


Dr. Shizuo Hosoe 
— Homem e Obras — 



Í N D I C E 

GRANDE LÍDER E BENFEITOR 3 

RECORDAÇÕES DO DR. SHIZUO HOSSOE - Diogo Nomura... 5 

O DOUTOR SHIZUO HOSOE E 

O ESCOTEIRO CARAMURU - Eiji Denda 7 

O DOUTOR SHIZUO HOSOE E 
AFUNDAÇÃO PEDRADO BAÚ - Eiji Denda 11 

MEMÓRIA SOBRE A VIDA 
DO FALECIDO DR. SHIZUO HOSOE - Luiza Higashi 15 

DR. SHIZUO HOSOE E O GRUPO ESCOTEIRO 
CARAMURU - Ryozo Osoegawa 19 

2 



GRANDE LÍDER 
E BENFEITOR 

SUA IMAGEM ESTARÁ SEMPRE PRESENTE 

Participante de inúmeras atividades, não somente es
coteiras, mas também sociais, comunitárias e beneficentes, 
o Caramuru hoje, completa quarenta anos como um grande 
Grupo Escoteiro, graças à dedicação de seus membros. 

Tão grande quanto o Grupo é hoje, foi seu fundador, 
Dr. Shizuo Hosoe. Um líder nato, um idealista que buscou, 
por toda vida, dedicar-se à causas humanitárias. 

Médico, formado pela Universidade de Keio (Japão), sem
pre preocupou-se em assistir pessoas doentes, principalmente 
os imigrantes vindos do Japão. Para tanto, não media sacrifícios 
e percorria todo o território brasileiro, dando assistência médica, 
distribuindo medicamentos, orientando e palestrando sobre do
enças que os recém-chegados desconheciam. 

Mais que lembranças dos seus feitos, Dr. Hosoe 
deixou para a posteridade benefícios concretos: o Centro 
de Assistência Médica "Dojinkai", o qual fundou em 1935 
para imigrantes que não entendiam o português; o Hospital 
Santa Cruz, na Vila Mariana (SP), que construiu com a 
colaboração da colônia japonesa e do Governo japonês; o 
Sanatório São Francisco Xavier, construído em Campos do 
Jordão; e a Associação de Assistência ao Imigrante Japonês, 
conveniada à Empresa de colonização "Jamic", hoje 
Associação Beneficente Nipo-Brasileira. 

Não limitado somente à Medicina, seu idealismo se 
estendeu ainda aos problemas sociais do país. Foi com essa 
preocupação que o Dr. Hosoe, entusiasmado com a palestra 
sobre Escotismo proferida pelo Visconde Mitiharu Mishima, 
líder do Movimento Escoteiro no Japão, se empenhou em 
disseminar o Movimento Escoteiro no Brasil e fundar o G. 
E. Caramuru. 
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Desde então, sempre prestou grande auxílio ao Movi
mento, chegando a ceder seus sítios em Arujá e em Campos 
do Jordão (atual Fundação Pedra do Baú) a fim de treinar 
escoteiros de todo o Brasil. 

Hoje, o Dr. Hosoe é lembrado com respeito como ben-
feitor da humanidade e do escotismo para jovens, o que o 
levou a ser condecorado por várias entidades nacionais e 
internacionais: Governo japonês (Ordem do Crisântemo, Do 
terceiro grau "Kun San-to", Associação Médica do Japão 
pelos 45 anos de serviços prestados no Brasil, Boy Scout of 
Nippon (medalha de mérito cultural Pombo de Prata e me
dalha de mérito Falcão de Prata), Chile (medalha de buena 
accion Condor de Prata - AIP, 1954) e UEB (medalha de 
mérito Cruz de São Jorge). 

No aniversário dos quarenta anos de Caramuru, o 
Grupo mais uma vez homenageia este grande homem, 
erguendo seu busto na atual sede à Rua José do Patrocínio. 
Sua imagem agora ficará mais perto de nós, sempre presente, 
para que voltemos a refletir sobre sua vida, seus ensinamentos 
e sobre o G.E. Caramuru. 

("A VOZ DA CARAMURU" DEZ/93) 
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RECORDAÇÕES DO DR. SHIZUO HOSOE. 
Diogo Nomura 

Creio que foi em meados de 1940, quado recém-che
gado do interior e instalado em uma pensão na Rua Tabatin-
guera, certa noite, assistia junto com vários curiosos às mano
bras de instrução militar de rapazes integrantes da "unidade 
de quadros", semelhante a dos "tiros de guerra", nas proxi
midades do edifício do Fórum e do Corpo de Bombeiros. 

