 

A expansão das plantações de café no Estado de São Paulo, 
que começou em meados do século XIX, no Vale do Paraíba, seguiu 
em direção aos planaltos ocidentais junto com o encaminhamento 
dos imigrantes europeus, como trabalhadores colonos, para os cafe-
zais, e o desenvolvimento das vias férreas como escoadouro da pro
dução. 

Em 1867, quando as plantações de café já tinham se expandido 
na região de Campinas a Araras, surgiu no Estado de São Paulo a 
primeira estrada de ferro, ligando Santos a Jundiaí. Em 1868, foi fun
dada a Companhia Paulista de Estrada de Ferro com capital dos fazen
deiros paulistas e, desde então, a construção das ferrovias foi paralela 
à crescente produção cafeeira, que, por sua prosperidade, permitiu o 
avanço em direção a novas terras virgens do oeste paulista. A Compa
nhia Mogiana de Estrada de Ferro (1872) foi organizada, igualmente, 
pelos fazendeiros e a construção de sua linha começou em Campinas, 
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seguindo em direção a Ribeirão Preto e Franca, atingindo a divisa en
tre São Paulo e Minas Gerais em 1888 (Vieira, 1973, p. 61). 

Com a expansão ferroviária e agrária paulista, a produção co
mercial do café do Brasil aumentou notavelmente de 3,7 milhões de 
sacos (60 Kg), em 1880-81, para 5,5 milhões, em 1890-1891, alcan
çando, em 1901-2, 16,3 milhões (Furtado, 1961, p. 199). A economia 
cafeeira então encontrou, no Estado de São Paulo, sua primeira época 
de prosperidade, nos últimos dez anos do século XIX. 

Em 1900, inicia-se uma crise que se estende até 1905, resultante 
de uma baixa de preço de café, combinada com uma superprodução.1 

Esta crise, porém, não golpeou a economia cafeeira paulista de forma 
tão séria que fizesse cessar o aumento da produção de café, graças à 
medida tomada pelos governos do Estado e da União, ainda que pro
vocasse a interferência de capital estrangeiro no comércio do café e 
também no financiamento da agricultura paulista. Com a medida de 
defesa da economia cafeeira - de contração artificial da oferta através 
da retenção de parte da produção fora do mercado - a produção de 
café aumentou nitidamente até fins do terceiro decênio deste século, 
tanto que entre 1925 e 1929 o crescimento foi de quase cem por cento, 
revelando a grande quantidade de cafeeiros plantados no período ime
diatamente anterior (Furtado, 1961, p. 200 e 203). 

Os plantadores de café, abandonando a velha propriedade, par
tiram para iniciar nova plantação em terra roxa, que se estendia nas 
regiões Mogiana e Paulista. Ali, os fazendeiros paulistas se depararam, 
de novo, com o problema de falta de mão-de-obra por causa da sus
pensão da corrente imigratória italiana.2 Embora continuasse a entra
da de espanhóis e portugueses, estes não eram suficientes. Nestas condi-

1 Esta crise foi reflexo do declínio do preço do café no mercado mundial a partir de 1893, 
pois o valor médio da saca exportada que, naquele ano, segundo Furtado, era de 4,09 
libras, em 1896 caiu para 2,91 libras. A ocorrência de nova depressão no mercado mun
dial, em 1897, declinou ainda mais os preços nos dois anos seguintes, até chegar a 1,48 
libras, em 1899 (Furtado, 1961, p. 200). 

2 O governo italiano proibiu, em 1902, o recrutamento, bem como o encaminhamento de 
seus compatriotas como trabalhadores colonos para o Estado de São Paulo, em vista da 
queda do preço do café que deixou numerosos fazendeiros impossibilitados de fazer o 
pagamento do salário a seus colonos. 
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ções, em 1908, começou o encaminhamento de japoneses para o Bra
sil. Os imigrantes japoneses apareceram tardiamente no movimento 
migratório do Brasil, imediatamente depois do período do "Ouro Ver
de", o da prosperidade máxima da economia cafeeira paulista. 

Ora, na época em que se iniciava a introdução dos imigrantes 
japoneses nas fazendas da Mogiana, também estava sendo aberta uma 
nova frente de expansão, em direção a Araçatuba, com a construção 
da Ferrovia Noroeste do Brasil (1904). Seguiram-se outras ferrovias, a 
fim de servir às novas frentes pioneiras; por exemplo, a Estrada de 
Ferro Sorocabana, que levou de 1910 a 1926 para ligar Salto Grande 
a Porto Epitácio, nas margens do Paraná, atravessando Quatá, que era 
a primeira estação para entrar na Colônia de Bastos, e, em 1929, a 
Linha da Alta Paulista alcançou Marília, onde se estendem solos areno
sos, mais fracos, mas ainda capazes de altos rendimentos. 

Quando os trilhos das ferrovias chegaram a estas zonas, apare
ceu no Estado de São Paulo uma nova forma de posse de terra, o 
sistema de loteamento. A rede ferroviária valorizava a terra onde a 
ponta de seus trilhos alcançava ou era esperada, e os proprietários 
eram levados a vender parte de ou toda sua propriedade. A terra valo
rizou-se e tornou-se um novo objeto de especulação. Nestas condi
ções, apareceram as empresas de terra e colonização que dividiam, em 
lotes, grandes glebas cobertas de florestas e que abrangiam centenas, 
milhares de alqueires, vendendo-as aos pequenos proprietários. O sis
tema de loteamento na frente de expansão desenvolveu-se na fase da 
prosperidade geral que adveio após o término da Primeira Guerra 
Mundial, e os loteamentos multiplicaram-se, depois da crise de 1929 
(Vieira, 1973, p. 65). 

Esta situação no Estado de São Paulo possibilitou, na década de 
20, o aparecimento de grandes empresas estrangeiras de colonização, 
como a inglesa "São Paulo Lumber & Colonization", que retalhou 
15.000 alqueires na região Noroeste. E, também, a empresa japonesa 
Bratac (Sociedade Colonizadora do Brasil Ltda.) conseguiu adquirir 
glebas de terra na frente de expansão paulista e no norte paranaense. 

O aparecimento do sistema de loteamento melhorou, também, a 
condição dos japoneses que vieram para o Brasil como trabalhadores 
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colonos das fazendas de café, principalmente para os que vieram antes 
da fundação da Bratac. 

A emigração japonesa para o Brasil foi iniciada e orientada nos 
mesmos moldes da emigração para o Havaí e o Canadá, pois os japo
neses emigraram para o Brasil com o plano de sucesso rápido e retor
no ao Japão. De fato, os japoneses que emigraram temporariamente 
para as Ilhas do Havaí e o Canadá puderam realizar este desejo, graças 
à diferença entre o nível salarial daqueles países e o do Japão. No 
Brasil, porém, não havia uma vantagem salarial que atraísse os imi
grantes japoneses. Além disso, quando eles aportaram no Brasil, como 
foi mostrado anteriormente, a euforia do desenvolvimento da econo
mia do café em São Paulo já começava a diminuir. 

Desde o início de sua chegada às fazendas de café, os japoneses, 
como trabalhadores colonos, não pouparam esforços para conseguir 
seu objetivo. Trataram exclusivamente de amealhar o pecúlio proveni
ente de seu salário irrisório, levando vida paupérrima, por sua própria 
vontade, e executando trabalhos muito pesados. Contudo, as condi
ções de vida e de salário nas fazendas de café, longe de lhes possibilitar 
a concretização de seu objetivo, garantiram-lhes, na melhor das hipó
teses, o suficiente para saldar as dívidas contraídas para o custeio da 
viagem. 

Numa pesquisa feita em 1928, sobre a vida dos japoneses nas 
fazendas de café do Brasil, pode-se encontrar o seguinte relato: "Geral
mente, o ganho líquido do colono vai de 1 conto e 500 mil-réis a 3 
contos de réis. Num ano como o anterior (1927), de safra grande, uma 
família que conta com três elementos ativos pôde ganhar 3 contos e 
500 ou 600 mil-réis, mas isto foi exceção. Por outro lado, (...), quem 
tivesse entrado numa fazenda ruim e que houvesse enfrentado uma 
safra pobre, nem poderia pensar em lucro líquido, senão em ter de 
arcar com dívidas" (Yaeno, 1929, p. 144). Em face dessa situação, os 
primeiros colonos japoneses utilizavam-se de qualquer pretexto para 
abandonar as fazendas, recorrendo até mesmo à fuga.3 

3 Sobre as direções de deslocamentos japoneses dessa época há o estudo detalhado, O 
Japonês no Brasil: estudo de mobilidade e fixação, de Saito (1961, p. 115-130). 
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Dada esta situação, os primeiros imigrantes japoneses e os que 
vieram logo depois não tardaram em substituir seu objetivo de migra
ção temporária de curto prazo por um mais ou menos longo. Desistin
do de seu plano inicial, de acumular recursos através do trabalho assa
lariado, por causa do baixo nível de renda, passaram a preocupar-se 
com a produção de caráter comercial, já mediante o aproveitamento 
máximo da mão-de-obra familial. 

Ao término do contrato na fazenda de café, os deslocamentos 
coletivos de japoneses eram freqüentes. A grande maioria dos japone
ses permaneceu na frente de expansão, onde, após deixarem de ser 
colonos, tornaram-se contratistas e formadores de cafezais, práticas 
desenvolvidas a partir de 1920. Desde que dispusessem de pequeno 
capital, tornou-se possível trabalharem como arrendatários e meeiros. 
E, finalmente, os japoneses adquiriram pequenas propriedades que, 
então, estavam à venda pelo sistema de loteamento na frente de ex
pansão paulista. 

Como a região Noroeste foi a primeira zona em que ocorreu em 
larga escala o sistema de loteamento, é aí que são encontrados, desde 
o início, maior número de pequenos proprietários japoneses ao lado 
dos italianos, espanhóis e outros imigrantes europeus. Os imigrantes 
japoneses, começando por Cafelândia (1915) e Birigui (1915), forma
ram até 1920 numerosos povoamentos ao longo da Ferrovia Noroeste 
do Brasil, no trecho entre Bauru e Araçatuba. 

Quando os japoneses começaram, desta forma, a tornar-se siti
antes na frente de expansão paulista, o movimento emigratório japo
nês para o Brasil entrou na fase intensiva. A partir de 1925, começou a 
emigração para o Brasil com subsídio do governo japonês e no perío
do de 1926 a 1941, no espaço de 15 anos, entraram no Brasil 148.975 
imigrantes japoneses, cuja quantidade corresponde a mais de 75% do 
total, na fase anterior à Segunda Guerra Mundial. Deste período, a 
fase mais intensiva foi entre 1928 e 1934, quando entraram no Brasil 
108.256 imigrantes japoneses, o que atinge 57,3% do total, no perío
do anterior à última Guerra Mundial (Saito, 1961, p. 34). Mais de 90% 
destes japoneses imigrados, como já apontava Crissiuma em 1935, con
centravam-se no Estado de São Paulo (Crissiuma, 1935, p. 110-114), 



58 CHIYOKO MITA 

principalmente nas regiões novas como a Noroeste, Alta Paulista e 
Sorocabana, onde, em 1932, se podia contar 75.820 japoneses, o que 
correspondia a mais de 60% do total dos japoneses no Estado de São 
Paulo.4 

Na frente de expansão paulista, as terras revendidas em lotes 
geralmente situavam-se na mata virgem e longe da cidade onde se 
encontrava o mercado de consumo e de comércio. Além disso, nessas 
terras não havia estradas para comunicação com a cidade, aliás, não 
havia nem mesmo dentro do povoamento e, quando existiam, eram 
muito ruins. Em face destas condições, era preciso manter estreita a 
mútua cooperação entre os colonos para desbravar a terra, pois este 
era o ponto de partida da atividade agrícola, de abertura de estradas, 
de transporte de produtos agrícolas comerciais, de construção de esco
las para educação dos filhos, de estabelecimento de segurança e or
dem social nos povoamentos etc. 

Os japoneses, então, compravam os lotes na frente de expansão, 
junto com aqueles com os quais conviveram na fazenda de café, prin
cipalmente na região de Mogiana, ou que eram da mesma província 
do Japão, e/ou que viajaram no mesmo navio para o Brasil. Ali, rece
bendo a ajuda financeira e/ou técnico-agrícola do governo japonês 
através de seu consulado em São Paulo, os japoneses formaram o po
voamento de alta homogeneidade étnica, que se chamava "shokumin-
chi", ou seja, colônia.5 

Nestas colônias desenvolveram-se comunidades étnicas cujo 
modelo era a comunidade rural japonesa e seus padrões de cultura 
(Maeyama, 1984, p. 450). Isso foi possível pelos seguintes motivos: 
primeiro, nas regiões onde se desenvolveu o sistema de loteamento, 
em geral, a sociedade brasileira envolvente não se encontrava forte
mente organizada e, por causa disso, os povoamentos dos japoneses 
puderam manter-se isolados, com certa facilidade; segundo, como já 

4 Estimativa baseada em Koyama (1933), apêndice, sem número de página. 
5 Por exemplo, a cooperativa agrícola de cada colônia recebia financiamento e orientação 

de técnicas agrícolas através da Seção de Promoção de Aiividades Econômicas (Kangyobu) 
criada no Consulado Japonês. As escolas de língua japonesa para crianças japonesas 
também recebiam auxílio do governo japonês, para sua construção e administração. 
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foi citado anteriormente, o fato de 75% do total de japoneses desem
barcados no Brasil, antes da II Guerra Mundial, terem chegado no pe
ríodo de 10 anos a partir de 1925, significa que, no Brasil, a sociedade 
dos imigrantes japoneses ainda não tinha desenvolvido suficientemen
te sua estrutura, e os que entraram anteriormente nas fazendas de café, 
como trabalhadores colonos, não tinham podido organizar sua própria 
sociedade (Maeyama, 1968, p. 115). 

Os "shokuminchi" - as colônias japonesas - assim formados co
meçaram a aparecer, no começo da década de 20, na região Noroeste, 
muitos deles construídos junto com a expansão da rede ferroviária 
paulista, nas décadas de 20 e de 30, concentrando-se nas regiões No
roeste, Alta Paulista e Sorocabana (ver Figura 3). De acordo com uma 
pesquisa de 1933, pode-se contar cerca de 500 povoamentos japone
ses no Estado de São Paulo.6 

A Colônia de Bastos, que se pretende analisar aqui, foi construí
da planejadamente pela Bratac, no fim da década de 20, como um 
destes povoamentos japoneses na frente de expansão paulista, e per
tence atualmente à área que se convencionou chamar de Alta Paulista; 
no entanto, no começo de sua colonização, até 1934, pertencia à re
gião da Alta Sorocabana. 

2 COLONIZAÇÃO PELA BRATAC 

A colônia japonesa de Bastos situa-se no planalto ocidental da 
região sudoeste do Estado de São Paulo, integrada a uma grande uni
dade geomorfológica sedimentar denominada Planalto Meridional. Está 
aproximadamente a 10 quilômetros da Estação Iacri, da Linha Ferrovi
ária da Alta Paulista, estabelecida em 1949; a 3 quilômetros da Esta
ção Rancharia da Estrada de Ferro Sorocabana, e a 563 quilômetros 
da capital cio Estado de São Paulo. No início da fundação da Colônia 
de Bastos, os japoneses desciam na Estação Quatá da Sorocabana e 

6 Calculados segundo informações constantes do Annuário Comemorativo de 25° Aniver
sário da Imigração Nipponica ao Brasil de Koyama (1933, p. 75-591). 
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seguiam por cerca de 60 quilômetros por caminhos montanhosos. Em 
1936, foi inaugurada uma estrada entre a Colônia de Bastos e a Esta
ção de Rancharia. 

Até 1933, essa colônia pertencia ao município de Campos No
vos, passando ao de Marília quando este foi criado, em seguida, em 
1939, ao de Tupã e, em 1944, finalmente, foi emancipada como muni
cípio de Bastos pelo Decreto n° 14.334, de 30/11/1944. Nesta ocasião, 
a colônia foi fragmentada e assim quase a totalidade das Seções de 
Alta e de Saúde da Seção Glória, que ficavam ao norte, e a parte da 
Seção Bonfim, a oeste, passaram a pertencer ao município de Parapuã, 
e ainda parte das Seções Progresso, Cascata e Esperança, continua
ram sob a jurisdição de Tupã (ver Figura 4). Devido a esta divisão, o 
município de Bastos ficou com apenas 750 alqueires, ou seja, quase a 
metade da área total do começo de sua colonização (Miyazaki, 1975, 
p. 5). Sua comunidade, no entanto, vem mantendo até hoje seu desen
volvimento como uma entidade sócio-econômica. 

A colonização de Bastos começou em 1928, com a aquisição de 
uma área de 12.932 alqueires de terra pela Bratac, simultaneamente 
com as de outras colônias nos Estado de São Paulo e do Paraná: a 
Colônia Tietê no extremo oeste da região Noroeste, no então municí
pio de Monte Aprazível, hoje emancipada como município de Pereira 
Barreto, com 47.530 alqueires; a Colônia Aliança, também na região 
Noroeste (Mirandópolis) com cerca de 13.301 alqueires; a Colônia de 
Três Barras no norte do Paraná (Assai), com 18.610 alqueires.7 

A gleba de terra de Bastos pertencia a Henrique Bastos e mais 5 
pessoas, e estava situada em plena mata, onde ninguém entrava há mais 
de dez anos, quando fora feita uma agrimensura (Mizuno, 1955, p. 2-3). 

A Bratac, como já foi visto anteriormente, era um órgão repre
sentativo no Brasil de Kaigai Iju Kumiai Rengokai (K.I.K.R.), ou seja, 
Federação das Associações de Emigração Ultramarinas das Províncias 
Japonesas, criada em Tóquio, em 1927, pelo Ministério do Interior do 

7 Segundo os anúncios de K.I.K.R., a Bratac adquiriu uma área total de 92.373 alqueires 
nestes dois estados brasileiros, incluindo os 932 alqueires de terra da colônia de Bastos 
comprados adicionalmente em 1929 (Kaigai Iju Rengokai-shi, 1937, p. 1 e Kaigai Iju 
Rengokai-shi, 1930, p. 54) 
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Japão, com a finalidade de recrutar e encaminhar os emigrantes ja
poneses que dispusessem de recursos financeiros para se instalarem 
como proprietários agrícolas no Brasil. Ela sucedeu e ampliou as ati
vidades da Shimano Ijukyokai (Associação de Emigração de Shinano), 
noBrasil. 

Em 1929, quando o governo japonês fundou um novo ministé
rio chamado Takumusho (Ministério de Colonização), para promover 
as atividades de emigração e colonização dos japoneses, principalmente 
nas suas colônias asiáticas, ou, mais exatamente, em seus domínios na 
Ásia, a K.I.K.R. ficou subordinada a esse ministério. Nesta nova situa
ção de política emigratória japonesa, a Bratac, que fora fundada em 
1928, com um capital de 500 contos-de-réis, pela K.I.K.R., como seu 
órgão representativo no Brasil, conforme permitia a lei brasileira (De
creto n° 3.708, de 1919), com o prazo de atividades de 30 anos, come
çou a organizar os imigrantes japoneses como colonos proprietários 
nos núcleos planejados nos Estados de São Paulo e Paraná. 

Em 1937, em Tóquio, a K.I.K.R. fundou a Companhia Nichinam 
Sangyo, com apoio financeiro do governo japonês, para financiar a 
atividade agrícola e escoar a produção proveniente desses núcleos 
(Takumusho-Takumukyoku, 1937, p. 84-86). A partir de então, a Bratac, 
que se tornou seu órgão representativo no Brasil, passou a interessar-
se também pelo comércio, exportação e indústria. Assim, foram cria
das, ao lado da Sociedade Colonizadora do Brasil (Bratac), a Casa 
Bancária Bratac (hoje, Banco América do Sul), a Casa Bratac, Indús
tria de Fiação de Seda Bratac etc. 

Em março de 1942, com o Decreto-lei 4.166, que congelava os 
bens dos "súditos do Eixo", as empresas a eles pertencentes foram co
locadas sob administração estatal brasileira ou compelidas à liquida
ção forçada. Nesta situação, a Bratac, como outras empresas japone
sas, entrou em regime de liquidação por ordem do Governo Federal.8 

8 Neste momento, a Bratac ainda possuía cerca de 30.000 alqueires sobretudo em Três 
Barras no Paraná, que foram vendidos a preço baixo a brasileiros, que neles fizeram 
pastos. Por causa disso, das colônias da Bratac, a de Três Barras passou a ser caracteriza
da como uma colônia com grande quantidade de colonizadores não-japoneses (Tsukamoto, 
1957, p. 207-209). 
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A Bratac recomeçou suas atividades no Brasil com o término da 
guerra. No entanto, em 1959, seu prazo de 30 anos no Brasil chegou 
ao fim. Em fevereiro de 1960, cessou suas atividades e vendeu seus 
bens para a JAMIC Imigração e Colonização Ltda., fundada no Brasil, 
em 1956, como órgão representativo da Japan Emigration Promotion 
Co., Ltd.9 

A Bratac, que, em 1928, havia adquirido a Fazenda Bastos com 
12.000 alqueires de terras com boas condições de salubridade para os 
imigrantes e favoráveis para o cultivo de café, em 1929, comprou adi
cionalmente 932 alqueires contínuos, a oeste. O espaço total da colô
nia atingiu 12.932 alqueires, que a Bratac dividiu em lotes de 10 
alqueires cada um, para vender aos imigrantes vindos diretamente do 
Japão para o núcleo colonial, e também para os japoneses provenien
tes das fazendas de café do Estado de São Paulo. 

9 Esta companhia japonesa de emigração foi fundada em Tóquio, em 1955, conforme a lei 
japonesa e com ajuda financeira do governo japonês, como um dos órgãos de emigração, 
quando recomeçou o movimento emigratório japonês depois da última guerra mundial. 
Seu objetivo era a promoção da emigração japonesa, principalmente, através de financi
amento das despesas de viagem aos imigrantes e do capital para atividades econômicas 
nos países emigrados. Anteriormente, havia sido fundada no Japão, em 1952, a Associa
ção Central da Emigração Ultramarina (Kaigai Iju Chuo Kyokai), como uma corporação 
de pessoa jurídica em um tipo de sucessor da K.I.K.R. do período anterior à última guerra, 
para promover o movimento emigratório no Japão. E em 1954, obtendo autorização do 
Ministério de Relações Exteriores, foi reorganizada como uma fundação, a Federação das 
Associações Ultramarinas, com o objetivo de promover a emigração japonesa fazendo 
intermediação entre emigrantes japoneses e seus receptores. 
Em face da reativação econômica japonesa depois da guerra, em 1952, estes dois órgãos: 
a Companhia de Promoção e a Federação das Associações Ultramarinas, integraram-se 
numa nova organização emigratória chamada Japan Emigration Service (JEMIS), funda
da em 1963, através da lei japonesa n° 129 de 1962, como um dos órgãos pertencentes 
ao Ministério de Relações Exteriores (Kaigai Iju Jigyodan - JEMIS, p. 31-33 e p. 49-65). 
Finalmente, em 1974, a JEMIS foi integrada à Japan International Cooperation Agency 
(JICA), organizada como órgão pertencente ao Ministério de Relações Exteriores com o 
objetivo de prestar colaboração japonesa internacional através da contribuição ao desen
volvimento econômico e social dos países subdesenvolvidos, junto com a Ouerseas 
Technical Cooperation Agency (O.T.C.A.) que, como a corporação especial do Ministério 
de Relações Exteriores, tinha dado a colaboração técnica aos países subdesenvolvidos 
desde 1962 (Kokusai Kyoryoku Jigyodan - JICA, 1980, p. 1-5). Assim, a emigração japo
nesa, que continua até hoje, é considerada, atualmente, como uma atividade de colabo
ração internacional pelo governo japonês, e não como de expansão territorial no ultramar 
como aconteceu no período anterior à II Guerra Mundial. 
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A Bratac planejou fazer 900 lotes na colônia de Bastos com o 
intuito de vender um lote para cada família, dentro de 3 anos. Preten
dia no primeiro ano (1929) vender 200 lotes; no segundo, 300, e no 
terceiro, 400 lotes (Mizuno, 1955, p. 6). Em Tóquio, porém, a K.I.K.R., 
no começo de suas atividades, não conseguia recrutar emigrantes em 
quantidade suficiente, por causa de condições muito rigorosas de en
caminhamento dos emigrantes japoneses para a colônia de Bastos e 
também para outras colônias no Brasil. Em Bastos, por exemplo, os 
lotes vendidos pela Bratac, segundo seu plano de 1929, custavam 1.740 
ienes cada, com pagamento a ser efetuado em prestações: 300 ienes 
adiantados, com pagamento protelado por 3 anos, e os 1.440 ienes 
restantes a serem pagos em três prestações, durante 3 anos seguintes. 
Além destes 300 ienes, a K.I.K.R. exigia que os candidatos à emigração 
possuíssem cerca de 1.600 ienes como recursos para colonizar {Kaigai 
Iju Shi, p. 116-117 e p. 125). Ora, em 1934, um saco (de 60 Kg) de 
arroz custava 9 ienes no Japão (Asahi Shimbun, 1985, p. 22). Portan
to, reunir este capital - total de 1.800 ienes pelo menos - não era tão 
fácil para muitos dos japoneses, embora pudessem contar com o sub
sídio do governo japonês para as despesas de viagem ao Brasil. 

Além deste requisito rigoroso, havia outro obstáculo à imigração 
de japoneses como colonos proprietários para os núcleos planejados 
no Brasil: o acordo entre a K.I.K.R., a K.K.K.K. e o Ministério das Rela
ções Exteriores do Japão, que proibia o recrutamento de mais de 20% 
do total de japoneses imigrados para o Brasil como colonos proprietá
rios, para que a K.K.K.K. pudesse continuar suas atividades no Brasil e 
para que não provocassem sentimentos anti-nipônicos entre os fazen
deiros paulistas de café, que se interessavam na introdução de traba
lhadores colonos nas suas fazendas (Kaigai Iju Rengokai-Shi, 1930, 
p. 194-200). Seria conveniente lembrar aqui que, nessa época, o Bra
sil era o único país para o qual os japoneses podiam emigrar, com 
exceção de suas próprias colônias na Ásia. 

Por outro lado, no caso de os japoneses provenientes das fazen
das de café comprarem os lotes da colônia, a condição exigida era da 
mesma forma rigorosa. O preço de cada lote era 7 contos-de-réis e seu 
pagamento também efetuado em prestações: a primeira de 2 contos-
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de-réis, e os 5 contos-de-réis restantes pagos em três prestações, em 
três anos, podendo ser prorrogados por igual período. A K.I.K.R. exi
gia, também, mão-de-obra suficiente para colonizar e o depósito de 
1,5 contos-de-réis na Bratac, como recurso para colonização (Kaigai 
Iju Rengokai-Shi, 1930, p. 126 e Mizuno, 1955, p. 25). 

Por estas razões, o plano de colonização da colônia de Bastos, 
em sua fase inicial, viu-se longe de realização. A primeira entrada, em 
1929, contou apenas com 79 famílias de colonizadores, entre as quais 
64 vieram diretamente do Japão e 15 das fazendas paulistas de café 
(ver Tabela 2). Esta situação continuou em 1930, também, quando 
entraram somente 88 famílias (23 do Japão e 65 provenientes das fa
zendas de café). Portanto, no segundo ano de colonização da colônia 
havia apenas 167 famílias de colonizadores. 

Diante desta situação, em 1931, a Bratac tomou medidas favo
ráveis para introdução de mais japoneses provenientes das fazendas 
de café. Estabeleceu 3 variações de preço nos lotes da colônia, depen
dendo da condição da terra: 8 contos-de-réis, 4 contos-de-réis e 3 con
tos-de-réis. Suspendeu a condição de pagamento adiantado para lo
tes, tornou possível o pagamento em prestações de 10 anos e ofereceu 
empréstimo de 1,5 contos-de-réis para cada família, como recurso para 
colonizar. O reembolso deste empréstimo deveria ser efetuado em pres
tações de 3 anos, depois de dois anos de protelação (Mizuno, 1955, p. 
30-31). Estas medidas tomadas pela Bratac, em virtude da depressão 
econômica do café depois da crise mundial de 1929, abriram caminho 
para a introdução, na colônia, de japoneses provenientes das fazendas 
de café. Como pode ser visto na Tabela 2, a colônia, em 1931, contava 
com 151 famílias japonesas que vieram das fazendas de café, e em 
1932, com 288 famílias. 

Por outro lado, o aumento dos japoneses vindos diretamente 
do Japão aconteceu a partir de 1932, quando o reflexo da crise mun
dial de 1929 atingiu a zona rural japonesa e a condição econômica 
rural do Japão tornou-se péssima. O governo japonês, então, tomou 
uma série de medidas para promover a emigração, como custear as 
despesas de viagem e os recursos para colonizar a quem pretendesse 
emigrar. Graças a estas medidas, a partir de 1934, os japoneses pu-
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deram emigrar para o Brasil, praticamente, sem nenhum recurso fi
nanceiro. 

Em conseqüência disto, o movimento emigratório japonês para 
o Brasil, do período anterior à II Guerra Mundial, chegou a seu ápice 
em 1933. Na colônia de Bastos, nesse ano, entraram 180 famílias vin
das diretamente do Japão, e a colônia chegou à situação em que quase 
não havia mais vagas para novos imigrantes. A esse altura, a colônia 
contava com 800 famílias de colonizadores e com 953 lotes, que ocu
pavam cerca de 10.000 alqueires, vendidos. Cada família possuía, em 
média, 1,1 lotes. E havia somente 104 famílias de contratistas e colo
nos que trabalhavam principalmente nas fazendas estabelecidas na 
colônia e dirigidas diretamente pela Bratac (Mizuno, 1955, p. 53). 

O movimento emigratório japonês, porém, diminuiu devido à 
execução do regime de cotas para imigrantes estrangeiros,10 e, a se
guir, com a deflagração da Guerra no Pacífico, no fim de 1941, a entra
da de japoneses que vinham diretamente do Japão paralisou-se pc. 
completo. Portanto, a partir de 1934, a colônia de Bastos passou a ser 
desenvolvida principalmente pelos japoneses provenientes das fazen
das de café. 

A situação de Bastos, em 1937, segundo pesquisa feita pela 
Bratac, era a seguinte: a) 980 lotes, que correspondiam a 10.235 
alqueires, estavam vendidos; 1.256 alqueires ainda não vendidos; 143 
alqueires destinados à área urbana e 1.296 alqueires em reserva; b) 
havia 780 famílias de colonizadores (ou seja, 5.065 japoneses), 210 
famílias japonesas (1.374 pessoas) e 75 famílias não-japonesas (439 
pessoas) de arrendatários e de contratistas, 88 famílias (307 pessoas) 
de funcionários da Bratac, 138 famílias (854 pessoas) na área urbana, 
e 131 famílias (1.203 pessoas) não declaradas (Kaigai Iju Kumiai 
Rengokai, p.1-4). Entre essas famílias de colonizadores, aquelas vindas 
diretamente do Japão correspondiam somente a 20%, contra 80% das 
provenientes das fazendas de café. 

Assim, apesar de a K.I.K.R. pretender estabelecer uma colônia 
de japoneses vindos diretamente do Japão, "os imigrantes antigos" 

10 A política brasileira de imigração e a reação dos japoneses serão tratadas posteriormente. 
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acabaram se tornando a maioria na colônia. Pode-se considerar que 
isso favoreceu o estabelecimento relativamente rápido do povoamento 
da colônia de Bastos pelos japoneses. De fato, o motivo principal da 
K.I.K.R., introduzir em seus núcleos elementos japoneses vindos das fazen
das de café, era a realização rápida e fácil da colonização dos mesmos, 
aproveitando suas experiências de vida no Brasil, além de lhes dar 
oportunidade de se tornarem independentes, não como colonos traba
lhadores nas fazendas de café, mas sim como colonizadores possuidores 
de pequenas propriedades (Kaigai Iju Rengokai-Shi, 1930, p. 127). 

A Colônia Tietê, também da Bratac, tinha uma área três vezes 
maior do que a de Bastos. Apesar de sua colonização ter começado 
junto com a de Bastos, quando foi realizada a pesquisa pela Bratac, 
em 1937, ainda possuía 38.115 alqueires de terras não vendidas que 
correspondiam a 80% do seu espaço total. 

A Bratac formulara planos para instalar instituições sociais, como 
dscola, hospital e outras para atividades econômicas requeridas para a 
auto-suficiência de ambas as colônias. 

Em 1937, na área urbana da Colônia de Bastos já haviam se 
estabelecido ou surgido armazéns de secos e molhados, casa de acol-
choados japoneses, peixaria, casas de artigos alimentícios japoneses 
como misso e shoyu (massa e molho de soja) e de tofu (queijo de soja), 
tinturaria e até bairro de divertimento, os quais ainda não se encontra
vam em Tietê (Kaigai Iju Kumiai Rengokai, 1937, p. 6-8). 

Pode-se apontar ainda uma outra característica da colônia de 
Bastos. A Bratac ampliara a possibilidade de compra de até 3 lotes por 
família caso esta tivesse recurso financeiro e mão-de-obra suficiente. 
No entanto, a colônia se caracterizou pelos pequenos proprietários, 
devido ao princípio da Bratac de vender um lote para cada família. A 
situação de colonização de Bastos, de 1933 e de 1937, mostra clara
mente esta característica. Em 1933, cada família possuía em média 
1,17 lotes, ou seja, 12,28 alqueires. Em 1937, eram 1,43 lotes, ou seja, 
14,98 alqueires. A situação, em 1941, era quase a mesma: 1,09 lotes, ou 
seja, 11,40 alqueires (Mizuno, 1955, p. 53, 113-114 e Kaigai Iju Kumiai 
Rengokai, 1937, p. 1). E esta característica da colônia de Bastos de pe
quenos proprietários pode ser encontrada, também, depois da II Guerra 
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Mundial. Segundo a pesquisa de Salgado realizada em 1964, os pro
prietários de 1 a 50 ha (50 ha eqüivalem a cerca de 20 alqueires) cons
tituíam 79% de todos os proprietários, e destes, 48% possuíam de 20 a 
50 ha (Salgado, 1971, p. 86). Portanto, os pequenos proprietários eram, 
numericamente, a maioria em Bastos. 

Pode-se deduzir que esta forma de posse da terra não provocou 
grandes variações na situação econômica dos colonizadores de Bas
tos, no decorrer do tempo. 

3 ATIVIDADES ECONÔMICAS DE BASTOS 

l) A TROCA DA PRODUÇÃO DE CAFÉ PELA DE ALGODÃO 

As atividades econômicas da colônia de Bastos, como a K.I.K.R. 
pretendia estabelecer, seriam baseadas na monocultura de café, cujo 
cultivo começou em 1929. 

O café não foi o produto de destaque da agricultura paulista des
de o século passado, como já foi citado. Após a I Guerra Mundial, 
novas plantações de café tinham sido iniciadas nas regiões Noroeste, 
Alta Paulista e Alta Sorocabana, mas com o avanço dos cafezais na 
frente de expansão, ocorreu novamente, no início deste século, uma 
situação de super-produção, ameaçando toda a economia paulista, que 
fora atingida pela crise mundial de 1929. O governo brasileiro não 
pôde sustentar, em Nova York, as cotações da libra inglesa de café, que 
baixaram de 23 para 8 cêntimos. Com isso, muitos plantadores foram 
à falência e, por terem hipotecado suas terras, viram-se desapropria
dos em favor dos bancos (Monbeig, 1969, p. 59). Uma série de medi
das enérgicas foi tomada pelo Governo Federal, entre estas, a limita
ção e, posteriormente, a proibição de novas plantações de café no Es
tado de São Paulo (1932).» 

11 O Decreto-lei n° 19.688, de 1931, determinou a cobrança de uma taxa de mil-réis por pé 
de café plantado, durante 5 anos. E, ainda em 1931, mediante o Decreto-lei n° 22.121, o 
governo proibiu a plantação de novos cafeeiros por 3 anos. 
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Como resultado disso, abriu-se uma frente de expansão de café 
no norte do Estado do Paraná, onde a proibição não era acatada. Na 
frente paulista, onde o cultivo de café foi abandonado, desenvolveu-se 
a criação de gado e multiplicaram-se as pequenas propriedades que 
nasceram daquele novo sistema de loteamento (Vieira, 1973, p. 60). 
No Estado de São Paulo, conseqüentemente, a proibição da expansão 
dos cafezais favoreceu a disseminação de uma nova cultura, a do algo
dão, ligada a estas pequenas propriedades. 

Ao contrário da cotonicultura do Nordeste brasileiro, principalmente 
da época colonial, a de São Paulo, desse tempo, desenvolveu-se essen
cialmente como cultura de sitiantes e isso por ser o algodoeiro planta de 
produção anual que exige pouco capital e dispensa alta qualidade de 
solo. Eis a razão de se terem dedicado muitos pequenos proprietários 
paulistas ao cultivo de algodão. E, como se vê na Tabela 3, o Estado de 
São Paulo, que em 1930 produzia somente cerca de 4 mil toneladas, 
correspondendo a 3% da produção algodoeira total do Brasil, em 1931, 
passou a produzir mais de 10 mil toneladas e, em 1936, atingiu mais de 
100 mil toneladas, correspondendo a mais de 50% da produção total. 
Especialmente, essas características do cultivo de algodão no Estado de 
São Paulo, como apontou Saito, ofereceram condições favoráveis para 
os japoneses que tinham o desejo de sucesso rápido sem empate de 
capital (Saito, 1961, p. 142), pois o início do cultivo de algodão nas 
regiões da Alta Sorocabana e da Alta Paulista coincidiu com o período 
em que a entrada dos japoneses no Brasil atingia seu ápice (1928-1934). 

Em conseqüência disto, nas regiões da Alta Paulista e Alta 
Sorocabana, numerosos japoneses dedicaram-se à cotonicultura, que 
se desenvolveu rapidamente, a partir de 1931, no Estado de São Pau
lo, como foi visto na Tabela 3. 

Com o aumento da produção paulista de algodão, os industriais 
japoneses de fios e tecidos de algodão mandaram uma missão ao Bra
sil, em 1934, pois no Japão, que estava em plena expansão da indús
tria têxtil, havia falta dessa matéria-prima.12 

12 A indústria têxtil foi a que se desenvolveu mais nitidamente na industrialização japonesa 
nos períodos anteriores à última Guerra Mundial. A cotonicultura, contudo, foi completa-



BASTOS: UMA COMUNIDADE ÉTNICA JAPONESA NO BRASIL 69 

No ano seguinte, em 1935, a fim de desenvolver o intercâmbio 
comercial entre o Brasil e o Japão, uma missão econômica de caráter 
oficial, chefiada por Hachisaburo Hirao, representante âoNippon Shoko 
Kaigisho (Federação Nacional das Câmaras de Comércio do Japão) e 
também presidente de Kawasaki Dockyard Co. e da Kawasaki Kisen 
Kaisha (companhias de navegação), bem como diretor efetivo de várias 
companhias de seguro e de indústrias têxteis como Peru Cotton Co., 
Kureha Textile Co. e Tokyo Woolem Co. e, ainda, presidente da K.I.K.R., 
entidade matriz da Bratac, dirigiu-se para o Brasil.13 Esta missão abriu 
caminho para a exportação de algodão brasileiro para o Japão. 

Como resultado da Missão Hirao, ocorreu em 1936 um fluxo de 
capital japonês para o Brasil, especialmente nos setores de beneficia-
mento, fiação e exportação de algodão. Em 1936, foi fundada em Osaka 
a Nippaku Menka Kabushiki Kaisha (Sociedade Algodoeira Brasil-Ja-

mente abandonada, no Japão, devido à abolição das taxas sobre algodão importado, em 
1896. Em conseqüência disto, a indústria japonesa de algodão passou a depender da 
matéria-prima importada da China, índia e Estados Unidos e, por outro lado, conquistou 
a possibilidade de competir com os produtos de algodão de outros países. Além disso, por 
causa do pequeno mercado de consumo no Japão, em sua situação de economia capita
lista subdesenvolvida, a indústria japonesa de algodão foi orientada pelo governo japonês 
como indústria de exportação, desenvolvendo-se juntamente com a expansão territorial 
imperialista japonesa. 
Na ocasião da Primeira Guerra Mundial, a indústria japonesa de fiação e tecelagem de 
algodão, junto com o notável desenvolvimento de seu transporte marítimo, penetrou nos 
mercados asiáticos, até então monopolizados pelas potências européias, principalmente 
pela Inglaterra e Holanda. A exportação japonesa de fios de algodão alcançou, em 1919, 
121.637.000 ienes, em contraste com 7.390.000 ienes em 1913. Seu aumento atingiu 
66%. A exportação de tecidos de algodão também aumentou oito vezes, pois, de 
43.016.000 ienes, em 1913, passou para 351.195.000 ienes, em 1919. 
Na década de 30, a indústria têxtil japonesa está em plena expansão. A política de infla
ção através do embargo de exportação de ouro, em 1931, estimulou o desenvolvimento 
da exportação japonesa de produtos de algodão, que em 1933 ultrapassou, em quantia, a 
da Inglaterra e ocupou o primeiro lugar no mundo. Em 1934, no Japão, a exportação de 
produtos de algodão ultrapassou a de seda, que há muitos anos ocupara o primeiro lugar. 
Diante desta-situação, em muitos países, como a índia, índia Holandesa, Austrália e Ca
nadá, foram tomadas medidas de limitação à importação de produtos japoneses de algo
dão. E ao mesmo tempo, na Inglaterra, foi adotada uma série de medidas protecionistas. 
A elevação das tarifas levou as indústrias japonesas de algodão a procurarem outros mer
cados de matéria-prima (Nichibei Bunka Koshoshi, v. 2, 1954, p. 317-370). 

13 Os demais componentes da missão eram: Takenosuke Ito, representante de Menka 
Dõgyõgaisha (Associação das Empresas Japonesas de Produtos de Algodão) e diretor-
gerente da Ito Chu & Co., uma das mais poderosas empresas japonesas exportadoras e 
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pão Ltda.) com capital de 2 milhões de ienes e tendo H. Hirao como 
presidente. Esta empresa passou a operar no Brasil sob o nome de 
BRAZCOT Ltda., financiando os cotonicultores, comprando sua pro
dução e instalando 5 máquinas de beneficiamento de algodão em prensa 
nos seguintes lugares: Marília, José Teodoro (hoje, Martinópolis), Álva
res Machado, Birigüi e São João da Boa Vista. Além destas 5 máquinas 
de sua propriedade, havia outras 5 que trabalhavam exclusivamente 
para a empresa e beneficiavam cerca de 100 mil fardos de algodão por 
ano. Destes, por volta de 70 mil eram exportados, principalmente, para 
o Japão (90%), e o restante vendido para as indústrias de fiação no 
Brasil (Vieira, 1973, p. 54 e Takumusho-Takumukyoku, 1936, p. 84). 

Em 1937, em Tóquio, como dito anteriormente, foi fundada a 
firma Nichinan Sangyo pela K.I.K.R., representada no Brasil pela Bratac, 
com objetivo de importar o algodão paulista. Além desta firma japone
sa, em 1937 e 1938, foram instaladas seguidamente outras: em 1937, 
Mitsui Bussan, um dos componentes do famoso conglomerado empre
sarial zaibatsu Mitsui14, e Nambei Menkga, representantes da Toyo 
Boseki, uma das maiores indústrias japonesas de fios e tecidos, e em 
1938, Kanematsu Shoten e Ito Chu, que eram as duas mais poderosas 
empresas exportadoras de tecido de algodão do Japão (Brasil Nippon 
Imin 70-nen-shi, 1980, p. 57).15 

Ao lado desses investimentos, as empresas japonesas financia
vam a produção de algodão dos pequenos proprietários japoneses em 

importadoras de produtos de algodão; Keizo Seki, representante de Bõseki Dôgyôgaisha 
(Associação de Empresas Japonesas de Fiação) e presidente da Tõyõ Bõseki, uma das 
mais importantes indústrias de fiação; Ikuo Atsumi, representante de Kaiungyô (Associa
ção de Empresas Japonesas de Navegação) e diretor de Osaka Shõsen, uma das maiores 
companhias de navegação; Takeo Iwai, diretor da Mitsui Bussan, uma das empresas com
ponentes do zaibatsu Mitsui, a qual se dedicava às atividades comerciais, e Ken Okuno, 
diretor da Mitsubishi Shõji, uma das empresas componentes do zaibatsu Mitsubishi, a 
qual se dedicava também ao comércio (Takumusho-Takumukyoku, 1936, p. 78) Zaibatsu 
era a denominação dada aos grandes conglomerados empresariais existentes no Japão, 
antes da 11 Guerra Mundial. 

14 Mitsui era um dos mais importantes zaibatsu do Japão, que se dedicavam às atividades 
bancárias, comerciais, de indústrias pesada e química, de mineração, de transporte etc. 

15 Nessa época, também foram efetuados investimentos japoneses na região da Amazônia, e 
fundadas a Nambei Takushoku Kabushiki Kaisha (Sociedade Colonizadora da América 
do Sul S.A.) e o Amazon Kogyo Kabushiki Kaisha (Companhia Amazônica de Empreendi
mentos S.A.) que, em 1928, começaram suas atividades de colonização. 