Lembro que, nessa ocasião, notei entre dezenas de jo
vens que sob as ordens de um Sargento-Instrutor do Exército 
marchavam garbosamente, havia um senhor aparentemente 
de origem japonesa, já de meia idade, gordo, que com o fuzil 
ao ombro, evoluia com os seus companheiros ao comando 
de "direita volver, esquerda volver!", destacando-se por ser 
o único soldado "maduro" entre tantos rapazes. 

Na época, os jovens em idade de alistamento militar, 
procuravam cumprir com o dever, inscrevendo-se volunta
riamente nesses "quadros" ou "tiros de guerra", recebendo 
instrução militar à noite e aos domingos, para não preju
dicarem os seus estudos ou trabalhos, na eventualidade de 
convocação para servirem em quartéis durante um ano. 

Mas, o senhor nipônico em questão, já havia evidente
mente, ultrapassado a faixa etária do dever do serviço militar, 
motivo pelo qual, intrigado, perguntei a um cabo do exército 
que estava no local, porque esse senhor estava ali. 

Sorrindo, o cabo me informou: "parece que se trata de 
um médico japonês, cumprindo a prestação do serviço militar 
para poder exercer a sua profissão". 

Mais tarde, fiquei sabendo que aquele senhor que cha
mou-me a atenção, era o Dr. Shizuo Hosoe, que embora ti
vesse concluído o curso médico na Universidade de Keio, 
no Japão, submetendo-se às rigorosas exigências da época, 
vindo ao Brasil, foi obrigado a matricular-se na Faculdade 
de Medicina da U.S.P., realizando todo o curso de seis anos 
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com brilhantismo, mas sobretudo, com tenacidade, coragem 
e férrea determinação de vencer, fato que foi destacado pelos 
seus mestres publicamente, na solenidade da formatura. 

Além disso, o Dr. Hosoe para poder exercer a medicina, 
teria que estar quites com o serviço militar, juntando-se aos 
rapazes em idade para serem seus filhos para o "marche-
marche" à noite na "unidade de quadros", fato que havia 
provocado a minha curiosidade. 

Hoje, poucos, salvo os que já ingressaram na chamada 
terceira idade, se recordam das figuras daqueles que, como o 
Dr. Shizuo Hosoe, na época da guerra, e logo após, na sua 
fase posterior, difícil, em que a comunidade nipo-brasileira, a 
chamada "colônia" enfrentava dias de incerteza e angústias, 
vestindo o avental branco do sacerdócio da medicina, tanto se 
dedicaram no cumprimento do "sedare dolorem", tendo como 
ponto de irradiação da benemérita atuação, o "Dojinkai". 

Poucos contáctos tive com o Dr. Hosoe em encontros 
casuais, mas pude sentir a sua fraqueza às vezes para alguns 
rude, devido à transparência do seu caráter, mas principalmente 
do seu idealismo voltado para o futuro, para a construção de 
uma sociedade mais aprimorada, pois a sua atuação não se res
tringiu às campanhas da medicina preventiva, às visitas às vári
as regiões do interior, mas na sua atuação social, como seguidor 
de Baden Powell, fundando o "Grupo Escoteiro Caramuru", 
que vem ao longo destes anos, prestando inestimáveis serviços 
em prol da nossa juventude, e, em várias outras iniciativas. 

A evocação da imagem do Dr. Hosoe com o fuzil ao 
ombro, marchando naquela noite da minha juventude, e, mais 
tarde, vendo-o com o uniforme de escoteiro, prestando a 
saudação "Sempre Alerta!", despertaram-me, nesses dias em 
que o materialismo imediatista se expande em nossa 
sociedade, a reflexão de que, precisamos exaltar os exemplos 
como o da vida do Doutor Shizuo Hosoe, que nos legou um 
nome e uma obra, e a cuja memória, rendo o preito da minha 
homenagem. 
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O DOUTOR SHIZUO HOSOE E 
O GRUPO ESCOTEIRO CARAMURU 

EIJI DENDA 

Eu conheci o Dr. Hosoe quando a minha família voltou 
a morar na capital de São Paulo, após um período de cinco 
anos no interior de São Paulo. Isso ocorreu em 1945, após 
terminado a segunda grande guerra mundial, onde os aliados 
haviam vencido a Alemanha, a Itália e o Japão. 

Naquela época, eu tinha 9 anos de idade e, obviamente, 
não poderia imaginar que, mais tarde, ele viria a ser aquela 
pessoa que substitui o pai, quando a gente não mais o tem. 

É que, alguns anos depois eu me tornaria órfão de pai, 
fato que iria mudar, de forma radical, o rumo de minha vida. 
Tornei-me um adolescente revoltado contra tudo e contra todos. 
Era briguento, indisciplinado e um péssimo estudante. Aliás, 
essas características eram comumentemente verificáveis, em 
muitos adolescentes nisseis, no pós guerra. Na época, era muito 
comum acontecerem brigas e verdadeiras batalhas entre os 
jovens, pertencentes a clubes ou associações diferentes. 

Naqueles anos, o que valia era a violência física. Predo
minava, entre os jovens nisseis, a lei do mais forte. Os bons na 
briga eram os heróis, os líderes das diversas turmas que existiram. 

Muitos nisseis, como eu próprio, possuíam o conceito 
de sua cidadania mas, freqüentemente, esse conceito era co
locado em xeque. Ora éramos considerados brasileiros e ora 
éramos tratados como japoneses, conforme o meio ambiente 
social, que freqüentávamos. 

O ambiente social da Capital era muito hostil para com 
os japoneses e seus descendentes. 

Já nessa época, por suas várias realizações, nos cam
pos da medicina e da saúde, o Dr. Hosoe era uma figura de 
projeção na sociedade nipo-brasileira. Estava em condições 
de acumular seus patrimônios e considerar-se uma pessoa 
realizada na vida. 
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Contudo, devido ao seu espírito empreendedor, sua 
avantajada cultura, sua genialidade e sua condição de líder, 
resolveu assumir para si novas missões, agora no campo 
social e educacional. 

Assim, em março de 1953, funda uma Associação de 
Escoteiros, com o nome de Associação de Escoteiros Cara-
muru, com a seguinte constituição: Jurucey Pucu de Aguiar 
(presidente), Dr. Shizuo Hosoe (vice-presidente), Ryoso 
Osoegawa (chefe de grupo), Ushio Ohtake (diretor-tesoureiro) 
e Yamon Abe (presidente da Sociedade Mantenedora). A 
Chefia Técnica era composta por Shizuo Hosoe, Ryozo 
Osoegawa, Ushio Ohtake, Kazuo Abe e Jorge Hanashiro. As 
patrulhas de escoteiros estavam assim constituídas: Patrulha 
do Guará - Mário Osoegawa, Kiyoshi Hosoe, Tetsuo Tsuji e 
Massaki Tezuka; Patrulha do Touro - Tesuo Kawada, José 
Seishum Hanashiro, Ossamu Outa e Ricardo Ohtake; Patrulha 
do Tigre - Eduardo Hanashiro, Paulo Hanashiro, Paulino Kato, 
Yoshitake Atomia e Otávio Nozaki; Patrulha do Cão - Eiji 
Denda, Hideo Inui, Anacleto Hanashiro, Roberto Ueno e Seiji 
Ueno. 

A idéia de adotar o escotismo como método de educa
ção dos jovens nisseis da época, foi trazida ao Brasil pelo 
Visconde Mitiharu Mishima, líder do movimento escoteiro 
no Japão, em 1951. 

Foi o Dr. Hosoe a pessoa que se entusiasmou com essa 
idéia. Em seu consultório médico, era comum encontrar-se livros 
e publicações escoteiras, ao lado de outros livros de medicina. 

Devido ao meu convívio familiar e profissional com o 
Dr. Hosoe, posso afirmar que o assunto escotismo passou a 
fazer parte do se cotidiano. O seu entusiasmo pelo ideal do 
Lorde Baden-Powell, fundador do Escotismo, era contagiante, 
mesmo para um jovem como eu, que pouco entendia desse 
assunto, e da própria vida. 

Mas, o seu entusiasmo não era compartilhado por 
outros líderes da colônia nipo-brasileira. Assim, conforme 
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depoimentos de seus amigos e conhecidos, o Dr. Hosoe teve 
muito trabalho para convencer os pais, para inscreverem os 
seus filhos na Associação. 

Na década dos anos 50, o escotismo no Brasil já estava 
organizado e difundido em núcleos de cultura mais próxima 
à européia. A grande maioria do povo de São Paulo não co
nhecia, ainda, o movimento escoteiro. Dessa maneira, os 
rapazes e homens que andavam de uniforme escoteiro, eram 
vistos com certo desdém, pelos transeuntes, nas vias públicas. 
Por diversas vezes, em ocasiões diferentes, muitos escoteiros, 
como eu mesmo, passamos situações desagradáveis, moti
vadas por comentários e provocações maldosas de pessoas 
mau educadas. Fico imaginando agora, as situações pelas 
quais o Dr. Hosoe, com seus mais de 50 anos de idade, 
uniformizado de escotista, transitando pelas ruas de São Paulo 
e sendo motivo de chacota, pelos que o viam: japonês, de 
barriga saliente, de calça curta, com meias três quarto. 

O escotismo por ser considerado um método revo
lucionário de educação, além de ser um movimento vindo 
do exterior, encontrava muita resistência para a sua aceitação. 
Muita gente confundia o escoteiro como algum militar ou 
para militar, no que não estava muito errado, uma vez que o 
fundador do escotismo havia sido um Coronel do exército 
britânico. Além desse fato, na época da segunda grande guerra 
mundial, em países governados por ditadura militar, o 
uniforme do escoteiro foi largamente utilizado pelos dita
dores, para atrair a juventude local e fazê-la servir aos inte
resses de seus governos. 