BASTOS: UMA COMUNIDADE ÉTNICA JAPONESA NO BRASIL 71 

São Paulo.16 Com o objetivo de auxiliar a lavoura dos imigrantes japo
neses, a BRAZCOT passou então a financiar os agricultores japoneses 
no Brasil, através das cooperativas agrícolas, como a de Cafelândia, a 
da Colônia Tietê, a da Colônia Bastos e a da Colônia Aliança, a Coo
perativa Avaré e Massaki & Ltda. de Promissão, por exemplo, que já 
haviam sido fundadas então nos povoamentos japoneses. E, com o 
mesmo objetivo, em 1937, foi fundada a Casa Bancária Bratac, com 
capital de 100.000$000, de propriedade de Kshiyuki Kato, com matriz 
em São Paulo, junto à sede da Bratac. Nesse mesmo ano, foram aber
tas agências em Marília, Araçatuba, Bastos e Pereira Barreto e, no ano 
seguinte, em Ourinhos, Presidente Prudente e Promissão. Em 1940, a 
Casa Bancária BRATAC foi reorganizada como Banco América do 
Sul, com capital de 1.000.000$000 (Banco América do Sul S.A., 1960, 
p. 3-4). Aqui, pode-se notar uma série de relações entre a Missão Hirao 
e o amparo à cotonicultura, às atividades da Bratac e à fundação do 
Banco América do Sul. Na ocasião da fundação da Casa Bancária, 
por exemplo, um dos seus idealizadores, K. Miyazaka, diretor das co
lônias da Bratac desde 1931, consultou H. Hirao, então presidente 
da K.I.K.R., entidade matriz da Bratac, sobre o assunto. Mais tarde, 
em 1940, quando foi aberto o Banco América do Sul, Miyazaka soli
citou a Hirao que cedesse o cargo de diretor para K. Tsukino, seu 
genro e alto funcionário da The Yokohama Specie Bank (principal 
banco financiador do comércio exterior do Japão, hoje "Bank of 

Houve, também, investimento direto do Mitsubishi zaibatsu e, em 1927, foi fundada a 
Casa Tozan em São Paulo, com 3.500 contos-de-réis de capital do Mitsubishi zaibastu, 
com o objetivo de dedicar-se à agropecuária no Brasil. Neste mesmo ano, a Casa Tozan 
comprou uma fazenda em Campinas, em 1928, fundou uma firma de beneficiamento de 
café em Santos, e, em 1933, com 200 contos-de-réis de capital e com objetivo de finan
ciar os agricultores japoneses, instalou a seção de depósitos a qual, em 1936, passou a se 
chamar Banco Tozan. Ainda em 1934, foi fundada uma firma para fabricar saque, bebida 
japonesa fermentada, e, em 1937, penetrou no meio têxtil, desenvolveu intensas ativida
des econômicas no Brasil ao lado da Bratac, no período anterior à última Guerra (Brasil 
Nippon Imin 70-nenshi, 1980, p. 55). 

16     Nesta altura, segundo relato de K. Miyazaka, em Breve História do Banco América do Sul 
(p. 3), tornou-se absolutamente necessária a instalação de um órgão que oferecesse crédi
to financeiro aos japoneses no Brasil, pois os grandes bancos brasileiros não financiavam 
os pequenos agricultores e as empresas proprietárias de máquinas de beneficiamento de 
algodão eram as únicas que custeavam a lavoura (Vieira, 1973, p. 55). 
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Tokyo"), e ainda providenciou para que T. Koseki, gerente da Colô
nia Tietê da Bratac, integrasse a Diretoria (Banco América do Sul 
S.A., 1980, p. 4 e Vieira, 1973, p. 55). 

Em virtude desses fortes investimentos japoneses, o comércio 
entre o Brasil e o Japão desenvolveu-se extraordinariamente. Em 1939, 
a exportação do Brasil para o Japão foi de 30.696.000 contos-de-réis 
e a importação pelo Brasil de 76.074.000 contos-de-réis, contra 
4.269.000 contos-de-réis de exportação para o Japão e 12.281.000 
contos-de-réis de importação do Brasil, em 1933 (Brasil Nippon Imin 
70-nenshi, 1980, p. 56-57). 

Assim, o algodão cultivado pelos japoneses era comprado e be
neficiado pelas firmas japonesas e exportado pelas mesmas, em navios 
japoneses. Esta situação do algodão paulista deu estímulo psicológico 
aos lavradores japoneses, pois eles acreditavam que a cultura de algo
dão no Brasil colaboraria com o desenvolvimento econômico do seu 
país de origem.17 E, conseqüentemente, a cotonicultura dos japoneses 
se desenvolveu extraordinariamente na Alta Paulista, na Alta Soroca-
bana e em uma parte da região Noroeste, e os japoneses destas regiões 
gozaram a época, aliás curta, do "Ouro Branco". Segundo uma esti
mativa realizada em 1936, a produção de algodão pelos lavradores 
japoneses registrou, no mesmo ano, 2.124.350 arrobas, correspondendo 
a 30% da produção algodoeira total do Brasil e a 53% do Estado de 
São Paulo (Consulado Geral do Império Japonês em São Paulo, 1936, 
p. 101). 

O sucesso da produção de algodão dessa época, como Monbeig 
afirma, deve ser creditado à atuação dos japoneses, os principais com
pradores de terras postas à venda pelos fazendeiros paulistas. Consti-

17 Em 1936, no Consulado Geral do Império Japonês em São Paulo, houve uma reunião 
dos lavradores algodoeiros japoneses com os engenheiros agrícolas do Consulado. Nessa 
ocasião, Sua Excelência Sawada, o embaixador do Império Japonês, enviou a seguinte 
mensagem: "... o que me agrada é a colaboração dos patriotas no Brasil no cultivo do 
algodão paulista. Sem nossos patriotas, a prosperidade do algodão paulista de hoje não 
se poderia realizar. E, também, o desenvolvimento da cotonicultura paulista trará bem-
estar para vocês, lavradores algodoeiros, e ademais aumentará sua exportação para o 
nosso país, o grande consumidor de algodão, avançando a relação comercial entre o 
Japão e o Brasil..." (Consulado Geral do Império Japonês em São Paulo, 1936, p. 2). 
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tuindo o grosso dos arrendatários e dos meeiros, utilizaram brasileiros 
como mão-de-obra, mas lhes ensinaram muito sobre produção e 
comercialização do algodão e sobre a eficiência dos serviços de coope
rativas. Foram, enfim, "os instrutores do brasileiro em matéria de algo
dão" (Monbeig, 1984, p. 289). 

Il) A COTONICULTURA DE BASTOS 

Na colônia de Bastos, os cafezais de alguns anos, ainda em for
mação, foram prejudicados pelas geadas que flagelaram o Estado de 
São Paulo, em junho de 1930, e pela proibição do plantio de novos 
cafeeiros nesse Estado, uma das medidas tomadas pelo governo brasi
leiro, em 1932, a fim de resolver o grave problema de queda de preços 
no mercado internacional. 

A Bratac, diante dessa situação, julgando que seria impossível 
estabelecer uma colônia baseada na economia de café, procurou um 
outro produto comercial para a colônia de Bastos, entre sericultura, 
avicultura, arroz, tabaco etc. Contudo, como nas regiões da Alta 
Paulista e da Sorocabana, estava ocorrendo a troca do café pelo al
godão, produto favorecido pela situação internacional e nacional na 
década de 1930, a colônia de Bastos abandonou a produção de café 
e passou a dedicar-se ao cultivo de algodão sob a orientação eco
nômica da Bratac. 

Coincidindo com o aumento da produção de algodão no Estado 
de São Paulo, a colônia de Bastos alcançou seu primeiro período áu
reo, graças aos bons rendimentos oferecidos por suas terras arenosas, 
e, também, pela demanda nacional e internacional do algodão brasi
leiro. Examinando-se, na Tabela 4, as percentagens de algodão nas 
rendas agrícolas de Bastos, nota-se que a maior parte da renda obtida 
pela produção algodoeira foi de 1933 e 1941. Em 1934, 56% da área 
cultivada da colônia foi ocupada pelo algodão (Mizuno, 1955, p. 63). 
Portanto, nesse período (1933-1940), as atividades econômicas de 
Bastos foram dirigidas pela monocultura desse produto. Nessa época, 
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a colônia, como a "terra de algodão", absorveu muitos lavradores ja
poneses, especialmente em 1936, apesar da entrada em vigor da lei de 
1934 (ver Tabela 5). 

O término do período áureo do cultivo de algodão de Bastos, 
que coincidiu com os albores da II Guerra Mundial, deu-se pelo 
exaurimento do solo, embora ainda continuasse a grande colheita de 
algodão no Brasil, inclusive no Estado de São Paulo (ver Tabela 3).18 

O exaurimento do solo foi o resultado da repetição do cultivo. 
Segundo pesquisa de 1936, o prazo máximo de uso contínuo de terra 
em Bastos era de seis anos (Consulado Geral do Império Japonês em 
São Paulo, 1936, p. 137). Desde 1930, ou seja, o segundo ano do 
início da colonização de Bastos, o algodão tinha sido cultivado 
ininterruptamente. Nesse período, os japoneses arrendatários, nas zo
nas de algodão, desenvolveram seu cultivo pelo sistema de "agricultu
ra espoliativa", sem fertilizantes, utilizando somente enxadas e confor
me o avanço de exploração das terras da colônia. 

Em 1935, em Bastos, a produção de algodão registrou, em mé
dia, 200 arrobas por alqueire. A partir de 1938, porém, começou a 
diminuir: em 1939 foi de 141 arrobas, em média, e em 1940, de 130 
arrobas; em 1941, passou a ser de apenas 117 arrobas por alqueire, 
correspondendo a 58% da produção de 1935, o ano mais produtivo. 
(Mizuno, 1955, p. 63 e 110, Consulado Geral do Império Japonês em 
São Paulo, 1936, p. 111). 

Este desgaste da terra bastense resultou em rendimento anti-eco-
nômico, pois o solo precisava de fertilizantes artificiais e de descanso 
prolongado para o cultivo de algodão.19 

Ao lado deste enfraquecimento do solo, a exportação de algo
dão para o Japão diminuiu a partir de 1938, porque, com a deflagração 
da guerra entre a China e o Japão, o governo japonês procurou limitar 
as importações do exterior e, finalmente, a eclosão da II Guerra Mun-

18 Segundo Carlson, a cotonicultura brasileira, introduzida na década de 30 no Estado de 
São Paulo, ocupava de 1939 a 1944 o primeiro lugar nos valores de produções agrícolas 
(Carlson, 1951, p. 233). 

19 O superfosfato, por volta de 1950, segundo Carlson, custava US$70 a 80 por tonelada no 
Brasil, em contraste com apenas US$20 nos Estados Unidos (Carlson, 1951, p. 232). 

j 
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dial paralisou a compra do algodão brasileiro pelos seus dois maiores 
compradores: Alemanha e Japão. As firmas japonesas instaladas em 
São Paulo, impedidas de escoar o algodão paulista para o Japão, para
lisaram, então, suas atividades econômicas no país. Nessa ocasião, acon
teceu o primeiro deslocamento dos colonizadores de Bastos por causa 
da agricultura prejudicada. Examinando a Tabela 5, nota-se que o nú
mero de entrada de famílias japonesas na colônia, de 1938, quando 
teve início a queda da produção de algodão, até 1941, o ano da 
deflagração da guerra no Pacífico, sofreu uma queda de 25%. Essas 
famílias que abandonaram a colônia chegaram no período de 1929 a 
1941. 

Diante dessa agricultura comprometida pelo enfraquecimento de 
solo e paralisação do comércio internacional de algodão, a colônia de 
Bastos elevou a criação do bicho-da-seda da escala de subsistência 
para a comercial. A sericultura encontrou condições climáticas favorá
veis e as amoreiras, por serem perenes, puderam ser cultivadas sem 
maiores problemas, mesmo em solo empobrecido. 

4 ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

I) ORGANIZAÇÃO SOCIAL JAPONESA NA ZONA RURAL 

A organização social da colônia de Bastos, elaborada por inicia
tiva da Bratac, era uma reconstituição da estrutura social rural do Ja
pão. Esta reconstituição não estava limitada somente à estrutura da 
sub-organização administrativa regional, que freqüentemente coinci
dia com a comunidade japonesa, mas abrangia até a organização re
gional maior. 

No fim do último século, o governo Meiji tomou uma série de 
medidas para integrar todo o Japão como um Estado, dividido em 
províncias - Ken - formadas por "burgos rurais", onde se agrupavam 
algumas comunidades rurais japonesas que, até então, tinham se de
senvolvido com a solidariedade social na zona rural. 
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Neste processo de reforma administrativa, as comunidades ru
rais que, até então, eram chamadas de mura - vila ou burgo rural -
passaram a ser chamadas de buraku, para se diferenciarem dos novos 
"burgos rurais", aos quais foi dado o nome de mura ou son, com sen
tido de "burgo rural administrativo".20 Desde então, o termo buraku 
passou a indicar, geralmente, o grupo primário da comunidade rural ei 
ou "our group" da sociedade rural japonesa. 

Ora, o governo Meiji estabeleceu uma corporação autônoma no 
novo "burgo rural", fundando novas instituições sociais, como escola, 
cooperativa agrícola, corpo de bombeiros, e várias outras associações 
agrícolas, de moços, de senhoras e de reservistas, das quais foram cria
das divisões e/ou sucursais em cada buraku. Através destas divisões e 
sucursais, cada buraku estava integrado ao novo burgo. Além disso, 
murayakuba, uma espécie de prefeitura, foi instalada no novo burgo, 
como órgão central da autonomia regional, e os sonkai-guiin - um tipo 
de vereadores, como representantes dos interesses de cada buraku -
participavam da administração autônoma. O murayakuba, na prática, 
funcionava não como órgão de administração autônoma local, mas 
como sub-órgão administrativo do governo e/ou da província (Fuku-
take, 1976a, p. 56). Assim, o novo "burgo rural" japonês, que era ape
nas uma agregação de buraku, funcionava como uma unidade de or
ganização administrativa regional do governo do Japão, mas não con
seguiu estabelecer a solidariedade e/ou a integralidade social, no pro
cesso da reforma. 

Por outro lado, apesar da reforma administrativa, a unidade social 
chamada buraku pôde sustentar sua solidariedade social como uma co
munidade rural japonesa, principalmente até o fim da última guerra mun
dial. Pois, como T. Fukutake aponta, o buraku era a base da sociedade 

20 Os termos japoneses de unidades sociais da sociedade rural japonesa têm grande varia
ção e ainda não estão unificados, mesmo no mundo acadêmico japonês. E Suzuki, um 
dos pioneiros no estudo da sociedade rural japonesa, por exemplo, usa o termo shizen-
son (vila natural) para indicar o grupo primário da comunidade rural, enquanto T. Fukutake, 
sociólogo e um dos sucessores de Suzuki, usa o termo buraku, e ainda um outro utiliza o 
termo mura (vila). Esta variação dos termos no mundo acadêmico e também no quotidi
ano, é mostrada por Fukutake (1976a, p. 49-50) e também por H. Saito (1964, p. 16-21, 
especialmente na nota 3 da p. 17). 
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rural japonesa. No buraku encontra-se o lugar de produção e o de con
sumo dos seus membros, e é o lugar onde se desenvolvem outros aspec
tos da vida comunitária. Portanto, o buraku é uma unidade integrada 
socialmente, um "pequeno universo" (Fukutake, 1976a, p. 49-51). 

Sua solidariedade social, que é bastante forte, é formada pelas 
associações verticais e horizontais, não entre os indivíduos, mas entre 
as famílias da comunidade. É na relação entre os parentes, que se ob
serva a associação vertical. A família poderosa, honke (família-tronco, 
proprietária), que, segundo o princípio de herança japonesa, herda 
exclusivamente as terras e/ou os instrumentos agrícolas como patrimô
nios do ie, ou da família, é a continuação das gerações sucessivas to
madas como seus antepassados. Proporciona proteção, oferece terras 
para o cultivo, no caso de tê-las suficientemente, e presta outros auxí
lios às famílias bunke (famílias derivadas ou agregadas), nas quais in
cluem também as não consangüíneas, embora em pequeno número, e 
delas recebe em troca a mão-de-obra necessária para manutenção de 
lavouras, em geral, grandes. Assim, através da forma desequilibrada 
da posse e dos meios de produção, estabelece-se, entre as famílias pa
rentes, uma relação dominante-dominado, que estabelece uma associ
ação vertical entre elas. 

No Japão, onde não há possibilidade de ampliação e expansão 
das terras de cultivo, por causa da sua topografia montanhosa, além de 
seu território pequeno, especialmente na época anterior à II Guerra 
Mundial, quando uma grande parte da população japonesa se dedica
va à agricultura, a posse de terra para o cultivo tinha sentido econômi
co e social muito importante.21 

A relação vertical não só se desenvolvia no aspecto econômico 
da comunidade, mas também em outros aspectos da vida cotidiana da 

21 Na época moderna do Japão, no ano de 1872, por exemplo, a população agricultora 
representava 84% de toda a população ativa japonesa. Depois, com o desenvolvimento 
do capitalismo japonês este número diminuiu gradativamente, embora tenha continuado 
elevado até o término da II Guerra Mundial. Em 1912, por exemplo, pouco depois de 
abrir o caminho emigratório de japoneses para o Brasil, a população agrícola representa
va 60% de toda população ativa; em 1930, pouco depois do início da colonização de 
Bastos, 49%; e 43%, em 1940, pouco antes do rompimento das relações diplomáticas 
entre o Brasil e o Japão, durante o conflito mundial. (Ohashi, 1982, p. 23) 
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comunidade, reforçando mentalmente a autoridade do honke, através 
do culto ao ancestral comum, porque os espíritos dos antepassados do 
ie pertencem à família honke, segundo o entendimento dos japoneses 
rurais (Fukutake, 1976a, p. 38-39). Assim, estabeleceu-se uma forte 
coesão entre as famílias consangüíneas e também as não-consangüí-
neas da comunidade, exigindo-se respectivamente a proteção e o ser
viço entre a família honke e as bunke, ou entre a família do proprietá
rio e as dos agregados. 

A associação horizontal da comunidade se estabelece entre as 
famílias mais ou menos iguais, do ponto de vista sócio-econômico, 
através das interações nas ocasiões de eventos comunitários visando 
fins mútuos, e estas famílias iguais constituem um grupo de localida
de ou de um unidade territorial. Em geral, adota-se, para expressar a 
concepção destes grupos de vizinhança e/ou da associação destes 
grupos, o termo composto (Kô e Kumi) kôgumi, mas a sua organiza
ção, o número de seus membros e mesmo o seu nome apresentam 
variações conforme a região, o tempo, a comunidade etc. (Fukutake, 
1976a, p. 39-40). 

Kô, originariamente um termo budista, designava os grupos ou 
clubes de caráter religioso e, mais tarde, passou a nomear também os 
de fins recreativos ou econômicos. A função econômica do kõ propor
cionou, particularmente na zona rural, ambiente para o surgimento de 
cooperativas de crédito. Geralmente, um kõ congrega determinado 
número de famílias, baseado em localidade, parentesco, sexo, idade 
ou profissão, conforme o fim visado, que mantêm uma íntima correla
ção com a estrutura da comunidade. Portanto, embora a forma de or
ganização do kô tivesse uma infinidade de variações, poder-se-ia apontar 
seus traços comuns: 1) é um grupo de localidade, ou seja, uma unida
de territorial local; 2) tem características comunitárias; 3) sua relação é 
altamente racionalizada; 4) cada família faz pagamento igual para sua 
manutenção, e 5) todas as famílias, como seus membros, têm direitos 
iguais (Suzuki, 1943, p. 324). 

O segundo termo, kumi, representa uma unidade cooperativa de 
vizinhança, que historicamente era uma "organização administrativa", 
gonin-gumi (turma de cinco), formada por cinco famílias e, excepcio-
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nalmente, por dez (tempo do shogumato), com o objetivo de efetuar 
eficientemente o recolhimento dos tributos dos lavradores e de impedir 
eventual tentativa de rebelião por parte dos mesmos. Mesmo após a 
reforma administrativa do governo de Meiji, e a conseqüente abolição 
da função legal de gonin-gumi, sobreviveram os padrões de coopera
ção vicinal, sob o nome genérico de kumi. Com o tempo, esta "organi
zação administrativa" passou a funcionar, portanto, como um sub-gru-
po, um grupo vicinal, na comunidade rural no Japão (Suzuki, 1943, 
p. 324-328). Com algumas famílias, intimamente agrupadas, forma-se 
o kumi, que é praticamente um grupo de vizinhança reunido nas oca
siões de emergências, como incêndio, funeral etc, visando fins mútuos. 

Ora, o kô, que surgiu como um grupo religioso, com o tempo, 
mudou sua função principal e passou a se sobrepor, freqüentemente, 
às funções deste kumi. Esta é a razão pela qual se adota o termo kogumi 
para expressar a concepção de grupo de vizinhança japonesa. Sua fun
ção mais importante era desempenhada no serviço funerário que in
cluía cremação, enterro e outros arranjos cerimoniais. No entanto, com 
o desenvolvimento da tecnologia e da economia monetária na socie
dade rural japonesa, foram adicionadas outras funções ao kogumi, como 
o conserto de estradas, a cobertura de casa e outras atividades de fim 
mútuo e interações de todos os tipos. Os eventos cerimoniais e os atos 
cooperativos são dirigidos pelas famílias em turnos e uma administra
ção razoavelmente democrática é praticada pelas famílias do kogumi. 
Pode-se dizer, portanto, que a comunidade rural japonesa é um entida
de social integrada por esta associação horizontal e aquela vertical, 
anteriormente citada. O que mantinha a forte coesão da comunidade 
rural, na época anterior à II Guerra Mundial, contudo, era a relação 
vertical da associação entre as famílias parentes, aceitando-se a consi
deração de Fukutake de que as numerosas famílias bunke (e/ou de 
agregados) tinham alta dependência em relação à família honke (a de 
proprietário), pois a sua atividade agrícola era diminuta na época ante
rior à II Guerra (Fukutake, 1976a, p. 31). 

Ora, embora houvesse grande variação no número de famílias 
do grupo de vizinhança, por causa da complexidade do processo de 
formação, Suzuki estima o tamanho de uma sociedade rural japonesa 
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da época anterior à última guerra mundial da seguinte forma: um gru
po de vizinhança era composto por 15 a 30 famílias e uma comunida
de rural - buraku - incluía 3 a 5 destes grupos de vizinhança. Todavia 
a reforma administrativa de 1896 já havia formado um "burgo rural" 
novo com 7 a 10 buraku (Suzuki, 1943, p. 351). 

n) ORGANIZAÇÃO SOCIAL PELA BRATAC 

Em 1929, a Bratac elaborou um plano para instalar algumas ins
tituições necessárias à criação de uma "colônia autônoma", conforme 
as prescrições sobre a administração das colônias feitas pela K.I.K.R. 
Segundo a revista da K.I.K.R., a administração das colônias de Bastos 
e Tietê foi iniciada de acordo com o esboço das tais prescrições em 
cujo item 1:2 constava o seguinte: "A administração destas colônias 
está sujeita a colocar-se sob a autonomia dos colonizadores em cada 
colônia. Por ora, porém, Yugensekinin Brasil Takushoku Kumiai - Bratac 
- irá administrá-las" (Kaigai Iju Rengo Kaishi, 1930, p. 138). Até o con
gelamento de seus bens em 1942, a Bratac organizou suas colônias 
segundo este plano. 

Os três seguintes itens essenciais deste plano eram: 1) vias de 
comunicação interna e externa da comunidade com a abertura de es
tradas na colônia e entre a colônia e a estação ferroviária, no total de 
200 quilômetros, até 1930; 2) estabelecimento de instalações industri
ais, educacionais e sanitárias; 3) as instituições referidas nos itens 1 e 2 
seriam administradas pela Bratac até 1938, quando completaria a co-

  leta de prestações dos lotes e, depois, seriam transferidas, sem ônus, 
para algumas "associações autônomas" desta colônia, conforme o acor
do feito com os imigrados (Mizuno, 1955, p. 6). 

A Bratac, até 1930, em conformidade com o plano, criou servi
ços para possibilitar auto-suficiência à colônia, como: serraria, olaria, 
instalações para beneficiamento de arroz, ambulatório médico, esco
las, armazéns, terras comunais para cultivo de café e/ou outros produ
tos comerciais (com 15 alqueires cada) e pastagem (com 20 alqueires, 
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com o objetivo de fornecer leite aos colonizadores), garagem com al
guns caminhões e estradas. Em seguida, até 1933, além da construção 
de cemitério, fundou estabelecimentos comerciais, tais como: fábricas 
de fiação de seda, de beneficiamento de algodão, de óleo de algodão, 
usinas de açúcar e hidrelétrica. 

A organização social da colônia de Bastos, baseada neste esque
ma sócio-econômico, realizou-se, de 1929 a 1942, sob a liderança da 
Bratac, que ali criou uma sociedade semelhante à organização social 
japonesa da zona rural, como citada anteriormente. Em 1929, dividiu, 
pois, as áreas já colonizadas em três seções (ku): Seção A, Seção B-l e 
Seção B-2. Tal forma de organização por ku (seções) estava prevista 
no esboço das prescrições de administração das colônias de Bastos e 
Tietê, da K.I.K.R., de 1929, que no seu item 1:3 previa o seguinte: 
"Estas colônias dividem-se em ku (Seções) e cada ku elege seu chefe -
kucho. Outras prescrições mais detalhadas sobre ku seriam estabeleci
das pelo administrador das colônias (a Bratac local e/ou o gerente-
geral de cada colônia)" (Kaigai Iju Rengo Kaishi, 1930, p. 138). Esta 
divisão por ku correspondia à de buraku - grupo primário da comuni
dade rural japonesa - no entendimento dos moradores japoneses da 
colônia que usavam o termo buraku, mas não o termo ku. Na ocasião 
da entrevista com os bastenses em São Paulo, no dia 15 de março de 
1981, eles diziam, por exemplo: "Nosso buraku era ...", ou "Em cada 
buraku houve ...", quando se referiam às seções da colônia. Portanto, 
pode-se conceber que os bastenses consideravam as seções da colônia 
como grupos primários da sociedade japonesa na colônia e, também, 
como unidade de "our group" dos moradores japoneses da mesma. A 
colônia de Bastos, em conseqüência disso, tinha inicialmente 7 kumi 
(Seção A com 3, Seção B-l com 2 e Seção B-2 com 2). A Bratac 
indicava um kumicho - chefe de turma - dentre os chefes de famílias 
de cada kumi, organizando uma associação dos chefes de kumi-kumi-
cho-kai - Associação dos chefes de turmas - cujo líder era o gerente-
geral da colônia da Bratac. Posteriormente, por volta de 1933, o chefe 
de kumi passou a ser eleito com voto dos chefes de famílias do kumi. 
Um bastense entrevistado, no mesmo dia, contou: "No começo da co
lonização, a Bratac indicava o kumicho, porque todos nós éramos re-



82 CHIYOKO MITA 

cém-chegados a Bastos e não nos conhecíamos uns aos outros. Mas, 
depois, passamos a eleger o chefe de kumi por voto mútuo..." Esta 
associação funcionava como um órgão de controle social interno da 
comunidade e também servia para executar o plano de colonização da 
K.I.K.R., órgão matriz da Bratac. E, desde então, esta organização soci
al com kumi e ku elaborada pela Bratac vem funcionando como a 
base da organização social da sociedade japonesa de Bastos. Diferen
ciou-se, porém, da sociedade rural japonesa, pois a colônia, que era 
composta por famílias não-consangüíneas e que dava aos imigrados 
uma relativa facilidade de possuir as terras de cultivo, não desenvolveu 
aquela associação vertical - a qual dava forte coesão social aos mem
bros da comunidade rural no Japão - entre as famílias imigradas. No 
início as sub-organizações ku e kumi eram, pois, apenas agrupamentos 
de casas dos imigrados. No entanto, com o tempo, estes ku e kumi pas
saram a funcionar como grupo funcional da comunidade japonesa da 
colônia através das interações entre os moradores japoneses. Por exem
plo, por volta de 1940, quando a colônia se dedicava, por dia, principal
mente à sericultura, numa seção da colônia estavam sendo construídos 
por dia, em média, três ranchos criatórios de bicho-da-seda, ou sirgaria. 
A descrição da construção de um rancho criatório é como se segue: 
"... todos os moradores do kumi, incluindo mulheres e crianças, ajuda
vam a construí-lo festivamente. Quando o rancho ficava pronto, todos os 
moradores do kumi celebravam alegremente com uma festa, preparando 
algumas comidas típicas japonesas. Em geral, esta festa terminava em 
uma farra" (Mizuno, 1955, p. 272). Esta cena, pois, mostra que os kumi 
de cada seção funcionavam como grupo de vizinhança da comunidade. 

Pode-se dizer, conseqüentemente, que a coesão da colônia como 
um grupo social era obtida em grande parte pela associação horizontal 
na relação entre as famílias de status sócio-econômico mais ou menos 
igual. Na mesma ocasião da entrevista, um senhor bastense contou o 
seguinte sobre a vida da colônia, na época anterior à ultima guerra: 
"Comíamos mais ou menos as mesmas coisas e morávamos em casas 
quase iguais. Não havia grande variação nas vidas dos japoneses da 
colônia". E outro senhor também disse: "Em Bastos não há pessoas 
ricas, nem muito pobres". 
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Esta associação horizontal pode ser observada mais caracteristi-
camente em algumas associações japonesas organizadas na colônia, 
tendo como base as organizações sociais ku e kumi, que serão vistas a 
seguir. 

III) ASSOCIAÇÕES JAPONESAS: ASSOCIAÇÕES DE SEÇÃO E DE M O Ç O S 

A) ASSOCIAÇÃO DE SEÇÃO 

A Bratac, ao concluir a construção das escolas elementares ja
ponesas em cada seção, administrava-as e sustentava-as. Em 1933, 
com o objetivo de entregá-las aos imigrados, organizou as Gakko-Iji-
Kai (Associações para manutenção das escolas) em cada seção, cuja 
função era o recolhimento de mensalidade (3 mil-réis) de cada aluno 
e da taxa mensal dos moradores de seção por cada família (5 mil-
réis). 

Por outro lado, a colônia, que a essa altura, chegava à situação 
de não ter vagas para novos imigrantes, como já foi visto, criava segui
damente outras novas seções. Então, a Bratac, que tinha a intenção de 
também estabelecer uma colônia autônoma econômica e socialmente, 
reorganizou a colônia, dissolvendo a Bastos-kai (Associação de Bas
tos) que era administrada pelos chefes de seção eleitos por votos mú
tuos entre os chefes e sub-chefes de kumi, e que havia se originado dos 
kumicho-kai (Associação dos chefes de turmas). Juntamente com uma 
parte dos colonizadores japoneses da colônia, a Bratac organizou a 
Bastos Jichi Kai (Federação das Associações Autônomas de Bastos), 
como órgão de integração dessas associações para manter e adminis
trar as escolas japonesas da colônia, adicionando também outra ati
vidade, a de engenharia civil que tinha sido efetuada até então pela 
Bratac. 

Em conseqüência disto, com novos nomes, todas as seções da 
colônia organizaram suas novas associações, como sub-organizações 
da Bastos Jichi Kai, com o objetivo de estabelecer vida autônoma em 
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cada seção, através das principais atividades de manter e administrar 
sua escola japonesa e de construir e consertar estradas e pontes.22 

A essa altura, a colônia possuía 13 seções: Glória-I, Glória-II, 
Progresso, Cascata, União-I, União-II, Saúde, Fartura, Bonfim, Alto, 
Esperança, Nova Esperança e Chuo-ku (Seção Urbana). Além disso, 
em 1939, uma parte da Seção Esperança (turmas 4, 5 e 6) foi emanci
pada como uma nova seção, Esperança Kosei-ku - Esperança Regene
rada - e, em 1952, uma parte da Chou-ku (turma 7), como Seção 
Chácara. 

As associações de ku eram formadas por chefes e sub-chefes de 
kumi, os quais eram representantes de cada kumi, sub-organização de 
uma seção, que era composto de cerca de 10 famílias de vizinhanças 
da seção (ku). Por exemplo, em 1934, a Seção Bonfim, com uma área 
de 1.500 alqueires, era dividida em 7 kumi: o kumi-1 era constituído 
por 10 famílias, o kumi-2 por 10, o kumi-3 por 7, o kumi-4 por 9, o 
kumi-5 por 8, o kumi-6 por 9, o kumi-1 por 8 (Mizuno, 1955, p. 268). A 
Associação da Seção Bonfim era composta por 14 chefes e sub-chefes 
de kumi. Dentre os componentes de uma associação de seção eram 
eleitos um chefe e um sub-chefe, como representantes da seção que 
constituíam a Bastos Jichi Kai, órgão representante de toda colônia ou 
dos interesses dos colonizadores japoneses de Bastos (ver Figura 5). 

As despesas para a manutenção da associação de uma seção e 
efetivação de suas atividades eram cobertas pela cobrança de taxa dos 
moradores da seção, quotizada para cada família da seção, dependen
do da renda e do número de familiares, e por alguma renda conseguida 
através da administração da terra comunal da seção, que estava reser
vada à Bratgc e fora transferida desta para a associação da seção. 

O estabelecimento de terras comunais em cada seção pela Bratac 
era também uma reconstituição social japonesa. A terra comunal -
iriaichi - na comunidade rural japonesa, era fonte de fertilizantes e de 
madeira utilizada para construção e combustível. Muitos lavradores 

22 Pouco antes da fundação da Bastos Jichi Kai, em abril de 1932, todas as seções da colônia 
de Batos tentaram adotar nomes em japonês, como Seção Fuji, Seção Atago, Seção Dewa 
etc. (Mizuno, 1955, p. 42). 
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japoneses pobres conseguiam sobreviver apenas com o aproveitamen
to conjunto desta terra. Quando começou a modernização, no Japão -
uma das reformas do Meiji - o possuidor de terra comunal, no sentido 
da lei moderna, não existia. Então, no processo de efetivação da refor
ma tributária territorial empreendida pelo governo Meiji, como uma 
das medidas políticas de integração nacional, muitas destas terras 
comunais nas comunidades rurais japonesas foram confiscadas pelo 
governo, e a maior parte delas passou a pertencer à família imperial 
(Ohashi, 1982, p. 13-14). 

Em geral, em cada seção da colônia de Bastos, uma parte da 
terra comunal era utilizada para a construção do prédio da escola ja
ponesa, e o restante alugado a um arrendatário ou à associação de 
moços para cultivar algum produto comercial. Assim, o rendimento 
adquirido através da administração da terra comunal da seção era des
tinado a cobrir parte das despesas das associações de seção e de mo
ços. 

B) ASSOCIAÇÃO DE MOÇOS 

Uma associação de moços foi organizada como sub-organização 
da associação de seção, na ocasião de sua constituição. As associações 
de moços fundadas em cada uma das seções da colônia estavam inte
gradas à Federação das Associações de Moços de Bastos (EA.M.B.), 
cujo representante, em 1933, era também o presidente da Bastos Jichi 
Kai (Mizuno, 1955, p. 128). Embora esta associação de moços desen
volvesse atividades próprias, como por exemplo, esportivas, culturais, 
recreativas e econômicas, era, na prática, um órgão de execução das 
atividades da associação de seção. Em geral, a primeira atividade de 
uma associação de seção recém-criada era a construção de escola ja
ponesa, menos nas que já as tinham. Por exemplo, em 1934, na Seção 
Bonfim foi construída uma escola japonesa temporária com 4 contos-
de-réis obtidos pelas contribuições quotizadas para cada família da se
ção e da Bratac. E, em 1935, com o subsídio de 20 contos-de-réis do 
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governo japonês, conseguiu-se construir o prédio permanente da es
cola. Nesta ocasião, a Associação de Moços da Seção Bonfim partici
pava da atividade autônoma da seção, oferecendo mão-de-obra (Mi-
zuno, 1955, p. 272-273). E, além disso, era a associação de moços que 
consertava as estradas na seção e efetuava a manutenção de seguran
ça pública da seção.23 

As despesas das atividades e da manutenção da associação, além 
do rendimento obtido através do cultivo comercial no noem (um tipo 
de horta ou de outras plantações) estabelecido na terra comunal da 
seção,24 eram cobertas pela taxa cobrada dos membros. 

A integração das associações de moços era conseguida através das 
atividades esportivas, como base-ball, atletismo, judô, sumo, kendô (esgri-
ma japonesa) etc. A associação de moços de cada seção participava dos 
vários torneios esportivos de toda a colônia patrocinados pela EA.M.B. 
Através destas atividades esportivas, os moços japoneses fortaleciam a 
coesão com a comunidade da colônia, ou seja, com a seção. E, outros 
colonizadores japoneses também fortaleciam a coesão grupai através do 
apoio financeiro e/ou institucional para a realização das atividades espor
tivas dos moços, também apoiadas intensivamente pela Bratac. Esta em
pregava, por exemplo, jogadores excelentes de base-ball como seus fun
cionários na colônia, que trabalhavam no escritório da Bratac só na parte 
da manhã, e à tarde treinavam base-ball (Mizuno, 1955, p. 176). 

O torneio regional entre as colônias japonesas na frente de expan
são paulista estimulava e desenvolvia a consciência de "bastense", a 
qual servia para integrar os japoneses da Colônia Bastos. Em 1930, por 
exemplo, todos assistiram aos jogos de base-ball entre as equipes de 
Bastos, Aliança (uma outra colônia japonesa estabelecida pela Bratac) e 
Bilac (uma das colônias japonesas da região Noroeste), e animaram en-
tusiasticamente a equipe de Bastos (Ibid.). Segundo observação de 

23 Conforme a História dos 25 anos de Bastos, aconteceu em 1939, na Seção Esperança, o 
primeiro caso de homicídio da colônia. A Bratac e a Bastos Jichi Kai procuraram o assas
sino com todo esforço. Nesta ocasião, um funcionário da Bratac, comandando os mem
bros da Associação de Moços da Seção Cascata, revistou a casa de uma pessoa suspeita, 
um trabalhador brasileiro. Ali, eles encontraram as provas do crime (Mizuno, 1955, p. 287). 

24 Este noem da associação de moços, da Seção Saúde, ocupava uma área de 2 alqueires 
(Mizuno, 1955, p. 259). 
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Mizuno, ex-funcionário da Bratac, logo depois destes jogos, o hino da 
equipe de base-ball de Bastos passou a ser cantado por todos os coloniza
dores como se fosse o hino da colônia (Ibid., p. 177). Pode-se perceber, 
incidentalmente, esta função que os japoneses davam às atividades espor
tivas de moços, também na declaração da fundação da Federação Espor
tiva Pan-Sorocabana - Han Sorocabana Sport Renmei - a que as equipes 
esportivas da colônia de Bastos pertenciam, até por volta de 1936: 

Declaração 

"Nós somos jovens. Somos a encarnação da moral, justiça e inocência. 
Nossos antepassados possuíam o bushido (preceitos de samurais ou sa-
muraismo). Através dos esportes, nós pretendemos alcançar o mesmo 
reino espiritual, como eles conseguiram por meio do bushido. Não existe 
yamato minzoku (nação ou raça japonesa) sem bushido. Não existe a 
juventude sem esporte. E sem eles, como poderemos nos orgulhar de 
sermos gloriosos cidadãos com altos ideais, deste Brasil crescente? E 
sem esportes, como poderemos unificar os 150 mil irmãos, espalhados 
por este vasto território? Aspirando, no futuro, à fundação da Federação 
Paulista de Esportes, assim com a Federação dos Jovens, nos proveremos 
à política nacional de "Ordem e Progresso" através do espírito esportivo. 

20 de março de 1932." 

(Burajiru Jiho, 14/04/1932, tradução publicada em Maeyama, 1973, 
p. 438). 

Pode-se considerar, pois, que as atividades esportivas procura
vam integrar os japoneses da colônia e os do Brasil também, como um 
grupo étnico, pois os jovens acreditavam que a prática de esportes era 
um dos meios de conhecer o espírito japonês. 

c) ESCOLAS JAPONESAS 

A instalação de órgão educacional era uma das condições indis
pensáveis para se desenvolver a vida autônoma dos imigrantes japo-
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neses na colônia, pois a colonização, como a de Bastos, se iniciou no 
meio da mata virgem, onde não havia nenhuma instituição social bra
sileira. A intenção da K.I.K.R. era reconstruir as instituições sociais da 
sociedade rural japonesa em suas colônias no Brasil, para que os imi
grantes pudessem desenvolver aí vida semelhante àquela. 

A escola, por outro lado, era um dos fatores que favoreciam a 
introdução na colônia dos imigrantes antigos que anteriormente ha
viam trabalhado nas fazendas de café como colonos trabalhadores. 
Para esses colonos, ao lado de problemas econômicos, a falta de insti
tuição educacional nas fazendas de café era a principal fonte de des
contentamento. T. Handa, ao descrever a vida dos imigrantes japoneses 
nas fazendas de café, relata este descontentamento da seguinte forma: 

"Nas fazendas de café, em geral, não se achavam instituições educacio
nais. Nos poucos casos em que havia uma escola elementar, ensinava-
se somente a ler, escrever e contar, em português. Os imigrantes japone
ses que tinham como ideal de educação a aprendizagem da língua ja
ponesa e também da moral (ética) japonesa, receavam regressar ao 
Japão com filhos sem estes conhecimentos básicos da educação japo
nesa. Por isso os japoneses, que conheciam que o trabalho nas fazendas 
de café não lhes dava muito lucro, passaram a considerar que o cami
nho mais curto para regressar ao Japão com bom sucesso era se tor
nando sitiante nas colônias japonesas e dando a educação japonesa 
para seus filhos." (Handa, 1970, p. 217-220). 

Os imigrados, como Maeyama aponta, pensavam que seus fi
lhos só se tornariam "japoneses" através da freqüência a escolas japo
nesas (Maeyama, 1968, p. 128). Por isso, o estabelecimento do órgão 
educacional na colônia era a grande motivação para a entrada de muitos 
dos imigrantes japoneses provenientes das fazendas de café, chaman
do-a de "colônia administrada pelo governo japonês" (Mizuno, 1955, 
p. 254). Em conseqüência disto, após apenas seis anos de seu começo, 
a colônia de Bastos pôde se tornar um grande povoamento com cerca 
de mil famílias japonesas. 

No início de sua colonização, a Bratac instalou uma escola ele
mentar e, em 1930, a colônia já contava com 3 escolas elementares 
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japonesas, freqüentadas por 93 alunos (Handa, 1970, p. 442). Com o 
aumento dos imigrantes japoneses na colônia, instalaram-se novas se
ções e as escolas japonesas também foram seguidamente construídas 
em cada nova seção, por iniciativa da Bratac, ou dos próprios imigran
tes. Assim, até 1935, quando a colônia gozou de prosperidade econô
mica com a cotonicultura e contava com 681 famílias de colonizado
res ,25 haviam-se criado 9 escolas japonesas: Primeira Escola, (na Chuo-
ku), Primeira Escola da Seção Esperança, Segunda Escola da Seção 
Esperança, Escola da Seção Bonfim, Escola da Seção Alto, Escola da 
Seção Saúde, Escola da Seção Fartura, Escola da Seção Cascata e 
Escola da Seção Progresso. Nestas, em 1935, trabalhavam 21 profes
sores japoneses e 12 brasileiros, e estudavam 1.345 alunos (Mizuno, 
1955, p. 74). Até 1933, a educação escolar realizava-se em língua ja
ponesa e sua orientação educacional era igual a do país de origem. O 
material pedagógico era enviado do Japão, com subsídio do governo 
japonês e contribuição dos imigrantes japoneses, por iniciativa de cada 
associação de seção (Mizuno, 1955, p. 70). 

A introdução da língua portuguesa nas escolas de Bastos ocor
reu em 1933. Até 1930, no Brasil, a educação dos filhos de imigrantes 
estrangeiros não sofria nenhuma restrição e as escolas japonesas das 
colônias podiam realizar livremente a educação típica japonesa. A po
lítica nacionalista de Getúlio Vargas, em 1931, porém, restringiu essa 
liberdade, impondo supervisão às escolas estrangeiras e exigindo dos 
professores algum conhecimento da língua portuguesa. Com o intuito 
de obedecer a esta política, as escolas da colônia de Bastos passaram a 
empregar professores brasileiros e também japoneses com conhecimento 
da língua portuguesa. Contudo, todas as escolas da colônia, quer as 
municipais, quer as particulares, até 1955, continuaram a ministrar a 
educação japonesa, mesmo sendo consideradas "escolas brasileiras". 

Em 1934, a Bastos Jichi Kai organizou a Associação Educacio
nal de Bastos - Bastos Kyo iku Kai - com objetivo de integrar as esco-

25 Além destas famílias colonizadoras, a colônia contava então com cerca de 100 famílias de 
arrendatários e, em 1937, com 1.350 famílias japonesas, incluindo 201 famílias de arren
datários e de colonos, 88 famílias de funcionários e de empregados da Bratac e de outros 
(Kaigai Iju Kumiai Rengokai, 1937, p. 4). 
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Ias da colônia e continuar a educação japonesa. Esta associação era 
composta por todos os professores da colônia, representantes, admi
nistradores e secretários de escolas de cada seção. Suas principais ati
vidades eram as seguintes: 

1) organizar os encontros pedagógicos; 
2) comprar os livros educacionais; 
3) estudar a legislação brasileira para adequar as medidas admi

nistrativas das escolas; 
4) visitar reciprocamente as escolas das seções; 
5) organizar encontros esportivos das escolas federadas. 
As despesas decorrentes destas atividades e da manutenção da 

associação eram cobertas pelas mensalidades de um mil-réis por aluno 
(Mizuno, 1955, p. 72). 