O Dr. Hosoe era uma pessoa determinada quando 
colocava uma idéia na sua cabeça. Mas, creio que foi preciso 
muita determinação de sua parte, para vencer todos os 
obstáculos culturais, materiais, e sociais, para concretizar a 
idéia da fundação de uma associação escoteira, no seio da 
colônia nipo-brasileira. 

O Dr. Hosoe estava convicto de que o escotismo é um 
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movimento ideal para os nisseis se integrarem à comunidade 
nipo-brasileira, tornando-se verdadeiros cidadãos brasileiros. 
Entre outros pioneirismos por ele praticado, no campo da 
medicina e da saúde, em prol dos imigrantes, e de seus des
cendentes, a fundação do Grupo Escoteiro Caramuru cons
titui-se numa obra, cujo valor social e educacional não dá 
para ser calculado, uma vez que, passados mais de quarenta 
anos de seu início de funcionamento e de atividades inin
terruptas, a cada ano que passa, mais e mais jovens, inclusive 
do sexo feminino, têm aumentado as fileiras dos que praticam 
o escotismo, como integrantes do Grupo Escoteiro Caramuru, 
ou de outros grupos escoteiros que surgiram depois, no seio 
da colônia nipo-brasileira. 

O Dr. Shizuo Hosoe foi, no meu modo de entender, 
uma pessoa extraordinária. Foi um médico excepcional que 
encontrou uma receita apropriada para ministrar aos jovens 
nisseis, carentes de orientação para sua formação como 
cidadãos íntegros e úteis à sociedade. 

O Grupo Escoteiro Caramuru é mais uma das obras 
resultantes do espírito de empreendedor social de Dr. Shizuo 
Hosoe, cuja figura deve fazer parte do rol dos grandes 
benfeitores da colônia nipo-brasileira. 

10 



O DOUTOR SHIZUO HOSOE E 
A FUNDAÇÃO PEDRA DO BAÚ 

EIJI DENDA 

A Pedra do Baú é um grande bloco de grani to com 
300 metros de altura, aproximadamente. O seu formato 
lembra um enorme baú. Mas, a palavra baú, nesse caso, é 
uma abreviação da palavra embau, que em tupi-guarani 
significa "local de vigia". O topo dessa pedra de granito foi 
atingido, por escalada, somente em 1940, por Antônio 
Teixeira de Souza e João Teixeira de Souza, irmãos entre si. 
Atualmente, a sua escalada está facilitada por 600 grampos 
presos na pedra. Em relação ao nível do mar, a sua altitude 
chega a 1950 metros. Está localizada no município de São 
Bento do Sapucaí e sua distância em relação a cidade de 
Campos do Jordão é de 25 quilômetros. Devido à sua rara 
beleza visual e sua postura ímpar, a Pedra do Baú é um ponto 
de atração irresistível para os amantes da natureza, princi
palmente alpinistas. Em razão de não existir nas suas proxi
midades, outras elevações que obstacularizem a sua visibili
dade, a Pedra do Baú pode ser avistada de muito longe, ofere
cendo uma paisagem natural muito espetacular. 

Para muitas pessoas as montanhas exercem um fascínio 
extraordinário. A Pedra do Baú exercia sobre o Dr. Hosoe 
esse fascínio. Escalar a Pedra do Baú sempre havia sido um 
sonho para ele, desde as épocas que ele fazia suas viagens 
de pesquisas, para a construção de um sanatório para os 
doentes do pulmão, na região de Campos do Jordão. 

Sabe-se que foi ele quem escolheu o local onde está 
edificado o Sanatório São Francisco Xavier, em Abernéssia, 
no município de Campos do Jordão. 

A decisão de adquirir um lote de terra, nas proximidades 
da Pedra do Baú, pelo Dr. Hosoe, ocorreu em 1957. Nesse 
ano, o Dr. Hosoe, juntamente com Dr. Ryozo Osoegawa, 
participou de um curso da Insígnia da Madeira, para chefes 
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de escoteiros, realizado em Terezópolis, no Estado do Rio 
de Janeiro. Ele havia ido até lá dirigindo o seu "Jeep", veículo 
de sua preferência pois, era muito freqüente para ele a 
necessidade de atender chamados de seus pacientes, que 
moravam em sítios distantes da cidade de São Paulo, onde 
as vias de acesso eram de terra e muito irregulares, portanto, 
de difícil trânsito para carros de passeio comuns. Foi na 
viagem de regresso de Terezópolis a São Paulo, da qual eu e 
o Dr. Osoegawa participamos, que o Dr. Hosoe resolveu ir 
até a Pedra do Baú, em cujas proximidades morava o 
proprietário das terras que ele viria a adquirir. O lote tinha 
aproximadamente 9 hectares. Mas, a sua localização em 
relação à Pedra do Baú é privilegiada, não só devido a sua 
proximidade mas, devido à sua localização facilitar o acesso 
à base da Pedra, onde se inicia a sua escalada, para aqueles 
que chegam à Pedra do Baú, vindo de Campos do Jordão. 

Mais tarde essa propriedade foi expandida, através de 
aquisições de terras vizinhas, as quais foram exploradas 
economicamente pelos escoteiros japoneses que imigraram 
para o Brasil, a convite do Dr. Hosoe. Nessa ocasião, eles 
cultivaram batata e cenoura e, formaram uma cooperativa, 
denominada Cooperativa de Produção "Fazenda do Baú". 

A Fundação Pedra do Baú foi criada mais tarde. A ata de 
sua constituição data de vinte e oito de outubro de 1966. E, o 
seu instituidor foi o Dr. Shizuo Hosoe. Como finalidade ele 
determinava a ampliação da parte das terras que denominava-
se acampamento Pedra do Baú, para permitir que o mesmo 
fosse utilizado sempre e cada vez mais, por maior número de 
escoteiros de todo o Brasil e do Mundo. Além de doar aos imóveis 
de sua propriedade desse local, o Dr. fez uma dotação inicial de 
três milhões e quinhentos mil cruzeiros e, ainda, estabeleceu 
para si e para as pessoas que ele nomeou como patronos da 
Fundação, uma contribuição em dinheiro, até que a entidade 
por ele instituída tornasse auto suficiente para manter-se. 

Conforme desejo do Dr. Hosoe, a Fundação Pedra do 
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Baú, aproveitando o tempo disponível dos jovens, objetiva 
desenvolver entre eles atividades educativas, ao ar livre, de 
acordo com o espírito do Escotismo, e com a legislação 
educacional do Brasil, a fim de contribuir para o aprimora
mento da sociedade brasileira. 

Como primeiros Patronos da fundação, o Dr. Hosoe 
designou as seguintes personalidades, além dele própio, 
Ikutaro Awazu, Gervásio Tadashi Inoue, Takeo Atomiya, 
Seniti Hachiya, Keijiro Kojima, Kunihiro Miyamoto, Shiniti 
Sasatani, Shoji Ueno, Katsuzo Yamamoto, Takeshi Yoshio, 
Fujio Tachibana, Kazuo Harazawa, Seiwa Hanashiro, 
Tsutomu Ogasawara, Toshio Tsukumo, Kiyoshi Koike, Kenji 
Amano e Teruaki Mizuno. 

Após instituída a Fundação, o Dr. Hosoe fez distribuir 
convites a todos os Grupos Escoteiros, filiados a União dos 
Escoteiros do Brasil, convidando-os a realizarem seus 
acampamentos nas propriedades da Fundação. Diversos 
Grupos passaram a fazer acampamentos e desenvolver 
atividades escoteiras nos próprios da Fundação. O número 
de Grupos que passaram a freqüentar a Fundação só não foi 
maior, devido às condições da estrada de acesso, as quais se 
tornaram quase impossíveis nos dias de chuva. 

Além dos escoteiros, muitos outros jovens passaram a 
freqüentar a Fundação. Nas proximidades da Pedra do Baú, 
existe uma escola de férias denominada Paiol Grande. Os 
seus dirigentes incluíram na programação de suas atividades, 
a passagem obrigatória pela Fundação, onde os seus alunos 
devem acampar e praticar atividades de campo. 

Outras pessoas que passaram a se utilizar rotineira
mente da Fundação, são os praticantes do Alpinismo e, tam
bém, do vôo livre em Asa Delta. 

A Fundação proporciona facilidades para os que 
praticam o naturismo e atividades ambientais, uma vez que 
a região onde está situada apresenta inúmeras condições para 
esse tipo de atividade. 
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A Fundação Pedra do Baú é mais obra do espírito social 
do Dr. Shizuo Hosoe. A diferença, a meu ver, em relação às 
outras realizações dele, é que essa entidade não tem 
limitações de tempo e, foi instituída, pensando em todos os 
jovens do mundo. 
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MEMÓRIA SOBRE A VIDA DO 
FALECIDO DR. SHIZUO HOSOE 

LUIZA HIGASHI 

Escrever sobre meus pais não é uma tarefa fácil para 
mim. É porque não consigo ser objetiva ao falar deles. Por ter 
convivido com eles por um período muito longo, ouvi muito 
sobre o passado, mas como não tenho fôlego nem capacidade 
literária, escreverei apenas coisas que me passarem pela cabeça 
na esperança de poder contribuir em alguma coisa. 