Em 1935, todas as escolas de Bastos foram integradas numa fe
deração das instituições educacionais das colônias japonesas de São 
Paulo - Liga dos Amigos das Escolas Japonesas de São Paulo (São 
Paulo Nipponjin Gakko Fukei-kai) - que fora organizada em 1929, por 
iniciativa do cônsul geral japonês em São Paulo, com o objetivo de 
integrar as escolas japonesas e orientar os professores japoneses em 
São Paulo, como um órgão anexo ao Ministério da Educação do Ja
pão e ao mesmo tempo como pessoa jurídica brasileira (Koyama, 1949, 
p. 307). A liga dos Amigos das Escolas Japonesas de São Paulo esta
beleceu 36 sucursais no Estado de São Paulo.26 Nesta ocasião, a As-

26 A organização que a precedeu foi Zaihaku Nipponjin Kyoiku Kai - Associação Educacio
nal dos Japoneses no Brasil - organizada em 1929, por iniciativa do cônsul geral japonês 
em São Paulo, com o objetivo de instalar um órgão central de educação japonesa no 
Brasil (Handa, 1976, p. 51). Através da Liga dos Amigos das Escolas Japonesas, o gover
no japonês subsidiou as escolas japonesas no Brasil. Em 1936, a quantia subsidiada, que, 
até então, absolutamente não tinha sido revelada, foi publicada pelo Takumusho (Ministé
rio de Colonização): 435.908 mil-réis referentes a 1935 e destinada principalmente à cons
trução de prédios escolares, despesa de manutenção das escolas, materiais pedagógicos, 
promoção de cursos e pagamento dos honorários dos professores. Posteriormente, em 
1936, obtendo novamente grande subsídio do Ministério da Educação do Japão, a Liga 
dos Amigos das Escolas Japonesas de São Paulo passou a se chamar Nipponjin Kyoiku 
Fukyu Kai - Associação de Difusão da Educação dos Japoneses - e, em 1939, o nome foi 
mudado desta vez para Zaihaku Bunkyo Fukyu Kai - Associação de Difusão da Educação 
e Cultura no Brasil. Embora esta organização educacional japonesa realizasse curso de 
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sociação Educacional de Bastos foi integrada a ela como uma sucur
sal, passando a ter acesso mais fácil aos livros, aos filmes educacionais 
e ao subsídio pedagógico do governo japonês. Assim, as instituições 
educacionais da Colônia Bastos também foram integradas à estrutura 
social japonesa no Brasil, onde o Consulado Geral do Japão em São 
Paulo ocupava o primeiro lugar na hierarquia. 

Ora, a escola japonesa não só era uma instituição educacional 
dos imigrantes japoneses, era também o centro de reuniões da associ
ação japonesa e de vários eventos recreativos e cerimoniais dos mora
dores de cada seção.27 Além disso, estabelecia a comunicação entre as 
seções e a Bratac, pois o aparelho de telefone de cada seção era colo
cado em cada escola.28 Assim, em cada seção, a escola japonesa era o 
centro de administração autônoma e também um símbolo de unifica
ção dos seus moradores. Eles utilizavam a escola com o sentimento de 
algo "nosso", ou "da seção". Portanto, quando as escolas japonesas da 
colônia, por volta de 1937, passaram a ser escolas municipais sob a 
política de nacionalização e, em conseqüência disto, as associações 
japonesas das seções não puderam mais utilizá-las como centro de reu
niões, sem autorização do governo brasileiro, as associações das se
ções construíram seguidamente suas sedes próprias, junto com as as
sociações de moços.29 E, também, para as seções que não tiveram 

língua portuguesa para os professores japoneses que pretendessem adquirir a qualifica
ção nesta língua, exigida pelo governo brasileiro, era através da mesma que se propagava 
efetivamente o nacionalismo japonês entre os japoneses no Brasil que estava se fortale
cendo rapidamente desde o "Incidente da Manchúria", de 1930. (Maeyama, 1981, p. 141 
e Koyama, 1949, p. 307-310). Estas reorganizações da associação educacional japonesa 
no Brasil indicam que estava se tornando difícil a continuação da educação japonesa, 
neste país. Os japoneses, no Brasil, pois, tomaram estas medidas para poder continuá-la. 
A função da escola japonesa como centro dos cerimoniais da comunidade será tratada no 
item 5, deste capítulo. 
Esta atividade de instalar o telefone em cada seção era também comum entre os morado
res das seções e a Bratac. No caso da Seção Progresso, por exemplo, a Associação Japo
nesa da Seção exigiu a contribuição de três postes para cada família, e a Bratac ofereceu 
e colocou fios telefônicos. O aparelho foi colocado no prédio antigo da escola e a associ
ação japonesa contratou uma família para atender as chamadas telefônicas. Esta família 
podia cultivar qualquer produto comercial, numa parte da terra comunal da seção, em 
consideração a seus serviços (Mizuno, 1995, p. 218). 
Em 1937, por exemplo, foram construídas as sedes de associação das Seções Bonfim, 
Alto e Nova Espernaça, e, em 1938, as das Seções Saúde e Cascata (Mizuno, 1995, p. 
204-303). 

27 

28 
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escolas, como Glória-I, Glória-II, União-I, União-II e Esperança Rege
nerada, a primeira atividade comunal importante foi a construção das 
sedes das associações a fim de estabelecer a amizade e integração en
tre eles.30 Pode-se, pois, dizer que, pelo menos até a data em que as 
escolas japonesas passaram a se colocar sob autoridade brasileira, elas 
eram um órgão central da vida social dos imigrantes de cada seção na 
colônia. 

D) COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BASTOS (C.A.B.) 

A Cooperativa Agrícola de Bastos era também uma das princi
pais associações da colônia, organizada pelas atividades comunais dos 
moradores, baseando-se em ku e kumi. Para os colonizadores japone
ses, rompidos com aquelas associações verticais entre as famílias pa
rentes - que eram um dos meios de assegurar a vida econômica, no 
Japão, não obstante seus traços de desequilíbrio - as atividades 
comunais eram um meio importante para estabelecer a vida econômi
ca no Brasil. 

Sua organização precedente foi a Bastos Kyodo Hanbaijo - Ven
da Mútua de Bastos - fundada em 1932, por iniciativa dos moradores 
japoneses dos ni-kumi (turma-2) e san-kumi (turma-3) da Seção Cas
cata, através de acordo entre a Bastos-Kai e a Bratac, com o objetivo 
de aumentar a renda pela venda direta de algodão, dos produtores 
para os consumidores, sem intermediários. O algodão, nesta época, 
estava para se tornar o principal produto da colônia, como já foi visto, 
e, ao mesmo tempo, fornecendo condições favoráveis para a organiza
ção de cooperativas agrícolas. 

O governo japonês, mais exatamente o Ministério da Coloniza
ção, cuja função principal era a promoção e a orientação das ativida-

30 Como foi citado na nota (22) deste capítulo, na época de reorganização social da colônia 
em 1932, foram construídas as sedes de associações nestas seções, menos na Seção Es
perança Regenerada, cuja sede só foi construída em 1939, porque ela se emancipou da 
Seção Esperança só em 1938. 
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des japonesas de colonização no ultramar, adotou a política de promo
ver a fundação de cooperativas agrícolas nas colônias japonesas no 
Brasil, através de sua agência estabelecida no Consulado Geral do Ja
pão em São Paulo, com o objetivo de assegurar a base econômica nas 
colônias japonesas no Brasil.31 Graças a esta política e ao subsídio do 
governo japonês, uma das primeiras cooperativas agrícolas japonesas 
no Brasil, a Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada dos 
Produtores de Batata em Cotia S.A. (atual Cooperativa Agrícola de 
Cotia) construiu seu depósito de batata em Pinheiros, na cidade de 
São Paulo, em 1927, com o objetivo de regular o movimento de venda 
e promover a expansão do mercado consumidor. Desde então, os pro
dutores agrícolas japoneses das periferias de São Paulo fundaram se
guidamente cooperativas recebendo subsídio do governo japonês 
(Koyama, 1949, p. 276 e Saito, 1964, p. 111-122).  

Além disso, as políticas conduzidas pelos governos do Brasil e do 
Estado de São Paulo, para promover a fundação de cooperativas, cria
ram as condições favoráveis para seu estabelecimento. O decreto-lei 
n° 22.239, de 19 de dezembro de 1932, definia as organizações coope-
rativistas como sui generis, reformando, assim, as disposições do de
creto legislativo de 1907.32 Em correspondência a este decreto de 1932, 

31 Esta política foi resultado da medida adotada pelo governo japonês para melhorar a vida 
econômica dos lavradores japoneses através da organização de cooperativas agrícolas em 
cada "burgo rural", que também atingiu a política emigratória japonesa. Em 1900, esta
beleceu, no Japão, a lei cooperativista com a mesma finalidade e, em conseqüência disto, 
nesse ano foram fundadas 21 cooperativas agrícolas. Porém, foi somente após 1930, pouco 
depois da crise mundial, que o movimento cooperatista passou a ficar ativo como resultante 
da política de organização de cooperativas, que foi adotada pelo governo japonês, como 
uma das séries de medidas para desenvolver as atividades agrícolas. Desde então, no Japão, 
as cooperativas agrícolas foram organizadas em cada "burgo rural" sob a orientação e 
proteção do governo japonês e, em 1936, no Japão, havia 15.457 cooperativas. Pelo fato 
de as cooperativas agrícolas japonesas terem sido organizadas recebendo privilégios do 
governo japonês, elas passaram a ficar sob controle do governo. Um dos pioneiros nos 
estudos da Sociologia Rural Japonesa, E. Suzuki, descreve o caráter da cooperativa agrí
cola japonesa, dessa época, da seguinte forma: "Hoje, está aumentando rapidamente o 
traço da cooperativa agrícola como um órgão do Estado." (Suzuki, 1943, p. 334). 

32 O decreto lei n° 22.239, de 19 de dezembro de 1932, que reformula as disposições do 
decreto acima citado, define a organização de cooperativas, inclusive tipificando-as e pre
vê a forma de exploração coletiva da terra, através das cooperativas de produção agrícola 
(Moura, p. 48 e Brasil, Decreto-lei n° 22.239, de 10 dez. 1932). 



94 CHIYOKO MITA 

em 1933, foi instalado o Departamento de Assistência ao Cooperati-
vismo na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. 

Com estas condições favoráveis, a Bratac, que estava com inten
ção de transferir as instalações econômicas estabelecidas na colônia 
para alguma associação legal local, orientou a organização de uma 
cooperativa agrícola em Bastos para administrar essas instalações. 
Assim, em 1933, a Bastos Kyodo Hanbaijo foi transformada na Coope
rativa Agrícola de Bastos (C.A.B.), segundo a lei cooperativista brasilei
ra. E, quando a Cooperativa Central Nipo-Brasileira (Nippaku Sangyo 
Kumiai Chuokai) foi fundada em São Paulo, em 1934, por iniciativa do 
cônsul geral do Japão em São Paulo, com o objetivo de promover as 
atividades cooperativistas dos japoneses, integrando as cooperativas agrí
colas japonesas independentes já organizadas, a C.A.B. foi integrada 
também junto com outras cooperativas agrícolas japonesas no Brasil.33 

A C.A.B. iniciou suas atividades com 400 associados, correspon
dendo a cerca da metade de todas as famílias japonesas de Bastos. A 
partir da organização da cooperativa, a Bratac colaborou ativamente 
para seu desenvolvimento, entregando-lhe suas instalações industriais. 
Em 1934, a Bratac entregou à cooperativa a administração do arma
zém, das instalações para beneficiamento de arroz e de café e da seção 
de transporte com 4 caminhões. Porém, como a administração da fá
brica de beneficiamento de algodão não foi entregue à cooperativa, no 
período áureo do algodão, sua atividade econômica principal restrin
gia-se à venda de algodão. A orientação agrícola na colônia ainda era 
feita pela Bratac, que organizou o Watassaku Zoshu Kumiai - Grupo 
para Aumentar a Produção de Algodão - em 1934, com o intento de 
melhorar e aumentar o cultivo deste produto, em ação conjunta com a 
Bastos Jichi Kai. Apesar disto, no período áureo da produção de algo
dão, a cooperativa pôde se desenvolver nitidamente e, em 1939, pas
sou a contar com 927 associados, correspondendo a todas as famílias 
da colônia (Mizuno, 1955, p. 95). 

33 Em 1933, no Brasil, havia 18 cooperativas agrícolas japonesas legalizadas e 35 não-
legalizadas, formadas de modo voluntário pelos japoneses (Brasil Nippon Imin 70-nen-
shi, 1980, p. 43). 
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Assim, a C.A.B. foi organizada como uma associação legal do 
Brasil, independente da Bastos Jichi Kai, uma associação voluntária 
da sociedade japonesa na colônia, e também como um órgão 
controlador de uma parte da vida econômica dos japoneses. No en
tanto, na prática, ela esteve intimamente ligada com a Bastos Jichi Kai, 
pois o presidente desta federação ocupava o cargo de diretor-superin-
tendente da C.A.B., e os cargos de conselheiros da mesma também 
eram ocupados acumulativamente pelos chefes das associações japo
nesas de seções. A sucursal da C.A.B. foi instalada na escola de cada 
seção e quando foi construída a sede da associação japonesa em cada 
seção, foi transferida para lá. 

Aqui, pode-se relacionar duas principais características da colô
nia de Bastos. Inicialmente, por orientação da K.I.K.R., foram estabele
cidas condições para que os imigrantes japoneses pudessem desenvol
ver vida quase igual à que tinham no Japão. Contudo, ficou faltando 
uma associação vertical praticada através da relação entre as famílias 
consangüíneas. Em conseqüência disto, a associação horizontal entre 
as famílias situadas, mais ou menos iguais, no mesmo plano sócio-
econômico, era a única associação social da colônia. Portanto, as ativi
dades comunais entre as famílias japonesas constituíam-se em condi
ção indispensável para que fosse estabelecida a comunidade japonesa 
em Bastos. Assim, embora o processo da organização social da colônia 
de Bastos tenha partido da reorganização do padrão da sociedade ru
ral japonesa, é um processo próprio da organização social dos japone
ses no Brasil. Outra característica importante é a relação política íntima 
com o Japão, pois este processo foi realizado por iniciativa da Bratac, 
que era praticamente uma agência local do governo japonês. Isto sig
nifica que a estrutura social da colônia de Bastos não estava ligada 
diretamente à sociedade brasileira, mas sim à do Japão, através da 
Bratac. Um bom exemplo deste fato foi a fundação da companhia 
Nichinan Sangyo, em Tóquio, em 1937, pela K.I.K.R., com o objetivo 
de escoar para o Japão a produção agrícola proveniente das colônias 
japonesas da Bratac. Desde a fundação da colônia de Bastos, sua pro
dução agrícola, principalmente o algodão, escoava-se para o Japão, 
através de sua cooperativa e/ou da Bratac, que passou a interessar-se 
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pela exportação, como órgão representativo da Nichnan Sangyo, no 
Brasil. 

A estrutura da organização social da colônia de Bastos, até o 
congelamento dos bens da Bratac em 1942, pode ser representada 
esquematicamente, de forma simplificada, como na Figura 6. 

Assim, na época anterior à última guerra mundial, cada família 
japonesa em Bastos estava vinculada sócio-economicamente ao Ja
pão, através da Bratac e/ou do Consulado Geral do Japão. Pode-se 
dizer, portanto, que a colônia de Bastos, sócio-estruturalmente, seria 
uma espécie de "território japonês" encravado nas terras brasileiras. 

5 O MUNDO MENTAL DA COLÔNIA 

Na época anterior à II Guerra Mundial, no Japão, nas comuni
dades rurais compostas principalmente por famílias parentes, as reli
giões, o culto aos antepassados e/ou o culto ao "gênio tutelar da comu
nidade" eram alguns dos principais fatores de integração, pois, através 
das cerimônias religiosas, seus membros podiam formar e fortalecer 
seu sentimento de pertencer a "our group". As famílias que não partici
pavam destas cerimônias não eram consideradas membros da comu
nidade (Suzuki, 1943, p. 307). Na colônia japonesa de Bastos, com
posta por famílias geralmente não-parentes e provenientes de várias 
regiões do Japão, os imigrantes japoneses não podiam desenvolver 
tais práticas religiosas. 

Para substituí-las os imigrantes japoneses formaram e desen
volveram, na colônia de Bastos e no resto do Brasil também, o culto 
ao Imperador. Nas celebrações do aniversário do Imperador (Tencho-
Setsu), do aniversário da ascensão do Imperador Jinmu, primeiro 
imperador da família real na história mitológica japonesa (Kigen-
Setsu), da Festa de Aniversário da Fundação da Colônia (Nyushokusai) 
e do Ano Novo, no Undokai (Festa Poliesportiva) e também nas ceri
mônias escolares de entrada e formatura, realizava-se o culto ao Im
perador. Estas celebrações começavam geralmente com Tohoyahai -



BASTOS: UMA COMUNIDADE ÉTNICA JAPONESA NO BRASIL 97 

adoração ao Oriente (ou ao Palácio Imperial do Japão); a profunda 
reverência ao retrato do Imperador; a leitura solene da Escritura Im
perial sobre Educação e o cântico do hino nacional do Japão, 
Kimigayo (Época de Sua Majestade). Isto pode ser visto por exemplo, 
no relato sobre um Undokai, promovido costumeiramente pela Asso
ciação de Moços de A. Moreira, nas proximidades de Barretos, cida
de servida pela linha-tronco Jundiaí-Colômbia da Companhia Paulista 
de Estrada de Ferro, em comemoração ao aniversário do Imperador 
japonês, do qual participaram fraternalmente todas as famílias japo
nesas desta colônia. Constava do programa de cerimônia de abertu
ra: 1) profunda reverência ao retrato do Imperador; 2) adoração ao 
palácio imperial; 3) oração em silêncio em memória dos soldados 
mortos na guerra; 4) leitura solene da Escritura Imperial pelo sr. X; 5) 
discurso de abertura do presidente da Associação Sr. Y; 6) discurso 
do convidado de honra, o prefeito de Barretos, ... (Kagayaki, abr./ 
mai. 1948, p. 164). Na ocasião da entrevista com um ex-colonizador, 
em maio de 1981, foi possível confirmar que em Bastos, na época 
anterior à guerra, era realizado também o undokai da mesma for
ma.34 

Além disso, na sala de estar de cada família japonesa na colô
nia, colocava-se, lado a lado, as fotos do casal imperial do Japão e 
do Presidente Vargas. Mesmo depois da última guerra mundial, po
dia-se observar a permanência desse culto. No dia 29 de abril de 
1952, foi publicada edição especial do jornal semanal, em japonês, 
da colônia de Bastos (Bastos Shuho)35, para comemorar o aniversá-

34 Maeyama interpreta estas cerimônias da seguinte forma: "o retrato do imperador era o 
objeto de culto, a Escritura Imperial sobre Educação era a escritura sagrada, o Kimigayo 
era a canção sacra, o diretor da escola japonesa era o sacerdote celebrante e a escola 
japonesa era o santuário" (Maeyama, 1984, p. 451). 

35 Desde a época anterior à última guerra, este jornal de Bastos era publicado em japonês 
como um meio de comunicação de massa dos japoneses da colônia. Segundo uma entre
vista com um dos primeiros e preeminentes colonizadores japoneses, realizada em 30 de 
maio de 1981, sua publicação, no entanto, não era regular, e também o cargo de editor foi 
ocupado por várias pessoas. Atualmente, os exemplares deste jornal, da época anterior à 
última guerra, estão dispersos, não sendo possível achá-los e nem esclarecer a data inicial 
de sua publicação. Através da descrição de Mizuno, porém, pode-se calcular que o seu 
início foi por volta de 1933, época de reorganização social da colônia de Bastos, porque já 
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rio do Imperador japonês, com um artigo do presidente da Bastos 
Jichi Kai:36 

"... Penso que nós, como japoneses, que estamos no além-mar, deve

mos colaborar para o desenvolvimento do Brasil, para corresponder à 

grande benevolência de Sua Majestade. Creio que (...) é corresponden

do ao grande coração de Sua Majestade, o Imperador, que nós, como 

bons colaboradores, ajudamos o Brasil a desenvolver e a prosperar, 

mantendo a consciência de que nós somos japoneses..." {Bastos Shuho, 

29/04/1952, p. 7). 

Este texto ambíguo reafirma que eles (os japoneses no Brasil) 
são japoneses porque veneram o Imperador do Japão e que colabo
ram para o desenvolvimento do Brasil pelo Imperador. Outro artigo, 
analisando o novo termo do aniversário do Imperador, Tenno Tanjobi, 
depois de dizer que todos os japoneses nascidos no Japão têm a lem
brança da celebração do aniversário do Imperador japonês com a can
ção de louvar seu nascimento, afirma: 

"(...) assim, aos japoneses tem sido ensinado que o povo japonês tem 

relação íntima com a família imperial. E, poderíamos dizer que este 

sentimento ainda está ocupando a maior parte de nosso coração. (...) 

Atualmente, mesmo depois da guerra, este sentimento não mudou nem 

um pouco. (...) Agora está se formando um novo sentimento de que 

Sua Majestade e o povo japonês estão ligados direta e mais intimamen

te como se fosse uma relação entre o pai e o filho (...)" (Bastos Shuho, 

29/04/1952, p. 8). 

Nestas palavras pode-se entender que, na época anterior à guer
ra, se desenvolvia um vínculo mental ou simbólico entre o Imperador, 

em 1934, estava sendo publicado (Mizuno, 1955, p. 57 et passim.). Sua edição depois de 
1950 continuou até 1985, após o falecimento do último editor. No momento, porém, 
Bastos Shuho não está sendo publicado. 

36 Desde 1939, esta associação, como uma organização de estrangeiros, não pôde continuar 
suas atividades sob a política nacionalista de Vargas. Só em 1946 foi possível sua reorga
nização. 
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ou seja, o Japão, e os japoneses no Brasil, que continuou depois da 
guerra, pelo menos até 1952. 

Através destes artigos pode-se observar indícios de que os imi
grantes japoneses entendiam que a prática do culto ao Imperador era 
símbolo de "japonesidade", ou seja, da etnicidade dos japoneses no 
Brasil. As várias cerimônias desse culto, realizadas na colônia, eram 
uma expressão ritualizada da etnicidade dos imigrantes japoneses. Se
gundo Maeyama, que estudou o processo de formação da identidade 
étnica dos imigrantes japoneses no Brasil, esta etnicidade foi construída 
desde sua chegada a este país, num processo de organização de suas 
percepções das "coisas estranhas" (para eles) no quotidiano do Brasil, 
porém dentro de suas experiências estruturadas. Nas fazendas de café, 
onde os primeiros imigrantes japoneses entraram e trabalharam como 
colonos juntos com outros imigrantes - italianos, espanhóis e alemães, 
e também com afro-brasileiros - eles chamavam a si mesmos de "japo
nês". As condutas de cada indivíduo japonês eram consideradas como 
as de todos os japoneses. A disputa entre indivíduos X e Y era conside
rada, por exemplo, como entre o japonês e o italiano (Maeyama, 1984, 
p. 448). Nesta situação, eles se tornaram pela primeira vez "japoneses" 
etnicamente e cristalizaram gradualmente uma série de conceitos de 
binary opposite orientados etnicamente, com base no contraste "japo-
nesidade/brasilidade". Eles chamavam sua linguagem de nippongo (ja
ponês) em oposição à linguagem local, o português, burajirugo (a lín
gua brasileira); nippon-gakko (escola japonesa) e burajiru-gakko (es
cola brasileira, significando também escolas públicas e particulares 
mantidas pelos brasileiros); nippon-shoku (comida japonesa) e burajiru-
shoku (comida brasileira) e assim por diante.37 A identidade dos japo
neses, nipponjin, desenvolvia-se em contraposição com sua categoria 
de gaijin (estrangeiro) e/ou burajirujin (brasileiro), que inclui todas as 
pessoas menos nipponjin, isto é, todos os "não-japoneses". 

Pode-se dizer, portanto, que através deste processo de formação 
de conceito de binary opposite, os japoneses no Brasil cristalizaram 
sua identidade étnica. 

37 Mais detalhes ver em Maeyama (1984, p. 447-449). 
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Por outro lado, quando se iniciou a colonização em Bastos, o fas
cismo estava se fortalecendo no Japão.38 A idéia compartilhada pelos 
fascistas era a crença de que a "civilização japonesa é preeminente no 
mundo". Kanji Ishihara, um dos líderes que promovia o fascismo japo
nês, por exemplo, pensava que o trabalho do Imperador do "Grande 
Japão" era estabelecer neste mundo a paz absoluta almejada por todos 
os povos do mundo, integrando todas as civilizações do mundo no "ca
ráter fundamental do Japão" (Michel, 1983, p. 150). Os fascistas japo
neses nesta época acreditavam que a única maneira de superar a cres
cente crise nacional era tentar a expansão de seu território no além-mar. 
E que o Japão tinha o direito de defender a nação, no caso, por exemplo 
de os países ocidentais obstacularizarem a tentativa de aquisição de ma
térias-primas. Um outro líder do movimento fascista no Japão, Ikki Kita, 
por exemplo, pensava que o Japão tinha o direito de começar guerras 
para emancipar as nações e/ou povos oprimidos injustamente por países 
que ignoravam a coexistência de todos os povos do mundo, e monopo
lizar os territórios imensos, onde não estava estabelecida ainda qualquer 
lei pois esta seria a orientação de Deus (Michel, 1983, p. 150). 

Baseados nestas idéias ultra-nacionalistas, os militares japoneses 
iniciaram a expansão para a China. Seu primeiro passo foi o "Inciden
te da Manchúria", em 1931. Nesta época, no Japão, em conseqüência 
do desenvolvimento de capitalismo desequilibrado (ou seja, o capita
lismo monopolista) e, diretamente, da crise mundial de 1929, a socie
dade rural estava em situação miserabilíssima, especialmente no ano 
de 1939, ao passo que a relação entre o governo, os burocratas e os 
zaibatsu tornava-se mais forte e íntima. Diante desta situação social, os 
jovens oficiais provenientes da classe plebéia tentaram reformar a so
ciedade japonesa colocando o Imperador no centro do poder. Assim, 
coligado com os direitistas que estavam fora do poder e tendo como 

38 Os que adotaram o fascismo no Japão eram provenientes de duas classes sociais: os 
membros do grupo de oficiais originários da classe plebéia que conheciam a vida miserá
vel da plebe, através de sua experiências quotidianas e que não tinham esperança de 
ascender na escala social como uma nova classe, e os ex-membros da classe de samurai 
(militares do governo Tokugawa) que eram, nesta época, anticapitalistas, em reação ao 
poder do governo e dos capitalistas, aos quais não podiam ser integrados (Michel, 1983, 
p. 149). 
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objetivo a derrubada do partido político e dos zaibatsu e a emancipa
ção dos lavradores paupérrimos, eles iniciaram uma série de revoltas, 
como "Ketsumeidan Jiken" e "Go-Ichi Jiken", em 1932, e "Ni-Ni-Roku 
Jiken", em 1936. Através destes incidentes, o fascismo no Japão torna
va-se a principal corrente política e que se firma, finalmente, em 1938, 
com o estabelecimento da Lei de Mobilização Nacional Geral (the Na
tional General Mobilization Law). Com o desenvolvimento do fascis
mo, no Japão, o sistema de Tenno, ou seja, o Tennoismo, tomava ca
racterísticas de quase-religião nacional. E, em conseqüência disto, a 
lealdade ao Imperador, ao Tenno, passou a ser a mais importante mo
ral do povo japonês.39 Assim, nessa época o tennoismo passou a ser 
um símbolo de integração nacional, coligando-se ao fascismo. 

Dos imigrantes japoneses que construíram a colônia de Bastos,40 

20% eram tennoístas, e o restante (80%), eram imigrantes antigos que 
trouxeram a identidade étnica japonesa das fazendas de café. Portan
to, nas escolas japonesas instaladas na colônia, todos desenvolveram o 
culto ao Imperador como símbolo de "japonesidade", e buscaram a 
integração da comunidade neste culto ao Imperador. Pode-se dizer, 
conseqüentemente, que os imigrantes japoneses da colônia formaram 
no Brasil um grupo com forte coesão sócio-econômica e cultural. 

6 A SOCIEDADE BRASILEIRA E A COLÔNIA 

l) O CONTATO COM O "MUNDO DE FORA" DA COLÔNIA 

No começo de sua colonização, Bastos ainda não era auto-sufi
ciente. Os colonizadores japoneses buscavam os materiais para cons-

39 No processo de modernização japonesa, desde meados do século XIX até a primeira meta
de do século XX, o Tenno passou a ser um símbolo de integração de todo o Japão, porque 
quando começou a modernização, o budismo que, no período do governo de Tokugawa 
(século XVI ao século XIX), era o símbolo da integração do Japão, já tinha perdido sua 
função de integrar o Japão como um Estado independente (Kuyama, 1975, p. 38-39). 

40 Maeyama observa que: "Vale a pena dar atenção para os imigrantes japoneses que entra
ram no Brasil nesta época, chamados de 'shin imin' (imigrantes novos) e que eram dife-
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trução e agricultura, bem como os alimentos para o consumo em Varpa, 
povoado mais próximo, localizado a cerca de 20 km a leste da colônia, 
fundado em 1922 por imigrantes letos protestantes.41 Até 1930, os co
lonizadores japoneses mortos eram enterrados, também, no cemitério 
de Varpa.42 Somente em 1931, foi instalado um cemitério em Bas
tos.43 A colônia, por estar dotada de instituições sócio-econômicas para 
estabelecer vida de auto-suficiência e forte coesão cultural, não desen
volveu contato freqüente com o "mundo de fora". As notificações de 
nascimento, de óbito e outras não eram entregues diretamente às auto
ridades brasileiras pelos colonizadores japoneses. A Bratac as recebia 
através da coleta feita pela associação japonesa de cada seção, e as 
entregava às autoridades competentes. No começo da colonização, era 
a Bratac que fornecia a mão-de-obra necessária para tal. Para isso, 
uma vez por mês, os funcionários da Bratac viajavam de caminhão 
pela região Noroeste e voltavam à colônia trazendo trabalhadores bra
sileiros (Mizuno, 1955, p. 223). 

Assim, o contato dos imigrantes com o mundo de fora da colô
nia era intermediado pela Bratac. Mesmo os raros contatos diretos eram 
estabelecidos com outras sociedades japonesas no Estado de São Pau
lo: nas atividades da Federação Educacional e da Federação das Asso
ciações de Moços ou então no exercício ligado à integração da Coope-

renciados dos imigrantes japoneses que anteriormente entraram no Brasil, chamados de 
'kyu imin'  (imigrantes antigos) e/ou 'macaco velho' (Maeyama, 1968, p. 127). E Handa 
escreve que, nas colônias (Shokuminchi), os novos imigrantes aumentavam e transfor
mavam o ambiente de shokuminchi, dando-lhe um estilo mais japonês (Handa, 1970, 
p. 476). 

41 Informações mais detalhadas sobre Varpa podem ser obtidas em Tupes, 1979, e Mulatinho, 
1983. 

42 Por exemplo, pode-se achar na descrição sobre a colonização da Seção Cascata o seguin
te registro sobre enterro: "(...) no início da colonização o primeiro caso de falecimento foi 
o da primeira filha do sr. Kinshi Ajino, com 5 anos de idade. Em novembro do primeiro 
ano de sua entrada na colônia (1929), ela morreu repentinamente e foi enterrada no 
cemitério de Varpa (...)" (Mizuno, 1955, p. 23). 

43 Pode-se achar na descrição sobre a colonização da Seção União-I o seguinte relato sobre 
o cemitério de Bastos: "(...) o primeiro caso de morte desta seção foi o da primeira filha do 
sr. Toshikazu Goto, com 5 anos de idade. Em 1931, quando foi construído o primeiro 
cemitério de Bastos, ela foi a primeira a ser enterrada, neste cemitério, pelos moradores 
da seção (...)" (Mizuno, 1955, p. 240). 
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rativa Agrícola de Bastos com a Associação Central das Cooperativas 
Agrícolas Japonesas de São Paulo. 

Junto com esta característica, na colônia de Bastos, se desenvol
via um grupo social com alta homogeneidade étnica. Segundo pesqui
sa realizada pela Bratac, em 1937, a colônia contava com um total de 
1.425 famílias, incluindo 76 famílias não-japonesas que não eram co
lonizadores, mas colonos trabalhadores (Kaigai Iju Kumiai Rengo-kai, 
1937, p. 3-4). Este último número representava apenas 5% de todas as 
famílias da colônia. Portanto, a colônia de Bastos era um núcleo colo
nial onde os japoneses formavam 95% de todos os moradores. 

Não se tem meios para se contarem os casos de exogamia dessa 
época na colônia. Segundo pesquisa realizada em 1953, pela Associa
ção Cultural Nipo-brasileira de Bastos  , neste ano, a colônia contava 
com um total de 487 famílias japonesas, entre as quais pode-se achar 
somente 4 casos de casais formados por cônjuge masculino japonês e 
feminino não-japonês (Mizuno, 1955, p. 488-538). Nesta lista, não se 
incluem os casais de esposo não-japonês e esposa japonesa, porque a 
Associação Cultural Nipo-brasileira de Bastos não os considerava como 
uma família japonesa. Então, foram contadas apenas as famílias che
fiadas por um japonês. Além disto, entre estas famílias japonesas lista
das, foram encontradas algumas famílias extensas, que incluíam famí
lias nucleares compostas de cônjuges masculinos japoneses e femini
nos não-japoneses. Considerando estas condições, pode-se raciocinar 
que havia na colônia mais alguns exemplos de exogamia, embora não 
fosse fenômeno freqüente na colônia, pelo menos, até 1953, pois, es
pecialmente na época anterior à última guerra mundial, como já foi 
visto, a população não-japonesa não ultrapassava os 5% de toda a 
população de Bastos. 

Se a definição de grupo étnico elaborada por Barth for adotada, 
pode-se considerar que pelo menos biológica e sócio-culturalmente, 
na colônia de Bastos, formava-se um grupo étnico japonês, pois para 
ele um grupo étnico designa uma população que: a) "se perpetua princi-

44 A Associação Cultural Nipo-brasileira de Bastos é uma espécie de sucessora da Bastos 
Jichi Kai que existia na época anterior à última guerra, como será referido posteriormente. 

Katia
Caixa de texto
44
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palmente por meios biológicos"; b) "compartilha valores culturais fun
damentais, postos em prática em formas culturais num todo explícito"; 
c) "compõe um campo de comunicação e interação"; d) "tem um gru
po de membros que se identifica e é identificado por outro como cons
tituinte de uma categoria distinguível de outras categorias da mesma 
ordem"(R.C. Oliveira, 1976, p. 2, citando Barth, 1969, p. 10-11). 

A primeira característica de um grupo étnico pode ser encontra
da na colônia de Bastos através da freqüência da endogamia, como foi 
mostrado acima. Uma outra é o estabelecimento de vida auto-suficien
te. A partilha de uma cultura comum, resultante da identidade étnica, 
considerada de importância fundamental por Barth, era realizada atra
vés do culto ao Imperador. Por todas essas características pode-se afir
mar, em síntese, que, na colônia de Bastos, se desenvolvia um grupo 
étnico de japoneses. 

Il) A POLÍTICA IMIGRATÓRIA BRASILEIRA E OS JAPONESES 

A colônia étnica japonesa, como a de Bastos, que, como foi visto 
neste capítulo, mantinha sua singularidade sócio-cultural dentro da 
sociedade brasileira, foi objeto de censura política e, também, sócio-
cultural por parte da sociedade brasileira maior, tanto que Luis Carlos 
Prestes considerava a corrente imigratória japonesa para o Brasil, da
quela época, como uma invasão militarmente organizada (Manchete, 
07/01/1985, p. 35), e Oliveira Viana, um "anti-japanista" brasileiro, 
dizia que "o japonês é como enxofre: insolúvel" (Moraes, 1942, p. 47). 
Esta oposição à política emigratória japonesa e as atitudes dos japone
ses no Brasil levaram, finalmente, ao estabelecimento das disposições 
constitucionais em 1934 que prescreviam rígidos percentuais para cor
rentes imigratórias, mas, no fundo, pretendiam bloquear a vinda de 
contingente asiático (Pereira, 1985a, p. 15). 

O Brasil, historicamente, tem formado uma sociedade pluri-ra-
cial ou pluri-étnica, aceitando raças ou grupos étnicos diferentes como 
força de trabalho desde os escravos negros até os imigrantes estran-
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geiros. Desde 1808, tem legislado a tutela jurídica dada aos imigran
tes visando tornar o país atraente aos estrangeiros (I. Oliveira, 1985, 
p. 24-25). A política migratória brasileira, além de estabelecer uma 
nova classe salarial nacional, procurava "branquear" sua população 
ameaçada de se tornar mais "escura" devido à presença dos negros e 
dos seus descendentes no país, que era o resultado da escravidão du
rante mais de 300 anos. Tanto que Pereira considera que "algumas 
disposições legais sobre os imigrantes são interpretadas como medidas 
visando evitar a mistura de emigrantes e negros e, ao mesmo tempo, 
impedir o aumento de pretos e estimular o crescimento da população no 
país, e medidas destinadas a proteger o imigrante, como categoria privi
legiada, dentro da população "brasileira" (Pereira, 1985b, p. 50-51). 
No Decreto n° 528, de 26 de junho de 1890, promulgado pelo primei
ro Presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, por exem
plo, apresentou-se a categoria de imigrantes da seguinte maneira: "os 
indivíduos válidos para a trabalho, não criminosos, não mendigos e 
indigentes, (...) não indígenas da Ásia e da África têm a livre entrada 
nos portos (arts. 1o, 2o e 3o)" (I. Oliveira, 1985, p. 16). Assim pode-se 
considerar que o imigrante preferencialmente deveria ser branco, euro
peu, católico e latino (Pereira, 1985b, p. 51). 

Como resultado destas políticas de imigração, a sociedade brasi
leira foi composta por várias raças e grupos étnicos, ou seja, tornou-se 
pluri-racial ou pluri-étnica. Seu critério de aceitação de raças e grupos 
étnicos diferentes era por assimilação, esperando que todos os elemen
tos diferentes se transformassem em "brasileiros", por exemplo, o ín
dio, em civilizado; o negro, em branco; e o estrangeiro, em nacional 
(Pereira, 1985a, p. 17). Esta sociedade pluri-racial, ou pluri-étnica, é 
caracterizada tipologicamente, segundo O. Nogueira, como integracio-
nista no plano da estrutura, assimilacionista, no nível da cultura e mis-
cigenacionista, na dimensão da raça (O. Nogueira, 1955, p. 409-417). 
Portanto, quando um grupo se mantém etnicamente à margem do na
cional, cultivando sua singularidade, como no caso dos imigrantes ja
poneses da colônia de Bastos, o mecanismo assimilador de aceitação 
de raças e etnias diferentes mostra toda sua rigidez no trato com este 
"diferente" (Pereira, 1985a, p. 17-18). 
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A introdução dos imigrantes japoneses em 1908 começou sim
plesmente como substituição de mão-de-obra dos imigrantes italianos 
que eram considerados ideais. Portanto, sua introdução na sociedade 
brasileira provocou uma imensa controvérsia em torno de suas caracte
rísticas não-brancas (A. Nogueira, 1973, p. 51-55). Por outro lado, se
gundo a análise de I. Oliveira, o Brasil começou desde 1921 a adotar 
medidas restritivas à imigração estrangeira: o Decreto n° 4.247, de 1921, 
impedia genericamente a entrada de estrangeiros indesejáveis; o De
creto n° 19.482, de 1930, limitava a entrada dos imigrantes estrangei
ros de terceira classe a fim de proteger os trabalhadores nacionais na 
crise do desemprego, que se acentuara a partir de 1929, mas continu
ava a permitir a sua entrada como trabalhadores agrícolas em famílias. 
E, finalmente, a legislação restritiva à imigração se completou, em 1934, 
incorporando-se às legislações anteriores, de 1921 e de 1930 (I. Olivei
ra, 1985, p. 21-22). O Decreto n° 24.215, de 09 de maio de 1934, 
visava coibir o desemprego, evitando braços estrangeiros concorren
tes. Esta legislação foi incorporada à Constituição, no dia 16 de julho 
de 1934, depois da revolução de Vargas. A legislação constitucional 
(art. 121 § 6o) estabelecia percentuais de imigração tomada como refe
rência os últimos cinqüenta anos, porém, nesta época as grandes cor
rentes imigratórias já tinham desaparecido, menos a dos imigrantes ja
poneses (ver Tabela 6). Portanto, ela pretendia, no fundo, através de 
cotas, "afastar o elemento asiático, que viria alterar o que havia de 
'sangue ariano' (sic.) nas veias brasileiras..." (I. Oliveira, 1985, p. 23). 

Desde então, a política brasileira de imigração passou a se preo
cupar com a assimilação dos imigrantes estrangeiros na sociedade bra
sileira. Sob esta política assimilacionista, a imigração estrangeira e o 
ensino da língua estrangeira gradualmente foram suprimidos. Em 1937, 
foi proibido o ensino de língua estrangeira na zona rural para os meno
res de 14 anos de idade e, em 1938, a ocupação de cargos de direção 
de qualquer escola por estrangeiros. E, como já foi visto anteriormen
te, todas as escolas japonesas da colônia foram transformadas em es
colas brasileiras. Por outro lado, este isolado povoado no interior paulista 
que era a colônia de Bastos, neste processo de execução das políticas 
assimilacionistas brasileiras, tornou-se objeto de interesse do governo 
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brasileiro por sua alta homogeneidade étnica e pelo caráter meio esta
tal da Bratac. Em 1935, quando foi efetivada a lei de cotas de imigran
tes estrangeiros no Brasil, o governador do estado de São Paulo visitou 
a. colônia para conhecer a situação real desta coletividade japonesa. 
Em 1939, a colônia recebeu visita informal do Major Lima Câmara do 
Exército Brasileiro, vice-presidente do Conselho Nacional de Imigra
ção e Colonização e no ano seguinte, em 1940, foi novamente visitada 
por ele, desta vez, formalmente (Mizuno, 1955, p. 74 e 97). Ainda no 
mesmo ano, o filho do Presidente Getúlio Vargas visitou-a. Através destas 
visitas oficiais e extra-oficiais das autoridades brasileiras e de proibição 
de realizar formalmente a educação japonesa, os japoneses sentiram 
que "foram impedidos pela sociedade brasileira de viver como japone
ses", e, por várias formas, tentaram o prosseguimento da educação 
japonesa que era um meio de "se tornarem japoneses".45 

As associações japonesas de cada seção de Bastos organizaram 
clandestinamente grupos de crianças para aprender a língua japonesa 
por kumi, ocupando a nova sede da associação de seção ou as casas 
de colonizadores japoneses do kumi e recebendo a colaboração dos 
moços da seção. Muitas aulas eram realizadas à noite para evitar a 
vigilância da autoridade brasileira (Mizuno, 1955, p. 270 et passim). 
Porém, as associações não puderam manter por muito tempo esses 
cursos clandestinos que violavam a lei brasileira. Em 1939, na Seção 
Bonfim, um professor brasileiro da escola desta seção denunciou às 
autoridades o fato de estarem dando continuidade ao ensino da língua 
estrangeira. Por causa disto, os moços que ensinavam a língua japone
sa foram detidos pela polícia brasileira. A partir de então, a associação 
japonesa da seção interrompeu as aulas. E o aprendizado de "ser japo
nês" passou a se realizar na casa de cada um dos colonizadores.46 

45 Estas palavras foram obtidas na ocasião da entrevista, em julho de 1981, com T. Handa, 
autor de Imin no seikatsu no rekishi, confirmando a versão de outros informantes. Ele as 
usou para expressar o sentimento geral dos japoneses no Brasil, sob as políticas 
assimilacionistas daquela época. 

46 Esta forma de ensinar a língua japonesa, na própria casa, continuou até 1952. No entan
to, pode ser visto no Bastos Shuho, o jornal da colônia em japonês, de 23/09/1951, um 
anúncio de abertura de um curso particular de língua japonesa e de recrutamento de 
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Observam-se, natural e paralelamente, atitudes que correspon
diam à política assimilacionista entre os japoneses e, mesmo antes do 
estabelecimento desta política brasileira, a Bratac em São Paulo já de
senvolvia um movimento de persuasão de imigrantes japoneses a resi
direm permanentemente no Brasil, estabelecendo vida agro-econômi-
ca em cada colônia da Bratac. Este movimento chamava-se Gatto Undo 
(abreviando a expressão em língua portuguesa "gozar a terra", a japo
nesa) (Mizuno, 1955, p. 55-56). Em conseqüência disto, na colônia de 
Bastos, a Bratac organizou em 1934 uma associação chamada Aino 
Doshi Kai (Grupo dos amigos para se dedicarem com amor às ativida
des agrícolas), com o objetivo de melhorar e promover as atividades 
agrícolas na colônia. Porém, este movimento, baseando-se apenas na 
vida econômica estabelecida, não conseguia estimular os colonizado
res a optarem pela residência permanente no Brasil. 