Quero deixar claro que é um relatório incompleto e com 
um ponto de vista pessoal. 

Papai foi na infância uma criança levada e líder nessas 
traquinagens. Trazia como lembrança uma marca na coxa dei
xada por um pedaço de madeira que se espetou numa queda de 
um barranco. Mas, foi um excelente aluno de matemática que 
recebia aulas da matéria fora do currículo, até que um dia o 
professor lhe disse não haver mais nada a ensinar. Vivendo em 
uma zona rural pobre, quando moço tentou organizar um 
movimento para levar os rapazes a trabalharem na cidade grande 
e foi .considerado um agitador, merecendo de seu pai como 
castigo, ficar um ano queimando carvão nas montanhas longe 
da comunidade. Foi o tempo suficiente para refletir e planejar 
outra maneira de melhorar a condição de vida de seus 
conterrâneos. Chegava a conclusão de que a pior coisa para o 
pobre era a doença. Assim partiu em segredo para Tóquio para 
fazer o curso de medicina. Queria ser médico para trabalhar em 
zonas onde houvesse carência de assistência médica. Teve que 
lutar muito porque o curso secundário (profissional) não lhe 
dava o direito de prestar vestibulares para faculdades. Trabalhava 
muito e estudava à noite até conseguir o certificado do curso 
médio. Foi aprovado entre os primeiros na faculdade de medicina 
na Universidade de KEIO (considerado a melhor do Japão). 
Mas, no esforço que fez, contraiu tuberculose cuja cura exigiu 
uma boa dose de força de vontade. 
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Quando se formou (já casado com 3 filhas) recebeu 
uma oferta de um professor que não havia esquecido do ideal 
filantrópico de papai (tinha sido assunto de conversa no 
vestibular). Ir ao Brasil, trabalhar junto aos imigrantes que 
lutavam com as doenças em meio as outras dificuldades. Era 
um convite do ministério do exterior. A resposta foi positiva 
e imediata. Papai partiu para cumprir seu ideal, mas para 
minha mãe acredito que não tivesse sido fácil acompanhá-lo 
deixando a sua sogra as duas filhas mais velhas por estarem 
em idade escolar. 

Pelo contrato estariam de volta em 3 anos, mas estes 3 
anos se transformaram em 30 anos e mamãe nunca mais 
tornaria a ver a primeira filha que faleceu durante o período 
da guerra. 

No Brasil foi enviado a Bastos onde participou na cons
trução do hospital, onde clinicou e operou à luz de lampião e 
também participou da construção da igreja católica. Lembro-
me do padre Nakamura que foi enviado do Japão para dar 
assistência espiritual aos imigrantes e que rezava missa em 
nossa casa, enquanto não havia igreja. Foi em Bastos que 
papai tomou a decisão de continuar no Brasil, mas tendo 
perdido o último exame de reavaliação de diploma (devido a 
revolução de 1932) teve que iniciar o estudo novamente. 
Conseguiu o certificado do curso primário com facilidade, 
mas o do secundário teve que prestar exames, que foi feito 
no Rio de Janeiro. A vaga para o curso de medicina surgiu 
em São Paulo, pelo falecimento de um dos alunos. 

Durante o tempo que estudou na USP trabalhava à 
noite. Foi também a época da construção do Hospital Santa 
Cruz. Não sei como conseguiu se incumbir de tudo isso, mas 
conseguiu. 

Lembro-me que levava "ôbento" para a faculdade onde 
almoçava. E a noite mamãe mandava outro "ôbento" para o 
jantar no "DOJINKAI". E, ainda, durante as férias, ia fazer o 
seu "JUNKAISHINRYO" pelo interior de São Paulo e 
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Paraná. Era uma pessoa muito ativa. Quando se formou, eu 
também estava me formando pelo curso primário. 

Financeiramente foi também um período difícil para 
meus pais. 

Mais tarde, minha mãe disse-me que "contava os tos
tões" como se costuma dizer, quando se não tem dinheiro. 
Mas papai dizia que o fato de ter perdido o exame de reava
liação foi positivo para ele que durante os estudos conseguiu 
amigos e conhecimentos que mais tarde vieram a contribuir 
no seu trabalho. Ensinou-me que se algo negativo acontecer 
na nossa vida, não devemos nos desesperar, porque conforme 
nosso pensamento ou maneira de agir podemos transformá-
lo em uma coisa positiva. 

Apesar das dificuldades que papai e mamãe enfren
taram, lembro-me que sempre tivemos pessoas de fora mo
rando conosco. Papai sempre "sewazuki" trazia para casa 
pessoas conhecidas ou não, com problemas de moradia, de 
família, de doença ou financeiro e mamãe nunca se queixou. 
Aliás, parece que ela nasceu para ser mãe de qualquer pessoa 
que viesse parar em sua casa. [Talvez por ter nascido numa 
família que era "Honke" (tronco principal) de um clã]. 

É incontável o número de pessoas que por um período 
de dias, meses ou anos viveram conosco e muitos deles 
acabaram sendo praticamente membros da família. Papai era 
uma pessoa que se preocupava com aqueles que de certo 
modo dependiam dele. Apesar de a maioria destas pessoas 
terem simplesmente desaparecidos de nossa vida, muitas 
mantiveram contacto conosco e a amizade continuou de pais 
para filhos, num relacionamento muito gratificante, princi
palmente para nós filhas que usufruímos dele. 

Mais tarde, nos anos 50, papai se enfronhou no movi
mento escoteiro e nisso também mamãe continuou a ser a 
boa parceira. Diga-se de passagem que ela nunca recebeu 
uma mesada certa para a manutenção da finança doméstica, 
mas sempre deu um jeito. A única queixa que tinha era nunca 
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ter tido uma cozinha espaçosa e boa, talvez, porque nunca 
"bateu o pé". Papai sempre usou o seu ganho nos seus empre
endimentos: na clínica, no atendimento aos necessitados, no 
escotismo e outras coisas. Mas acredita que mamãe foi feliz, 
porque recebeu o reconhecimento das pessoas a quem de 
amizade e carinho. 

Nos anos 60, quando ENGOKYOKAI estava se 
iniciando, papai me disse ser esta a concretização de seu ideal 
de dar assistência as pessoas carentes com problemas de 
saúde sem ter que onerá-los. No entanto, já perto dos anos 
70, teve que deixar a organização a contra gosto e também 
com a sua saúde debilitada. Tentou prosseguir no seu trabalho 
de atendimento a carente numa sala do periódico "SÃO 
PAULO SHIMBUM", mas foi por pouco tempo. Em 1972 
foi obrigado a se aposentar por motivo de saúde. Como 
acontece a qualquer líder, papai teve também inimigos, mas 
já no fim da vida, em nossa conversa mostrava que não 
guardava qualquer ressentimento. 

Faleceu em paz em 1975 um ano depois de mamãe ter 
partido. 
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DR. SHIZUO HOSOE E O 
GRUPO ESCOTEIRO CARAMURU 

RYOZO OSOEGAWA 

Eu conheci o Dr. Hosoe no ano de 1935. Foi no ano que 
eu vim a São Paulo, quando o Consultório Médico do 
Doojinkai ficava na rua Galvão Bueno, no Bairro da Liberdade. 

O início de minha amizade com ele foi desde aquela 
época, e perdurou por quarenta anos, até a sua morte em 1975. 

Durante esse tempo, acompanhei de perto as suas 
inúmeras atividades no campo da medicina e, também, no 
campo social. 

As conseqüências ocasionadas pela derrota do Japão, 
na segunda grande guerra mundial, haviam sido desastrosas 
para os imigrantes japoneses, principalmente para os seus 
descendentes nascidos no Brasil. 

Os "nisseis" eram perseguidos nas escolas que freqüen
tavam, chamados de quinta coluna e outros tratamentos 
pejorativos. Era um clima muito adverso à boa integração 
dos imigrantes japoneses na sociedade brasileira. Muitos 
nisseis passaram a sofrer de um complexo de inferioridade, 
em relação aos jovens brasileiros de outras origens. 

Foi quando predominava ainda, um ambiente social 
bastante ruim para os jovens nisseis, que o Visconde Mitiharu 
Mishima visitou o Brasil, em 1951, após ter participado do 
7.° Jamboree Mundial dos Escoteiros, realizado na Áustria. 

Nessa ocasião o Visconde Mishima, que exercia o cargo 
de Escoteiro-Chefe no Japão, foi encorajado pelo seu colega 
Gilmires de Melo, do Brasil, no sentido de promover o 
movimento escoteiro no seio da Colônia Japonesa. 

Vindo a São Paulo, conheceu o Dr. Shizuo Hosoe, que 
o levou para conhecer o Clube Yamato-Kai. Este clube era 
integrado por quase todos principais líderes da colônia 
japonesa do Brasil. 
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Foi em virtude desse contato do Visconde Mishima com 
a liderança da colônia japonesa, que nasceu a idéia da forma
ção do Grupo Escoteiro Caramuru, tendo como maior entu
siasta o Dr. Hosoe. 

Não obstante todo o entusiasmo do Dr. Hosoe, formar 
um Grupo Escoteiro naquela época não era um empreen
dimento fácil. O escotismo era desconhecido pelos imigrantes 
japoneses, ou conhecido de forma distorcida. A maioria dos 
jovens descendentes de japoneses tinha que trabalhar para 
ajudar no orçamento familiar, além de estudar. Nas suas pouca 
horas de lazer preferia dedicar-se a outras atividades como, a 
prática do futebol, base-ball, judô, e outras modalidades de 
esporte, além de freqüentar bailes, cinemas, e etc. 