Por outro lado, uma parte dos imigrantes japoneses já desen
volvia atitudes assimilacionistas como uma maneira de viver mais 
efetivamente no Brasil. Em 1932, como já foi visto, uma escola japo
nesa em Bastos abriu um curso de língua portuguesa com o objetivo 
de habilitar japoneses em duas línguas: a japonesa e a portuguesa. 
Porém, mesmo sob a política assimilacionista de Vargas, os japoneses 
nunca deixaram de ensinar a língua japonesa a seus filhos. A atitude 
assimilacionista e o movimento de promoção de residência perma
nente no Brasil não foram as principais correntes de pensamento da 
comunidade japonesa em Bastos. Os imigrantes tentaram por vários 
meios manter sua identidade étnica através das cerimônias do culto 
ao Imperador e/ou da educação japonesa, mesmo sob essa difícil si
tuação. 

Entendendo que a proibição do ensino da língua "objetivava a 
destruição da raça japonesa", os japoneses tinham imprimido no fun
do do coração o sentimento de estarem sendo oprimidos pelo governo 
brasileiro" (Handa, 1970, p. 611 e 614). Pode-se dizer, portanto, que, 
em conseqüência da política assimilacionista cujo ideal era construir a 

alunos (Bastos Shuho, n° 85, 23/09/1951, p. 4). E, em 1952, a associação da Seção 
Chácara, recém-criada, instalou um curso de língua japonesa como uma de suas primei
ras atividades (Bastos Shuho, n° 133, 21/09/1952, p. 5). 
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nação pelos "brancos católicos", os japoneses, que constituíam um 
grupo étnico à parte no Brasil, constituíam uma minoria étnica e cultu
ral, na sociedade brasileira, e, como tal, procuraram superar as des
vantagens consolidadas pelo grupo majoritário, representado pela so
ciedade brasileira em geral, formando e desenvolvendo o etnocentris-
mo.47 Isto é o que pode ser sentido, por exemplo, nas palavras de um 
rapaz japonês na colônia de Bastos: "... sem a língua japonesa não há 
do que nos orgulhar, mesmo sendo nós do Yamato Minzoku (raça ja
ponesa) do que o mundo se orgulha e tendo o kokutai (caráter fun
damental do Japão) que é ímpar no mundo". (Kagayaki, mar. 1948, 
p. 70). Por outro lado, entre os imigrantes, atingidos cultural e etnica-
mente pelas políticas assimilacionistas brasileiras, cresceu rapidamente 
o movimento de retorno ao país natal, que acabou por abranger toda a 
população japonesa do Estado de São Paulo, que via nesse retorno o 
único meio de se libertar deste sofrimento. 

Os imigrantes japoneses, na época anterior à II Guerra, que de
sejavam um retorno rápido ao seu país, com algum sucesso, segundo 
análise das identidades dos japoneses no Brasil feita por Maeyama, 
entendiam que eram "hóspedes" da sociedade brasileira. Isto é, eles 
não se consideravam membros formais dessa sociedade e, por isso, 
não tinham desejo nem se sentiam no direito de interferir na sua vida 
política, ainda que, "por alguma razão", eventualmente vivessem no 
Brasil (Maeyama, 1982, p. 35). Um motivo para o retorno dos japone
ses ao seu país natal pode-se ver num artigo do jornal Seishu Shimpo, 
de 31/05/1941, desenvolvido a partir desta identidade dos imigrantes 
("hóspedes"), e apoiado na teoria de Daitoa Kyoeiken (the Greater 
East Ásia Co-Prosperity Sphere - a Esfera de Co-Prosperidade da Gran
de Ásia Oriental) dos fascistas japoneses dessa época. A teoria da Daitoa 
Kyoeiken considerava que as "nações dos brancos", que oprimiam e 
dominavam as pequenas nações do mundo, em nome do "liberalismo 
e/ou humanismo falsos", levavam a confusão ao mundo. Para restabe
lecer a paz mundial, os E.U.A. deveriam impor a sua liderança nas 

47 Quanto à definição de minoria e sobre a interação entre os grupos de minoria e de maio
ria pode-se consultar Wagley & Harris (1967, p. 237-295, especialmente p. 253). 
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Américas do Norte e do Sul, na Europa, na África, na Ásia (por exten
são, também, no Japão, que era uma grande comunidade regional). 
Este artigo do jornal, portanto, aconselhava os japoneses a fazerem 
"uma retirada gloriosa" do Brasil, e seu autor, depois da Guerra no 
Pacífico, assumiu uma função importante como teórico da Shindo 
Renmei (Liga do Caminho dos Súditos, uma associação japonesa clan
destina no Brasil), e foi editor da revista Shisei e do jornal Showa 
Shimbum (Maeyama, 1982, p. 120-121). O referido artigo pode ser 
traduzido da seguinte forma: 

"Originalmente, viemos para o Brasil como gente da raça japonesa e 
não de outra, em absoluto. Não pensamos, também no futuro, formar 
ou desenvolver cultura de outra raça. Os brasileiros não podem aceitar 
esta tendência da maioria dos japoneses e por isso perdemos obvia
mente esta disputa. Nesse sentido, só o nosso esforço como trabalhado
res assalariados serve ao Brasil que é um país capitalista dos brancos. 
Estamos agora na bifurcação da vida em que devemos decidir se des
perdiçaremos nossa vida neste serviço ou se faremos retirada gloriosa. 
Quanto a esta questão, a orientação mental de nossa pátria tinha mos
trado atitude muito ambígua, até agora, e, em conseqüência disto, 
defrontamo-nos com grave e fundamental dilema que nos levou à con
fusão mental imensa (...). Por isso, se desejamos viver realizando o espí
rito japonês Tenno Kiichi (centralização em torno de Tenno), não temos 
outro jeito senão a retirada gloriosa, nesta presente situação mundial. 
Esta escolha, naturalmente, foi feita por comodidade. O que nos satis
faz é assumir o encargo dificílimo de colaborar com a Esfera de Co-
Prosperidade da Grande Ásia Oriental como homens da raça japonesa. 
Ambicionamos unicamente deixar aos nossos descendentes o espírito e 
a vida frutuosos, sob a bandeira japonesa. E esta decisão será proveito
sa de imediato para a pátria, na condição presente. Portanto, não há 
nenhuma razão para evitar nossa reemigração para a Ásia Oriental, 
ficando infrutuosamente sob o serviço do país dos brancos." (Maeyama, 
1982, p. 122). 

Além disso, proibida a edição de jornais em língua estrangeira na so
ciedade brasileira, o próprio Seishu Shimpo encerrou sua publicação 
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no dia 31 de julho de 1941, com as seguintes palavras finais: "os asiá
ticos vão se embora para a Ásia!" (Handa, 1976, p. 89)

Assim, os japoneses, julgando que a política emigratória japone
sa para o Brasil, que os tornou dominados pelo brancos, estava erra
da, ficaram repentinamente com desejo de regressar ao Japão.49 Se
gundo uma pesquisa sobre os japoneses nas regiões Noroeste e Alta 
Paulista, realizada em 1938, por Shungoro Wago, um dos primeiros 
colonizadores japoneses da Colônia Tietê, da Bratac, nesta época, os 
que pretendiam regressar ao Japão representavam 85% de todos os 
japoneses do Brasil (Wago, 1939, p. 1). Na colônia de Bastos, a situa
ção era semelhante. A pesquisa sobre a situação psicológica dos colo
nizadores de Bastos feita pela Bratac, em 1941, imediatamente após a 
deflagração da Guerra no Pacífico, mostra o seguinte: cerca de 80% de 
todos os colonizadores desejavam regressar ao Japão e/ou reemigrar 
para as regiões do Pacífico Sul, ocupadas pelas forças armadas japo
nesas. Observa-se, porém, que os que realmente podiam regressar eram 
apenas 15% do total, ou no máximo atingiam os 20% do total (Mizu-
no, 1955, p. 117),50 e apresentavam as seguintes características: "a) 
eram jovens e ambiciosos; b) queriam cuidar da educação dos filhos 
ou julgavam que o Brasil não era a terra adequada para residir perma-

48 Em São Paulo, eram publicados 4 jornais em língua japonesa: Seishu Shimpo, Burajiru 
Jiho, Nippon Shimbun e Brasil Asahi. Os três primeiros cessaram seguidamente suas pu
blicações entre o final de julho e final de agosto de 1941 e o último continuou a publicar 
em língua portuguesa, mas no fim do mês de dezembro do mesmo ano também cessou 
(Handa, 1976, p. 89). 

49 Pode-se ler no Brasil o Nippon Iminshi Nempyo que, em julho de 1939, "houve a repa-
triação de muitos japoneses do Brasil. Muitos compatriotas abandonaram o Brasil devido 
à tempestade de nacionalismo brasileiro" (Handa, 1976, p. 85). 

50 Na ocasião da entrevista em Bastos, realizada no dia 30/05/1981, um dos preeminentes 
colonizadores japoneses afirmou que a intenção de regressar ao Japão era compartilhada 
por quase todos os japoneses da colônia, embora muitos fossem pequenos proprietários e 
a Bratac tivesse desenvolvido movimento de promoção de residência permanente no Bra
sil. A postura frente aos lotes das colônias e o desejo de regresso desses pequenos-propri-
etários podem ser percebidos nas palavras de um ex-colonizador da Colônia Tietê, da 
Bratac: "Apesar de o sistema de loteamento da Bratac ter permitido acesso fácil à terra, 
para nós, colonizadores japoneses, não significava posse definitiva, pois seu pagamento 
era a longo prazo (10 anos) e os imigrantes japoneses, como nós, que não tinham inten
ção de ficar por tanto tempo, não sabiam se iam ficar até quitar todo o pagamento. Portan
to, o sentimento e a condição de vida não diferiam dos arrendatários" (Entrevista do dia 
19/12/1985). 

48
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nentemente, preocupados com o futuro dos filhos; c) não conseguiram 
sucesso econômico no Brasil; d) receberam enorme impacto pelas mu
danças sociais no Brasil por causa da Guerra; e) tinham fortalecido o 
sentimento de saudade de sua terra ante a dificuldade e ambigüidade 
da vida no Brasil" (Ibid.). 

A maioria dos japoneses, mesmo aqueles que não podiam real
mente regressar ao Japão, por razões diversas, como de natureza fami
liar ou econômico-financeira, estava hesitando entre a residência per
manente e o repatriamento para o Japão, afligindo-se devido à situa
ção de "rejeição da cultura étnica" pela políticas assimilacionistas bra
sileiras.51 

Até 1942, contudo, quando os bens da Bratac foram congela
dos, e seus principais funcionários voltaram ao Japão junto com diplo
matas japoneses no navio de repatriamento, por causa do rompimento 
das relações diplomáticas entre os dois países, os imigrantes japoneses 
estavam integrados ao Japão sócio-estrutural e mentalmente também, 
formando um grupo étnico e minoritário na sociedade brasileira. 

51 Shungaro Wago, citado acima, que procurava o meio ideal de decidir sobre sua residência 
permanente no Brasil, exprime sua hesitação angustiada no seguinte texto: "O problema 
de optar entre o regresso ou a residência permanente era, antigamente, apenas tema de 
conversa entre os japoneses, para distração da vida dura, porém temporária, no Brasil. 
Hoje, porém, mesmo que escolhêssemos qualquer uma das opções, a escolha tomar-se-
ia para nós um problema muito grave e sério, (...) pois este é de caráter étnico, porque 
precisamos enfrentar todos os japoneses que vivem nesta terra longínqua, onde não se 
reflete sobre o poder político do nosso Império nem como deveria deixar seus descenden
tes ...", e conclui assim: "... nosso sangue entrará nas veias dos brasileiros e limpará a 
contaminação do sangue brasileiro através de nossa tradição superior. Isto dará um valor 
a nossa emigração para esta terra. Trabalharei com todo esforço até o dia de ser enterrado 
no cemitério deste país. Lembrando o Japão, minha terra saudosa, continuarei a esperar 
pela sua prosperidade até minha morte e, ao mesmo tempo, procurarei com toda força 
meios para que meus filhos possam se tornar úteis, como bons cidadãos brasileiros. E 
ademais, acredito firmemente na prosperidade dos meus descendentes e não posso parar 
de abençoar o futuro do Brasil" (Wago, 1939, p. 1-11). 



IV. A CRISE SÓCIO-ECONÔMICA DA 

COLÔNIA DE BASTOS E A 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

1 REORGANIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DA C.A.B. 

A Bratac, que tinha plano de consolidar a autonomia dos 
colonizadores na colônia até 1938, quando terminaria o 
pagamento total das prestações dos lotes pelos mesmos, 

estava com a intenção de entregar suas instituições sociais à Bastos Jichi 
Kai e econômicas à Cooperativa Agrícola de Bastos (C.A.B.), conforme a 
determinação da K.I.K.R. Esse plano porém, ficou difícil de ser realizado 
por causa da política assimilacionista brasileira, elaborada a partir de 1934. 
Com a proibição das atividades políticas e da organização de associações 
de estrangeiros no Brasil, em 1937, e da educação em língua estrangeira 
nas escolas primárias, em 1938, as atividades e até mesmo a continuação 
da Bastos Jichi Kai e de seus sub-órgãos, as associações japonesas de 
seções, ficaram impossíveis; a cooperativa agrícola, entre as associações 
de estrangeiros, era a única que podia continuar legalmente suas ativida
des. Em conseqüência disto, a Bratac passou a desenvolver o projeto de 
estabelecimento de autonomia da colônia de Bastos através da C.A.B., 
entregando-lhe suas instalações sócio-econômicas. Assim, a C.A.B., em 
1938, tomou posse da fábrica de beneficiamento de algodão, da olaria, 
das instalações para beneficiamento de café e de arroz, e da usina hidrelé
trica, e, em 1939, do hospital e das escolas em forma de locação gratuita, 
como sociedade sucessora da Bratac na colônia.1 

1 Nesta altura, a C.A.B. possuía 5 escolas japonesas que ainda não tinham sido transferidas 
ao município, das 9 escolas primárias totais da colônia e também o Ginásio Duque de 
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Em 1939, foi estabelecido o Bastos Jichi Jumbi (Comitê para o 
Estabelecimento da Autonomia da Colônia Bastos), constituído pelos 
representantes dos funcionários da Bratac (que havia fechado o seu 
escritório de administração da colônia), e pelos executivos da coopera
tiva, com previsão de prazo de atividade de 3 anos e a finalidade de 
transferir à C.A.B. as outras instalações sócio-econômicas da Bratac e 
também seus serviços na colônia, como recebimento de pagamento 
das prestações dos lotes e de outros empréstimos dos colonizadores, a 
administração e a direção das terras ainda não vendidas etc. A partir 
de então, através deste comitê, as instalações da Bratac foram sendo 
transferidas à C.A.B. em forma de locação onerosa e/ou gratuita, me
nos a fábrica de fiação de seda que foi emancipada da Bratac, em 
1941, como Fiação da Seda Bratac. Coube à C.A.B., assumir os servi
ços de administração da colônia e receber o pagamento de vários em
préstimos dos colonizadores. 

Com o estabelecimento do comitê, a Bastos Jichi Kai foi incorpo
rada à nova seção da C.A.B., o kanri-bu (seção de administração). A 
realização desta incorporação não foi difícil, porque o presidente da 
Bastos Jichi Kai, Jinsaku Wakiyama, ocupava também o cargo de dire-
tor-superintendente da C.A.B. (Mizuno, 1955, p. 90). Esta nova seção 
da C.A.B., portanto, assumiu os serviços de administração das escolas 
e do hospital, das comunicações (como os serviços de transporte, de 
correio, de telegramas, de telefonemas e outros), do intercâmbio amis
toso entre o Japão e o Brasil, manutenção da segurança pública e en
trega das notificações de nascimento e óbito para autoridades brasilei
ras e japonesas, efetuadas até então pela Bastos Jichi Kai e/ou pelas 
associações japonesas de seções da colônia. Com esta reorganização 
da C.A.B., os chefes das associações japonesas de seções, componen-

Caxias, cuja abertura foi impedida em 1940, pelas autoridades brasileiras. Este ginásio 
teve sua construção iniciada no fim de 1939, pela Bastos Jichi Kai, com subsídio do go
verno japonês, a contribuição dos colonizadores, e a doação da terra pela Bratac, porém, 
sob a política assimilacionista brasileira, foi fechado pouco antes da inauguração das au
las. Desde então, a Bratac tentou sua abertura junto a autoridades brasileiras, mas não a 
conseguiu. Em 1944, finalmente, foi permitida sua abertura como ginásio administrado 
por uma associação religiosa católica (Mizuno, 1955, p. 104-107). 
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tes da Bastos Jichi Kai foram demitidos e os representantes das seções 
na C.A.B. assumiram suas funções. 

Ao lado da incorporação da Bastos Jichi Kai à C.A.B., em 1941, 
foi reorganizada a Federação das Associações de Moços de Bastos 
(F.A.M.B.), como uma associação econômica cuja finalidade era cola
borar com o desenvolvimento da C.A.B., através do estabelecimento 
da auto-suficiência sócio-econômica dos moços da colônia, pois sua 
continuação, como uma associação voluntária dos japoneses, ficou difícil 
sob a política brasileira. Nesta ocasião, pois, a EA.M.B. mudou seu 
nome para Bastos Sangyo Kumiai Seinen Renmei (Liga de Moços da 
C.A.B. - L.M.C.A.B.), e os antigos sub-órgãos da EA.M.B., as associa
ções de moços de cada seção, tornaram-se sub-órgãos da L.M.C.A.B.2 

O escritório desta Liga foi instalado na C.A.B., que se tornou o centro 
de controle e de comunicação dos moços de Bastos. A L.M.C.A.B. 
administrava o Nôjô da C.A.B., que lhe foi entregue pela Bratac, e aí 
desenvolveu a sericultura e a avicultura, em substituição à cultura com
prometida pelo enfraquecimento do solo e com a finalidade de regene
rar e desenvolver a economia agrícola de Bastos, mas a administrado
ra legal do Nôjô era a C.A.B. Através destas atividades, os moços da 
colônia puderam manter a coesão social. Nos fins de 1944, a L.M.C.A.B. 
possuía 16 sucursais e um total de 1.200 membros (800 masculinos e 
400 femininos), na colônia. Mizuno relata que estes números nunca 
foram vistos anteriormente em Bastos (Mizuno, 1955, p. 129). 

Assim, através da transferência das instalações sócio-econômi-
cas da Bratac e da incorporação de Bastos Jichi Kai e EA.M.B. à C.A.B., 
esta ficou sendo a única instituição de controle sócio-econômico da 
sociedade japonesa da colônia Bastos. 

A C.A.B. cresceu nitidamente, pois pôde se desenvolver econo
micamente com a obtenção da fábrica de beneficiamento de algodão, 
cuja produção ainda representava a maior parte do rendimento total 
da agricultura da colônia. No final de 1940, a C.A.B., organizada, em 

2 Esta reorganização da FA.M.B. foi feita para corresponder à da Federação dos Moços do 
Brasil. Em 1939, pois, em São Paulo, foi organizado o Zempaku Sangyo Kumiai Seinen 
Remei (Liga dos Moços das Cooperativas Agrícolas de Todo o Brasil), dissolvendo a Fede
ração dos Moços do Brasil. 
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1933, com 400 associados, chegou a contar com 1.060 membros que 
incluíam, além de todas as famílias da colônia, a maior parte das famí
lias japonesas da colônia Monteiro, Harmonia e de outras que foram 
construídas, principalmente pelos imigrantes japoneses, ao redor da 
colônia de Bastos na época próspera, graças à produção de algo
dão.3 Nessa época, a C.A.B., que administrava várias instalações eco
nômicas através de suas seções de compras, vendas e créditos, tor
nou-se a instituição central da administração de toda a colônia atra
vés das seções de kanri-bu (de administração) e de assistência médi
ca. Seu desempenho é relatado no jornal O Estado de S. Paulo assim: 
"o serviço de eletricidade local pertence à Cooperativa, que fornece 
luz e força não só aos cooperados, mas também aos estabelecimen
tos públicos", e conclui que esse desenvolvimento em tão pouco tem
po era resultado do verdadeiro espírito cooperativista (O Estado de 
S. Paulo, 22/03/1941, p. 5). 

2 DEFLAGRAÇÃO DA GUERRA E A NOVA ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

Antes de completar o processo de entrega de todas as instalações 
da Bratac à C.A.B., no dia 8 de dezembro de 1941, começou a Guerra 
no Pacífico entre o Japão e os E.U.A. e, no dia 29 de janeiro de 1942, 
o Brasil rompeu as relações diplomáticas com os "países do eixo". Por 

3 A colônia Monteiro era um dos "shokuminchi" japoneses construídos a sudeste da colônia 
Bastos. Segundo entrevista com um ex-colonizador de Monteiro, realizada no dia 13/05/ 
1981, esta colônia estava incorporada sócio-economicamente à colônia Bastos, pois os 
filhos dos colonizadores de Monteiro freqüentavam a Escola Nova Esperança, que era a 
mais próxima dentre as escolas de Bastos, compartilhando as despesas de manutenção da 
mesma, e os colonizadores participavam dos undokai promovidos na Colônia Bastos para 
comemorar o aniversário do Imperador. Na época da prosperidade do algodão na colônia 
de Bastos, foi construída como uma continuação da Seção Nova Esperança e como empre
endimento japonês particular. A zona urbana desta colônia contava com 20 residências, 3 
armazéns, casa de tecidos, livraria, farmácia, ferreiro, serraria, açougue, 7 casas de jogos de 
bichos e até 2 prostíbulos. Para manutenção da segurança pública, foram instalados um 
posto policial, uma linha telefônica pela Bratac e a rede rodoviária que ligava a colônia com 
Bastos, Tupã e Quatá (Mizuno, 1955, p. 291). Em 1941, quando já havia passado a época 
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causa disso, as atividades sociais e econômicas dos "súditos do eixo" 
no Brasil, que já estavam reduzidas sob as políticas assimilacionistas 
brasileiras, ficaram ainda mais restritas. 

A Bratac e a C.A.B., consideradas, respectivamente, como uma 
companhia fundada pela ação política japonesa e uma associação or
ganizada pelo povo de um país hostil, tornaram-se objetos de suspeita 
das autoridades brasileiras. Com isso, a continuação das atividades do 
Comitê para o Estabelecimento da Autonomia da Colônia Bastos ficou 
impossível. Assim, em abril de 1942, o Comitê fechou seu escritório 
enquanto a Bratac reabria o seu para o recebimento de pagamento das 
prestações de terras e de outros, mas não retomou a administração da 
colônia (Mizuno, 1955, p. 120-121). 

Antes disso, no dia 11 de março de 1942, pelo Decreto-lei n° 4.166, 
os bens dos "súditos do eixo" no Brasil haviam sido congelados. Em 
conseqüência, foi enviado à Bratac, em São Paulo, um curador desig
nado pelo governo brasileiro, enquanto outro brasileiro chegava à 
Colônia como novo gerente geral. Em abril do mesmo ano, a Bratac foi 
colocada sob controle estatal brasileiro e, em junho, seus bens caíram 
em regime de liquidação. Por outro lado, a C.A.B. precisou nacionali
zar sua organização por causa da promulgação da lei de congelamento 
dos bens dos "súditos do eixo", e no dia 12 de abril de 1942 admitiu 
três brasileiros como altos funcionários executivos. Estes, que não co-

próspera de cotonicultura, a Associação Japonesa de Monteiro dissolveu-se e a Colônia 
Monteiro foi incorporada à Seção Nova Esperança da colônia Bastos (Ibid., p. 290). 
A colônia Harmonia era também um dos "shokuminchi" dos japoneses, criado a sudeste 
da Colônia Bastos. Em 1936, Senjiro Hatanaka, gerente-geral da colônia de Bastos, na 
época, fundou esta colônia como um empreendimento particular e vendeu os lotes para 
os colonizadores japoneses aí se dedicarem à cotonicultura. 
Além destas duas, existia uma outra colônia japonesa a leste da Seção Nova Esperança 
(Ibid.) e, através de entrevistas feitas em São Paulo com ex-colonizadores bastenses, foi 
possível saber que existiram outros pequenos núcleos coloniais de japoneses, contínuos à 
Colônia de Bastos, como Alto Vitória, Saúde Vitória, Pajé e mais algumas, mas não suas 
localizações exatas. As associações de moços constituídas nessas colônias estavam inte
gradas à FA.M.B. e os seus moradores participavam dos undokai realizados em Bastos. 
Estas colônias construídas nas imediações da Colônia Bastos, assim como outros "shoku
minchi" japoneses semelhantes aos construídos nas regiões Noroeste, Alta Paulista e Soro-
cabana, nas décadas de 20 e de 30, desapareceram com a saída repentina dos coloniza
dores japoneses, ao término da época próspera da cotonicultura e também da II Guerra 
Mundial. Após a saída dos japoneses, foram desenvolvidas pastagens nestas zonas. 
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nheciam bem as empresas da cooperativa, deixaram aos antigos exe
cutivos japoneses a real administração da C.A.B., e colaboraram com 
seu desenvolvimento, na época da guerra. O novo gerente-geral da 
colônia de Bastos, da Bratac, porém, considerou que os contratos de 
locação gratuita das instalações sócio-econômicas e das terras da Bratac 
à C.A.B. eram ilegais, e exigiu a devolução destas. Começou, então, 
uma demorada disputa entre as duas organizações, em defesa de seus 
interesses. 

A Bratac, inicialmente, exigiu da C.A.B. a devolução da fábrica 
de beneficiamento de algodão. Porém, quando o Banco do Brasil sus
pendeu o crédito financeiro da C.A.B. para compra de algodão, por 
considerá-la uma associação relacionada com o país hostil, suas finan
ças ficaram abaladas, obrigando-a a retirar-se da administração da fábri
ca de beneficiamento de algodão que, em 1942, foi devolvida à Bratac. 

Em 1943, a C.A.B. dedicava-se somente ao comércio de algo
dão e sua atividade econômica ficara restringida. Nessa época, a pro
dução de algodão da Colônia chegava ao fim, determinada pela 
paralização da compra do algodão brasileiro pelo Japão e Alemanha e 
pelo esgotamento do solo. Diante desta situação, os próprios coopera
dos já não queriam vender a sua produção exclusivamente à C.A.B., e 
muitos deles passaram a vendê-la a outros compradores. Além do mais, 
como os cooperados retiraram seus depósitos da seção de crédito da 
cooperativa, a C.A.B. ficou em dificuldade financeira. Também, nesta 
fase, muitos japoneses saíram da colônia (ver Tabela 5). De 1938, quan
do se iniciou a queda de produção de algodão, até 1941, ano da defla
gração da Guerra do Pacífico, 25% do total de famílias que entraram 
na colônia, de 1929 a 1941, abandonaram o núcleo. 

A sericultura, que começou como uma alternativa de aproveita
mento do solo empobrecido, e a sua industrialização durante a guerra 
deram à colônia a regeneração econômica e a C.A.B. pôde continuar 
sua função de controladora sócio-econômica da colônia, durante a 
guerra. 

As atividades sociais e econômicas dos japoneses da Colônia fi
caram bastante restringidas pela deflagração da Guerra do Pacífico, 
porém esta trouxe, ao mesmo tempo, a recuperação econômica à Colo-
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nia através da sericultura, pois o fornecimento de produtos de seda do 
Japão, que era um dos maiores produtores de fio e de tecido de seda 
do mundo, foi paralisado. Anteriormente, o fornecimento pela Itália 
deste produto para o mercado internacional já estava paralisado, des
de 1940, com a participação desse país na II Guerra Mundial. Dessa 
forma, aumentou a procura de fio de seda no mercado internacional e 
seu preço começou a subir. O quilo de casulo que, por volta de 1940, 
custava de 5 a 6 contos-de-réis, no início de 1944 era de 25 contos-de-
réis, ou seja, 25 cruzeiros; a partir de maio do mesmo ano, seu preço 
subiu extraordinariamente, chegando ao preço máximo de 57,50 cru
zeiros (Koyama, 1949, p. 258). O governo do estado de São Paulo 
incentivou a sericultura como atividade do tempo da guerra, e a C.A.B. 
e a Colônia conseguiram a recuperação econômica através desta cul
tura. 

A evolução da sericultura bastense, também, foi paralela à esta
dual. A criação do bicho-da-seda teve seu primeiro incremento, no es
tado de São Paulo, por volta de 1930, com japoneses e italianos que 
trouxeram de suas terras natais a técnica sericícola. A Bratac, diante da 
crise do café, cujo cultivo deveria ter-se tornado a principal atividade 
agrícola comercial da Colônia, procurou desenvolver a policultura e, 
por volta de 1930, construiu quatro sirgarias e plantou 10 mil pés de 
amoreira, iniciando, entre outras, a criação do bicho-da-seda. Em 1933, 
fundou a fábrica de fiação de seda e, no ano seguinte, já havia uma 
fábrica de tecelagem de seda de propriedade particular, um instituto de 
sericultura da Bratac e outras instalações sericícolas. Em 1939, eram 
produzidos 26.716 Kg de casulos, pelos quais foram conseguidos 90.965 
mil-réis, representando 1,4% de toda a renda de Bastos. Como a maior 
parte dos colonizadores japoneses ainda cultivava algodão, nessa épo
ca, somente cerca de 100 entre cerca de 900 famílias da colônia se 
dedicavam à sericultura (Mita, 1982, p. 53-54). 

Por volta de 1939, com a queda de preço do algodão, esta expe
riência com a sericultura permitiu a rápida troca de culturas. A sericul
tura encontrou condições climáticas favoráveis e as amoreiras, por se
rem perenes, puderam ser cultivadas sem maiores problemas naquele 
solo empobrecido pela repetição descuidada de cultivo de algodão. Os 
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colonizadores preferiram trocar a agricultura comercial de cotonicultura 
pela sericultura, porque se preocupavam com lucro fácil a fim de alcan
çarem sua meta que era a de retornar à pátria, com sucesso, o mais 
cedo possível. 

Em 1942, na colônia, foram abertas várias instituições para cor
responder à necessidade de incremento da produção de casulos: a Fi
ação de Seda Bratac (emancipada da Bratac em 1941 porque, como 
foi mostrado anteriormente, com o rompimento de relações diplomáti
cas entre o Brasil e o Japão, a Bratac não pôde mais administrar a 
serigaria como companhia de colonização) ampliou suas instalações. 
Uma nova fábrica de fiação de seda de propriedade particular foi ins
talada, bem como fundada uma cooperativa de sericultura com 75 
associados, e a C.A.B. abriu a seção de casulo. Com o crescimento de 
sericultura, a colônia de Bastos tornou-se um centro fornecedor de 
óvulos de sirgo nas regiões da Alta Paulista e Sorocabana, produzindo 
30% de todos os óvulos de sirgo do estado de São Paulo (Koyama, 
1949, p. 258). A maior parte da produção era fornecida às regiões, 
além das citadas do Noroeste, da Mogiana e também ao estado de 
Paraná. Com o aumento da criação de bicho-da-seda, a indústria de 
fiação de seda também se desenvolveu na colônia que, em 1945, con
tava com 7 fábricas - Fiação de Seda Bratac, Fiação Ueda, Fiação da 
Cooperativa de Sericultura de Bastos, e mais 4 fábricas pequenas de 
particulares (Mizuno, 1955, p. 127) - que produziam cerca de 42.000 
Kg de fios de seda por ano. No ano de maior prosperidade (1945), 620 
famílias dedicando-se à sericultura produziram 750.000 Kg de casulos 
no total.4 Além disto, o BANESPA, interessado no desenvolvimento da 
sericultura no Estado e objetivando aumentar e melhorar a qualidade 
da produção agrícola no tempo de guerra, em 1944, financiou a cons
trução, pela C.A.B., do maior centro de produção de óvulos de sirgo 
da América do Sul. Assim, a sericultura da colônia atingiu o auge du
rante a II Guerra Mundial. A produção de casulo conseguiu os maiores 
índices em 1945-46, com um total duas vezes e meia superiores ao de 

4 No ano agrícola de 1946, os japoneses produziam 90% do total de fio de seda do estado 
de São Paulo (Koyama, 1949, p. 258). 
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1952-53, apesar de estes últimos corresponderem aos anos de retoma
da do crescimento dessa atividade, como se pode observar na Tabela 7. 

Depois do declínio da cultura de algodão, os japoneses da colô
nia puderam gozar de desenvolvimento econômico através da sericul-
tura, promovendo a "festa de fiação de seda" e instalando o "santuário 
de casulo" na Seção Esperança Regenerada como sinal de agradeci
mento pela sua prosperidade (Mizuno, 1955, p. 127 e 195). Nessa época, 
ainda que por curto tempo, a Colônia Bastos chegou a ser chamada de 
"terra da sericultura". 

3 DEFLAGRAÇÃO DA GUERRA E OS COLONIZADORES 
JAPONESES 

A Colônia de Bastos conseguiu o restabelecimento econômico 
através da sericultura, que era uma indústria do tempo da guerra, po
rém a deflagração da Guerra no Pacífico causou nos japoneses da co
lônia um impacto tão grande quanto em todos os brasileiros. 

O rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e os "paí
ses do eixo" destruiu a estrutura social simbólica que vinculava os ja
poneses no Brasil ao Japão e ao Imperador, como foi mostrado na 
Figura 6, pois o Consulado Geral do Japão, a Bratac, a K.K.K.K. e 
Zaihaku Bunkyo Fukyu-kai (Associação de Difusão de Educação e 
Cultura no Brasil), que colaboravam para o estabelecimento e desen
volvimento de vida sócio-econômica dos imigrantes, subsidiados pelo 
governo japonês, cessaram suas atividades no Brasil e seus funcioná
rios retornaram ao Japão no navio de repatriamento.5 No mundo mental 
dos imigrantes japoneses, que procuravam viver neste país como "raça 
japonesa", estas instituições, que denominaram "Gosanke", eram líde-

5 Muitos dos funcionários japoneses que tomaram o navio para regressar ao Japão só 
puderam chegar lá depois do término do conflito, porque, no caminho, foram convoca
dos pelos militares japoneses para serviço civil, no Pacífico Sul, para se dedicarem, 
como por exemplo, ao desenvolvimento agrícola tropical, aplicando a experiência ad
quirida no Brasil. 
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res sócio-culturais, e as palavras e opiniões que delas emanavam refle
tiam as intenções do governo japonês, isto é, do próprio Imperador.6 

Portanto, com o rompimento das relações diplomáticas os imigrantes 
japoneses perderam seus líderes no Brasil, um país hostil e 
assimilacionista, para eles. Isto significou, para os que pretendiam "vi
ver como raça japonesa" na sociedade brasileira, a perda das institui
ções sociais que lhes permitiriam alcançar as metas culturais, ou seja, os 
"objetivos culturalmente definidos, de propósitos e interesses legítimos 
para todos, ou para membros diversamente localizados da sociedade", 
no sentido de Merton (Merton, 1968, p. 205).7 Desde então, na comuni
dade japonesa de Bastos, como aconteceu em todas as outras no Brasil, 
formou-se também um hiato entre a instituição social e as metas cultu
rais dos imigrantes. Estes, já frustrados pela política nacionalista brasilei
ra, nessa ocasião se sentiram de fato abandonados pelo governo japo
nês. Um imigrante japonês expressou em seu diário o sentimento sobre 
o repatriamento dos diplomatas japoneses da seguinte forma: 

" 1 o de junho de 1942, (...) nas ruas, entre os japoneses, fala-se sobre o 

regresso de uma parte dos funcionários de empresas japonesas e do 

6 Originalmente, chamavam-se "Gosanke" as três famílias derivadas da poderosíssima fa
mília Tokugawa, cuja posição na hierarquia das famílias de senhores feudais japoneses 
era imediatamente abaixo da própria família Tokugawa. Os japoneses no Brasil, fazendo 
alusão a isso, chamavam o Consulado Geral do Japão em São Paulo de a K.K.K.K. Para 
eles, estas instituições formavam uma "classe dominante", centralizada no Consulado 
Geral do Japão em São Paulo. Além disso, o Nipponjin Gakko Fukeikai, que estava vincu
lado diretamente ao Ministério da Educação do Japão, o Tozan Jigyo-Sho do Mitsubishi 
zaibatsu, o Dojin Kai (uma associação japonesa de assistência médica fundada em 1924), 
que recebia subsídio do governo japonês, e a empresa jornalística Burajiru Jiho que fazia 
propaganda de residência permanente no Brasil e assimilação à sociedade brasileira, con
forme o interesse do governo japonês, eram considerados como outras "famílias impor
tantes", fora das "três", isto é, do Gosanke, e todas juntas formariam uma camada de 
líderes da sociedade japonesa no Brasil. No entanto, quando o Ministério da Educação do 
Japão interveio no Nipponjin Gakko Fukeikai, através de subsídio de monta, reorganizan
do, inicialmente em 1936, como Nipponjin Kyoiku Fukyu-kai e, em 1939, como Zaihaku 
Bunkyo Fukyu-kai, ocorreu confusão na concepção de Gosanke dos japoneses do Brasil e 
este também foi tratado como um de seus componentes e, então, o Consulado Geral do 
Japão passou a ser considerado uma espécie de Shogun-ke (família tronco de Tokugawa) 
(Maeyama, 1982, p. 140-141). 

7 Prosseguindo, Merton diz que "estes objetivos são mais integrados (...) e aproximadamen
te ordenados em algumas hierarquias de valores" (Merton, 1968, p. 205). 
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Consulado japonês. (...) Os que podem ir agora são uns sortudos, mas 

pensando nos 200 mil compatriotas que não podem voltar, mesmo que 

quisessem, acho do fundo do coração que eles são desalmados (...). 

Podem ir embora, seus inúteis sem fibra! (...) Assim mesmo, acho que 

os compatriotas devem estar querendo ir embora. E os que estão no 

interior, como estarão? (...)"8 

No dia 13 de junho de 1942, ele relata que os funcionários do Consu
lado Geral do Japão em São Paulo e das empresas japonesas (Tozan, 
Bratac, K.K.K.K., empresas algodoeiras e outras) chegaram ao Rio de 
Janeiro, procedentes de São Paulo, para regressarem ao Japão. No dia 
seguinte, registra: 

"(...) segundo sr. Kimura, os que vieram ao Brasil como imigrantes não 

puderam voltar ao Japão, ainda desta vez (...). Ora, quando aquelas 

pessoas chegarem ao Japão, vão comunicar a atual situação dos com

patriotas no Brasil com exatidão, aos nossos patrícios no Japão? Acho 

que não podemos esperar por tanto, (...)." 

"22 de junho de 1942, (...) os altos funcionários japoneses no Brasil, 

que não deixaram nenhuma orientação de como agir durante a guerra 

nipo-americana a seus compatriotas no Brasil, são desmiolados. Além 

disso, as pessoas de fama que ficaram, também aprenderam com esses 

desmiolados, nesta emergência racial (...)." (Tradução e parênteses, da 

autora). 

Um jovem da colônia japonesa de Tupã relatou no artigo "Nós 
somos a continuação da Pátria" que, diante do rompimento de rela
ções diplomáticas, os japoneses em geral passaram a se considerar 

O autor é o sr. H. N., um ex-colonizador da Colônia de Aliança da Bratac, que registrou 
sua vida desde sua chegada ao Brasil em 1931, em 18 diários. Esses volumes, do dia 3 de 
novembro de 1938 ao fim de 1964, podiam ser localizados na Kokuritsu Kokkai Toshokan 
(Biblioteca Nacional da Dieta Japonesa). Quando a II Guerra Mundial começou, ele mo
rava na Rua Conde de Sarzedas, em São Paulo, onde, nessa época, existia uma coletivi
dade japonesa. Durante e depois da guerra, recolheu muitas notícias - inclusive boatos -
sobre o Japão, a Guerra, os japoneses de São Paulo. Através de seus diários, pode-se 
perceber que ele foi um simpatizante do futuro "grupo vitorista", formado depois da guer
ra na sociedade japonesa no Brasil. 
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"imigrantes abandonados pelo governo japonês" e diziam "Nós, os 
imigrantes, fomos desterrados sob nobre aparência, dando-nos 50 ie
nes por pessoa como 'dinheiro de despedida'".9 O autor, contudo, cri
ticou-os, achando que estavam sendo antipatrióticos, por não confia
rem na Pátria (Kagayaki, mar. 1948, p. 55). 

Por outro lado, com o rompimento das relações diplomáticas, os 
"súditos do eixo", na sociedade brasileira, ficaram sob controle mais 
rigoroso e a liberdade de seus atos tornou-se restrita. No dia 29 de 
janeiro de 1942, o Departamento de Ordem Política e Social - DOPS -
do Estado de São Paulo proibiu o uso, em público, das línguas dos 
países do "eixo", reuniões dos "súditos do eixo", viagens ou mudanças 
sem licença das autoridades brasileiras. O autor do diário (anterior
mente citado) no dia 4 de abril se expressa da seguinte forma: "(...) a 
proibição de atividades econômicas dos estrangeiros, a paralisação no 
movimento de conta bancária dos japoneses, a proibição de transpor
te de japoneses nos trens, a suspensão da emissão de salvo-conduto 
para as viagens, assim, os japoneses ficarão com vida difícil em um 
mês. Não terão jeito senão a morte!" 

Em São Paulo, de fevereiro a outubro de 1942, os japoneses 
residentes na Rua Conde de Sarzedas, onde formavam uma grande 
coletividade, receberam mais de três vezes ordem de despejo. Estes 
acontecimentos vieram fortalecer entre os japoneses a sensação de es
tarem sofrendo opressão da sociedade brasileira e, por isso, passaram 
gradualmente a ansiar pela salvação vinda do "outro mundo", ou seja, 
do Japão. Naquele mesmo diário, pode-se ler o seguinte: 

"13 de setembro de 1942, houve muitos despejados hoje. Com isso, a 
mudança da Rua Conde de Sarzedas está sendo executada". (O pró
prio autor tem de mudar-se para o Alto do Ipiranga.) 

"29 de setembro de 1942, ouvi dizer que ontem a Rádio Tóquio trans
mitiu, em português, que o Ministério de Relações Exteriores do Japão 
queixou-se ao governo brasileiro sobre a opressão sofrida pelos japone
ses no Brasil. Ouvi isto na casa do sr. Inoue." 

9 A quantia de 50 ienes correspondia ao subsídio do governo japonês para as despesas de 
viagem ao Brasil, concedido a cada emigrante através da companhia de emigração. 
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"11 de outubro de 1942, (...) os japoneses se despedem da Rua de 
Sarzedas (...)." 

"22 de outubro de 1942, (...) segundo a conversa do momento, há 10 
dias atrás, isto é, no dia 11, domingo, às 9 horas da noite, houve uma 
segunda transmissão de queixa do Japão. Dizem que foi de duas horas, 
mas acho que confundiram com 20 minutos. Será que esta notícia seria 
verdadeira? (...) Ultimamente, não há luz de esperança para os japone
ses que, na escuridão, estão à procura de comida para a sobrevivência. 
Os japoneses estão vivendo dias tristes." (Parênteses da autora) 

Pode-se perceber, ainda mais, como os japoneses dessa época 
encaravam sua situação, através da linguagem metafórica de um rapaz 
que assim escreveu: "Pelo rompimento das relações diplomáticas entre 
o Brasil e o Japão, os 300 mil compatriotas no Brasil foram colocados 
na condição de 'navios encalhados em bancos de areia' e ficaram imo
bilizados" (Kagayaki, mar. 1948, p. 78). 

Nessa época, na Colônia de Bastos, cuja população era em sua 
maioria japonesa, foi instalada em substituição ao posto policial uma 
delegacia de polícia, e os imigrantes foram colocados sob controle muito 
rigoroso. Quando soava o apito da usina hidrelétrica, às vinte e uma 
horas e quarenta e cinco minutos, os japoneses da zona urbana eram 
obrigados a fechar as portas de suas casas; e após as vinte horas, so
mente em caso de emergência poderiam sair, com licença obtida no 
plantão noturno ou na delegacia policial. Os da zona rural foram rigo
rosamente proibidos de sair de casa depois das vinte e uma horas e, 
em caso de emergência, precisavam pedir autorização ao professor bra
sileiro da escola primária da seção (Mizuno, 1955, p. 115-116). 

Não podiam também possuir aparelhos de rádio, máquinas de 
impressão e armas para segurança pessoal. No início da Guerra, o 
pessoal da seção de kanribu da C.A.B. escutava as notícias da Rádio 
Tóquio, imprimia-as e distribuía-as clandestinamente aos chefes de se
ções, porque não havia outro meio de se obter informações sobre o 
Japão, a não ser pela imprensa em português.10 Porém, tão logo a 

10 Os japoneses, como pessoas do país hostil ao Brasil, naquela época, liam as notícias em 
português com extrema desconfiança. 
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delegacia de polícia soube desse fato, apreendeu os mimeógrafos da 
C.A.B., da Bratac, da Associação Japonesa da Seção Urbana, das as
sociações de moços de todas as seções e de particulares, bem como os 
aparelhos de rádio das famílias japonesas da colônia. 

Quando houve a declaração de participação do Brasil na Guer
ra, o controle ficou mais rigoroso. As associações de moços e as associ
ações japonesas de cada seção, que nessa época funcionavam clan
destinamente, disfarçadas como sub-órgãos da seção de kanribu da 
C.A.B., encontraram muita dificuldade em manter suas atividades e 
queimaram todos os arquivos de documentos para evitar a apreensão 
e conseqüente prova de ilegalidades, pelas autoridades brasileiras. Em 
casas de famílias, os livros em japonês foram queimados e os textos 
didáticos enterrados, a fim de encobrir o ensino da língua. Muitos ja
poneses, não só da colônia de Bastos, como também de outras de São 
Paulo e do Paraná, foram detidos pela polícia, devido ao uso da língua 
japonesa em público, à realização de reuniões de japoneses e a outros 
motivos. Em 1941, Jinsaku Wakiyama, presidente da Cooperativa Cen
tral Nipo-Brasileira e da C.A.B., foi levado a São Paulo, onde ficou sob 
a vigilância das autoridades brasileiras, por desconfiarem que ele man
tinha alguma relação especial com o governo japonês, visto ser um ex-
coronel do Império Japonês que havia ido ao Japão, em 1940, para 
participar do festival em comemoração ao 2.600° Ano do Reino Impe
rial Japonês", como um dos representantes japoneses do Brasil. 

A C.A.B. enviou, nessa época, uma carta à Bratac em São Paulo, 
sobre as atividades dos japoneses de Bastos, que dizia: 

"Tendo consciência de viver no país inimigo, mas acreditando na vitória 
final, todos os colonizadores, que são pacientes e prudentes, estão obe
decendo à lei brasileira. Eles estão mantendo atitude pacífica, tentando 
somente o aumento da produção (...). Porém, por serem japoneses, não 
podem mais viajar à vontade, nem escrever cartas em japonês, nem se 
reunir livremente ou escutar rádio. Além disso, brasileiros mal-educados 
estão destratando os colonizadores por serem japoneses e eles precisam 
estar de sobreaviso mesmo para ler algum livro em japonês. 
Assim, a situação geral da colônia realmente está lamentável, mas os 
colonizadores, como escrevemos acima, continuam a cuidar apenas de 
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suas vidas pacientemente. (...) É natural que 80% de todos os coloniza
dores da colônia, que estão nestas condições lamentáveis, desejem vi
ver sob a bandeira do Hinomaru (bandeira japonesa) (depois da guer
ra) e observamos que a maioria deles pretende reemigrar para as Ilhas 
dos Mares do Sul (the South Sea Islands) onde o governo japonês deve
rá ter poder depois da Guerra, (...)." (Mizuno, 1955, p. 116-117, tradu
ção e parênteses da autora). 

Assim, os bastenses sentiram realmente que estavam sendo opri
midos pela sociedade brasileira. Um dos entrevistados durante a pes
quisa (15/03/1981, em São Paulo) fez um relato sobre a situação de 
Bastos daquela época: "A atitude das autoridades brasileiras em rela
ção à Colônia de Bastos foi a mais rigorosa do mundo. Os brasileiros 
também caçoavam de nós e nos chamavam de 'O Japão, ó Japão', 
sem o mínimo respeito". 

Diante desta situação, "os japoneses que encontraram alguma 
esperança na vida no Brasil passaram a ser excepcionais" e a maioria 
passou a "desejar viver sob o Hinomaru" depois da guerra (Handa, 
1970, p. 632). 

No diário do sr. H. N., já citado anteriormente, na parte refe
rente ao dia 16 de julho de 1942, embora seja difícil de apreender 
completamente o sentido, por sua maneira de escrever muito subjeti
va, pode-se ler: 

"(...) O Japão está bradando (para os japoneses que estão fora do país): 
'O Japão deseja que, em todo caso, regressem à Mãe-Pátria e quando 
se estabelecer a nova ordem na Ásia Oriental, somente os que a perce
berem poderão reemigrar (para fora do Brasil)'. Depois da guerra, os 
japoneses não poderão mais ficar no mundo dos brancos. Se isto acon
tecer, o ideal japonês se tornaria vão e perderia seu valor. Acredito que 
nossa pátria nos levará de volta, conforme o importante interesse na
cional e não conforme nosso interesse particular e pequeno, como por 
exemplo, para nós que estamos no país dos brancos, seria inconvenien
te o repatriamento para o Japão, por causa dos bens que temos no 
Brasil, dos filhos que não conhecem a Mãe-Pátria e de outras. De acor
do com esta idéia, acho que é natural e normal que todos os compatrio-
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tas no Brasil, em todos os casos, regressem à Mãe-Pátria, e nós também 
devemos nos repatriar do Brasil. Portanto, nós podemos regressar ao 
Japão. E, também, nosso problema do futuro não se resolverá sem 
nosso regresso ao Japão (...)." (E no dia 26 do mesmo mês, pode-se 
ler ainda o seguinte:) "(...) suporto qualquer dificuldade, nesta situa
ção de hoje, porém se a Mãe-Pátria nos enviasse, de vez em quando, ao 
menos uma luz de orientação, tornaria mais conveniente (para enfren
tar) a dificuldade (na sociedade brasileira) (...). Talvez seja possível o 
que espero na situação de agora... (...). (Tradução, parênteses e grifo da 
autora) 

E, Handa, baseando-se em seu diário, descreve posteriormente 
o sentimento dos japoneses, dessa época, da seguinte maneira: 

"Muitos japoneses foram conduzidos à polícia e ficaram presos. De vez 
em quando, havia boatos de tortura. Nestas condições, quanto mais 
aumentava a insegurança, a única salvação para os japoneses parecia 
ser o 'paraíso' que deveria ser construído na 'Esfera da Co-Prosperida-
de da Grande Ásia Oriental'. Os imigrantes japoneses que perderam a 
motivação de residir permanentemente no Brasil, porque se sentiram 
oprimidos pela sociedade brasileira, pela rejeição de sua cultura étnica 
e, também, porque foram levados a andar com medo e timidez, acha
ram que a 'Esfera da Co-Prosperidade da Ásia Oriental', que deveria 
ser construída pelas forças armadas japonesas, era o único lugar onde 
poderiam encontrar a razão de viver. Isto parece ser o sentimento dos 
que perderam a esperança neste mundo e esperam chegar ao 'paraíso' 
em outro mundo." (Handa, 1970, p. 640). 

Os japoneses que, assim, acreditavam na possibilidade de re
gresso ao Japão, quando terminasse a Guerra, agüentavam a opressão 
sem queixas, fortalecendo sua identidade étnica. Por isso, naquela épo
ca, para os japoneses, a única distração era a discussão sobre seujutu-
ro depois da Guerra que "deveria acabar com a vitória do Japão" (Idem, 
p. 626). 

Desse modo, os japoneses que estavam frustrados pela política 
nacionalista brasileira e haviam desenvolvido o desejo de regresso à 
Pátria, tiveram suas frustrações aumentadas ainda mais com a mudan-
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ça da política do governo japonês que levou à Guerra ao Pacífico. Com 
a conseqüente proibição da navegação dos navios japoneses pelo Ca
nal do Panamá, com a ruptura do tratado de comércio e navegação 
entre o Japão e os E.U.A. (1939), a deflagração da guerra entre o Ja
pão e os E.U.A. (1941), e o rompimento das relações diplomáticas 
entre o Japão e o Brasil (1942), o que levou ao repatriamento dos 
diplomatas e líderes japoneses do Brasil, mostravam quão difícil se tor
nava a realização do desejo de regresso à Pátria. E quanto mais distan
te estava a concretização desse desejo, mais forte se tornava este an
seio no coração dos japoneses. O desejo de regresso à Pátria, durante 
a guerra, adquiriu um caráter de sistema de valores dos japoneses no 
Brasil (Maeyama, 1982, p. 135). Por volta de abril de 1941, correu 
entre os japoneses no Brasil um boato de que "todos os japoneses na 
América do Norte seriam repatriados ao Japão" e, em agosto do mes
mo ano, cerca de 400 a 500 japoneses ficaram esperando o navio ja
ponês, hospedados em hotéis japoneses em São Paulo.11 Quando com
pletou um ano de Guerra no Pacífico, surgiu um novo rumor de repa
triamento.12 Um ex-colonizador da colônia de Bastos que se desfez de 
seus bens na colônia e mudou-se, naquela época, para a cidade de 
São Paulo, justifica que "era para chegar mais perto da Pátria".13 

A instabilidade e a frustração, na sociedade brasileira, foram au
mentadas pela guerra, porém com essa mesma guerra, os imigrantes 
puderam desfrutar da prosperidade econômica, como no caso da seri-
cultura da colônia de Bastos.14 Maeyama, ao analisar os sentimentos 

11 Estas informações foram recolhidas nos registros referentes aos dias 25/04/1941 e 11/08/ 
1941, do diário do sr. H. N. 

12 No dia 15 de janeiro de 1943 o Sr. H. N. registra no diário o seguinte: "Hoje de manhã, 
segundo sr. X, há cerca de dois dias, foi noticiado pelo rádio que se realizará o repatriamento, 
quando for feita a troca de prisioneiros de guerra norte-americanos por japoneses da 
América do Sul". 

13 Entrevista realizada no dia 11 de março de 1981, em São Paulo. 
14 Durante a guerra muitos japoneses, principalmente na região da Alta Sorocabana, dedi

cavam-se ao cultivo de hortelã e à produção de mentol, porque, como no caso da sericul-
tura, o preço do mentol havia subido extraordinariamente no mercado internacional, por 
causa da cessação do fornecimento deste produto pelo Japão que era seu grande forne
cedor. Por volta de 1937, o kangyobu (Seção de Promoção de Atividades Econômicas) do 
Consulado Geral do Japão em São Paulo e a Bratac, também, não conseguiram achar 
quem comprasse o mentol produzido pelo japoneses, pelo preço de 10 mil-réis o quilo, 
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dos japoneses desse período, diz que eles compreendiam bem que não 
podiam regressar ao Japão por causa da guerra, mesmo que ganhas
sem muito dinheiro. Percebiam também obscuramente que os produ
tos de seus trabalhos eram exportados para os E.U.A., país inimigo do 
Japão, e oferecidos, de alguma forma, ao povo americano, e que o 
dinheiro que recebiam estava indiretamente vindo dos E.U.A., porém 
ninguém quis tentar esclarecer nem analisar a fundo a questão 
(Maeyama, 1982, p. 147). Os japoneses, na fase áurea da cotonicultura, 
acreditavam que quanto mais trabalhassem no Brasil, mais proveito 
trariam a sua pátria, e que esse trabalho lhes possibilitaria retornar à 
pátria com sucesso. Com a guerra, encontraram-se em uma situação 
contraditória: quanto mais trabalhassem no Brasil, mais trairiam a sua 
pátria, o Japão. 

Nessa confusa situação mental, no início de 1944, surgiram e 
difundiram-se entre os japoneses no Brasil rumores de que: 

"O fio de seda produzido pelos japoneses no Brasil era levado aos 

Estados Unidos, um país inimigo, e transformado em pára-quedas, 

tornava-se arma para destruir a Força Armada Imperial Japonesa; a 

sericultura era a indústria pro-inimiga, uma indústria do tempo de guer

ra; o mentol adicionado à nitroglicerina transformava-se em dinamite 

utilizado militarmente, bem como era utilizado para refrigerar aviões 

militares; os que lucravam com produtos úteis ao país inimigo eram 

anti-patriotas e as indústrias que podiam favorecer o inimigo precisa

vam ser erradicadas, e os traidores receberiam castigo divino" (Takagi, 

1978, p. 265-266). 

Em março de 1944, começou a ser divulgado entre os japoneses 
um folheto mimeografado em japonês, que ficou conhecido como 
"Hakka Kokuzoku-ron" (Teoria de Traição à Pátria pelo Cultivo de 
Hortelã) e que dizia, em uma parte: 

porém com o início da Guerra no Pacífico, o preço começou a subir e em 1944 alcan
çou 350 cruzeiros, ou seja 350 contos-de-réis. E de 1944 a 1945, durante dois anos, os 
japoneses produziram 90% de todo o mentol do Estado de São Paulo (Koyama, 1949, 
p. 256). 
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"Uso do mentol em tempo de guerra 
O parecer de um químico alemão sobre a utilização do mentol em tem

po de guerra: 
1) Para o aumento da explosão e propagação de combustão: 

a) Adicionado à nitroglicerina, aumenta 300 vezes o poder de sua 
explosão; 

b) Adicionado ao explosivo para canhão, aumenta em várias vezes 
sua propagação (ou seja, o poder de radiação do fogo). 

2) Adicionado a um gás venenoso (ou tóxico), aumenta sua penetra
ção, tornando inúteis as máscaras contra gás, utilizadas atualmente. 
E ainda, como o gás venenoso é mais pesado do que o ar, se con
centra em lugares mais baixos. Se não for utilizada a ventilação, o 
gás não funciona satisfatoriamente, mas com a adição do mentol, 
ele adquire maior poder de difusão. 

3) Para refrigeração de motor de alta velocidade, o mentol é indispen
sável." 

(Koyama, 1949, p. 215, tradução da autora). 

Diante deste folheto, não somente os cultivadores de hortelã e 
outros agricultores, mas também aqueles da "ex-classe dominante", na 
cidade de São Paulo, ficaram estarrecidos e o sentimento de culpa pelo 
antipatriotismo disseminou-se entre os japoneses. Baseando-se no diá
rio de um deles, considerado o mais intelectual entre todos os que vi
viam em São Paulo nessa época, Maeyama analisa a circunstância da 
instabilidade dos japoneses e diz que, desde o dia 13 de março, "ex-
líderes", que haviam cessado suas atividades sociais após o começo da 
guerra, realizaram encontros diários em São Paulo e procuraram meios 
para transpor a "teoria" com pesquisas sobre o fato ou elaboração de 
"recursos antiboatos" (contra-propaganda). 

Os funcionários da Bratac que administravam a fábrica de pro
dução de mentol, em especial, ficaram transtornados e cessaram pro
visoriamente sua exportação para os E.U.A., pois entre o sentimento 
étnico e a situação financeira ficaram num impasse. Sem muita demo
ra, aconteceram incêndios nos ranchos criatórios de bichos-da-seda e 
demolição de fábricas de mentol, nos Estados de São Paulo e Paraná. 
Diziam, nessa época, que os japoneses aplaudiam e se regozijavam 
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por estas ocorrências, e torciam, no íntimo, para que os culpados não 
fossem presos (Maeyama, 1982, p. 162). 

No diário do sr. H. N., anteriormente citado, consta que ele ou
viu dizer que os japoneses dos subúrbios da cidade de São Paulo rece
beram ordens de despejo e escreve no dia 3 de março de 1943: 

"(...) desta vez, este acontecimento foi um fenyu (Graça Divina). Diante 

de mudança mundial tão grande, parece-me que estes compatriotas 

não percebem a realidade do Japão de hoje, e ficam dizendo quanto 

custa a batata e quanto podem ganhar. Em minha opinião, é bom que 

eles sejam bastante judiados. Seria bom que recebessem uma boa 

chacoalhada para que tomassem consciência verdadeira da raça japo

nesa." 

Portanto, estas condutas eram interpretadas pelos japoneses como "cas
tigo divino aos traidores". Uma imigrante idosa que morava perto da 
colônia Aliança, durante a guerra, relatou na entrevista: 

"Nos dedicávamos à criação de bicho-da-seda. Um senhor japonês 

apareceu e aconselhou aos que se dedicavam à sericultura, junto com 

outras culturas, que era melhor deixarem a atividade de criação de bi

cho-da-seda, se pudessem se sustentar com outras produções, porque 

essa atividade era traição à pátria. E, pouco mais tarde, muitas proprie

dades que ainda prosseguiam nessa atividade, foram incendiadas, po

rém a nossa não foi, porque nos dedicávamos somente a essa criação."15 

Na colônia de Bastos também aconteceram incêndios nos ran
chos criatórios de bichos-da-seda, nessa época porém os japoneses 
não abandonaram a sericultura e gozaram sua prosperidade econômi
ca, como foi citado anteriormente. Um ex-funcionário da Fiação de 
Seda Bratac em Bastos, atualmente um alto funcionário do Banco 

15 Um dos ex-diretores de Shindo-Renmei também relatou, na ocasião da entrevista, no dia 
24/06/1981, que "Nós percorríamos os núcleos coloniais japoneses na Alta Paulista, acon
selhando os japoneses para que não se dedicassem às atividades de criação de bichos-da-
seda e de cultivo de hortelã, porque eram de interesse dos países hostis ao Japão e, 
portanto, eram de traição à Pátria". 



BASTOS: UMA COMUNIDADE ÉTNICA JAPONESA NO BRASIL 133 

América do Sul, entrevistado no dia 19/12/1985, relatou: "Naquela 
altura, a indústria da fiação de seda da colônia era quase uma indústria 
de guerra, e seu movimento era extraordinário. Durante a guerra, não 
ocorreram muitos incêndios." A ocorrência de incêndio nos ranchos 
de bichos-da-seda, contudo, perturbou a população japonesa da colô
nia. Um rapaz, censurando indiretamente os criadores japoneses de 
bichos-da-seda que desenvolviam vida econômica expansiva durante 
a guerra, escreveu o seguinte: 

"... é bom fazer fortuna e também não é mau obter posição social e 
fama, porém isso não pode ser tudo. Enquanto os compatriotas se en
sangüentam, e tentam construir a 'Esfera da Co-Prosperidade da Gran
de Ásia Oriental', através da Grande Guerra, o fato de estarmos nos 
dedicando somente a ganhar dinheiro é extremamente lastimável" 
(Kagayaki, mar. 1948, p. 69).16 

No mesmo período, na colônia Aliança da Bratac, onde também se 
desenvolvia a sericultura, os japoneses criadores de bichos-da-seda 
enfrentavam situações angustiosas como dúvidas se "o criador de bi
chos-da-seda seria mesmo antipatriota", se "era verdade que uma rede 
de radiodifusão ultramarina do Japão teria ordenado a cessação do 
cultivo de hortelã e da criação de bichos-da-seda", se existia um acor
do entre os japoneses da comunidade para "romper as relações vicinais 
com os criadores de bichos-da-seda", se "não se devia deixar a nora e 
os netos se hospedarem na casa dos pais (da nora), que se dedicassem 
à sericultura, pois eram antipatriotas", se "não se poderia deixar a filha 
se casar com criador de bichos-da-seda" etc. (Sosetsu 25-nen, 1952, 
p. 286 e Maeyama, 1982, p. 165). 

Assim, ainda que as frustrações e sentimentos de perseguição e 
de estigma tivessem aumentado a preocupação étnica entre os japone
ses, estes imigrantes estavam se aproximando de sua meta de emigra
ção que era o retorno à pátria com sucesso, através da prosperidade 

16 Mizuno também relata que embora na colônia existisse "uma preocupação étnica", a 
prosperidade da sericultura em Bastos não deixou que acontecessem mais incêndios nos 
ranchos de criação de bichos-da-seda (Mizuno, 1955, p. 118). 
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econômica advinda com a guerra. Por isso, a C.A.B. manteve, durante 
este período, o controle sócio-econômico através da prosperidade da 
sericultura e a Colônia Bastos, que era uma grande coletividade japo
nesa no Estado de São Paulo, pôde continuar sua existência. 



V. TÉRMINO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

E MOVIMENTO REATIVO EM BASTOS 

1 UMA ASSOCIAÇÃO SECRETA JAPONESA: SHINDO 
RENMEI 

I) SUA FORMAÇÃO 

Q uando começou a Guerra no Pacífico, surgiram muitas 
associações secretas, com caráter patriótico, a fim de 
reorganizar a estrutura social japonesa perdida junta

mente com o rompimento das relações diplomáticas entre o Japão e o 
Brasil e/ou de manter e realizar o espírito japonês na sociedade japo
nesa no Brasil. E, dentre estas, uma que passou a atuar como "Shindo 
Renmei" (Liga do Caminho dos Súditos), incorporando cerca de 100 
mil japoneses no Brasil, logo após o término da guerra.1 

Na cidade de São Paulo, havia um grupo informal de ex-milita
res do Japão Imperial. Estes censuravam os ex-líderes da sociedade 
japonesa no Brasil que voltaram à pátria pelo navio de repatriamento, 
deixando os compatriotas abandonados à própria sorte, e conscienti-
zaram-se de que eles precisavam assumir a liderança para reorganizar 
a estrutura social dos japoneses no Brasil e também para dar-lhes orien
tação e instruções. 

1 Além da "Shindo Renmei", entre muitas outras, Miranda relaciona as seguintes associa
ções japonesas: 1) "Zaihaku Zaigo Gunjin Kai", ("Associação dos Ex-Militares Japoneses 
no Brasil"), com sede na capital paulista; 2) "Kôdô Jissen Renmei" ("Liga pela Prática das 
Diretrizes do Imperador"), com sede em Presidente Prudente; 3) "Seika Renmei" ("Liga 
do Puro Espírito"), na cidade de Pompéia; 4) "Aikoku Doshi Kai" ("Associação Patriótica 
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Entre estes ex-militares, estava Junji Kikkawa, que posteriormen
te se tornaria o presidente da Shindo Renmei. Ele emigrara para o 
Brasil, segundo Neves, em 1935, aos 58 anos de idade, junto com sua 
mãe, sua esposa e seus 7 filhos, tendo permanecido em definitivo nes
se país. No Japão, ele fora um tenente coronel das Armas de Cavalaria 
do Exército Militar Japonês, tendo se aposentado em 1923, em Tóquio 
(Neves, 1960, p. 103). 

Entre os militares japoneses dessa época, era comum a idéia, 
também compartilhada por Kikkawa, de que a carreira mesmo de um 
excelente militar acabaria quando este precisasse usar óculos. Forma
do na Academia Militar e promovido gradualmente até a patente de 
tenente-coronel, Kikkawa executava principalmente serviços burocrá
ticos do Exército Militar e começou a usar óculos com cerca de 45 anos 
de idade. Por causa disso, ele se aposentou do Exército Militar por sua 
própria vontade, em 1923. 

Dizia que "(...) no Japão, era preciso uma fortuna razoável para 
dar educação ordinária aos filhos. Como não pudemos arcar com esta 
despesa, emigramos para o Brasil (...)". Esse argumento com data de 
outubro de 1944 está expresso no seu manuscrito que serviu posterior
mente para fundamentar a "Shindo Renmei", chamado "idéia de 

dos Unidos pelo Pensamento") com atuação na zona da Alta Sorocabana; 5) "Aikoku 
Rengô Nippon-jin Kai" ("Associação Patriótica pelos Japoneses Unidos"), com maior atu
ação em Álvares Machado, Alta Sorocabana, e que parece ter sido uma redundância ou 
prosseguimento da "Aikoku Doshi Kai"; 6) "Chudô Kai" ("Associação pelo Caminho de 
Fidelidade ao Imperador"), com sede em São Paulo; 7) "Kokusui Seinen Dan" ("Grupo 
Nacionalista de Jovens"), com sede em São Paulo; 8) "Kiyoei Kyokai" ("Agremiação União 
e Progresso"), com sede em São Paulo; 9) "Zaihaku Seika Fujin Kai" ("Associação do Puro 
Espírito das Senhoras Japonesas no Brasil"), com sede em São Paulo; 10)/11) "Hinomaru 
Kai" e "Hakko Kai", respectivamente ("Associação Esfera Solar") ("bandeira japonesa") e 
("Associação Harmonia"), com atuação em Marília; 12) "Sei Aikoku Nippon-jin Kai" ("As
sociação dos Verdadeiros Patriotas Japoneses"), com sede em São Paulo; 13) "Seinen 
Doschi Kai" ("Associação dos Jovens Camaradas"), com sede em Mogi das Cruzes; 14) 
"Haku Ryu Kai" ("Associação do Dragão Branco"), localizada em Votuporanga (Nota de 
Miranda: em 1901, no Japão, foi formada uma associação imperialista, "Kokuryu Kai" 
("Associação do Dragão Preto"), que colaborou para mobilizar ideológica e praticamente 
o povo japonês para as guerras imperialistas, na China e no Pacífico); 15) "Sei Aikoku 
Dan" ("Grupo dos Verdadeiros Patriotas"), com sede em São Paulo, e 16) "Shirohato Kai" 
("Associação da Pomba Branca"), dependente da seita religiosa japonesa Seicho-no-Ie 
("Lar que Progride"), localizada em Martinópolis (Miranda, 1948, p. 203-204). 
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Kikkawa" (Arquivo do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, 
n° 5546). Durante alguns anos, ele se dedicou ao cultivo de algodão 
em Rancharia e, ao mesmo tempo, ocupou o cargo de presidente da 
Federação das Associações Japonesas de Rancharia.2 Durante a guer
ra, porém, em busca de melhores condições de educação dos filhos, 
deslocou-se para a cidade de São Paulo, onde se dedicou à tinturaria, 
como muitos japoneses dessa época que se mudavam para a cidade 
grande, sem muito capital para negócios, e logo se tornou, também, 
presidente da Liga das Tinturarias Japonesas de São Paulo (Neves, 
1960, p. 103). Era também um bom recitador do drama nô (um dos 
teatros tradicionais japoneses) e reunia os amigos do mesmo gosto em 
sua casa. 

Assim, centralizando-se em Kikkawa, formavam-se alguns gru
pos informais em São Paulo, mesmo durante a guerra, quando eram 
proibidas as reuniões de japoneses. 

No dia 11 de fevereiro de 1942, Kikkawa havia reunido os ami
gos em sua casa para comemorar o Kigensetsu (o aniversário de as
censão do Imperador Jinmu, primeiro imperador da família real na 
história mitológica japonesa). Nessa ocasião, teria dito que "no tempo 
de guerra, o único jeito de mostrar nossa fidelidade à pátria é cumprir 
com as obrigações dos súditos do trono". E propôs o movimento de 
"cumprimento das obrigações do povo japonês" (Jornal Paulista, 1956, 
p. 9). Ele teria dito, também, que seu desejo de tornar a pertencer ao 
Exército Militar Japonês havia aumentado quando o Japão entrou na 
guerra contra a China e, mais tarde, quando começou a Guerra no 
Pacífico com os E.U.A. (Maeyama, 1982, p. 142). No folheto de "idéia 
de Kikkawa", de outubro de 1944 (item 8), pode-se ver o motivo e a 
situação pelos quais ele e outros ex-militares japoneses criaram o mo
vimento de reorganização social dos japoneses no Brasil, com o objeti
vo de orientá-los: 

2 Estas informações foram obtidas na ocasião da entrevista em 18/05/1981, com um japo
nês que viajara junto com ele para o Brasil e que atualmente reside em Rancharia. Nesta 
oportunidade, ele relatou também que: "por seu antigo título de tenente-coronel, ele se 
tornara chefe de turma dos imigrantes japoneses no navio e, também, ocupou o cargo de 
presidente da Federação". Estas palavras mostram a atitude de consideração dos japone
ses do Brasil, em relação aos militares do Império Japonês. 
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"Atualmente a desordem entre os japoneses cresceu de maneira tão 
indecorosa que nem se pode olhar. Aumentou muito o número daque
les que não se preocupam com o resultado desfavorável à pátria e dos 
que só pensam em enriquecer. Tenho ouvido dizer que há japoneses 
que falam impetuosamente que 'não se importam que o Japão perca a 
guerra' ou se 'se atreveriam a revoltar-se contra o Imperador' e, frente a 
isso, senti uma enorme preocupação com o futuro dos japoneses no 
Brasil. Pode-se dizer que, da noite para o dia, uma experiência de mais 
de dez anos se perdeu. 
(Então, ele busca as causas disso) 
O embaixador e os cônsules que deveriam ser os líderes supremos dos 
japoneses no Brasil, deveriam ter mostrado, no momento do rompi
mento das relações diplomáticas entre os dois países, atitudes concretas 
de conduta, durante o tempo de guerra, aos conterrâneos nesse país, 
ter-lhes dado uma orientação adequada para superar a opressão e a 
dificuldade que poderiam advir, ter indicado as atitudes que os japone
ses, que ficaram em situação equívoca, não deveriam tomar, nesse tem
po de guerra, enfim, com tudo isso, deveriam ter direcionado os japo
neses para algurá destino. Porém, quando eles receberam a ordem de 
repatriamento, aproveitando a oportunidade, retornaram sem demora 
ao Japão, praticamente fugindo, valendo-se da convenção diplomática 
internacional e deixando apenas um comunicado abstrato aos japone
ses no Brasil, sem dar indicações de atitudes a tomar durante a guerra 
ou sequer de assistência. Enquanto que na frente de batalha todos os 
soldados japoneses tomaram armas de ataque e os 100 milhões de 
compatriotas, na frente doméstica de guerra, estão tentando superar a 
dificuldade nacional, com espírito de pelotão especial de ataque, o que 
eles (os diplomatas), que voltaram fugidos, deixando os 'filhos gera
dos', estariam pensando dos conterrâneos no Brasil? Se eles fossem 
verdadeiros cavalheiros, ao receberem a ordem de repatriamento, teri
am pedido demissão e ficado com os 300 mil conterrâneos no Brasil, 
como simples imigrantes, e permaneceriam com eles na vida e na mor
te. E, no caso de não poderem fazer isso, deveriam se suicidar sem 
hesitação. 
Eles deveriam saber que uma das razões pelas quais tiveram tratamento 
especial, títulos e posições elevadas, era porque deveriam responder a 
graça imperial, sacrificando a vida, quando ocorresse um fato grave, e 
não pelo privilégio de suas carreiras. Isto que dizer que eles deveriam 
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saber que os imigrantes não foram enviados para servir aos 300 mil 
compatriotas. 
E, também, o que os representantes no Brasil da Bratac, K.K.K.K., Tozan, 
Tomen e Brazcot, que até então tinham tomado a liderança como mem
bros da 'classe dominante' dos conterrâneos no Brasil, estariam fazen
do agora? Não quero ser atrevido e nem estou desejando provocar 
tumultos, mas não ouvi mais dizer que os elementos dessa 'classe domi
nante' tivessem tomado alguma atitude de orientação, desde a defla
gração da guerra. Além disso, eles já não deveriam ter mostrado algu
ma orientação adequada aos japoneses no Brasil, em relação aos pro
blemas do mentol e da seda? Não posso deixar de escarnecer da ig
norância e da ingenuidade de um senhor que ao tomar conhecimento 
sobre o uso assombroso do mentol, tentou saber da atitude do governo 
japonês sobre o assunto, pois, nessa atual circunstância, como seria 
possível ao governo da Mãe-Pátria examinar esta questão e dar orienta
ção (aos japoneses no Brasil)? (...) Por isso, os elementos considerados 
como líderes dos japoneses no Brasil deveriam deixar de lado o rancor 
pessoal e se tornarem um só para examinar e estudar o problema do 
mentol e da seda e dar uma orientação aos japoneses no Brasil. Se com 
isso provocassem o ódio do povo brasileiro, a demissão das empresas 
(onde trabalhavam) por excesso de insolência e a prisão pela autorida
de brasileira por desafiá-la, não estariam obtendo a satisfação completa 
como homem japonês? (...) Se por irreflexão ou comodidade tomarem 
atitude derivada do 'princípio de evitar problemas' e impedirem a ação 
de jovens japoneses capazes, pode-se dizer que eles seriam inferiores a 
um simples jovem do interior. A razão de ter me referido aqui a jovens 
do interior é que um tal de Takasugui e um tal de Fukuma, que estavam 
conosco e se tornaram adultos no Brasil, até mesmo eles, começariam 
a agir corajosamente para corrigir as atitudes dos japoneses no Brasil, 
lamentando o problema do mentol e da seda." (Tradução e parênteses, 
da autora) 

Resumindo o que Kikkawa explanou sobre a rejeição ao "princí
pio de evitar problemas", pode-se entender que essa atitude dos líde
res japoneses era vista no Japão, na época anterior à guerra, como um 
comportamento adequado para se viver bem na sociedade, porém, 
com as mudanças na sociedade japonesa, esse tipo de atitude tornou-
se um costume arcaico. 
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Assim, ele identificou as causas da desordem na sociedade japo
nesa no Brasil, ou seja, a irresponsabilidade e a inércia das atitudes dos 
ex-líderes e orientou os japoneses dizendo para não se dedicarem in
tensivamente às atividades de produção de mentol e de seda, durante 
a guerra, e para que regressassem à Mãe-Pátria ou reemigrassem para 
o 'Esfera da Co-Prosperidade da Grande Ásia Oriental', depois da guer
ra. Porém, estando ele ciente de que a saída de todos os japoneses do 
Brasil seria impossível, calculou que, no máximo 50% e no mínimo de 
30 a 40% dos japoneses teriam de ficar no Brasil e, nesse caso, o Japão 
deveria dar-lhes todo o apoio necessário para poderem viver como 
"japoneses" no Brasil, pois, por sua análise, não havia possibilidade 
de derrota do Japão. 

Assim, ele apontou a destruição da "estrutura social dos japone
ses no Brasil" e a perda da liderança dos ex-líderes que ficaram nesse 
país, e começou uma atividade de orientação, consciente da necessi
dade de assumir essa liderança em lugar dos ex-líderes japoneses. Po
rém, a organização de todos os japoneses numa associação, por causa 
da guerra era considerada uma atividade ilegal na sociedade brasilei
ra. Para se começar a organização de uma associação secreta contra o 
poder nacional brasileiro, era preciso uma motivação muito forte, en
contrada na difusão da "Teoria de Traição à pátria pelo cultivo de nor
teia e pela sericultura" (Maeyama, 1982, p. 144-145). 

Baseando-se em dados primários sobre a Shindo Renmei, 
coletados incidentalmente em 1952, quando ainda continuava o pro
blema dessa associação, ou seja, o antagonismo intra-grupal na socie
dade japonesa no Brasil, Takagui escreveu um livro intitulado Kyoshin 
(Fanatismo), como reflexo de uma inquietação dos imigrantes japone
ses no Brasil. Neste livro, ele relata o processo de organização de uma 
associação pelos ex-militares japoneses baseada na teoria de traição à 
pátria. O depoimento de Kiyoo Yamauchi, ex-militar japonês, tintureiro 
em São Paulo, naquele tempo, e um dos fundadores da Shindo Renmei, 
aparece no livro da seguinte forma: 

"(...) os que cultivavam hortelã eram quase todos japoneses e o cultivo 
de hortelã se desenvolveu muito na região da Alta Sorocabana. Por 
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outro lado, na região da Alta Paulista muitos japoneses dedicaram-se à 

sericultura. Então, uma revista japonesa que relatava que a sericultura 

era uma atividade econômica proveitosa aos países inimigos do Japão 

foi-me enviada de Marília. E pouco mais tarde, também, foi-me envia

do um folheto de explicação do uso de mentol elaborado pelo Dr. Sentaro 

Takaoka. Com isso, eu e Kikkawa achamos que não podíamos deixar os 

japoneses continuarem a dedicar-se às atividades econômicas proveito

sas aos países inimigos. Eu, Kikkawa e Wakiyama fomos, nós três, cole

gas de turma do n° 13 ano da Academia do Exército Militar. (...) Tendo 

falado com Kikkawa, fiz um folheto dizendo que seria melhor os japo

neses não se dedicarem ativamente às atividades econômicas proveito

sas aos países inimigos e distribuí as cópias aos japoneses. Não pude

mos insistir que não se dedicassem, pois eram atividades agrícolas nor

mais brasileiras. Por isso, apenas insistimos que seria melhor os japone

ses manterem alguma distância das atividades econômicas proveitosas 

aos países inimigos. Por causa disso, (...) Kikkawa foi levado à polícia 

brasileira para interrogatório. Isso aconteceu depois das "mortes de ja

poneses por honra" na batalha da Ilha de Saipan, em agosto de 1944. 

Naquele tempo, eu fui a Marília, para realizar uma palestra junto com 

dois ou três jovens. Como não podíamos fazer a palestra publicamente, 

fi-la numa das casas de família japonesa, cujo nome era Honda, depois 

das dez horas da noite, quando a maioria das pessoas já estava na 

cama, reunindo alguns simpatizantes. Nessa ocasião, conheci um japo

nês chamado Oba (...). Mais tarde, ele teria provocado incêndios, insti

gando sete ou oito jovens japoneses.(...) Eu pensei que os japoneses 

deixariam de dedicar-se rigorosamente às atividades econômicas pro

veitosas aos países inimigos. Como era difícil de impedi-las, sem muitos 

companheiros para ajudar, escrevi uma carta de proposta de fundação 

de uma associação. Quando falei sobre isso a Wakiyama, ele me apoiou. 

Depois, levei a idéia a Kikkawa e ele disse: "Boa idéia! Vão em frente!" 

Então, fiquei tão contente que conversei logo com Wakiyama sobre o 

nome da associação. (...) Denominamo-la Kôdôsha. (...) Assim, foi cons

tituída a organização da Kõdõsha, porém não havia associados. Devi

do à opressão rigorosa aos japoneses pela autoridade brasileira, no tempo 

de guerra, era difícil recrutar simpatizantes. (...) Decidimos, então, fun

dar uma casa atacadista e mandar mascates para o interior. Com isso, 

pretendíamos enviar moços confidentes como mascates para o interior 

e conseguir simpatizantes. Não tínhamos nenhum recurso financeiro para 



142 CHIYOKO MITA 

iniciar as atividades, porém havia, na região da Alta Paulista, um japo
nês que nos apoiava e que nos doou 30 contos. (...) Aproveitando esta 
doação, (...) abrimos uma loja. (...) Denominamo-la "Casa Paulista". 
(...) Tendo-a como base, começamos a recrutar simpatizantes no inte
rior." (Takagui, 1978, p. 144-149). 

Assim, uma associação secreta japonesa, cuja principal finalida
de era impedir os japoneses de se dedicarem às atividades econômicas 
proveitosas aos países inimigos, e com o objetivo de possibilitar-lhes 
viver como "japoneses" na sociedade brasileira no tempo de guerra, 
começou sua atividade e conseguiu simpatizantes na Região da Alta 
Paulista, principalmente em Marília, onde se desenvolvia uma grande 
coletividade japonesa e uma grande atividade serícola, além de Alian
ça e de Bastos. 

Em Marília, nessa época, teria sido organizada uma das associa
ções japonesas secretas que deu origem, posteriormente, a "Shindo 
Renmei" (Liga do Caminho dos Súditos), segundo Neves, que se encar
regou da defesa dos membros da "Shindo Renmei", mais tarde, como 
seu advogado, no processo jurídico. Neves sugere que essa associação 
seria a associação materna da "Shindo Renmei", citando um artigo do 
Diário de São Paulo, do dia 04/04/1946, em que se lê o seguinte: 

"A história da 'Shindo Renmei', se for escrita um dia, será iniciada em 
1942, evidentemente, quando, reunidos secretamente nos principais cen
tros nipônicos de Marília, Pompéia, Tupã e Bastos, filhos do Império do 
Sol Nascente, vigiados que estavam pela nossa polícia, resolveram for
mar um movimento de resistência à campanha que sofriam por serem 
nossos inimigos, instando, também, contra o afastamento do seio da 
sua coletividade, dos 'niseis' e 'sanseis' nipo-brasileiros que, intimados 
pelos pais, eram obrigados a cultuar os deuses japoneses e reverenciar 
o hoje ex-divino Hiroito. Realmente, a "Shindo Renmei' nasceu em Ma
rília, num hotel, o hotel 'Sawaya', que se localiza na avenida Brasil, 
daquela cidade, durante uma impressionante reunião permitida pela 
tolerância incompreensível de um delegado, mas não terminada por
que o povo mariliense - o Brasil fora abalado, justamente naquele dia, 
com a notícia de que 5 navios nossos haviam sido afundados - resolveu 



BASTOS: UMA COMUNIDADE ÉTNICA JAPONESA NO BRASIL 143

impedi-la. O que aconteceu, naquele dia, na próspera cidade da alta-

paulista, foi uma demonstração eloqüente de repúdio às manobras 'quin-

ta-colunistas' que os nipões iniciavam. Marília foi a primeira cidade a 

sofrer as conseqüências de um 'câmbio-negro' perfeitamente organiza

do, destinado a abater o moral dos nacionais. O comércio, na sua gran

de maioria em mãos dos japoneses, passou a sonegar as mercadorias 

essenciais à alimentação diária. A 'Cidade menina' do sertão da alta-

paulista viveu, assim, dias angustiosos de dificuldades. O sal e o óleo de 

caroço de algodão só eram encontrados em estabelecimentos perten

centes aos orientais - que os mantinham em estoque sonegados - por 

preços mais altos que os tabelados. Enquanto isso, elementos ligados 

por interesses, os mais diversos, à colônia nipônica - são 200.000 japo

neses em toda a alta-paulista - faziam a campanha contra a entrada do 

Brasil na guerra, enaltecendo o Japão como uma nação contra a qual 

jamais deveríamos lutar. Comícios realizados por brasileiros sucederam-

se. A reação contra esse estado de coisas, por parte dos nacionais, foi 

de tamanho vulto que o delegado de polícia daquela ocasião, senhor 

Pahin Ponto, não titubeou, tal a revolta popular, para evitar que casas 

comerciais japonesas fossem depredadas, em mandar buscar, em Bau

ru, 40 soldados da Força Policial que, para manter a ordem, policiaram 

a cidade durante dois dias e duas noites, de fuzis embalados. Nasceu, 

dissemos, no hotel 'Sawaya', a 'Liga do caminho dos súditos'. Uma 

grande festa, promovida a pretexto de casamento de um 'nisei', marcou 

o início das suas atividades. Cerca de 200 nipônicos, devidamente pro

tegidos pela polícia, banquetearam-se num dos ágapes mais ricos que a 

rica Marília já assistiu. O banquete, no entanto, foi desfeito por um gru

po de brasileiros, à frente dos quais colocaram-se as figuras mais repre

sentativas da cidade, impedindo que afronta aos nossos mortos, náu

fragos dos navios torpedos, traiçoeiramente, pelos alemães, se verifi

casse com a orgia regada a 'sake' e enfeitada por 'gheisas' (sic.) de 

crisântemos artificiais. Reunidos na avenida 10 de Novembro, cerca de 

200 brasileiros foram até o hotel 'Sawaya', de onde expulsaram todos 

quanto debaixo de uma bandeira nipônica e com a presença de Hiroito 

- cujo retrato foi rasgado pelos organizadores do protesto - organiza

vam a 'Shindo Renmei'". (Neves, 1960, p. 41-42) 

Segundo o livro de memória de Handa, no dia 18 de agosto de 
1942, foi realizado um comício contra os "países do Eixo" na Praça da 
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Sé, organizado principalmente pelos estudantes universitários, por causa 
dos 5 navios brasileiros que haviam sido afundados na costa de Natal, 
dois ou três dias antes dessa data. 

Não se pode saber qual tipo de associação de japoneses foi 
fundada em Marília e com que nome. Segundo este artigo, porém, 
pode-se supor, com grande possibilidade, que Kôdôsha presidida por 
Junji Kikkawa estava incorporando as associações secretas japone
sas, formadas no interior dos Estados de São Paulo e do Paraná e/ou 
seus simpatizantes, através da deflagração de um movimento para 
impedir as atividades econômicas proveitosas aos países inimigos. 
Entre estas associações incorporadas à Kôdôsha havia uma, fundada 
em Marília, onde posteriormente se concentrariam japoneses do "gru
po vitorista".3 De fato, os incêndios nos ranchos de bicho-da-seda e 
os danos às produções de hortelã, nas regiões da Alta Sorocabana e 
Alta Paulista, citadas anteriormente, começaram a acontecer depois 
da fundação de Kôdôsha e daquela associação em Marília. Pode-se 
conceber que alguns desses acontecimentos foram provocados pelos 
membros das associações secretas e/ou pequenos grupos relaciona
dos direta ou indiretamente com o grupo de Kikkawa ou com a 
Kôdôsha. 

Em 1943, Kikkawa esteve em contato com uma associação 
secreta chamada Aikoku Sekiseidan, cujo chefe era Tomesada 
Matsusaki (Neves, 1960, p. 357-358), e em setembro de 1944, 
Kikkawa foi preso com base nas confissões dos membros de uma 
associação secreta japonesa chamada Sekiseidan (Takagui, 1978, 
p. 145 et ai.). O próprio Kikkawa declarou que ele fora "chefe de 
uma organização de sabotagem que funcionou no Paraná, durante 
grande parte da guerra" (Neves, 1960, p. 101 ).4 

3 Posteriormente, em abril de 1946, quando a sede da "Shindo Renmei", em Marília, foi 
investigada pela polícia brasileira, ela contava com doze mil associados e era a maior de 
todas as filiais dessa associação japonesa (Neves, 1960, p. 39). 

4 O autor, porém, destes atos posteriores de sabotagens e de terror, fora Seiichi Tomari, que 
para realizá-los liderou os moços japoneses simpatizantes. (Neves, 1960, p. 315 e Maeyama, 
1982, p. 164). 
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||) A DERROTA DO JAPÃO E A SHINDO RENMEI 

A Kôdôsha, fundada com a finalidade de mostrar, durante a guer
ra, "a melhor linha de conduta" dos japoneses no Brasil, segundo o 
relato de Kiyoo Yamauchi, trocou seu nome para Shindo Renmei, ao 
final da guerra (Takagui, 1978, p. 150),5 porém, a data da fundação 
da Shindo Renmei, propriamente dita, não está clara.6 É certo que 
Ryotaro Negoro, o segundo líder mais importante da Shindo Renmei, 
e um de seus diretores executivos, tenha declarado posteriormente 
que a Shindo Renmei foi fundada no dia 22 de julho de 1945, em 
Marília. Seu depoimento foi tão determinado como se vê no seguinte 
trecho: 

"(...) a 'Shindo Renmei' foi fundada em Marília, em 22 de julho de 

1945, e os fundadores são Masanobu Sato, Seichi Tomari, Sakuso 

Sawashima (não teria confundido com Kawashima?), Kanzi Aoki, 

Ryotaro Negoro, Kiyoo Yamauchi, Tetsu Kubo e Junji Kikkawa, além de 

outros, em número de 80; no início de setembro a sociedade foi 

transferida para esta capital, ficando com duas sedes: a casa do decla-

rante é a residência de Seichi Tomari; (...) o capitão Kiyoo Yamauchi 

desligou-se da sociedade em setembro, para organizar a "Zaihaku (Zaigo) 

Gunjin Kai"; a "Shindo Renmei" conta com, aproximadamente 20.000 

associados; até outubro nada era cobrado dos associados, mas a partir 

daquela data passou-se a cobrar Cr$ 2,00 mensais; a sociedade confec

cionou para os associados cerca de 8 jornaizinhos, com 2 ou 3 páginas 

cada um e que eram remetidos para os associados da Capital e interior, 

periodicamente; (...) (Neves, 1960, p. 176, parênteses da autora). 

O motivo da troca do nome não é claro, mas pela explicação de Kiyoo Yamauchi, o nome 
de Kôdôsha já não estava se ajustando ao sentimento dos japoneses do interior, dessa 
época. 
Há controvérsia quanto à data da fundação da Shindo Renmei. Por exemplo, Handa 
indica 22 de julho de 1944, o dia do lançamento do seu manifesto (Handa, 1978, p. 5). O 
Jornal Paulista e Koyama assinalam o dia 23 de setembro de 1945, quando Kôdôsha 
cindiu-se em dois grupos: Shindo Renmei e Zaigô Gunjinkai - Associação de Ex-militares 
Japoneses no Brasil (O Jornal Paulista, 1956, p. 9, Koyama, 1949, p. 432). Willems e 
Saito explicam que a "Shindo Renmei foi concebida em outubro de 1944 e posta a fun
cionar em 1945" (Willems e Saito, 1947, p. 143). 
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Posteriormente, Kikkawa, também, chamou Marflia de terra de 
origem da Shindo Renmei, em carta datada do dia 11 de janeiro de 
1946 e dirigida a cada uma das filiais da região da Alta Paulista, dando 
conhecimento sobre a Reunião da Shindo Renmei realizada na filial de 
Lucélia, em 19/01/1946. Porém, não se pode saber se ele se refere ao 
acontecimento de 1942 ou ao de julho de 1945, em Marflia. No entanto, 
no mesmo dia referido por Negoro em seu depoimento, foram publica
dos os folhetos do "Manifesto da Shindo Renmei", "Zaihaku Doho Shi-
do-Hoshin Yoko" (Princípios de Orientação dos Japoneses no Brasil), 
"Sistema de Funcionamento da Sede Central da Shindo Renmei" e "Sis
tema de Funcionamento das Filiais da Shindo Renmei". Assim, foi fun
dada uma associação japonesa em nível nacional, deixando de ser local. 
Portanto, pode-se supor que nesta data a Kõdõsha e/ou a associação 
organizada em Marflia em 1942 passaram (ou passou) a mudar seu ca
ráter, pois, a essa altura, o desenrolar da guerra no Pacífico fazia prever a 
derrota do Japão. Por outro lado, os boatos das vitórias japonesas nas 
batalhas estavam se difundindo bastante entre os japoneses no Brasil. 

Nessa época, o mundo mental dos japoneses no Brasil, isto é, "o 
continuar a viver como raça japonesa na sociedade brasileira", come
çou a se desfazer. O movimento para impedir as atividades econômicas 
proveitosas aos países inimigos do Japão precisava tomar outro rumo e 
a associação secreta fundada em Marflia ou em São Paulo tornou-se o 
"grupo vitorista", com caráter "milenarista". O movimento que havia 
aplicado o "castigo divino" aos "não-japoneses", isto é, a uma parte dos 
japoneses no Brasil, orientou-se para o estabelecimento da "grande vitó
ria do Japão", para "impedir que todos eles se tornassem 'não-japone
ses'" (Maeyama, 1982, p. 206). Assim, foi estabelecida a Shindo Renmei, 
a associação do "grupo vitorista" entre os japoneses no Brasil. 

III) SEU MANIFESTO E SUA ORGANIZAÇÃO 

Na sociedade japonesa no Brasil, os boatos da vitória do Japão 
com "a derrota completa das nações aliadas" e "a rendição incondi
cional" das mesmas apareceram depois do anúncio da derrota com-
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pleta e da rendição incondicional do Japão. Isto quer dizer que estes 
boatos apareceram depois que os japoneses no Brasil já tinham se tor
nado "derrotados". Para os "derrotados viverem como raça japonesa 
no Brasil" não havia outro meio se não acreditar na "vitória do Japão 
na guerra" (Maeyama, 1982, p. 197). 

Pode-se dizer que o culto ao Imperador, pelo qual os japoneses 
no Brasil formavam mental e socialmente uma espécie de domínio 
Japonês encravado no Brasil, na época anterior à guerra, tinha um 
traço muito religioso (Ibid.). A sociedade minoritária dos japoneses no 
Brasil havia perdido muitas de suas organizações sociais pelas políticas 
assimilacionistas de Vargas e pelo início da guerra no Pacífico. Até en
tão, essa sociedade, com seu domínio ou esfera de ação particular no 
Brasil, podia manter uma estrutura social vinculada ao Japão e ao Im
perador através de "Gosanke", que coincidia com o culto ao Impera
dor pelos japoneses no Brasil. Com as perdas das estruturas, porém, 
formou-se um hiato entre a estrutura social fragmentada e o mundo 
mental dos japoneses. "Gosanke", associações, jornais e escolas desa
pareceram repentinamente da sociedade japonesa no Brasil. O "espíri
to japonês" e/ou o culto do Imperador, porém, continuava a viver no 
mundo mental de cada um. Sua organização social foi oprimida pela 
sociedade brasileira, por ser uma sociedade minoritária, mas a educa
ção e o culto ao Imperador eram realizados em casa de cada família 
japonesa e continuavam a sobreviver. A opressão não havia levado à 
destruição o mundo mental dos japoneses. Contudo, quando o país do 
"gaijin" derrotou o Japão, quando o Divino Imperador Hiroito se tor
nou "um simples mortal" e o Japão, o País do Divino, passou a obede
cer a McArthur (um "keto" - termo depreciativo usado pelos japoneses 
para ser referir a um estrangeiro e que literalmente significa "estrangei
ro peludo"), este mundo, pela primeira vez, começou a desmoronar 
(Ibid., p. 197-198). 

O princípio de orientação dos japoneses no Brasil adotado pela 
Shindo Renmei era o "espírito de Kikkawa".7 Sua idéia foi desenvolvi-

7 Referido na Circular da Sede Central da Shindo Renmei para os chefes das filiais, do dia 
20/11/1945, e no Relatório da Reunião da Região da Alta Paulista, realizada em Lucélia, 
com data de 20/01/1946. 
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da baseando-se em "Shindo Jissen no Michi" (Caminho da Realização 
do Súdito), elaborado pelo governo Konoe e seu modelo concreto foi 
Taisei-Yoku-San-Kai (uma espécie de organização para integrar todos 
os japoneses, fundada pelo primeiro ministro japonês no dia 12/10/ 
1940). Isto era muito natural para uma associação que pretendia de
senvolver o movimento de recolocação dos "derrotados" no lugar dos 
"vencedores" e dos "não-japoneses" no de "japoneses". Na assem
bléia de fundação da Shindo Renmei, realizada pouco antes da derro
ta do Japão, foi distribuído o seguinte manifesto: 

"Os Princípios de Shindo Renmei 
1. Nós somos súditos do Grande Império Nipônico. Nós, os japoneses 
residentes no Brasil, devemos cultivar o Espírito Japonês mantendo vivo 
o orgulho de sermos súditos imperiais. Para isso, necessário se torna 
praticarmos as seguintes virtudes herdadas dos nossos ancestrais: aca
tar a virtude moral, ser diligente, paciente e suficientemente corajoso 
para servir à pátria. 

2. Nós colaboramos para a construção da Grande Ásia Oriental. Como 
japoneses residentes no Brasil, o nosso meio de colaborar para a for
mação da Grande Ásia Oriental consiste em adaptar a esse objetivo o 
nosso sistema de educação, isto é, fomentar o culto do shintoísmo, 
melhorar o desenvolvimento físico e esforçar-nos por ministrar a língua 
japonesa aos nossos filhos para que estes sejam aperfeiçoados como 
filhos do Imperador e, sobretudo, não poupar esforços na educação 
espiritual dos adultos." (Willems e Saito, 1947, p. 144). 

Pode-se julgar, pelo manifesto, que a declaração "nós somos súditos do 
Grande Império Nipônico" significava que os japoneses no Brasil já 
não estavam "sendo japoneses"; a falta de esperança de vida no Brasil 
era razão para colaborar com a construção da Grande Ásia Oriental e 
aconselhar a necessidade de educação para corresponder à constru
ção da Grande Ásia Oriental, pois a educação recebida no Brasil já 
não servia para que se tornassem "filhos do Imperador". As orienta
ções concretas para efetivar estes princípios podem ser vistas no 
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"Zaihaku Doho Shido Hoshin Yoko" (Os Princípios para a Orientação 
dos Japoneses no Brasil): 

"1. Difusão e aperfeiçoamento do Espírito Japonês. 
a) Culto aos Deuses e Antepassados (Shintoísmo). Para isso devem 

celebrar cerimônias, praticar o culto na vida cotidiana e em caso de 
festas coletivas fazer uma reverência profunda para o oriente. (Isto 
é, em direção ao Palácio Imperial). 

b) Ensino de língua japonesa. 
c) Prática de "budo", i.e, "jiu-jitzu", esgrima, "jiu-ken-jitu", exercício 

com o arco, "sumo", etc. 
d) Cursos populares: Espírito de "tonari-gumi" ou seja, sistema de orien

tação celular dos vizinhos, adotados no Japão. 

2. Adoção de Nova Ordem do Japão (Organização). 
a) Secretaria, Contabilidade, Investigações, Documentação, Informa

ções (Principalmente sobre prejuízos sofridos durante a guerra). 
b) Ação: portar-se, com prudência, segundo as ordens da sede. 
c) Comunicação: em português ou japonês. 
d) Diversão*: cinema, música, etc." 
(Willems e Saito, 1947, p. 144, * embora nessa obra esteja escrito dire
ção, nos documentos do DOPS em japonês está escrito diversão). 

A associação organizou-se administrativamente, para cumprir estas 
orientações, na sede central (ver Figuras 7 e 8). 

Assim, a partir de outubro de 1945, foram ativamente fundadas 
suas filiais no interior e a Shindo Renmei, uma associação japonesa 
local, foi se desenvolvendo rapidamente e abrangendo toda a socieda
de japonesa no Brasil. 

IV) O MOVIMENTO DE REGRESSO AO ÜAPÁO 

O boato da vitória do Japão difundiu-se no interior dos Estados 
de São Paulo e Paraná, do dia 15 ao fim do mês de agosto e, no come
ço de setembro, começaram a correr os rumores de "chegada de Mis-
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são Militar Japonesa" e de repatriamento completo de japoneses do 
Brasil. Segundo Maeyama, o primeiro movimento de repatriamento 
dos japoneses, depois da guerra, começou no dia 30 de agosto e o 
boato da vinda da missão japonesa se difundiu a partir do dia 8 de 
setembro, com base em um diário de um dos ex-líderes japoneses da 
época (Maeyama, 1982, p. 211-212). No livro de memória de Handa 
pode-se ler o seguinte: 

"No dia 2 de setembro, às 10h30, da manhã, quando chegou um tele
grama dizendo que foi assinado um tratado de rendição do Japão, no 
Couraçado Norte-americano 'Missouri', a central de boatos de Pinhei
ros divulgou aos japoneses em geral uma circular dizendo que 'os com
patriotas no Brasil devem fazer preparativos de boas-vindas con
feccionando bandeira nacional japonesa, pois num futuro próximo vai 
chegar ao Brasil, uma missão japonesa para anunciar a vitoria japone
sa'. Logo chegou do interior a notícia de que foi esgotado o estoque de 
tecido branco para fazer a bandeira japonesa. (...). Dizia-se que, em 
São Paulo, havia muitos japoneses que tinham bandeiras japonesas; 
que o avião do Japão teria chegado e depois que a chegada desta foi 
adiada por uma semana. Muitos japoneses do interior vieram para São 
Paulo a fim de recepcionar a missão japonesa, ou pelo menos, tentar 
ver o avião japonês, e lotaram os hotéis e casas de amigos e conheci
dos. A quantidade desses japoneses vindos do interior foi estimada em 
cerca de dois mil" (Handa, 1970, p. 649-650). 

Foi dito inicialmente que a data de chegada da missão japonesa 
seria no dia 11 de setembro. Quando se aproximou esta data, foi adia
da para dia 15, depois para 21 e, ainda mais uma vez, para dia 24, às 
3h30 da tarde. Era preciso arranjar, entre os japoneses no Brasil, uma 
entidade para recepcionar a missão japonesa. Então, a Shindo Renmei, 
que se considerava durante a guerra como centro mental e social dos 
japoneses no Brasil, substituindo os diplomatas japoneses "fugidos", 
organizou uma comissão para recepcionar a missão japonesa.8 Come
çou a recolher mensalidade dos associados de cada filial com o objeti-

8 Os motivos da organização da comissão podem ser vistos no relato de Kiyoo Yamauchi, 
no livro de Takagui (p. 155). Na ocasião da organização da comissão, Yamauchi deixou a 
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vo de constituir um fundo e, ao mesmo tempo, intensificou as ativida
des com a finalidade de estabelecer muitas filiais no interior e ampliar a 
sua rede de organização. Assim, tendo como justificativa os preparati
vos para uma recepção da missão japonesa, foi levada adiante a orga
nização interna do "grupo vitorista". 

Por volta do dia 11 de setembro, muitos japoneses do interior se 
reuniram em São Paulo, com intuito de recepcionar a missão japonesa, 
trazendo junto ao coração a bandeira japonesa. Ainda que não se con
cretizassem as previsões de chegada e fossem "adiadas" por algumas 
vezes, esses japoneses não desanimaram, nem tão cedo voltaram ao 
interior, e essa aglomeração anormal foi se tornando visível nas ruas 
de São Paulo.9 

Koyama descreve esse comportamento: 

"Divulgou-se uma notícia pelo 'grupo vitorista' de que no dia 24 de 

setembro, às 3h30 da tarde, iria chegar uma esquadra japonesa com 16 

navios, no Porto de Santos. Nesse dia, muitos japoneses desceram ao 

Porto de Santos de trem. Então, foi divulgado que a esquadra japonesa 

aportaria no Rio de Janeiro, ao invés de Santos. Por isso, houve muitos 

japoneses eufóricos dirigindo-se ao Porto do Rio de Janeiro, no trem da 

Central." (Koyama, 1949, p. 216). 

Shindo Renmei e fundou "Zaihaku Zaigô Gunjin Kai" (Associação de Ex-Militares Japo
neses no Brasil). Ele tinha a intenção de fundar, também, uma associação que represen
tasse todos os japoneses no Brasil, pois numa parte do manifesto dessa associação de ex-
militares, estabelecido no dia 17/09/1945, pode-se ler o seguinte: "Realizar a união de 
todos os japoneses do Brasil; prometer fidelidade à Sua Majestade o Imperador do Japão; 
cumprir a função de controle dos japoneses no Brasil, em substituição aos oficiais gover
namentais que devem chegar no futuro" (Jornal Paulista, 1956, p. 16). 

9 O Sr. H. N. escreve em seu diário: "Io de setembro de 1945. Segundo o anúncio do 
Japão, de manhã, serão enviados dois mil oficiais governamentais japoneses para o Bra
sil. O avião japonês vai chegar ao Brasil (no aeroporto de Congonhas). O Presidente 
Getúlio admitiu que todos os japoneses no Brasil preparassem a bandeira nacional. A 
Marinha de Guerra Japonesa chegou sem problemas nas Ilhas do Havaí, no dia 28. (...) 
Os japoneses estão em tal estado de euforia que nem conseguem trabalhar, desejando 
que a missão japonesa chegue ainda que um dia mais cedo. Eu também, como um deles, 
não consigo dormir até depois da meia-noite". Escreve ainda, mais tarde: "8 de setembro. 
De noite, eu e minha esposa fizemos uma bandeira japonesa". 
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Diziam-se que os que tiveram a "crença" (ou fé, no sentido reli
gioso) puderam "ver a esquadra japonesa" e "perceberam a sua che
gada" na costa brasileira, embora não pudessem realmente vê-la. Se 
tivessem "crença", ou seja, "espírito justo", era possível que ouvissem 
o "anúncio da grande vitória do Japão", pela transmissão radiofônica 
e percebessem a "chegada da esquadra japonesa", ao longe, na linha 
do horizonte. Assim, pois, consideravam os que não a "vissem" ou não 
a "percebessem" como aqueles que já haviam perdido o "coração ja
ponês". No diário do sr. H. N., desse tempo, também se pode ler: "Dia 
11 de setembro, (...) é tão estupeficante que nem dá para falar! Há 
muitos japoneses, hoje em dia, que perderam o espírito da raça, pois 
acreditam na infelicidade da Mãe-Pátria ou admitem-na, mesmo duvi
dando um pouco" (Grifo da autora). 

Por volta do dia 20 de setembro, o comportamento inusitado 
dos japoneses em São Paulo tinha atraído a atenção da polícia brasilei
ra e, por causa dos acontecimentos do dia 24 do mesmo mês, no dia 
seguinte, dia 25, a autoridade federal brasileira, através da polícia 
paulista, mandou uma carta de advertência aos japoneses, pelos seus 
ex-líderes em São Paulo, dizendo para que eles próprios tentassem acal
mar essa agitação, e que a polícia daria todo o apoio possível. Caso 
não o conseguissem, haveria repressão direta do poder nacional (Jor
nal Paulista, 1956, p. 18). 

A partir de então, motivado por essa advertência o "grupo dos 
esclarecidos" ("derrotista") deu início a um movimento organizado 
contra o "grupo vitorista". Ora, por aproximadamente 40 dias, desde a 
derrota do Japão na guerra até então, foram poucos os que percebe
ram claramente a verdadeira situação daquele país. Constituíram me
nos de 5% de todos os japoneses no Brasil, e em sua maioria ex-líderes 
intelectuais japoneses no Brasil, do período anterior à guerra. Mesmo 
que a organização de associações, reuniões e movimentos de japone
ses no Brasil estivessem ainda proibidos, de forma pessoal ou infor
malmente, eles poderiam ter tentado elucidar a derrota japonesa aos 
que acreditavam na vitória, porém não houve nenhum movimento 
organizado de esclarecimento até então. Mesmo aqueles que logo per
ceberam a derrota do Japão, ainda estavam atordoados e não conse-
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guiam se orientar e/ou elaborar um novo sistema de valores de vida no 
Brasil, como os membros do "grupo vitorista".10 Porém, motivados 
pela advertência das autoridades brasileiras, os que tinham clareza da 
situação começaram a organizar um movimento, o "grupo derrotista" 
ou "facção esclarecida", mesmo sabendo que seriam estigmatizados 
pela "derrota japonesa".11 Assim, com a missão de acalmar a movi
mentação anormal dos japoneses, pelo regresso ao Japão, provocada 
pelo "grupo vitorista", formou-se uma outra facção e cada uma das 
facções estabeleceu rapidamente suas associações e estruturas. A Shindo 
Renmei, que ampliou sua rede de filiais no interior, tendo a organiza
ção de "comitê de recepção da missão japonesa" como pretexto, criti
cou o "grupo derrotista", tachando seus membros de "derrotistas", "não-
japoneses" e "ex-japoneses" que se "apegaram impensadamente ao 
boato da derrota japonesa, que se enriqueceram com atividades eco
nômicas proveitosas aos países inimigos e que se alegraram com a 
derrota da pátria", e aconselhou os japoneses a reemigrarem para a 
Grande Ásia Oriental, "através do desenvolvimento do movimento do 
espírito japonês e a realização do caminho do súdito". Por outro lado, 
outro grupo chamou os membros do "grupo vitorista" de "fanáticos" e 
disse que "foi um erro tratá-los como pessoas do mesmo nível".12 Em 
conseqüência disso, a sociedade japonesa no Brasil se dividiu em dois 
grupos antagônicos. 

Em abril de 1946, quando muitos membros da Shindo Renmei 
foram presos por suspeita de atos terroristas contra os líderes do "gru
po dos esclarecidos", essa associação tinha atingido seu desenvolvi-

10 Um dos ex-líderes japoneses no Brasil e membro do "grupo dos esclarecidos" relata assim 
seu sentimento, por ocasião da derrota do Japão: "Fiquei atordoado. Apenas as lágrimas 
escorriam por meu rosto. Sabia que a tendência da guerra não era favorável para o Japão 
mas como um japonês não tinha perdido a esperança até do fim..." (São Paulo Shimbun, 
1961, p. 1). 

11 Um dos líderes do "grupo dos esclarecidos" relata sobre a dificuldade em desenvolver o 
movimento de esclarecimento entre as pessoas do "grupo vitorista", "(...) Nishiki no Mihata 
(a bandeira imperial, símbolo da justiça) estava do outro lado (...)" (Takagui, 1978, p. 296). 

12 Um dos líderes do "grupo derrotista" em Bastos enviou uma carta para o diretor-superin-
tendente da C.A.B., datada de 25 de agosto de 1945, aconselhando-o a negar a notícia 
da derrota do Japão, divulgada pela C.A.B., no dia 15 de agosto, pois os japoneses da 
colônia em geral eram de nível diferente e não compreendiam a verdade. 
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mento máximo, com 80 filiais mais de 100 mil associados (incluindo os 
membros das famílias, além do chefe). Sua influência atingia todas as 
coletividades japonesas ao sul do Brasil e seus simpatizantes abran
giam 90% de todos os japoneses nesse país {Jornal Paulista, 1956, p. 9). 

2 MOVIMENTO REATIVO EM BASTOS 

I) TÉRMINO DA GUERRA E A COLÔNIA 

O término da guerra, com a derrota do Japão, destruiu o mundo 
mental dos japoneses que já estavam em condições extremamente pre
cárias, pois mesmo que alcançassem a meta da emigração não havia 
lugar para onde regressar. Além disso, o término da Guerra provocou a 
queda do preço do fio de seda brasileiro no mercado internacional. 

Durante o conflito mundial, apesar de sua qualidade não ser das 
melhores, não havia concorrência, mas depois da guerra, em 1945, o 
preço do fio brasileiro no mercado internacional caiu para 10 cruzeiros 
o quilo, menos da metade do preço do período de guerra, concomitan-
temente com a notícia do relançamento do fio japonês no mercado 
internacional, com menor preço e melhor qualidade. 

A C.A.B., que havia construído o maior centro de produção de 
óvulos de sirgo da América do Sul, com financiamento do BANESPA e 
com produção já iniciada, enfrentava a queda do preço e do volume 
de venda e, em conseqüência, a sua produção passou a ficar excessi
va. A Cooperativa ficou em situação muito difícil para liquidar sua dívi
da com o Banco. Tentou, então, a recuperação de suas atividades eco
nômicas através de vários meios: fechou a seção de vendas e cessou as 
atividades de beneficiamento de algodão, arroz, café e farinha, liqui
dou a seção de crédito etc. 

Esta situação de quase ruína da C.A.B. provocou instabilidade e 
confusão entre os colonizadores japoneses da colônia, pois quase to
dos os criadores de bicho-da-seda eram seus associados e tinham suas 
contas na seção de crédito da Instituição. Alguns deles, que não con-
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seguiram retirar completamente seu depósito da Cooperativa, ficaram 
em dificílima condição de vida, e outros que não puderam reconstruir 
suas empresas, pois o seu depósito ficou retido na C.A.B., venderam 
suas terras e saíram da colônia (Mizuno, 1955, p. 131). 

Uma outra instalação econômica da colônia, a Fiação de Seda 
Bratac, que estava, então, sob processo de liquidação pelo governo e 
por isso não podia receber os créditos financeiros dos bancos, em mea
dos de 1946, suspendeu o pagamento salarial dos operários, por não 
encontrar compradores para sua produção de fios de seda. Por isso, a 
Fiação de Seda Bratac diminuiu bastante a quantidade de compra de 
casulos e também atrasou o pagamento de seus produtores. A empresa, 
que fornecia óvulos de sirgo para os produtores de casulos na colônia, 
com 300 kg, 200 kg e 150 kg, desde 1945 em anos consecutivos, em 
1949 não encontrou compradores para 100 kg de óvulos produzidos na
quele ano e acabou enterrando-os. Também o número de operários dimi
nuiu, atingindo somente um décimo do de 1945 (Mizuno, 1955, p. 138). 

Diante desta situação, muitos japoneses passaram a não ter mais 
confiança naquelas instituições. Um rapaz de Bastos escreveu na épo
ca o seguinte: 

"Há algum tempo, em Bastos, está ocorrendo um impasse sob a lide
rança enganosa de uma parte dos líderes da colônia. Quando percebi 
que a C.A.B. estava realmente cometendo todas as injustiças possíveis, 
apenas simulando atos de sua reforma e regeneração, fiquei estarrecido. 
Contra esta classe intelectual que estraga os modestos agricultores e 
danifica a sociedade, nós devemos lutar até o fim" [Kagayaki, mar. 1948, 
P- 72). 

Em conseqüência disto tudo, muitos japoneses deixaram de se 
dedicar à sericultura e saíram da colônia. Em 1949, a colônia contava 
com menos de 50 criadores de bicho-da-seda, em comparação às 620 
famílias em 1945, o ano mais próspero da sericultura (Mizuno, 1955, 
p. 127 e 138). 

Em 1941, pouco antes da deflagração da guerra, havia 1.133 
famílias japonesas em Bastos. Em 1953, terminada a fase de desloca-
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mento, e com o começo da recuperação econômica através da avicultu-
ra, permaneceram somente 491 famílias, o que correspondia a menos 
da metade de 1941. Muitos saíram principalmente da zona rural, onde, 
em 1941, havia 946 famílias, restando, em 1953, somente 299, isto é, 
menos de um terço daquele ano (Mizuno, 1955, p. 114 e 488-538).13 A 
Seção Esperança, por exemplo, que produzia maior quantidade de ca
sulos da colônia durante a guerra e contava com um total de 125 famíli
as, incluindo as contratadas em 1949, contava somente com 26 famílias 
e, em 1953, apenas 16 permaneceram nessa seção (Ibid., p. 285-286). 
Mizuno descreve o declínio da colônia nessa época da seguinte maneira: 

"(...) A colônia, construída com os recursos financeiros do governo ja

ponês, estava se arruinando, como estava o Japão logo depois da últi

ma Grande Guerra (...) Os que ficaram na colônia não podiam abando

ná-la por causa das dívidas ou da família, mesmo que eles quisessem 

sair. E, chamavam-nos de 'zanrygumi' (o grupo de ficar) (...) Estas pes

soas somente conseguiram viver de maneira precária, produzindo os 

casulos vendidos com prejuízo como se fosse seu destino. A Bratac e a 

cooperativa tornaram-se distantes dos imigrantes. Ninguém tinha con

sideração, nem confiança nelas (...) A colônia de Bastos se tornou des

graçada como se estivesse desaparecendo deste mundo, como uma 

colônia imprestável" (Ibid., p. 132). 

Como já foi exposto, os japoneses da colônia, que tinham forma
do na sociedade brasileira sua identidade étnica como "raça japonesa", 
perderam por ocasião da deflagração da guerra entre o Japão e os E.U.A. 
seus líderes sócio-culturais no Brasil, ao cessarem as atividades sócio-
culturais e econômicas da Bratac e do Consulado Geral do Japão, nesse 
país. Como se disse, os japoneses no Brasil sentiam-se ligados ao Japão 
e ao Imperador através destas instituições, juntamente com outras como 

13 O período de 1947-1950, segundo a análise de Saito, corresponde à terceira fase de 
deslocamento dos imigrantes japoneses no Brasil. Os do interior e do Estado de São 
Paulo, cujas mudanças estavam limitadas durante a guerra, começaram a se deslocar para 
a capital e cercanias e para a frente de expansão do Paraná à procura de melhores condi
ções de vida econômica e/ou da educação para seus filhos (Saito, 1961, p. 145-152 et 
passim). 
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a Bunkyo Fukyu Kai K.K.K.K. etc. Porém, graças à prosperidade da seri-
cultura e ao controle sócio-econômico da C.A.B., puderam continuar 
sua vida sócio-econômica no Brasil, ainda que percebessem, mais ou 
menos a contradição entre a vida econômica e a identidade étnica como 
"raça japonesa". Acreditando na vitória de sua pátria, eles também acre
ditavam que para lá deveriam regressar com algum sucesso, pois essa 
era a meta final da emigração. Na Seção Urbana, por exemplo, desde 
1943, uma parte das mensalidades coletadas de seus moradores para a 
Associação da Seção passou a ser depositada, como fundo para a festa 
de comemoração da vitória da pátria na guerra, a ser promovida pela 
seção ao término do conflito (Mizuno, 1955, p. 300). Com a derrota do 
Japão, entretanto, eles perderam o lugar para onde deveriam regressar, 
mesmo se alcançassem o objetivo de emigração. E, ao mesmo tempo, 
no Brasil, eles se defrontavam com grande dificuldade decorrente do 
término da economia industrial que havia prosperado no tempo da guerra. 
Essa crise destruiu o sonho de retorno ao país natal. Pode-se dizer, por
tanto, que, para os japoneses da colônia, o pós-guerra foi uma catástrofe 
a qual não poderiam superar com esforço individual. Pela explicação de 
Merton, isto significa a destruição simultânea da instituição social e da 
meta cultural de uma sociedade, que são fatores que dão a estabilidade 
a uma sociedade (Merton, 1968, p. 205). Aqueles que procuravam uma 
vida estável na sociedade brasileira precisavam formar uma nova meta 
cultural e os que queriam continuar a manter sua meta cultural antiga 
precisavam esperar pela recuperação da antiga ordem social. 

II) FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO SECRETA JAPONESA 

Por volta de 1942, na colônia de Bastos, como em outras coleti
vidades japonesas no Brasil, foi organizada uma associação secreta -
"Taisei Yokusan Doschi-Kai"- liderada por um operário japonês da Fi
ação de Seda Bratac14, com o objetivo de restabelecer o "espírito japo-

14 Há quem diga que seu líder era marido de uma operária da Fiação de Seda Bratac e não 
propriamente um operário da mesma (Mizuno, 1955, p. 118). 



158 CHIYOKO MITA 

nês", já muito enfraquecido entre os nipônicos no Brasil. Uma parte de 
seu manifesto de abertura diz: 

"1. A diretriz da presente associação baseia-se no espírito japonês que 
existe desde a origem do país imperial; 
2. Esta associação tem por objetivo a dedicação total para consolida
ção da política de estabelecimento de regras de benevolência imperial, 
isto é, dispõe-se a levar decididamente avante a realização do caminho 
dos súditos; 
3. Esta associação difere totalmente em pensamento ideológico da es
trutura econômica capitalista que tem raízes no liberalismo individualis
ta que é pensamento externo, e também, de seu oposto, do comunismo 
originado do pensamento materialista." (Mizuno, 1955, p. 119). 

O operário havia conseguido estabelecer essa organização na colônia, 
chamando atenção para a necessidade de congregar todos os japone
ses do Brasil, promovendo reuniões e aliciando associados entre os 
funcionários da C.A.B. e da Fiação de Seda Bratac. Estas instituições 
entenderam que a associação traria influências desfavoráveis aos colo
nizadores japoneses e que precisariam impedir atos sócio-políticos, es
pecialmente no tempo de guerra e, por isso, começaram a obstruir as 
suas atividades, com o apoio das associações de moços de Bastos. A 
fim de extirpar o movimento patriótico japonês dessa associação, a 
C.A.B. e a Fiação de Seda Bratac demitiram 11 funcionários que eram 
associados da mesma. Ao que parece, logo depois, o líder dessa asso
ciação foi levado às autoridades brasileiras acusado de "atividade pa
triótica japonesa" no tempo de guerra. Isto, porém, não enfraqueceu o 
ânimo dos colonizadores japoneses. 

Ao ser declarada a derrota do Japão na guerra, formou-se na 
colônia um grupo de japoneses que acreditavam na vitória de sua pá
tria. Uma parte de seus membros, presa pela polícia brasileira, em abril 
de 1946, após o homicídio de um dos ex-líderes japoneses no Brasil, 
declarou que pertencia a "Shindo Renmei" (Neves, 1960, p. 172, 250 
e371). 

A minuciosa confissão feita no dia 27 de maio de 1947, na 
Delegacia de Bastos, por Satoru Yamamoto, suspeito de ser um dos 
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autores do assassinato,15 no dia 7 de março de 1946, de Ikuta Misobe, 
diretor-superintendente da C.A.B, é rica de informações sobre o que 
ocorrera durante a guerra. Yamamoto participava do grupo patrióti
co, formado em Valparaíso, na região Noroeste, chamado "Hinomaru-
tai" (Pelotão da Bandeira Japonesa), cuja finalidade era combater a 
produção de artigos que servissem aos inimigos do Japão. Mais tar
de, ele foi a Bastos com um colega para "restabelecer a ordem na 
C.A.B., que se encontrava na desordem sob a má liderança de seu 
diretor-superintendente". Dois dias após o término da guerra, ele havia 
passado pela casa de Tadashige Kato, onde conheceu Hideki Yoshida, 
Kenzo Hida, um tal de Mizuno e mais alguns japoneses que propala
vam, ardentemente, a vitória do Japão, dizendo que eram traidores 
da pátria aqueles que falavam em derrota. E no dia seguinte, a convi
te de Hida, tornou-se professor numa casa da Seção Cascata, onde, 
durante o dia, lecionava japonês para 35 ou 36 crianças, e à noite, 
kendo (esgrima japonesa) para um grupo de jovens. Esses japoneses 
que conheciam o suspeito foram posteriormente presos como mem
bros da "Shindo Renmei". Assim, entende-se que, nessa época, na 
colônia de Bastos, os japoneses procuravam viver como "japoneses" 
no Brasil, desenvolvendo a educação e o esporte japoneses e criando 
um grupo informal patriótico, porém, não se pode afirmar que já hou
vesse, na colônia, uma filial da "Shindo Renmei". Esta, segundo de
poimento de Yamamoto, foi fundada em janeiro de 1946: 

"(...) no dia 5 de janeiro de 1946, no Kumi-2 da Seção Cascata, houve 

uma grande missa campal em memória dos que tinham tombado no 

conflito mundial, em ritual budista. Compareceram, da cidade de Bas

tos, Chida, Hida, Sameshima, Kawabata e outros, todos diretores da 

'Shindo Renmei', junto com mais de 10 famílias do Kumi-2 da Seção 

15 Essa confissão foi encontrada entre os documentos do Museu de Colonização de Bastos e 
sua sinopse no livro de Miranda, intérprete da polícia, quando ocorreu o caso da "Shindo 
Renmei" (Miranda, 1948, p. 192). No livro de Neves (Neves, 1960, p. 399-400), no en
tanto, aparece o nome de Mitsuo Yamazaki, como um dos suspeitos desse crime. Porém, 
na confissão minuciosa de Yamamoto não pôde ser achado este nome. 
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Cascata. Participei também da cerimônia com meus alunos, tirando fo

tografias para lembranças. (...)" 

Também, pode-se supor, sem no entanto afirmar-se, que essa missa 
foi a cerimônia de fundação da filial da "Shindo Renmei" em Bastos, 
pois essa época coincide com a de organização ativa de suas filiais no 
interior. 

A maioria dos japoneses da colônia tornaram-se membros dessa 
associação e, em abril de 1946, quando a "Shindo Renmei" foi consi
derada pela polícia brasileira como uma organização terrorista, havia, 
na colônia de Bastos, 3.500 associados além dos simpatizantes (Ne
ves, 1960, p. 39). Observe-se que, imediatamente antes da deflagra
ção da guerra, em 1941, havia 6.548 japoneses num total de 8.934 
habitantes da colônia (Mizuno, 1955, p. 114). Desse modo, os que 
buscavam orientação para viver como "raça japonesa" no Brasil cons
tituíam a maioria dos japoneses da colônia. Quando ocorreu o assassi
nato do diretor-superintendente da C.A.B., que era um dos líderes do 
"grupo derrotista" da colônia, e começou a diligência policial para en
contrar o criminoso, a FM.B., que continuava suas atividades como 
L.M.C.A.B., um dos órgãos da C.A.B., e que ainda, durante a guerra, 
tinha suas atividades sob controle bastante rigoroso das autoridades 
brasileiras, declarou que não colaboraria com a investigação, caso o 
criminoso fosse japonês. E a própria C.A.B. também não agiu ativa
mente na diligência policial, apesar de ter sido a única organização 
legal dos japoneses da colônia, durante a guerra. Kunito Miyasaka, 
representante da Bratac em São Paulo, enviara ao gerente-geral da 
colônia de Bastos uma carta dizendo que a C.A.B. e a colônia não 
tinham razão para colaborar com a investigação policial, pois Misobe 
fora assassinado por motivo particular.16 Pode-se dizer, portanto, que 
essas atitudes de não-colaboração eram um reflexo da vontade dos 
japoneses em geral da colônia, nessa época. 

16 Essas atitudes na colônia foram constatadas no relatório feito pelo irmão da vítima, sobre 
o crime, no dia 15 de maio de 1946, e enviado a Suetaka Hayao, na Legação da Suécia, 
que cuidava dos interesses japoneses no Brasil, durante a guerra, com a finalidade de 
promover a investigação para encontrar o criminoso. 
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MI) DIVISÃO DA COLÔNIA: O "GRUPO VITORISTA" E O "GRUPO 

DERROTISTA" 

No dia 15 de agosto de 1945, a Rádio Tokyo anunciou o fim da 
guerra e a derrota do Japão. Os japoneses no Brasil, que tinham se 
tornado um grupo étnico minoritário pela política assimilacionista de 
Vargas, eram vistos como inimigos do Brasil, com o início da guerra 
entre o Japão e os E.U.A. (1941) e também entre o Japão e o Brasil 
(1945), sentiram a inutilidade de viver no Brasil como "raça japonesa" 
e anseavam pelo regresso ao Japão e/ou a reemigração para a "Esfera 
da Co-Prosperidade da Grande Ásia Oriental". No entendimento de
les, através da "grande vitória do Japão" na Guerra no Pacífico, o "do
mínio do mundo pelo Império Japonês" e o "estabelecimento da Esfe
ra da Co-Prosperidade da Grande Ásia Oriental", a "brilhante socieda
de completa" deveria se concretizar neste mundo como um "paraíso", 
sob a bandeira nacional japonesa. Portanto, o anúncio da derrota atin
giu como um raio os japoneses no Brasil que acreditavam na vitória 
como o único meio de salvá-los da opressão da sociedade brasileira. 

Na colônia de Bastos, a notícia foi divulgada pela C.A.B.. Ikuta 
Mizobe, seu diretor-superintendente, ficou extremamente chocado e 
imediatamente realizou uma reunião de emergência dos líderes da co
lônia, dos diretores e funcionários da C.A.B., chefes das seções e ou
tros. Nessa reunião, Mizobe propôs que a C.A.B. transmitisse imediata
mente esta notícia a todos os da colônia, através dos chefes de cada 
seção, porém houve os que não concordaram com esta proposta por
que a transmissão de notícia tão triste, através da C.A.B., poderia levar 
os japoneses a um resultado muito trágico, pois eles em geral pensa
ram que era chegada a hora de todos se suicidarem. Por ocasião da 
morte honrosa dos japoneses na batalha da Ilha de Saipan, houve 
casos de suicídio no Brasil (Takagui, 1978, p. 241-242). Um depoente 
de Bastos no processo jurídico da "Shindo Renmei", posteriormente, 
disse que em caso de derrota haveria suicídio em massa (Neves, 1960, 
p. 250). Outro argumento contra a transmissão da notícia pela C.A.B. 
era o fato de que a seção administrativa já tinha sido praticamente 
fechada pelos executivos brasileiros da Cooperativa. Por isso tudo, o 
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seu diretor-superintendente, Ikuta Mizobe, no dia da rendição do Ja
pão, enviou pessoalmente uma circular sobre a notícia do término da 
Guerra aos chefes de cada seção como se segue: 

"Ao senhor... Chefe da Secção ... Apresso-me a comunicar a V.S. o 
seguinte: Ouvi hoje (15 de agosto) a irradiação do Japão, de 7 horas da 
manhã, que anunciou: 'O governo japonês teve de aceitar a proposta 
das quatro potências'. Isso nos dá a entender que se chegou ao estado 
de cessação das hostilidades. É impossível qualquer previsão sobre as 
futuras modificações da situação. Diante disso, esperamos que os japo
neses residentes desta localidade se comportem de modo a evitar quais
quer atos levianos. Assinado Ikuta Mizobe - Cooperativa Agrícola de 
Bastos" (Neves, 1960, p. 361). 

Segundo uma carta enviada a Mizobe, no dia 25 de agosto de 
1945, onze transmitiram-na aos moradores, quatro resolveram não trans
miti-la, três revoltaram-se e/ou equivocaram-se com a notícia.17 Esta 
carta relatando a reação à notícia foi assinada por um funcionário da 
Cooperativa que, posteriormente, em 1952, assumiria o cargo de edi
tor do Bastos Shuho. 

No dia 16, à tarde, isto é, no dia seguinte à divulgação da notícia 
de rendição, em Bastos, como em outras coletividades japonesas no 
Brasil, chegou a "notícia da vitória do Japão", da região de Marília e/ 
ou da cidade de São Paulo, e essa mesma fonte alegou que a derrota 
era uma "notícia falseada pelos E.U.A.". Diante desta "notícia de vitó
ria da pátria", dizem que os japoneses retornaram à alegria e à estabi
lidade. Por outro lado, os da colônia consideraram Mizobe "um rene
gado que pregava a derrota do Japão" (Neves, 1960, p. 250-251) e a 
C.A.B., "um centro constitutivo de vergonha para o patriotismo japo
nês", e por ela aumentaram o seu desprezo. Assim, formou-se infor
malmente na colônia um grupo que acreditava na vitória do Japão e 
um outro que aceitava a sua derrota. A carta de 25 de agosto descreve 
a situação da C.A.B.: 

17 Esta carta foi localizada no Museu de Colonização de Bastos. 
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"(...) Não há nenhum japonês que não rezasse pela vitória da pátria e 
não acreditasse nela. Nós também temos sentimento patriótico tão forte 
quanto de qualquer outro japonês, mas, por equívoco, nós fomos trata
dos como anti-patriotas. Se fosse uma crítica pessoal, ainda era aceitá
vel, mas não havia nenhuma razão para receber a crítica em nome da 
C.A.B. (...) estou me esforçando para evitar o antagonismo, mas a situ
ação em vez de melhorar, está se deteriorando e formando um ambien
te insuportável (...)." 

A carta continua dizendo que os que acreditavam na vitória do Japão 
eram pessoas de níveis educacional, intelectual e vivencial diferentes e 
que por isso não podiam entender a realidade. Assim, distingue cate
goricamente os grupos. Por outro lado, o autor da carta havia distribu
ído para cada chefe da seção, em nome de Mizobe, uma circular ne
gando a notícia anterior, com a finalidade de acabar com a antipatia e 
o equívoco sobre a C.A.B.18 A circular dizia o seguinte: 

"Ao senhor... Chefe da Secção ... Saudações. Com referência à notícia 
do dia 15 de agosto, enviada a V.S., gostaria de fazer uma retificação. 
Como de costume, ouvia a transmissão radiofônica do Japão, no dia 15 
de agosto e, na mesma hora e na mesma onda (às 5h55 da manhã, no 
25 Hz), obtive aquela notícia. Pensando que a desgraça tivesse se aba
tido sobre nós, julguei que seria melhor, em todo o caso, transmiti-la a 
V.S., como melhor conduta a tomar naquela circunstância. Assim, en
viei aquela circular a V.S.. Depois disso, porém, segundo outra fonte, a 
situação estava sendo favorável a nós e as notícias obtidas, até então, 
ficaram incertas. Com isso, ficamos aliviados. Nesse sentido, julgo que a 
primeira tomada, que provocou a V.S. preocupação, foi um ato desne
cessário, por isso, peço-lhe humildemente a compreensão. Rezando pela 
vitória da Pátria, dou por comunicado. Sinceramente, assinado Ikuta 
Mizobe, 24/08/1945". 

Ainda o mesmo autor preparou, no dia 25 de agosto, uma outra 
circular, agora para os funcionários da C.A.B, aconselhando-os caute
la com relação ao resultado da Guerra no Pacífico: 

18 Por causa disso, o autor dessa circular endereçou uma carta de resignação informal para o 
sr. Mizobe, o texto acima e a tradução de uma parte desta carta, de 25/08/1945. 
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"Sugestão sobre discussão do resultado da Guerra. Desde aquela má 
notícia do dia 15 de agosto, todos perderam a calma e também em 
nosso escritório todos estão em tal estado que nem podem executar seus 
serviços, discutindo somente sobre este assunto. De fato, se as notícias 
vindas de Marília e de outros lugares fossem mais fáceis de entender, 
poderíamos ficar completamente sossegados, porém, como não parece 
que essa notícias sejam razoáveis, não podemos ficar tranqüilos. Se pu
dessem apreender facilmente a verdade, o problema atual estaria com
pletamente resolvido, porém, por não poder fazê-lo, parece-me que na 
colônia acontece uma disputa emocional, chamando uns aos outros de 
Kyokô-ha (ala dos inflexíveis) ou de Nanjaku-ha (ala dos flexíveis). Não 
há diferença nos sentimentos de amor à Pátria e de confiança na Pátria, 
entre essas pessoas. Não se pode dizer que os de Kyokô-ha sejam patrio
tas e os de Nanjaku-ha, anti-patriotas, mas superficialmente, parece que, 
os que estão mais entristecidos e revoltados, são mais patrióticos. Deixan
do isso de lado, é muito lamentável ouvir os rumores e as palavras de 
incompreensão incômodos de que a cooperativa é o lugar onde se fo
menta o anti-patriotismo (...) Então, seria melhor que os funcionários da 
C.A.B. não expressassem publicamente suas opiniões, tomando cuidado 
na escolha das palavras. Portanto, peço-lhes que tenham condutas as 
mais adequadas possíveis. Mesmo porque, chorando ou rindo, vai che
gar o dia em que será esclarecida toda a verdade e o momento de tran
qüilidade completa. Até lá, seria melhor e mais bonito, que rogássemos 
aos Deuses e Budas pela paz da Pátria, como pessoas do povo. (...)" 

Desse texto pode-se perceber que já se formavam na colônia dois gru
pos: Kyôkô-ha e Nanjaku-ha, e também supor que, nessa época, a 
maioria dos japoneses da colônia pertenciam a Kyôkô-ha, ou seja, o 
"grupo vitorista", pois estes documentos aconselhavam a não se falar 
claramente sobre a situação verdadeira. 

IV) O MOVIMENTO DO "GRUPO DERROTISTA" E O ANTAGONISMO 

INTERGRUPAL 

No fim de setembro de 1945, quando se organizou um "movi
mento para conhecer a verdadeira situação da Pátria", em São Paulo, 
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na colônia de Bastos, sob a liderança da C.A.B. e da Fiação de Seda 
Bratac, formou-se também um grupo para mostrar a verdadeira situa
ção do Japão. 

No dia 5 de outubro, chegou a Bastos a notícia de que tinha sido 
remetida à Bratac local, que reabriu seu escritório em 1942, uma men
sagem aos compatriotas japoneses no Brasil, preparada pelo grupo 
dos esclarecidos em São Paulo, datada de 4 de outubro. Transmitia o 
conteúdo do Comunicado Oficial, de 14 de agosto, do Ministério das 
Relações Exteriores do Japão, referente à situação em que se encontra
va a pátria e que fora entregue aos signatários da mensagem, pelo 
padre Guido dei Toro, no dia 3 de outubro.19 

19 Os textos da mensagem do grupo dos esclarecidos e do Comunicado Oficial, são respec
tivamente como se seguem: "Aos compatrícios: Os infra-assinados transmitem aos seus 
compatrícios, de acordo com autorização da polícia da Capital do Estado de São Paulo, o 
comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores do Japão, referente à situação 
em que se encontra a sua pátria. O comunicado oficial, como mostra a tradução anexa, 
consta de duas partes: a primeira o escrito Imperial datado de 14 de agosto e a segunda a 
mensagem do sr. Shiguenori Togo, Ministro das Relações Exteriores. Expõem, inicialmen
te, o meio com que receberam este comunicado: logo após a proclamação do escrito 
Imperial, o Ministro das Relações Exteriores telegrafou à sede da Cruz Vermelha Interna
cional, em Genebra, e esta transmitiu, no dia 2 de setembro, à sucursal da mesma em 
Buenos Aires. A Cruz Vermelha Internacional da Argentina enviou-o pelo correio, ao sr. 
Haegler, seu delegado no Brasil, que no dia 29 de setembro o enviou ao reverendíssimo 
padre Guido dei Toro, diretor do Colégio São Francisco, em São Paulo (o representante 
sueco, encarregado dos interesses do Japão, tinha suspendido o expediente, desde 16 de 
agosto, ficando o referido padre vigário dos católicos japoneses desempenhando tal fun
ção). E, finalmente, a 3 de outubro foi entregue aos abaixo-assinados. O prefácio do 
comunicado está escrito em francês e o rescrito Imperial em inglês, juntamente com a 
mensagem do Ministro. Traduziram apenas o escrito Imperial e a mensagem. A tradução 
feita literalmente o mais possível; sendo uma tradução, é muito natural que haja algumas 
diferenças no emprego das palavras; porém o sentido do conteúdo é bastante fiel. No 
prefácio do comunicado oficial, o Ministro recomenda à Cruz Vermelha que o transmita 
aos compatrícios, para evitar graves acontecimentos que poderão surgir no seio das colô
nias japonesas localizadas nos países inimigos, ou em países com relações cortadas. Diz 
que a situação em que a pátria se encontra é dificílima, como nunca se viu na história do 
Império. Para enfrentá-la, devem suportar grandes sofrimentos como disse o rescrito Im
perial, evitando quaisquer emoções explosivas, e trabalhando corajosamente para a re
construção do novo Japão. Terminando, esperam atitude condigna de todos os compatrí
cios. São Paulo, 4 de outubro de 1945. Assinam: Jinsaku Wakiyama, Shiguetsuna Furuya, 
Kunito Miyasaka, Kiyoshi Yakamoto, Seniti Hatiya, Chibata Miyakoshi, Kameiti Yamashita 
(Neves, 1960, p. 58-59). 

"Obedecendo aos desejos de Sua Majestade o Imperador do Japão, tal como foram 
expressos na proclamação Imperial, de 14 de agosto, o governo e o povo do Japão 
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A Bratac de Bastos, então, distribuiu imediatamente aos mora
dores da colônia uma circular anunciando a chegada do Comunicado 
Oficial do Ministro de Relações Exteriores do Japão às mãos de um 
grupo de japoneses em São Paulo e a preparação pelos mesmos de 
uma mensagem esclarecedora, que deveria chegar em breve a Bastos.20 

Em novembro, a mensagem aos compatriotas japoneses no Bra
sil chegou à colônia e aumentou a antipatia do "grupo vitorista" em 
relação à C.A.B. e à Bratac (a Fiação de Seda Bratac e o escritório 
local da Bratac). As associações de moços de cada seção já estavam 
também afastadas dessas instituições. Assim, a C.A.B. e a Fiação de 
Seda Bratac, que tinham perdido a liderança econômica na colônia, 
por causa do declínio da sericultura, com o término da guerra, não 
puderam obter efeito algum no movimento de esclarecimento. 

Em meados de 1946, uma filial do escritório do "Comitê de So
corro às Vítimas da Guerra do Japão", fundada em São Paulo pelo 
"grupo derrotista", foi instalada na C.A.B., porém o "grupo vitorista" 
da colônia considerou essa instalação imprópria e despejou-a. 

Segundo relatório, mimeografado, da "Shindo Renmei" da reu
nião de diretores locais da região de Alta Paulista, realizada em Lucélia, 
nos dias 19 e 20 de janeiro de 1946, foi decidido que a próxima reu
nião seria realizada em Bastos, nos dias 16 e 17 de março, juntamente 
com um Torneio de Sumo. 

Anteriormente, segundo Takagui, em setembro de 1945, um tal 
de Mizuno foi à casa de Mizobe e leu uma carta denominada Hakkotsu 
no Chichi (O cadáver do pai exposto ao vento e à chuva), declarando 
que o traidor seria morto, prenunciando a morte de Mizobe (Takagui, 
1978, p. 242). Em janeiro de 1946, na cidade de Bastos foram vistos 
cartazes de 60 cm x 80 cm, escritos em japonês, a pincel, com o se
guinte: 

estão dispostos a enfrentar a situação difícil, mantendo estritamente o orgulho da nação 
japonesa. 
Que os súditos do Japão no exterior se mantenham em estrita observância, com o mesmo 
espírito, é o que esperam o governo e o povo da nossa pátria, que tem compartilhado 
sempre o pensamento conosco"(Ibid., p. 60). 

20 Pode-se encontrar uma cópia dessa circular no Museu de Colonização de Bastos. 



BASTOS: UMA COMUNIDADE ÉTNICA JAPONESA NO BRASIL 167 

"Hatanaka, Yamanaka, Kusahara, Mizobe e Oda, Traidores e corruptos! 

Sabei que o castigo divino está se aproximando!" (Takagui, 1978, p. 242). 

Além disso, mais de dez cartas de ameaças do mesmo tipo foram envi
adas para cada um dos membros do "grupo derrotista" da colônia. 

No dia 7 de março de 1946, Ikuta Mizobe foi assassinado em sua 
casa e tornou-se a primeira vítima do antagonismo intergrupal dos ja
poneses no Brasil, no pós-guerra. Uma carta, de 8 de março, da filial 
de Bastos da "Shindo Renmei", enviada à sede central, comunicava o 
assassinato e propunha adiamento da reunião da associação em Bas
tos, da seguinte forma: 

"A noite passada, subitamente, um dos derrotistas, Ikuta Mizobe, dire

tor superintendente da Cooperativa Agrícola de Bastos, tombou morto, 

tendo por causa uma bala. Está tudo liquidado. A propósito, é possível 

que, por conveniência, fique adiada para 20 de maio a reunião que 

deveria se realizar a 20 de março." (Neves, 1960, p. 365-366). 

Este documento, posteriormente apreendido pela polícia brasileira, con
tinha um carimbo com os dizeres "carece de verificação" e uma observa
ção em tinta vermelha: "comunicado oficial da filial" (Neves, 1960, p. 366). 

Depois deste homicídio, no dia 12 de março, chegaram à colônia 
os policiais para investigação do crime e o chefe local da "Shindo 
Renmei", Ichisaburo Chida, e outros cinco membros foram enviados à 
polícia de São Paulo para interrogatório, porém a polícia não conse
guiu identificar os criminosos. A polícia brasileira emitiu, então, um 
comunicado de advertência em japonês, com o objetivo de acalmar os 
ânimos dos japoneses (Takagui, 1978, p. 246) das regiões em que po
deriam ocorrer distúrbios, como Bastos, Tupã e Pompéia. Aliás, anteri
ormente, já tinham sido emitidos alguns comunicados de advertência, 
como o de 26 de setembro de 1945, transcrito a seguir: 

"Aos japoneses: 

No obstante a ação amena, complacente mesmo, desta Delegacia, para 

com os súditos de uma nação - ontem a caminho da derrota, hoje 
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humilhante e fragorosamente vencida - não tendes sabido compreen
der nosso benévolo, nosso humano proceder para convosco. Vindes 
abusando da nossa paciência, da superior condescendência das autori
dades que governam um povo superior, que não vos tem tratado como 
inimigos. Nós vos vimos tratando como da espécie humana - porém 
tem sido inútil nossa superior condescendência. Em face, pois, da vossa 
demonstrada má fé, da vossa veleidade de resistir, da vossa insana tei
mosia, esta Delegacia, sob pena de severa punição, vos informa o se
guinte: 
a) Deveis vos expressar em português, em lugares públicos ou de acesso 
ao público (vias públicas, casas comerciais, escritórios etc). 
b) Até segunda ordem, fica terminantemente proibido vos reunirdes sem 
licença da autoridade, em casas particulares, em clubes, escolas, sob 
qualquer pretexto; praticardes esportes atléticos; ouvirdes irradiações 
estrangeiras. 
c) Serão responsabilizados os proprietários de casas comerciais, os dire
tores, ou gerentes de estabelecimentos que permitirem a prática dos 
atos constantes das supra citadas proibições. 
d) O boato será energicamente reprimido. 
Bastos, 26 de setembro de 1945 

ass. Luiz Bernardo de Godói Vasconcellos 
Delegado de Polícia" 
(Neves, 1960, p. 49-50). 

Por outro lado, em março de 1946, formou-se, entre os que com
partilhavam a idéia de aceitar a derrota japonesa como um fato real, 
um grupo mais ativo que recebia o apoio do poder nacional brasileiro. 
Este grupo divulgou um Manifesto, com a finalidade de recrutar simpa
tizantes: 

"Podemos entender emocionalmente a triste ignorância de muitos dos 
compatriotas no Brasil que, após sete meses, ainda não podem reco
nhecer a situação miserável, sacrificada e inimaginável do Japão, por 
causa de sua derrota na guerra, mas não os excessos cometidos por 
sujeitos que, aproveitando essa circunstância e escondendo-se atrás de 
bom nome e de associação, roubam os bens dos compatriotas, enga-
nando-os e traem a Pátria; chegaram até mesmo a causar prejuízos aos 
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patriotas verdadeiros e a levantar ameaças contra a ordem da socieda

de brasileira. 

O assassinato súbito do sr. Mizobe ocorrido em Bastos, na noite do dia 

7 de março, provocou um imenso temor aos compatriotas no Brasil e, 

ao mesmo tempo, incitou a nossa revolta contra aqueles sujeitos 

maquiavélicos, ao extremo, a ponto de não podermos mais contê-la. 

Nós que, até hoje, estávamos agüentando em silêncio e esperando os 

resultados efetivos dos esforços e as orientações decisivas dos honráveis 

veteranos, acabamos por julgar que não podemos mais contar com eles 

e levantamo-nos gritando: o que fizeram eles até agora! 

Segundo as informações dos nossos simpatizantes no interior (...), aqueles 

sujeitos estão dizendo que os elementos do grupo derrotista devem ser 

exterminados, porque a autoridade brasileira não está ligando para os 

problemas dos japoneses. 

Isto é gravíssimo. Nós, então, nos decidimos aqui, e prometemos fir

memente que aqueles ignorantes, Brasillus (bacilo em alemão, com 

sentido de parasita, que rouba os pertences dos outros e causa-lhes 

danos) dos mais odiosos dos conterrâneos no Brasil, pelos meios le

gais, serão expulsos e relegados ao ostracismo. Para realizar comple

tamente esse nosso propósito, decidimos solicitar apoio das autorida

des brasileiras e efetuarmos os procedimentos para sua solicitação. 

Há tempos que o maior defeito da sociedade japonesa no Brasil tem 

sido a falta de sanção social aos mal-feitores japoneses, pelos compa

triotas nesse país. (...) Tudo isso constitui a razão de nossa ação contra 

esses japoneses, transpondo, com o devido respeito, muitos de nossos 

veneráveis veteranos. Solicitamos dos senhores simpatizantes a com

preensão de nosso propósito e o início de uma concretização junto 

conosco. 

Março de 1946" (assinaturas...) 

(Takagui, 1978, p. 246-248, tradução e parênteses da autora). 

E pouco mais tarde, em 10 de maio de 1946, os membros mais pre-
eminentes do "grupo derrotista" de São Paulo enviaram uma Carta 
de Solicitação de Intervenção da Autoridade Brasileira para acabar 
com o Terrorismo dos Japoneses, ao Presidente da República, e tam
bém ao Governador do Estado de São Paulo, Ministro do Interior e 
da Justiça e Ministro do Exército. Um trecho dessa carta dizia: 
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"(...) e pelo que foi mencionado acima, solicitamos de V. Excia. ação 

adequada e vigorosa contra os elementos que causam influências per

niciosas." 

E trazia a assinatura de dezoito membros do "grupo derrotista" (Jornal 
Paulista, 1956, p. 22-23). 

Assim, os "grupos vitoristas" passaram a ser combatidos pelo 
poder nacional brasileiro, mas seus atos terroristas continuaram. 

No dia 1o de abril de 1946, em São Paulo, foi assassinado um 
ex-líder japonês, diretor da Bunkyo-Kai, Chusaburo Nomura, e foram 
disparadas balas contra Shigetsune Furuya, ex-ministro plenipotenciá-
rio do Japão, na Argentina, por 11 elementos jovens que tinham ínti
ma relação com a "Shindo Renmei". Eles declararam, na ocasião do 
interrogatório da polícia, que ainda tinham planos de assassinar outros 
elementos do "grupo derrotista", como Kenkichi Shimomoto, diretor-
superintendente da Cooperativa Agrícola de Cotia, Kiyoshi Yamamo-
to, gerente-geral da Fazenda Tozan, constituída pela Mitsubishi Zaibatsu, 
e Shibata Miyakoshi, representantes da K.K.K.K. No dia 3 de abril, os 
diretores da "Shindo Renmei" foram presos pela polícia brasileira, po
rém não cessaram os atos terroristas dos japoneses. 

No dia 2 de junho do mesmo ano, em São Paulo, foi assassinado 
Jinsaku Wakiyama, ex-coronel do Exército Japonês e ex-diretor-supe-
rintendente da C.A.B. e da Cooperativa Central Nipo-Brasileira. Ele 
fora colega de turma do 13° Ano da Academia Militar Japonesa de 
Junji Kikkawa e Kiyoo Yamauchi e entre os ex-militares japoneses no 
Brasil tinha alcançado o grau mais alto. Quando Kikkawa e Yamauchi 
começaram a denunciar como ato de traição à pátria o cultivo de nor
teia e de bicho-da-seda, e fundaram a associação secreta "Kõdõsha", 
Wakiyama foi consultado, pois o consideravam adepto do movimento 
patriótico japonês e chefe natural, pelo seu antigo título militar.21 Por 
isso a assinatura de Wakiyama apareceu em primeiro lugar na mensa
gem que acompanhava o comunicado oficial do Ministro do Exterior 

21 Wakiyama havia recusado o cargo de presidente dessa associação, pois havia sido levado 
a São Paulo para ficar sob vigilância das autoridades brasileiras (Koyama, 1949, p. 431). 
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do Japão, chocando-os profundamente e também aos outros elemen
tos "vitoristas". Naquele dia, à noite, alguns elementos jovens da 
"Shindo Renmei", chamados de membros de "Tokotai", foram à casa 
de Wakiyama e intimaram-no a cometer suicídio, mas como ele se re
cusou, atiraram contra ele. Dizem que os assassinos, ao irem embora, 
fizeram continência ao cadáver e que a própria esposa da vítima teria 
dito: "a morte do meu marido foi inevitável" (Takagui, 1978, p. 251). 
Estas palavras mostram bem a atitude dos japoneses em geral em rela
ção ao "grupo derrotista" dessa época. 

Na colônia de Bastos, também, continuaram os atos terroristas. 
No dia 6 de maio, foram enviadas algumas caixas-bomba aos 
"derrotistas". No dia 16 de julho, à noite, o "derrotista" Hiroshi Yama-
naka e sua esposa foram assaltados e feridos por dois japoneses. No 
dia 23 de julho, outro "derrotista" da Seção Cascata, Takeo Kajihara, 
foi alvejado, mas não atingido, na plantação de algodão. Um suspeito 
da autoria dessa série de atos terroristas confessou, posteriormente, 
que tinha intenção de atentar contra 11 japoneses da colônia, conside
rados "derrotistas", incluindo uma mulher japonesa.22 

Foi então organizada uma associação pelo "grupo derrotista", 
com a finalidade de combater atos terroristas, obtendo o apoio das 
autoridades brasileiras. Assim, no dia 3 de junho de 1946, foi fundada 
a Comissão Pacificadora de Bastos, cujos membros tiveram permissão 
para andar com armas e revistar as casas dos suspeitos do assassinato 
de Mizobe e de atentados a balas e a bombas. Eles reprimiram o "gru
po vitorista" da colônia através de apreensão de armas e de documentos 
que tinham alguma relação com a "Shindo Renmei". Por causa disso, a 
colônia ficou dividida em duas: o "grupo vitorista" e o "grupo derrotis
ta", e o antagonismo entre as duas facções aumentou ainda mais. 

De 1945 a 1952, as associações japonesas das seções e as as
sociações de moços das seções da colônia, que durante a guerra fun
cionavam ilegalmente, continuaram suas atividades autônomas. A 
Bastos Jichi Kai e a Federação das Associações de Moços de Bastos, 

22 Essas informações foram obtidas segundo a confissão feita no dia 27 de maio de 1947, na 
Delegacia Policial de Bastos. 



172 CHIYOKO MITA 

respectivamente as organizações de integração de associações acima 
mencionadas, proibidas de realizar sua atividades por serem organi
zações de estrangeiros, acabaram por paralisar as suas atividades 
autônomas nas seções, por causa do antagonismo intergrupal dos 
japoneses da colônia e também do deslocamento da colônia dos ja
poneses que eram membros dessas associações nas seções onde 
moravam. Na Seção União-I, por exemplo, onde se encontrava o 
diretor local da "Shindo Renmei", a Associação de Moços se dissol
veu porque não pôde manter a integração entre seus membros e, 
também, porque, em agosto de 1947, sua sede foi incendiada (Mizu-
no, 1955, p. 242). Na Seção União-II, em abril de 1945, foi dissolvida 
a Associação Japonesa da Seção por ser ilegal, e até 1952 não havia 
sido possível reorganizá-la apesar de algumas tentativas. Após a dis
solução da associação, ainda em 1945, quando o último chefe da 
seção participou do movimento de esclarecimento sobre a situação 
do Japão, seu rancho de criação de bicho-da-seda foi incendiado 
(Ibid., p. 248). Nas seções em que a maioria dos moradores era do 
"grupo vitorista", não foi perdida a integração social da seção, como 
uma comunidade. Na Seção Bonfim, por exemplo, onde quase não 
havia "derrotistas", não ocorreu o antagonismo intergrupal, e mes
mo quando a Comissão Pacificadora de Bastos solicitou aos morado
res desta seção assinaturas permitindo divulgar a verdadeira situação 
do Japão, todos aderiram formalmente, sem dizer nada e sem perder 
a unidade grupai (Ibid., p. 272). Portanto, pode-se supor que, até por 
volta de 1952, quando a colônia foi reorganizada sob a liderança de 
ex-elementos "derrotistas" e o antagonismo intragrupal acabou de 
forma explícita, através da fundação de uma associação religiosa, prin
cipalmente, pelos ex-elementos "vitoristas", os que eram simpatizan
tes do "grupo vitorista" ainda constituíam a maioria dos japoneses na 
colônia.23 E, nessa época, como vimos no artigo citado de um jovem 

23 No começo da década de 50, o "grupo vitorista" ainda constituía a maioria dos japoneses 
no Brasil. Segundo pesquisa de Izumi e Saito, de 1952 a 1953, o "grupo vitorista" era 
formado por 85,5% dos japoneses das regiões Sul e Sudeste do Brasil, onde estavam 
concentrados 96,4% dos japoneses no Brasil. Izumi classificou os japoneses em três cate
gorias, segundo a definição local: (1) ninshiki-ha, que reconheciam a derrota do Japão na 
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de Bastos, o sentimento de antipatia contra a C.A.B. era grande entre 
os japoneses e estes passaram a se afastar da cooperativa, que apoi
ava a comissão, e que, também, necessitava de seu restabelecimento 
financeiro por causa do declínio da sericultura, imediatamente de
pois da guerra. 

Como resultado da ação da "Shindo Renmei", segundo Takagui, 
foram mortas, ao todo, 16 pessoas (das quais 15 eram japoneses), feri
dos gravemente 11 e, além desses, mais alguns levemente (Handa, 
1970, p. 663). A partir de dezembro de 1946, com o reinicio das publi
cações de jornais japoneses, os atos terroristas que desafiavam o poder 
nacional brasileiro extinguiram-se gradualmente. 

Em abril de 1946, foram indiciados 136 japoneses por crimes 
contra a Segurança Nacional, dos quais 80 - por ato do então Presi
dente da República, Marechal Eurico Gaspar Dutra, de 10 de agosto 
de 1946 - enquadrados no decreto de expulsão do país "por terem 
atentado contra a segurança e a paz social da República dos Estados 
Unidos do Brasil", ratificado pelo artigo 146, da Constituição promul
gada em 19 de setembro de 1946, que dispunha: 

"O Governo Federal poderá expulsar do território nacional o estrangei

ro nocivo à ordem pública, salvo se o seu cônjuge for brasileiro, e tiver 

filho brasileiro dependente da economia paterna" (Neves, 1960, p. 397-

398 e 419).24 

última Guerra; (2) Kyôkô-ha, que não acreditavam ou duvidavam, imediatamente depois 
do término da guerra, e ao conheceram o fato, não queriam ainda admiti-lo publicamen
te; (3) fanáticos ou kyôshin-ha, que estavam profundamente duvidosos sobre a derrota ou 
ainda tinham plena certeza da vitória do Japão, por volta de 1953. Esta pesquisa revelou 
que dos japoneses das regiões Sul e Sudeste do Brasil, em 1952-53, 14,5% eram do 
ninshiki-ha, 56,9%, do kyôkô-ha e 28,6% do grupo dos fanáticos (Izumi, 1957, p. 82). Os 
dois últimos grupos eram chamados genericamente de kachi-gumi (grupo vitorista) e o 
primeiro, de make-gumi (grupo derrotista). 

24 Segundo Neves, "a expulsão decretada fundamentava-se no disposto nos artigos n°s. 1, 2 
e 10 do decreto-lei n° 383, de 18 de abril de 1938, combinados com os artigos 1 e 2, do 
decreto-lei n° 479, de 8 de junho de 1938 e que, de certa forma, opunham as mesmas 
restrições repetidas pela Constituição Federal logo promulgada" (Neves, 1960, p. 419). 
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A expulsão não se concretizou de imediato, pois havia ainda o proces
so da "Shindo Renmei" a ser julgado. 

Em dezembro de 1946, mais 41 japoneses foram enquadrados 
em decreto presidencial de expulsão do país. Enquanto esperavam o 
andamento do processo criminal, ficaram presos na Ilha Anchieta. A 
maioria deles foi libertada, posteriormente, por "habeas-corpus" {Jor
nal Paulista, 1956, p. 16-18). 

No longo processo judicial da "Shindo Renmei" (n° 12.649) -
abril de 1950 a agosto de 1958 - foram, de início, denunciados cerca 
de 400 japoneses tidos como seus dirigentes e seguidores, suspeitos de 
terem cometido crimes de morte, atentados contra a vida e outras vio
lências, implantando um clima de terror com reflexo na segurança pú
blica e na ordem social do Brasil. Este processo terminou com a decre
tação da prescrição legal da ação e conseqüente extinção da 
punibilidade (Neves, 1960, p. 488-492). 

Um dos japoneses de Bastos, libertado por "habeas-corpus" e 
que regressou à colônia, mais tarde, por volta de 1953, saiu dali com 
sua família para participar do movimento de regresso ao Japão, orga
nizado novamente em São Paulo, depois da guerra. Nessa ocasião, 
quatro famílias da Seção Chácara (turma-7 emancipada da Seção 
Urbana), cinco da Seção Fortuna, três da Seção Saúde e algumas da 
Seção Cascata, que ainda mantinham a crença na vitória do Japão, 
também fizeram a mesma coisa (Mizuno, 1955, p. 231,261,167,187 
e 303). Em 1954, ainda existiam famílias japonesas que mantinham 
sua crença na vitória do Japão e recusavam a integração na organi
zação social da colônia restabelecida sob a liderança dos ex-
"derrotistas" (Ibid., p. 231). 

Assim, a reação explícita dos japoneses acabou por volta de 1946, 
mas de forma implícita, continuou até a década de 50. Desde 1947, o 
"grupo vitorista" publicou, seguidamente, suas revistas e tentou man
ter o "espírito japonês" no Brasil. Por outro lado, o "grupo derrotista", 
desde 1948, começou também a publicar sua revista e a pregar a assi
milação dos japoneses no Brasil. 
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3 A VOLTA DA ESTABILIDADE NA COLÔNIA 

I) REORGANIZAÇÃO SOCIAL E O MUNDO MENTAL DOS JAPONESES DA 

COLÔNIA 

Por suas excessivas diligências contra os elementos "vitoristas" e 
enfraquecimento financeiro da C.A.B., a Comissão Pacificadora de 
Bastos foi dissolvida em dezembro de 1946. Em seu lugar, principal
mente por iniciativa dos elementos do "grupo vitorista" da colônia, 
fundou-se a Bastos Jichi Kai, para exercer o controle social de toda a 
colônia como o tinha feita a C.A.B., durante a guerra. Um dos direto
res da C.A.B., apontado no relatório feito pelo irmão da vítima, sobre o 
assassinato de Mizobe como elemento do "grupo vitorista" da colônia, 
ocupou o cargo de vice-presidente dessa nova associação, na ocasião 
de sua reorganização. O presidente da C.A.B. era considerado simpati
zante do "grupo vitorista", embora não tivesse tomado uma atitude 
"vitorista" de forma muito clara. Na entrevista realizada em Bastos, no 
dia 31/05/1981, com um japonês bastense, ele disse que o presidente 
da Bastos Jichi Kai, naquela ocasião, pertencia intelectualmente ao 
"grupo vitorista", quando a colônia foi dividida em dois grupos, depois 
da guerra. E acrescentou que a maioria do "grupo derrotista" não par
ticipou desta associação. 

Como nessa época a organização de associação de japoneses 
ainda estava sob vigilância rigorosa da autoridade brasileira, a nova 
instituição foi registrada legalmente com o nome de "Associação dos 
Amigos de Bastos", com a finalidade de realizar a vigilância noturna 
da cidade de Bastos. Era administrada pelos chefes de cada seção, 
como na época anterior à guerra, executando serviços de engenharia 
civil da colônia, tais como o conserto de estradas e pontes em colabo
ração com a prefeitura.25 Assim, até por volta de 1952, as associações 
japonesas de cada seção, que tinham perdido sua integração ou se 

25 Em 1944, a colônia de Bastos foi emancipada como município, e como foi mostrado no 
item 2 do Capítulo III, perdeu quase a metade de sua área total, ficando dividida adminis
trativamente em três partes. 
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dissolvido pelo antagonismo entre os dois grupos, foram gradualmente 
integradas como sub-organização, retomando suas atividades nas se
ções. Esta associação buscava sua integração no "culto ao Imperador", 
símbolo da identidade étnica dos japoneses no Brasil, como pode ser 
visto no jornal semanal do colônia, Bastos Shuho, do dia 29 de abril de 
1952, em que apareceu um artigo em comemoração ao aniversário do 
Imperador japonês, assinado pelo presidente da associação. Nesse arti
go, ele ainda adotava o termo antigo japonês do aniversário do Impera
dor, Tencho-setsu, uma vez que, no Japão, depois da guerra, adotou-se 
um novo termo, Tenno Tanjobi, para expressar a humanidade do impe
rador e negar sua divindade. E houve ainda outro exemplo: uma das 
associações japonesas de seções da colônia, a Seção Saúde, promoveu, 
como de costume, ainda nessa época, três grandes festas tradicionais: 
Shihó-hai (Cerimônia do Ano Novo de Reverência às Quatro Direções), 
Kigen-setsu (Aniversário de Ascensão do Jinmu Tenno) e Tencho-setsu 
(Aniversário do Imperador). A Bastos Jichi Kai, contudo, não restabele
ceu a integração completa através do "culto ao Imperador", cuja condi
ção divina havia sido destruída pela derrota do Japão na Guerra. 

No dia 23 de junho de 1952, em São Paulo, foi organizado o 
Comitê Japonês para participar da Festa de Comemoração do IV Cen
tenário da Cidade, sob liderança do "grupo derrotista", com a finalida
de de dissolver o antagonismo e congregar todos os japoneses no Bra
sil.26 Esse comitê conseguiu arrecadar contribuições de quase todos os 
japoneses no Brasil e, ao encerrar sua atividade, 45.000 famílias ha
viam contribuído, através das 3.000 associações fundadas para essa 
finalidade e/ou já existentes, em dez estados brasileiros (Jornal Paulis
ta, 1956, p. 46). Assim, a atividade de arrecadação do comitê conse-

26 Anteriormente, em abril de 1947, foi organizado em São Paulo o Sub-Comitê de Socorro 
ao Japão, cuja sede central era localizada no Rio de Janeiro, sob a liderança de elementos 
"derrotistas", com a finalidade de enviar objetos arrecadados ao Japão, devastado pela 
guerra, colaborando com a Cruz Vermelha Brasileira do Rio de Janeiro e, também, visan
do integrar as associações japonesas no interior do Brasil, fundadas com a mesma finali
dade (Jornal Paulista, 1956, p. 27). Este comitê, dissolvido em julho de 1950, conseguiu 
arrecadar objetos de utilidade doméstica, mas não integrar as associações japonesas no 
Brasil, por causa do antagonismo intragrupal que ainda não abrandara, como no caso da 
colônia de Bastos, citado anteriormente. 



BASTOS: UMA COMUNIDADE ÉTNICA JAPONESA NO BRASIL 177 

guiu congregar os japoneses no Brasil, através das associações japone
sas locais, e, na ocasião de sua dissolução, foi decidida a fundação de 
uma associação de integração permanente dessas associações japone
sas no Brasil. Dessa forma, a Sociedade Paulista de Cultura Japonesa 
foi fundada logo a seguir, no dia 17 de dezembro de 1955. Em 1968, 
por ocasião das comemorações do 50° ano da emigração japonesa 
para o Brasil, esta associação trocou o nome para Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa. 

Na colônia de Bastos, também, os "derrotistas" começaram o 
movimento para integrar toda a colônia. Em 1953, a Bastos Jichi Kai 
promoveu uma assembléia geral, durante a qual foi reorganizada princi
palmente por ex-"derrotistas" e recebeu o novo nome de Bastos Rengo 
Nippon-Jin Kai (Federação dos Japoneses de Bastos). A partir de então 
começaram as atividades autônomas da colônia: assistência médica, atra
vés da reabertura do hospital; locação gratuita do campo de esporte da 
Bratac em São Paulo e associação legal de esportes de Bastos. Em mar
ço de 1964, foi integrada à Sociedade Paulista de Cultura Japonesa, 
como sua filial local, e em 1968, junto com a troca do nome dessa Asso
ciação, a Bastos Rengo Nippon-Jin Kai passou a chamar-se Bastos 
Nippaku Bunka Kyokai (Associação Cultural Nipo-brasileira de Bastos). 

Por ocasião da organização da Bastos Jichi Kai, em 1953, seu 
último presidente organizou a Bastos Bukkyo Kai (Associação Budista 
de Bastos). Nessa época, portanto, não somente na colônia de Bastos 
como em outras coletividades, muitos japoneses passaram a praticar o 
budismo. Eles que, pela derrota do Japão, perderam o lugar para onde 
deveriam regressar, precisavam decidir-se pela "residência permanente 
no Brasil", abandonando o desejo de regressar a sua pátria. Começa
ram, então, a adotar em lugar do "culto ao Imperador", o "culto ao 
ancestral", que havia sido deixado em sua pátria por ocasião da emi
gração para o Brasil.27 Na sociedade rural japonesa, principalmente 
na época anterior à guerra, o "culto ao ancestral" fora praticado atra-

27 De fato, o Ministério de Relações Exteriores do Japão proibia a difusão de religiões japo
nesas entre os japoneses no Brasil, considerando as represálias aos japoneses pelos brasi
leiros na rigorosa época anterior à guerra. Esta proibição não encontrou grandes obstácu
los por parte dos japoneses, que não se interessavam em praticar religiões. Segundo 
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vés do ritual budista, baseando-se na consciência do ie (house-hold) e 
dava uma coesão social à comunidade rural japonesa. Isso explica, 
também, o repentino desenvolvimento no Brasil, depois da guerra, da 
"Seicho-no-Ie" (uma das seitas religiosas japonesas), que ganhou mui
tos adeptos entre os elementos do "grupo vitorista" por seu caráter 
nacionalista. 28 Segundo Izumi, em sua pesquisa realizada de 1952 a 
1953, não havia nenhum elemento do "grupo derrotista" entre os adep
tos de "Seicho-no-Ie" (Izumi, 1957, p. 108). Na Seção Bonfim da colô
nia de Bastos, onde a maioria dos japoneses era do "grupo vitorista", 
foi organizada, em 1948, uma associação religiosa principalmente pe
los adeptos da "Seicho-no-Ie" (Mizuno, 1955, p. 274). 

Em novembro de 1951, o presidente da Bastos Jichi kai tomou a 
iniciativa de construir um ossuário com a finalidade de celebrar culto 

Maeyama, as atividades religiosas dos japoneses são expressas principalmente no "culto 
ao ancestral" e nas cerimônias funerárias. Pelo serviço memorial budista, os mortos se 
tornam hotoke (Buda) e ancestrais do ie (família). Este ancestral, tutor do ie, é herdado 
exclusivamente pelo primogênito do ie, junto com ie e seus bens, de acordo com o princí
pio de herança japonesa. Esse "culto ao ancestral" favoreceu a dominação dos proprietá
rios nas zonas rurais do Japão e funcionou como fator de integração grupai dentro do clã. 
Os imigrantes japoneses eram geralmente filhos não-sucessores do ie, ou seja, segundo 
ou terceiro filho, que vieram para o Brasil, constituindo "famílias compostas" (inclusão em 
uma família, de pessoas que não são realmente seus membros, para cumprir a determina
ção de, no mínimo, "três enxadas," existente no acordo de emigração). Portanto, em 
geral, os imigrantes japoneses não tinham herdado o "ancestral" para ser cultuado e nem 
precisavam ter rituais religiosos próprios no Brasil, pois, como o objeto do culto estava no 
Japão, não precisavam desenvolver o "culto ao ancestral" no Brasil. Além do mais, mui
tos japoneses pensavam que "como estavam hospedados em casa alheia não se justifica
va a introdução de sua própria religião" e também havia uma forte convicção de que "não 
era necessário se ter fé religiosa quando se vem para outro país". Os imigrantes japoneses, 
desenraizados do clã, das relações de parentesco e do grupo primário, quase não constru
íram santuários para "o gênio tutelar da comunidade e do clã", na terra onde não tinham 
intenção de residir permanentemente (Maeyama, 1968, p. 122-124). Assim, aqueles que 
não eram filhos sucessores do ie, não tinham obrigação de cultuar o "ancestral" do ie, 
nem motivo para ter a religião japonesa em forma de "culto ao ancestral". 

28 Até o término da última guerra, a "Seicho-no-Ie", grupo religioso organizado no Japão, 
impregnou-se espontânea e ativamente do fascismo japonês e mostrou uma tendência ultra-
nacionalista em sua doutrina e preceito. Na época da reação contra o ultra-nacionalismo de 
antes da guerra, a qual ocorreu no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, a Seicho-no-
Ie começou a desenvolver seu traço mais cosmopolita, em virtude de seu forte sincretismo. 
Contudo, quando o Japão obteve, de novo, a independência política real, a "Seicho-no-Ie" 
retomou claramente o traço de forte nacionalismo, que teve papel decisivo na formação de 
sua organização integrada entre os japoneses no Brasil (Maeyama, 1983, p. 203). 
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às almas dos colonizadores mortos da colônia de Bastos, obtendo con
tribuições dos moradores japoneses de cada seção. Na declaração da 
construção do ossuário, pode-se ler o seguinte: 

"(...) Faria uma justiça a todos nós que pretendemos nos tomarem terra 

de Bastos e acreditamos firmemente no karma (conjunto das ações dos 

homens e suas conseqüências) de Deuses e Budas. Construiremos um 

ossuário com a colaboração dos moradores a fim de celebrar o culto 

aos mortos que não têm nenhum parente nessa terra. (...)" {Bastos Shuho, 

n° 91, 05/11/1951, p. 1, grifo e parênteses da autora). 

Essa iniciativa era bem diferente daquela da época anterior à Segunda 
Guerra Mundial, pois, segundo relato de um ex-colonicador de Bastos 
(em 15/03/1981), antes da guerra os japoneses, em geral, não cuida
vam bem dos túmulos de seus mortos, pois pretendiam regressar logo 
para o Japão. Porém, pode-se perceber, aqui, que os japoneses que 
perderam o "culto ao Imperador" e precisavam decidir-se pela perma
nência no Brasil, tentaram obter a estabilidade psicológica através do 
"culto ao ancestral" em forma budista. Assim, com a idéia de se torna
rem "em terra de Bastos", ou seja, em "ancestral dos nipo-brasileiros", 
seus filhos - tomada a decisão de ficarem no Brasil - conseguiram se 
harmonizar psicologicamente. Centralizando-se no "culto ao ancestral", 
eles passaram a integrar uma associação religiosa. Em 1953, por oca
sião da organização da Bastos Rengo Nippon-jin Kai, formou-se a Bas
tos Bukkyo Kai, sob a liderança do ex-presidente da Bastos Jichi Kai, 
com a finalidade de administrar o ossuário de Bastos. Porém, antes do 
término de sua construção, em 1952, a colônia recebeu a visita do 
Patriarca do budismo, Higashi Honganji e de sua esposa (Lady Abbess), 
cujo objetivo era a divulgação do budismo entre os japoneses. Esta 
visita motivou a fundação da Bastos Bukkyo Kai {Bastos Shuho, n° 
134, 28/09/1952, p. 8). Em maio de 1954, o Patriarca e Lady Abbess 
visitaram novamente a colônia com esta mesma finalidade. Desde en
tão, a Bastos Bukkyo Kai desempenhou "as atividades de divulgação 
das crenças budistas entre os japoneses da colônia, promovendo con
ferências de pregadores das seitas de 'Higashi Honganji' e de 'Nishi 
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Honganji'", mensalmente (Mizuno, 1955, p. 162). Numa lista dos re
presentantes da Bastos Bukkyo Kai de 1954 pode-se achar nomes de 
alguns ex-simpatizantes do "grupo vitorista". Assim, poder-se-ia dizer 
que os japoneses que se decidiram pela residência permanente no Brasil 
encontraram sua "japonesidade" no "culto ao ancestral". Por ocasião 
da pesquisa, havia em Bastos, além das Igrejas Católica, Evangélicas e 
Holiness, nove associações religiosas japonesas: Associação Budista 
de Bastos (como o templo de Higashi Honganji), Templo de Nishi 
Honganji, seitas budistas Sõtõ-Shu e Shingon-Shu, e seitas japonesas 
novas como Seicho-no-Ie, Tenrikyo, Sekai-Kyusei Kyo (Messiânica 
Mundial do Brasil), Sõkaggakai (Nichiren-Shu-Nambei-Kyodan) e 
Perfect Liberty Kyodan. Estas associações religiosas japonesas estavam 
integradas às suas centrais em São Paulo, fundadas seguidamente na 
década de 1950, menos Tenrikyo, cuja sede foi fundada em Bauru, em 
1955 (Brasil Nippon Imin 70-nen Shi, 1980, p. 320 e Kenkyu Report, 
n° 9, 1985, p. 137-138). Entre estas associações religiosas, Seicho-no-
Ie e Tenrikyo já estavam desenvolvendo atividades religiosas no perío
do anterior à guerra, porém a instalação de suas sedes centrais ocorreu 
na década de 1950. 

Nessa fase, também, foi pregada a importância de Nyushoku-
Sai (Festa de Aniversário da Fundação da Colônia) e os japoneses pas
saram rapidamente a considerar a colônia de Bastos como sua terra 
(Bastos Shuho, n° 124, 13/07/1952, p. 1). Assim, assumiram a identi
dade de "japoneses no Brasil", diferenciando-se dos japoneses no Ja
pão (Mita, 1977, p. 55-57). A partir de meados da década de 50, os 
japoneses da colônia, ao invés de dizerem que iam "regressar" ao Ja
pão, passaram a dizer que iam "visitar" o Japão, ou então, que iam 
fazer Kankô-kikoku (regresso turístico).29 

Por outro lado, o movimento de regresso ao Japão ainda não 
havia acabado por completo. Os que ainda não podiam se decidir pela 
residência permanente no Brasil, por causa de sua vida econômica 

29 Pode-se encontrar anúncio "Honichi-dan Boshu" (Recrutamento de Excursionistas para 
visitar o Japão), ou seja, de excursão para o Japão com objetivo de Kankô-Kikoku, no 
Bastos Shuho, n° 200, 31/01/1954. 
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inexpressiva, e também, os que queriam manter sua identidade de "raça 
japonesa", ainda continuaram o movimento pelo regresso à pátria. No 
final de 1954 esse movimento atraiu, de novo, a atenção dos brasilei
ros, pois foi divulgada a notícia de que um grupo de cerca de 400 
japoneses, denominado "Sakuraguki-Teishintai" (Batalhão Suicida da 
Ordem de Cerejeira), em Santo André, município vizinho de São Pau
lo, havia iniciado greve de fome e exigia que o Consulado Geral do 
Japão enviasse os seus componentes àquele país, como "japoneses 
justos" (Folha da Tarde, 07/12/1954, et ai.). Dizem que entre os ele
mentos desse grupo havia cerca de 70 bastenses discriminados na co
lônia por causa de sua crença na "vitória do Japão", e que não pu
deram estabelecer uma vida econômica sólida (Jornal Paulista, 1956, 
p. 33). Posteriomente, em 1955, esse grupo iniciou o movimento pelo 
regresso, organizando outra manifestação (Folha da Manhã, 03/08/1955), 
contudo, logo se dissolveu. Por fim, os que participaram desses movi
mentos passaram a ser absorvidos pelas religiões japonesas que se de
senvolveram depois da guerra.30 

Assim, os japoneses de Bastos que trocaram o "culto ao Impera
dor" pelo "culto ao ancestral", como símbolo de sua identidade étnica, 
através das atividades religiosas, mudaram, também, sua atitude em 
relação às línguas japonesas e portuguesa. Antes eles não se interessa
vam muito pela aprendizagem dessa última, por considerarem a apren
dizagem da língua japonesa como um dos meios essenciais de "se tor
narem raça japonesa" e de conhecerem a "autenticidade da cultura 
japonesa". E, ao mesmo tempo, a língua japonesa servia praticamente 
como único meio de comunicação dentro da comunidade. A partir da 
decisão de se "tornarem em terra" de Bastos, passaram a considerar 
razoável o aprendizado da língua da sociedade dominante. Um artigo 
do Bastos Shuho, de 1954, expressa o seguinte: 

"(...) considerando a atual situação, nas reuniões em que se passaram a 

usar a língua portuguesa, não é mais razoável que isseis só falem em 

30 Quanto ao desenvolvimento das religiões japonesas entre os japoneses no Brasil, depois 
da guerra, pode consultar: Maeyama, 1967 e 1983. 
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japonês, por isso seria melhor que os isseis possam fazer saudações nas 
reuniões em português. (...) E trágico, pois, que um issei acabe sua vida 
sem saber a língua nacional do Brasil, onde decidiu enterrar seus ossos. 

(...)" 
(Bastos Shuho, n. 199, 24/01/1954). 

No relato feito, ao acaso, por um ex-colonizador de Bastos, por ocasião 
da pesquisa naquela localidade, ele revelou que sua esposa havia co
meçado a aprender o português aos 60 anos de idade, a fim de poder 
se comunicar com seus queridos netos brasileiros. Pode-se dizer, por
tanto, que os japoneses que pretendem viver como "japoneses no Bra
sil" consideram a aprendizagem da língua portuguesa como uma es
tratégia para uma vida mais proveitosamente no Brasil. 

Atualmente, os japoneses (isseis) já não impedem que seus filhos 
cresçam como brasileiros. Um outro ex-colonizador de Bastos nos dá 
um exemplo da identidade étnica de seu filho brasileiro ao relatar um 
fato ocorrido durante uma transmissão pela televisão, a que assistiam 
juntos, de uma luta de boxe entre um lutador japonês e um brasileiro. 
Ao perguntar por qual lutador estava torcendo, seu filho respondeu 
sem hesitação que era pelo brasileiro, mas acrescentou que torceria 
pelo japonês, se este lutasse contra um de outra nacionalidade, pois o 
Japão era o país por quem nutria mais afeição, depois do Brasil. O ex-
colonizador concluiu que "esta é a identidade atual do nissei". Estas 
últimas palavras contrastam com a reação dos japoneses diante de um 
acontecimento conhecido como "Caso de Crisântemo", na época an
terior à guerra. Em 1936, na cidade de São Paulo, um universitário da 
segunda geração japonesa afirmara numa revista que: "Nós, nisseis, 
podemos respeitar, mas não amar o país do crisântemo" (Koyama, 1949, 
p. 316), referindo-se evidentemente ao Japão. Isto significava que eles, 
os nisseis, respeitariam a terra natal de seus pais, porém seu sentimen
to patriótico estaria ligado ao Brasil, onde eles nasceram e cresceram. 
Diante desta afirmação, os imigrantes japoneses, principalmente de São 
Paulo, ficaram escandalizados e interpretaram-na como palavras de lesa-
majestade, ou seja, desrespeito para com o Japão Imperial, pois eles, 
isseis, ainda esperavam que seus filhos crescessem como "japoneses", 
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ou seja, como "filhos do Imperador". Para os que decidiram ficar per
manentemente no Brasil, "tornar-se" o ancestral de seus filhos brasilei
ros, após a derrota do Japão, o crescimento de seus filhos como "japo
neses" deixou de ser condição indispensável. E os isseis, hoje, não se 
sentem mais em conflito por viverem como "japoneses no Brasil", e 
por terem filhos que vivem como "brasileiros". 

II) NOVAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Em 1953, a C.A.B. conseguiu saldar toda sua dívida com o 
BANESPA, transferindo quase todos os seus bens ao referido banco. 
Porém, pelo enfraquecimento do poder econômico e pelo antagonis
mo na colônia, de 1945 a 1953, a C.A.B. perdera seu poder de contro
le sócio-econômico na mesma e os moradores desta já não lhe deposi
tavam mais confiança. Nessa época, começou a ser desenvolvida a 
avicultura em lugar da sericultura que declinou com o término da guer
ra. As famílias japonesas, que permaneceram na colônia, encontraram 
certa facilidade na troca da atividade agrária, pois a avicultura já esta
va sendo praticada com a finalidade de obtenção de estéreo para ferti
lizar as amoreiras. Assim, por volta de 1947, a colônia viveu sua maior 
crise financeira, que resultou na troca de atividades econômicas funda
mentais, ou seja, a sericultura pela avicultura. 

Um dos fatores que possibilitaram esta troca de atividade econô
mica foi a instalação, em Bastos, de depósitos regionais de diversas 
cooperativas agrícolas japonesas de São Paulo, que, baseando-se na 
agricultura do tipo "suburbano", desenvolveram-se junto com a rápida 
urbanização da Capital, especialmente depois da guerra. A finalidade 
desses depósitos na colônia de Bastos era abastecer as grandes cidades 
dos Estados de São Paulo e do Paraná, com ovos bastenses, e com isso 
levaram a colônia ao mercado nacional de consumo e trouxeram re
cursos financeiros e novas tecnologias. 

Nesse processo de restabelecimento econômico foi notada, tam
bém, a influência do antagonismo entre o "grupo vitorista" e o "grupo 
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derrotista" da colônia. Havia um grupo de 8 famílias japonesas das 
Seções Glória II e União I que estavam se dedicando à avicultura, a fim 
de obter estéreo para fertilizar as amoreiras na época de fartura da 
sericultura. No final de 1944, este grupo conseguiu fornecer ovos à 
Cidade de São Paulo, através da Cooperativa Agrícola de Bandeiran
tes, a única que instalara uma seção de venda de ovos. E, em 1945, 
este grupo organizou uma nova cooperativa, a Bastos Yokeka Shukka 
Kumiai (Cooperativa de Expedição dos Avicultores de Bastos), não 
legalizada, com 17 famílias associadas, mantendo íntima relação com 
a Cooperativa Agrícola de Bandeirantes. Assim, esta nova cooperativa 
conseguiu ter acesso à rede de venda de ovos, porém, na época da 
crise da sericultura, sem conseguir um expressivo apoio financeiro fora 
da colônia, ela foi dissolvida e reorganizada, em janeiro de 1946, como 
um depósito regional da Cooperativa Agrícola de Bandeirantes, com o 
objetivo de conseguir todo o apoio necessário para desenvolver mais a 
avicultura. Todavia, como era na época do antagonismo intragrupal 
da colônia, o diretor desta cooperativa, que tomou a liderança de sua 
reorganização, foi considerado simpatizante do "grupo vitorista"31, e, 
ao tornar-se representante do novo depósito regional da Cooperativa 
Agrícola de Bandeirantes, alguns dos fundadores daquela cooperativa, 
que não gostaram de sua administração, deixaram gradativamente o 
novo depósito regional da Bandeirantes, por ser na época, também, 
considerada como uma cooperativa do "grupo vitorista", entre os ja
poneses de São Paulo. Na Colônia, porém, onde a maioria dos japo
neses, nessa época, pertencia ao "grupo vitorista", este depósito se 
desenvolveu, visivelmente, desde então, e deu um grande estímulo ao 
desenvolvimento de sua avicultura. Em 1946, as 23 famílias de avicul
tores que pertencia a este depósito produziram 3.200 caixas de ovos 
(uma caixa contém 30 dúzias). Em 1947, havia 60 famílias de associa
dos, que produziram 9.200 caixas de ovos, correspondendo a 92% da 
produção de ovos da colônia. Em 1948, mais de 100 famílias de asso
ciados produziram 20.000 caixas. E, em 1951, o depósito contava com 

31 Na ocasião da entrevista com este ex-representante do depósito, no dia 19 de julho de 
1981, ele mesmo relatou que, depois da guerra, ainda que não falasse nada sobre seu 
resultado, passou a ser considerado como um elemento do "grupo vitorista". 
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120 famílias associadas, num total de 200 famílias de avicultores (Mi-
zuno, 1955, p. 146-147). 

Por outro lado, em 1947, formou-se um grupo interessado em 
dedicar-se à avicultura, com o apoio financeiro da Cooperativa Agríco
la de Cotia (C.A.C.), que liderou na ocasião movimento de esclareci
mento, no interior de São Paulo, da verdadeira situação do Japão. Em 
janeiro de 1948, este grupo fundou uma cooperativa agrícola não-le-
galizada, chamada Bastos Seisansha Kumiai (Cooperativa dos Produ
tores de Bastos), com 30 famílias associadas, independente da C.A.C., 
mas com contrato de venda exclusiva de ovos para esta cooperativa 
paulista. E, em janeiro de 1949, essa cooperativa não-legalizada se 
dissolveu e tornou-se um depósito regional da C.A.C., com 40 famílias 
associadas. Em virtude da rede econômica da C.A.C., por volta de 1953, 
o depósito regional desta cooperativa conseguiu abrir caminho para abas
tecer com seus produtos horti-granjeiros o norte do Paraná, especial
mente a cidade de Londrina. Numa lista de representantes deste depósi
to local da C.A.C., de 1954, podem ser encontrados alguns nomes de 
pessoas que pertenciam ao "grupo derrotista" (Mizuno, 1955, p. 151). 

Houve ainda um outro grupo, formado por volta de 1945 na 
Seção Cascata, com a finalidade de venda coletiva de ovos a uma loja 
da cidade de Bastos. Este grupo, em 1946, solicitou a instalação da 
seção de avicultura da C.A.B., porém, esta não pôde atendê-lo, pois 
passava por uma crise financeira muito grande devido ao declínio da 
sericultura. Instou, então, à C.A.B. que pelo menos instalasse seu de
pósito em Bastos, mas tampouco o conseguiu. Assim, no fim de 1946, 
este grupo fundou uma cooperativa legal com o nome de Cooperativa 
de Aves e Ovos de Bastos, com 15 famílias associadas, e conseguiu 
obter da Cooperativa de Juquery o fornecimento de ovos a São Paulo. 
Em 1951, esta cooperativa passou a contar com 25 famílias associadas 
e, então, foi reorganizada como depósito regional da cooperativa de 
Juquery. E difícil determinar, com os dados atuais disponíveis, qual a 
função social que esta associação econômica da colônia teve na época 
do antagonismo intragrupal, porém, devido à atitude da Cooperativa 
de Juquery dessa época, pode-se supor que esta associação também 
era simpática ao "grupo derrotista". 
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Como conseqüência de tudo isso, o poder de controle econômi
co foi dividido entre algumas associações econômicas ali instaladas. E, 
ademais, a C.A.B., que conseguiu liquidar as dívidas, também partici
pou desta divisão do poder econômico. Posteriormente, com a reorga
nização social de Bastos sob a liderança dos "ex-derrotistas", as asso
ciações econômicas da Colônia, fundadas sob a liderança do "grupo 
derrotista", passaram a se desenvolver mais do que a associação eco
nômica dos "vitoristas". Em 1966, a colônia contava com 8 cooperati
vas agrícolas dividindo seu poder econômico da seguinte forma: 

Cooperativas coop. avie. h.f.g. h.f.g.a. grut. agr. 

C.A.C. e C.C.A.S.R 103 67 11 6 10 9 

C.C.A.S.B 86 45 10 6 14 

Bandeirantes 38 26 2 

C.A.B. 28 22 3 3 

CAv.B. 23 23 

C.A.M.G.B. 15 15 

C.A.A.B. 9 6 3 
Total 302 204 21 9 24 23 

(Salgado, 1971, p. 127) 

Sendo que: a C.A.C. é a Cooperativa Agrícola de Cotia; C.C.A.S.R, a 
Cooperativa Central Agrícola de São Paulo; C.C.A.S.B., a Cooperativa 
Central Agrícola Sul Brasil, antiga Cooperativa Agrícola de Juquery; 
Bandeirantes, a Cooperativa Agrícola de Bandeirantes; C.A.B., a Coo
perativa Agrícola de Bastos; CAv.B., a Cooperativa Avícola de Bastos; 
C.A.M.G.B., a Cooperativa Agrícola Mista Granja Bastos, e C.A.A.B., 
Cooperativa Agro-Avícola de Bastos. E as abreviações: coop. é de coo
perados; avie, de avicultor; h.f.g., de horti-fruti-granjeiro; h.f.g.a., de 
horti-fruti-granjeiro-agricultor; frut., de fruticultor, e agr., de agricultor 
(segundo a conveniência da autora). 

A colônia, com o apoio financeiro e tecnológico das cooperati
vas agrícolas de São Paulo, depois da guerra, desenvolveu rapidamen
te a avicultura. Tomando o período de dez anos (1956-66), Salgado 
expressa o desenvolvimento da avicultura de Bastos assim: 
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"O plantei de galinhas aumentou 45 vezes; o de gaios e frangos 50 
vezes; a produção de ovos em dúzias evoluiu na ordem de pouco mais 
de 4 vezes, como também o rendimento de ovos por galinhas" (Salga
do, 1971, p. 66) (ver Tabela 8). 

No ano agrícola de 1965-66, a avicultura ocupou um lugar de desta
que e seus rendimentos através da comercialização de ovos, aves e 
estéreo foram acima de 14 milhões de cruzeiros, superiores a 60% do 
valor total dos produtos comerciais da colônia (ver Tabela 9). As famí
lias que se dedicavam à avicultura eram cerca de 200, correspondendo 
a 85% de todas as famílias rurais de Bastos (Salgado, 1971, p. 60). 
Além disso, estes depósitos regionais das cooperativas possibilitaram a 
comercialização de frutas e verduras da colônia no mercado nacional, 
como se pode ver na Tabela 9. A prosperidade da avicultura tornou-se 
o orgulho dos bastenses. A festa de Aniversário de Fundação da Colô
nia (Nyushoku-Sai), que era promovida anualmente pela Nihonjin 
Rengo Kai, por volta de 1964, passou a ser realizada pela prefeitura de 
Bastos, com o nome de "Festa de Ovos". 

Por outro lado, o mercado do fio de seda estabilizou-se por volta 
de 1950, e a produção de casulos e de fios da colônia voltou a ter 
rendimento razoável. Em 1954, a Fiação de Seda Bratac em Bastos 
superou em 60% a produção total do Brasil (Mizuno, 1955, p. 140). 
Assim, nessa época, a avicultura e a sericultura tornaram-se as duas 
principais atividades econômicas da colônia, pois, segundo Salgado, 
pelos dados de 1965-66, de toda produção agrícola de Bastos, 90% 
correspondiam aos seguintes produtos: avícolas in natura, 67%; ca
sulos, 6%; fios de seda, 21% e carne de aves, 6% (Salgado, 1971, 
p. 125). E ainda, depois da guerra, por volta de 1950, foi iniciada uma 
outra atividade na colônia: a pecuária. 

A criação de gado começou a ser desenvolvida pelos não-japo-
neses que compraram os lotes abandonados pelos japoneses durante a 
crise da sericultura, imediatamente depois da guerra. Por volta de 1950, 
os japoneses que ficaram na colônia também começaram a dedicar-se 
à criação de gado, comprando os lotes abandonados por outros imi
grantes japoneses, iniciando, assim, uma nova atividade econômica. 
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Antes da guerra, os japoneses em geral não se dedicavam a esta em
presa, primeiro porque não tinham experiência e, segundo, porque 
demorava muito tempo até a obtenção de lucro; para os que preten
diam sucesso rápido para em seguida regressar ao Japão, não era inte
ressante.32 Os que se decidiram pela residência permanente no Brasil 
passaram a dedicar-se à pecuária. Em 1954, na Seção Esperança, um 
quarto da terra foi ocupado por não-japoneses que se dedicavam a 
esta empresa. As 16 famílias japonesas que permaneceram nesta se
ção também começaram a se dedicar à pecuária, adquirindo lotes adi
cionais (Mizuno, 1955, p. 286). E, segundo os dados de 1966, cerca de 
65% do espaço total da área ocupada de Bastos era utilizado para o 
seu desenvolvimento (Salgado, 1971, p. 57). 

Assim, a colônia de Bastos trocou a monocultura comercial vol
tada para o mercado internacional, de antes e durante a guerra, pela 
policultura comercial voltada principalmente para o mercado nacional 
de consumo, depois da guerra. Pode-se dizer que esta fundamental 
troca de atividades econômicas tornou-se importante fator de restabe
lecimento da economia da Bastos. 

32 Talvez os imigrantes japoneses tenham sido influenciados pelo preconceito tradicional 
contra os que se dedicavam à pecuária. Nos séculos XVII, XVIII e XIX, no Japão feudal, 
havia uma casta segregada socialmente, chamada Eta (os imundos), que estava colocada 
na camada social mais baixa, junto com uma outra segregada chamada Hinin (os não-
humanos), que vivia a custa de atividades ligadas à diversão mundana e à mendicância e 
era obrigada a se encarregar, como serviço público, de trabalhos de carceragem. Aos Eta 
era permitida, também como serviço público, dedicar-se apenas a atividades ligadas a 
curtume e à execução de bovinos. Estas duas castas não tinham permissão para viver com 
os outros japoneses e formavam um grupo à parte, tanto na zona rural como na urbana. 
Em 1871, pela modernização japonesa do Governo Meiji, estas duas castas foram eman
cipadas politicamente como um dos componentes da classe Heimin (plebe), porém os 
elementos originários destas castas continuam ainda discriminados socialmente em casos 
de casamento e de empregos, sendo chamados de Shin-heimin (novo plebeu, ou novo 
cidadão). Em 1922, foi fundada em Tóquio uma associação com o objetivo de emancipar 
estes oprimidos em todo o Japão. Depois da guerra, em 1945, esta associação foi reorga
nizada e até hoje continua seu movimento contra a discriminação dessas classes (Obata, 
1963, p. 30-217). 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da avicultura na Colônia de Bastos, 
depois da guerra, abriu-lhe novo mercado de consumo 
nacional, como as cidades de São Paulo, Bauru e da 

região Sorocabana. E, ao mesmo tempo, essa atividade incentivou a 
instalação de algumas indústrias que também ofereceram empregos 
para os não-japoneses, pois, pela pesquisa de Salgado, em 1968, as 
fábricas de ração mantidas pelas 8 cooperativas, então instaladas na 
colônia, ao lado de seus escritórios e depósitos, contavam com 92 
empregados braçais: 8 nipo-brasileiros e 84 não-japoneses (Salgado, 
1971, p. 134). Por outro lado, em 1966, o abate de aves e posterior 
frigorificação foram principiadas em Bastos, com uma média diária de 
5 mil aves abatidas e, a partir de 1967, com a abertura de um segundo 
abatedouro-frigorífico, essa média foi elevada para 25 mil. Os dois aba-
tedouros (da C.A.C. e outro particular) empregavam 104 operários: 29 
nipo-brasileiros e 75 não-japoneses (Salgado, 1971, p. 81). A fiação de 
seda também absorvia mão-de-obra não-japonesa. Em 1968, entre 
seus 500 operários, os não-japoneses eram 106 (Ibid.). Segundo o di
retor executivo da Fiação de Seda Bratac, entrevistado no dia 31 de 
maio de 1981, 10% da mão-de-obra (cerca de 150 operários) eram 
não-japoneses e uma parte destes vinha de Tupã, com transporte ofe
recido pela empresa. Além disso, os produtores japoneses que se de
dicavam à avicultura, à criação de bicho-de-seda e a outras atividades, 
também empregavam trabalhadores não-japoneses. Esta capacidade 
de absorção de mão-de-obra não-japonesa de Bastos provocou o au
mento da população não-japonesa, junto com o desenvolvimento da 
criação de gado, principalmente pelos não-japoneses, e até se formou 
um bairro de moradias precárias na periferia da cidade de Bastos, cha
mado "Vila Sapo", cujos moradores eram principalmente migrantes 
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nordestinos e mineiros. As famílias dos moradores deste bairro eram quase 
sempre numerosas e seus chefes não tinham qualificações profissionais, 
sujeitando-se a trabalhos rudes e mal remunerados, tendo de morar 
em casas sem o mínimo conforto e higiene (Salgado, 1971, p. 134). 

Com o aumento da população não-japonesa, os japoneses e seus 
descendentes de Bastos, que, em 1941, constituíam 88% de toda po
pulação da colônia, em 1981, formavam apenas cerca de 30%.l A 
distribuição dos japoneses em Bastos, em 1978, era 55% na zona urba
na e 45% na zona rural (Bastos Nippaku Bunka Kyo-kai, 1978, p. 2-3). 

A reativação econômica da colônia, através da avicultura, pro
moveu a instalação de agências bancárias, além da agência do Banco 
América do Sul, originada da seção financeira da Bratac. Atualmente, 
o setor financeiro de Bastos é representado por um banco particular: 
Banco América do Sul, e três estatais: Caixa Econômica do Estado de 
São Paulo, Banco do Estado de São Paulo (BANESPA) e Banco do 
Brasil. 

A incorporação da economia bastense à rede econômica nacio
nal, aliada à decisão de permanência definitiva no Brasil; o nascimen
to dos filhos nipo-brasileiros, alçados à condição de cidadãos com di
reito de voto; tudo isso despertou nos japoneses2 o interesse pela polí
tica brasileira a partir da década de 1950. Apesar de a população japo
nesa e nipo-brasileira estar diminuindo em Bastos, percebe-se facil
mente que a política municipal é exercida preponderantemente por 
esta parcela populacional ligeiramente inferior em número. Em 1951, 
por exemplo, 4 vereadores nipo-brasileiros foram eleitos pela primeira 
vez, e em 1968, não só o prefeito municipal era de origem japonesa, 
mas a maioria dos vereadores também, contra apenas dois vereadores 
não-japoneses (Bastos Shuho, n° 89,23/10/1951, p. 1 e Salgado, 1978, 
p. 137). Segundo os dados da Prefeitura Municipal de Bastos, desde 

1 Em 1981, a população total do Município de Bastos era de 15.461 pessoas. Por outro lado, 
a população japonesa de Bastos, em 1978, era de 4.448 pessoas, segundo a pesquisa da 
Associação Cultural Nipo-Brasileira de Bastos (Bastos Nippaku Bunka Kyokai, 1978, p. 2-3). 

2 Maeyama, ao citar as palavras de uma imigrante, na época anterior à Segunda Guerra, 
mostra-nos claramente a atitude dos japoneses com relação à política e à religião: "Emi
gramos para cá, deixando Hotoke-sama (Buda) e a política no Japão" (Maeyama, 1982, 
p. 228). 
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1956 até 1982, seus prefeitos municipais têm sido sucessivamente de 
origem japonesa. 

Por outro lado, embora a partir do término da Segunda Guerra 
Mundial a concentração populacional na zona urbana tenha aumen
tado3, as relações da cidade com seu meio rural foram facilitadas pelas 
estradas, razoavelmente conservadas, que permitiam a circulação de 
veículos motorizados, distribuídos eqüitativamente entre os agriculto
res, as entidades e os moradores urbanos. Em 1981, a taxa de popula
rização de carros, em Bastos, ocupou o segundo lugar no Brasil, na 
relação da população com a área municipal, vindo logo depois do Rio 
de Janeiro. Também a taxa de popularização do telefone foi de 70%, 
em 1981. Graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação de 
Bastos, sua zona rural foi resgatada do isolamento sócio-econômico-
cultural. Ao lado desta comunicação interna, as comunicações de Bas
tos com outras cidades da região e com São Paulo, também, passaram 
a ser realizadas através de rodovias asfaltadas, que dão acesso a Iacri, 
a Tupã (onde há conexão com ferrovia da Alta Paulista), a Rancharia 
(onde há conexão com ferrovias da Alta Sorocabana, e onde circulam 
ônibus diários). Estas comunicações através de ônibus, caminhões, 
veículos particulares de passageiros, e, também, através de diversas 
linhas ferroviárias, ajudaram a acabar com o isolamento sócio-econô-
mico do município de Bastos, no vasto interior do Brasil, junto com 
sua incorporação à rede econômica das grandes cooperativas de São 
Paulo. 

Os bastenses têm ainda acesso aos meios de comunicação que 
veiculam idéias como: jornais locais (dois semanários, um em língua 
japonesa, o Bastos Shuho, e outro, em portuguesa, a Tribuna Bastense) 
e numerosos periódicos da imprensa escrita, do Estado de São Paulo, 
tanto na língua japonesa quanto na portuguesa, bem como a progra
mas de rádio e televisão transmitidos de outros centros. 

Após a nacionalização das escolas japonesas fundadas pela Bratac 
e pelos imigrantes japoneses de Bastos, no início de sua colonização, a 
rede escolar oficial foi estabelecida. Em 1981, na zona urbana havia 

3 Em 1981, a população urbana era de 71% de toda a população bastense. 
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três escolas de 1o grau, das quais uma mantinha também o curso de 2o 

grau. Além desta havia uma outra de 2o grau, a E.RS.G. da Associação 
de Ensino de Bastos. Na zona rural, existiam seis escolas de emergên
cia, originadas daquelas escolas japonesas fundadas na época anterior 
à guerra. Como não havia instituições educacionais de 2o grau sufi
cientes na cidade, os alunos bastenses freqüentavam as escolas de Tupã. 
Além disso, muitas famílias japonesas de Bastos enviavam seus filhos 
para os cursos de ensino superior em Tupã, Marília, Bauru e até São 
Paulo. As bolsas de estudo oferecidas por uma associação japonesa, a 
Kasawake-kai (Associação dos Colonizadores Pioneiros), favoreciam a 
realização de educação em alto nível dos nipo-brasileiros de Bastos. 

Assim, pode-se dizer que a Colônia de Bastos foi real ou organi-
camente integrada à sociedade brasileira, como um todo, depois da 
guerra. 

Por outro lado, com sua incorporação à rede sócio-econômica 
nacional, a partir da década de 1950, a reorganização sócio-cultural 
dos japoneses de Bastos foi realizada rapidamente. Em 1981, a comu
nidade japonesa bastense contava com seis cooperativas agrícolas,4 

doze associações religiosas, e mais de dezesseis associações jurídi
cas e/ou não-jurídicas: Associação Cultural Nipo-Brasileira de Bastos 
(Bastos Nippaku Bunka Kyokai), Associação Cultural Rural Bastense, 
Associação Cultural e Rural da Mocidade Bastense, Associação de Judô 
de Bastos, Bastos Base-Bali Clube, Associação Esportiva de Bastos, 
Bastos Golf Clube, Sindicato Rural de Bastos, Kusawake-kai (Associa
ção dos Colonizadores Pioneiros), Meiro-kai (Associação dos Idosos, 
de mais de 71 anos e subsidiada pela Sociedade Brasileira da Cultura 
Japonesa, de São Paulo), e mais de seis associações de senhoras (ou 
como sub-órgãos das associações japonesas, de caráter religioso, eco
nômico ou independentes). Algumas associações já possuíam associa
dos não-japoneses, embora os japoneses e nipo-brasileiros fossem 

4 Na ocasião da pesquisa local, em maio de 1981, havia seis cooperativas agrícolas: Co
operativa Agrícola de Bastos, Cooperativa Agrícola Granja Bastos, Depósito da Coope
rativa Sul Brasil, Depósito da Cooperativa Agrícola de Cotia, Sociedade Cooperativa 
Agrícola de Bastos, BRAVISCO (sucessora do depósito da Cooperativa Agrícola de Ban
deirantes). 
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predominantes. De modo geral, as associações bastenses foram orga
nizadas segundo a organização social de Bastos que fora estabelecida 
pela Bratac, no início de sua colonização. 

A Associação Cultural Nipo-Brasileira de Bastos, órgão central 
dos japoneses, era administrada pelo sistema de representação com
posta pelos chefes de seções, um presidente, dois vice-presidentes e 30 
diretores. Nessa associação estavam instaladas dez seções de diversas 
atividades: educacional, cultural, teatral, esportiva, de relações públi
cas, jurídica, de obras, agrária, de assistência sanitarial, de turismo, 
além da seção de administração dos bens doados pela Bratac, como, 
por exemplo, duas casas de aluguel, campo de base-ball e outros. Os 
lucros obtidos através da administração desses bens e o dinheiro das 
anuidades dos associados (200 cruzeiros, em 1981) eram utilizados 
para as várias despesas das atividades da associação. Em 1981, com 
subsídio da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, de São Paulo, 
realizou-se um curso de língua japonesa, principalmente para os des
cendentes de imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil depois da 
Segunda Guerra Mundial ,5 e com a colaboração da prefeitura munici
pal, realizava-se anualmente excursão turística pelo Brasil, com finali
dade recreativa de seus associados e apresentavam-se, também, filmes 
japoneses e brasileiros. Além disso, essa associação promovia bailes de 
carnaval, em que participavam principalmente os nipo-brasileiros, e 
patrocinava a Festa de Ovos, promovida pela Prefeitura Municipal e 
que se originara da Nyushokusai (Festa de Aniversário de Fundação da 
Colônia), realizada pela associação, como uma festa dos japoneses de 
Bastos. Em 1968, foi construída a sede dessa associação com a cola
boração dos moradores japoneses de Bastos. Na época da pesquisa, 
esta sede era utilizada para reuniões das associações japonesas, cita
das anteriormente, menos das associações religiosas, pois estas pos
suíam seus templos ou igrejas próprias, e para atividades dos que ti
nham grupos voluntários, como Clube de Igo (jogo de Go), de Ikeba-

5 Em 1978, dentre as famílias japonesas que chegaram ao Brasil depois da Segunda Guerra 
Mundial, 95 fixaram-se em Bastos, eqüivalendo a cerca de 12% de todas as famílias japo
nesas do local, segundo dados publicados pela Bastos Nippaku Bunka Kyokai. 
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na, de Sado (Cerimônia de Chá), de Soroban (Cálculo com ábaco), de 
Shuji (Caligrafia japonesa), de fotografia e outros. 

Além das atividades internas, essa associação promovia outras 
externas, como o serviço de representação para receber pensão do 
governo japonês, através do Consulado Japonês de São Paulo e oferta 
de oportunidade para se conhecer a vida do interior do Brasil aos 
alunos da Escola Japonesa do Rio de Janeiro, destinada aos filhos 
dos japoneses que trabalham nas companhias com subsidiárias no 
Brasil. 

Assim, a Associação Cultural Nipo-Brasileira era o centro de vida 
sócio-cultural dos japoneses em Bastos. Por ocasião da fundação do 
seu Museu da Colonização em 1975, com a colaboração dos associa
dos japoneses, houve coesão social entre eles, baseada em sua cons
ciência de "bastense" formada em reação à política nacionalista brasi
leira, de antes e pós-guerra, pelas atividades esportivas dos moços e 
pela Festa de Ovos. Esta consciência de "bastense" foi mantida mesmo 
pelos que já haviam saído da colônia. Por volta de 1950, os ex-basten-
ses japoneses na cidade de São Paulo organizaram uma associação 
voluntária com a finalidade de realizar o Tamonoshi (Financiamento 
Mútuo) e até hoje esta associação continua ativa. 

A Festa do Ano Novo, que na época anterior à II Guerra Mundial 
foi uma das mais importantes para os japoneses, por ser uma oportuni
dade de expressão do "culto ao Imperador", através do Shihõ-hai (re
verência às quatro direções), atualmente é realizada em cada seção, só 
para reafirmar (e compartilhar) a consciência de "japonês de Bastos", 
mas sem o Shihô-hai. Dentre as seções de Bastos, a Seção Urbana 
(Chuo-ku) promove a maior festa de Ano Novo, porque a população 
japonesa esta aí concentrada. Por outro lado, a festa do aniversário do 
Imperador, que foi também, antes da guerra, um ritual importante como 
expressão do "culto do Imperador", na época em que foi realizada esta 
pesquisa, era realizada somente pela Shirohato-kai (associação de se
nhoras), um sub-órgão da Igreja Seicho-no-Ie de Bastos, pois os japo
neses, com a derrota do Japão, retomaram o "culto ao ancestral", em 
lugar de "culto ao Imperador", que já não lhes interessava como forma 
de expressão de "japonesidade". 
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Este estudo foi uma tentativa de realizar uma análise da mudan
ça de vida sócio-cultural dos japoneses de Bastos, principalmente atra
vés da política nacionalista brasileira e da derrota do Japão na Segun
da Guerra Mundial. Apesar de haver estudos que apontam a mudança 
da identidade japonesa no Brasil, depois da guerra, como os de Saito 
e outros, seu processo e seus fatores ainda não tinham sido analisados 
claramente, pois apenas mostraram que o crescimento dos nisseis, como 
brasileiros, e a derrota do Japão na guerra favoreceram a decisão dos 
japoneses de ficarem permanentemente no Brasil. Isso não era sufici
ente do ponto de vista científico e precisava ser melhor analisado. 

A emigração para o exterior é atividade muito pessoal, e ao mes
mo tempo estatal. A motivação para a construção da Colônia de Bas
tos originou-se na política de expansão imperialista japonesa. Portan
to, como Monbeig já havia apontado em sua obra precursora sobre a 
expansão agrícola paulista, a Bratac, desde o início de sua atividade 
no Brasil, procurava estabelecer facilidades para a permanência dos 
imigrantes japoneses na Colônia de Bastos, como o desenvolvimento 
do movimento GATTO e o estabelecimento de instituições sócio-eco-
nômicas. Por outro lado, a maioria desses imigrantes não pretendia 
residir permanentemente no Brasil. Neste processo, eles formaram e 
desenvolveram a identidade étnica de "raça japonesa", diferenciando-
se de "outros", dentro da sociedade brasileira que esperava que todos 
os povos no Brasil se tornassem "brasileiros". Assim, pode-se dizer que, 
até o término da guerra, havia uma espécie de harmonia entre as polí
ticas japonesas de emigração e de colonização e a identidade étnica 
dos imigrantes japoneses como "raça japonesa". Mesmo os imigrantes 
que compraram, no Japão, lotes da Colônia de Bastos e ali entraram 
como proprietários colonizadores, formaram rapidamente sua identi
dade como grupo étnico minoritário, diante das políticas assimilacio-
nistas brasileiras. E a derrota do Japão levou os imigrantes japoneses à 
destruição do "culto ao Imperador", símbolo de sua identidade étnica 
no Brasil, atitude significativa, também, do término da política 
emigratória japonesa com caráter imperialista. Portanto, pode-se dizer 
que uma série de movimentos de "recuperação do Japão", com cará
ter anti-assimilacionista desenvolvido intensivamente logo depois da 
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guerra, foi uma tentativa para salvar a identidade étnica dos imigrantes 
japoneses no Brasil. Baseando-se na concepção de "revitalization 
movement" de Wallace, pode-se afirmar o caráter "religioso", ou seja, 
"milenarista" de tais movimentos. O antagonismo intragrupal dos ja
poneses no Brasil, que aconteceu após este movimento, foi uma forma 
de resistência à sociedade brasileira dominante. Assim, na história da 
imigração japonesa no Brasil, uma série de acontecimentos inquietan-
tes pode ser interpretada como um fenômeno "razoável" para a maio
ria dos imigrantes japoneses, mas "incompreensível" ou um comporta
mento desviado para outra parte desses imigrantes. Este processo de 
mudança da identidade dos imigrantes japoneses no Brasil mostra cla
ramente a dificuldade que se enfrenta quando se vive num meio cultu
ral "diferente" do seu. 

Por outro lado, considerando a sociedade internacional atual, 
composta principalmente por unidades de "estado-nação", este caso 
dos imigrantes japoneses no Brasil mostra que a atitude e/ou a condu
ta dos indivíduos não podem ser desenvolvidas livremente, pois são 
afetadas pela política de um país. Isto configura um fato histórico ideal 
para o estudo de problemas de relação entre "país" e "indivíduo", ou 
"estado-nação" e "cultura étnica". 
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FIGURA - 2 ENTRADA DE IMIGRANTES JAPONESES NO BRASIL 

(1908 - 1973) 
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TABELA 1: AS COMPANHIAS JAPONESAS DE EMIGRAÇÃO 
E OS EMIGRANTES JAPONESES PARA O HAVAÍ 

Ano Companhias de 
Emigração 

Emigrantes 
Japoneses 

Emigração 
através de 

Companhias 

Emigração sem 
Companhias 

1894* 2 4.036 1.329 2.707 
1895* 3 2.445 2.416 29 
1896* 5 9.486 6.217 3.269 
1897 10 5.913 3.286 2.627 
1898 9 12.952 10.145 2.807 
1899 12 22.973 19.552 3.441 
1900 18 1.529 709 820 
1901 12 3.136 3.061 75 
1902. 29 14.490 14.022 468 
1903 36 9.091 8.493 598 
1904 30 9.443 8.911 532 
1905 29 10.813 10.355 458 
1906 30 25.752 24.887 865 
1907 30 14.397 10.810 3.587 
1908 23 3.445 450 3.005 

(*) Os números de 1894-96 não estão claros. 
Fonte: Moriyama, 1983, p. 54. 



TABELA 2: ENTRADA DE JAPONESES NA COLÔNIA BASTOS 
(1929-1938) 

Ano "chokurai-sha" 
(recém-chegados) 

imigrantes antigos 

1929 64 (famílias) 15 (famílias) 
1930 23 65 
1931 7 151 
1932 32 288 
1933 180 15 
1934 4 29 
1935 6 28 
1936 6 150 
1937 2 41 
1938 3 21 

TOTAL 327 803 

Fonte: Mizuno, 1955, p. 31, 54 e 81. 
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TABELA 3: PRODUÇÃO DE ALGODÃO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO (1928-1941) 

unidade = tonelada 
Ano no Brasil (1) no E.S.R (2) % = (2).100/1 
1928 110.000 9.987 9,1 
1929 96.000 4.435 4,6 
1930 126.445 3.934 3,1 
1931 101.652 10.500 10,3 
1932 76.400 21.256 27,8 

1933 147.684 34.748 23,5 

1934 284.504 102.296 36,0 

1935 296.306 98.207 33,1 

1936 349.853 176.810 50,5 

1937 405.024 202.618 50,0 

1938 436.628 248.296 56,9 

1939 428.523 273.264 63,8 
1940 468.695 307.377 65,6 
1941 503.120 380.767 75,7 

Fonte: Saito, 1960, p. 165. 
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TABELA 4: PRODUÇÃO DE ALGODÃO NA 
COLÔNIA DE BASTOS (1930-1953) 

Ano Produção de algodão % do rendimento de algodão 

no total da agricultura 

1930 4.500 (arrobas) -

1931 8.150 -

1932 46.300 -

1933 144.620 -

1934 335.002 71,3 (%) 

1935 328.673 81,4 

1936 397.801 73,6 

1937 440.541 78,1 

1938 503.376 73,6 

1939 585.236 77,7 
1940 504.116 75,0 

1941 534.278 68,0 
1942 - -

1943 - -

1944 120.000 -

1945 135.000 -

1946 55.000 -

1947 40.000 -

1948 88.000 -

1949 150.000 -

1950 65.000 -

1951 40.000 -

1952 60.000 — 

1953 35.000 -

Fonte: 1930-33 - Mizuno, 1955, p. 61-63. 
1934-39 - BRATAC, 1941, p. 12-15. 
1940-53 - Mizuno, 1955, p. 110,132 e 142. 
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TABELA 5: ENTRADA E SAÍDA DE IMIGRANTES 
JAPONESES EM BASTOS (1929-1941) 

Ano Entrada Saída 
1929 79 (Famílias) -

1930 88 -

1931 158 -

1932 320 -

1933 195 -

1934 33 -

1935 34 -

1936 156 11 (famílias) 
1937 43 26 
1938 24 75 
1939 51 58 
1940 36 57 
1941 30 74 

TOTAL 1.247 301 

Fonte: Mizuno, 1955, p. 31, 54 e 81. 
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TABELA 6: ENTRADA DE IMIGRANTES NO BRASIL (1929-1935) 

ANO 
PAÍSES 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935* 

Japão 16.648 
16% 

14.076 
21% 

5.632 
18% 

11.678 
34% 

24.494 
50% 

21.930 
41% 

9.611 
36% 

Alemanha 4.351 4.180 2.621 2.273 2.180 3.629 2.423 
Espanha 4.565 3.218 1.784 1.447 1.693 1.429 1.206 
Itália 5.288 4.253 2.914 2.115 1.920 2.507 2.127 
Polônia 9.095 4.719 1.315 1.142 1.825 2.380 1.428 
Portugal 38.879 18.719 8.152 8.499 10.696 8.732 9.327 
Brasil** 4.238 - 3.945 3.289 - 4.344 -

TOTAL 100.424 67.066 31.410 34.683 48.812 50.371 26.121 

* Baseado nos dados de Ryoji Noda publicados na revista Brasil, junho/1936, se
gundo a fonte. 

** Dados referentes ao Brasil são de migrantes nordestinos. 
Fonte: Takumusho-Takukyoku, 1936, p. 93. 
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TABELA 7: PRODUÇÃO DE CASULO DE BASTOS (1938-1953) 

Ano Casulo 

1938 37.804 (Kg) 

1939 43.698 

1940 51.130 

1941 65.251 

1944 520.000 

1945 627.000 

1946 869.000 

1947 493.000 

1948 91.000 

1949 97.000 

1950 258.000 

1951 280.000 

1952 280.000 

1953 300.000 

Fontes: 1938-1939 - BRATAC, Dai 6ji Gatto Keizai 
Chôsa Kôhyô. São Paulo, BRATAC, 1941, p. 15. 
1940-1953 - Mizuno, 1955, p. 110 e 132. 
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TABELA 8: PRODUÇÕES AVÍCOLAS DE BASTOS (1958-1966) 

Ano Tipos Ano 
Galinhas Gaios, frangos (as) Ovos (dúzias) 

1956 
1958 
1960 
1962 
1964 

1965/66 

35.000-1,68% 
750.000-3,0% 
550.000 - 2,2 % 
750.000-3,3% 
800.000-3,3% 
1.500.000 - ? 

8.000 - 0,08 % 

150.000-1,1% 
150.000-2,0% 
400.000-4,7% 

400.000- ? 

4.140.000-2,9% 
5.000.000-3,0% 
5.000.000-3,0% 
7.000.000-6,4% 

12.6000.000 - 6,4 % 
18.000.000 - ? 

Obs.: Nesta tabela constam totais absolutos e percentagem das respectivas participa
ções na produção estadual. 

Fonte: Salgado, 1971, p. 67. 
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TABELA 9: COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA 
COLÔNIA DE BASTOS (1965-1966) (+) 

Valor das produções agrárias ( + + ) em Cr$, do ano agrário 1965-66 (julho a junho) 

AVÍCOLA 
ovos 18.000.000 dz Cr$ 13.000.000,00 
galinhas e frangos vivos 1.000.000 Kg Cr$ 600.000,00 
estéreo de galinha 20.000 ton Cr$ 800.000,00 

Cr$ 14.400.000,00 
SER1CÍCOLA 
casulos 400.000 Kg Cr$ 1.200.000,00 

RUTÍCOLA 
melancia 5.000 ton Cr$ 250.000,00 
melão 240 ton Cr$ 96.000,00 
ponkan 11.000 cx Cr$ 30.000,00 

Cr$ 376.000,00 
AGRÍCOLA (#) 
amendoin 1.545 ton Cr$ 309.000,00 
milho 2.250 ton Cr$ 135.000,00 
arroz 150 ton Cr$ 21.000,00 
feijão 21 ton Cr$ 1.260,00 
café 15 ton Cr$ 812,00 

Cr$ 467.072,00 
BOVINA 
número de cabeças 10.000 Cr$ 1.500.000,00 

Sub-Total Cr$ 17.943.072,00 
INDUSTRIAL (-) 
fio de seda 120.000 Kg Cr$ 4.200.000,00 
galinhas e frangos eviscerados (jan.-jul./66) 8.000.000 Kg Cr$ 1.200.000,00 

Sub-Total Cr$ 15.400.000,00 
Total Geral Cr$ 23.343.072,00 

(+) as produções agrárias são de toda a Colônia, isto é, do Município de Bastos e propriedades 
da Colônia fora do mesmo por causa dos desdobramentos municipais. 

(++) de acordo com os preços mínimos pagos aos produtores na época. 
(#) apesar de a fruticultura ser também uma atividade agrícola, preferimos destacá-la em razão 

da sua importância; ela encerra uma certa novidade agrária regional. 
(-) Nestas produções industriais a matéria-prima utilizada não é só da Colônia, mas também da 

grande região relacionada. Os valores correspondem às citações dos respectivos mercados. 
Fonte: Salgado, 1971, p. 126. 
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dem social, política e cultural 
que esses próprios grupos 
adventícios estão, desde 
sempre, ajudando a construir. 
Valendo-se de depoimentos, 
fontes históricas e bibliográ
ficas publicadas no Japão, a 
Profa. Mita reconstrói mo-
mentum dramático, doloroso 
e decisivo da trajetória do 
emigrante japonês no Brasil. 
Com seriedade e audácia in
telectual, vencendo grandes 
obstáculos na obtenção de 
dados, a autora vai desven
dando o surgimento e a atua
ção da Shindo Renmei, cujos 
ecos chegam até os dias 
atuais na memória dos emi
grantes que foram, de algu
ma maneira, alcançados pela 
ação dessa organização ul-
tra-nacionalista. Na década 
de 40, os saudosos profes
sores Emilio Willems e 
Hiroshi Saito conceituaram a 
Shindo Renmei como movi
mento anti-aculturativo. Cer
tamente, é um recurso teórico 
da época, mas que suaviza 
um processo que nada teve 
de suave, como demonstra o 
belo trabalho da Dra. Mita. 

São Paulo 23.11.1999 

João Baptista Borges Pereira 
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