Portanto, foi através de muito esforço e sacrifício pessoal 
que o Dr. Hosoe conseguiu reunir os primeiros colaboradores 
e o primeiro grupo de meninos e rapazes, para formar o Grupo 
Escoteiro Caramuru. 

Além do próprio Visconde Mishima da Boy Scout of 
Nippon, o Dr. Hosoe recebeu ajuda do Dr. José Eduardo de 
Macedo Soares Sobrinho e do Dr. Roxo Nobre, que eram os 
dirigentes máximos do escotismo no Estado de São Paulo, 
daquela época. 

O Dr. Hosoe havia conseguido formar um grupo de 
pessoas, que se denominavam "Amigos do Escotismo" e, 
também, seus amigos. Eram apenas oito pessoas, Yamon Abe 
(Gerente Geral da Cia. de Imigração Bratac Ushio Ohtake 
(Sócio-Proprietário de um laboratório), Seiwa Hanashiro 
(Dirigente da S. Hanashiro e Cia.), Kazuo Abe (Estudante de 
Engenharia), Jorge S. Hanashiro (Estudante e Funcionário da 
S. Hanashiro e Cia.), Ryozo Osoegawa (Cirurgião Dentista), 
Professor Kobayashi (da Coopercotia), Professor Inamura 
(Dono do pensionato para estudantes). 

Esse grupo de pessoas reunia-se semanalmente com o 
Dr. Hosoe, para estudar e conhecer todos os fundamentos do 
Escotismo. Muitos deles inclusive o próprio Dr. Hosoe, fizeram 
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cursos formais sobre escotismo, objetivando seus adestra
mentos e preenchimento de requisitos necessários, para exer
cerem a função de Chefia no escotismo. 

Finalmente, no dia 5 de Março de 1953, o Dr. Hosoe 
conseguiu realizar o seu sonho de criar e fundar o Grupo Esco
teiro Caramuru, o primeiro grupo de escoteiros formado por 
filhos de japoneses imigrantes, radicados no Brasil. Esse grupo 
era constituído de apenas 18 rapazes: Mário Osoegawa, 
Kiyoshi Hossoe, Tetsuo Tsuji, Massaki Tezuka que formaram 
a Patrulha do Guará; Tetsuo Kawada, José Seishum Hanashiro, 
Ossamu Outa, Ricardo Ohtake que formaram a Patrulha do 
Touro; Eduardo Hanashiro, Paulo Hanashiro, Paulino Kato, 
Yoshitake Atomiya, Otávio Nozaki que formaram a Patrulha 
do Tigre; Eiji Denda, Hideo Inui, Anacleto Seitetsu Hanashiro, 
Roberto Ueno, Seiji Ueno que formaram a Patrulha do Cão. 
A primeira Diretoria do Grupo foi constituída pelas seguintes 
pessoas: Jurucey Pucu de Aguiar (Presidente), Shizuo Hosoe 
(Vice-Presidente), Ryozo Osoegawa (Chefe de Grupo), Ushio 
Ohtake (Diretor Tesoureiro), Yamon Abe (Presidente da 
Sociedade Mantenedora do Grupo). 

Devido a uma orientação muito acertada desde os 
primeiros dias de atividades, os escoteiros do Grupo Escoteiro 
Caramuru passaram a receber destaques nas suas participações 
em conjunto com escoteiros de outros grupos. O Dr. Hosoe 
fazia publicar nos jornais da colônia diversos artigos sobre o 
escotismo, ao mesmo tempo em que o Grupo Escoteiro 
Caramuru era notícia no meio escoteiro, devido as constantes 
vitórias e sucessos que conseguia obter em suas participações 
de caráter regional, nacional e internacional. Desde então, o 
número de candidatos a escoteiros começou a crescer, trazendo 
com isso o problema do tamanho da sede, cujas instalações 
não comportavam mais a quantidade de escoteiros. A situação 
financeira do Grupo Escoteiro Caramuru também, começava 
a se ressentir com a natural elevação de suas despesas. Mais 
uma vez, o Dr. Hosoe numa demonstração de altruísmo e 
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dedicação em prol da educação dos jovens socorreu o Grupo, 
vendendo uma propriedade que ele possuía no bairro da Capital 
de São Paulo, denominado bairro de Vila Moraes. 

O Dr. Hosoe fazia questão de participar pessoalmente 
de todas as atividades do Grupo. Como ele era médico, muitas 
vezes era designado para dirigir a parte assistencial médica, 
nos acampamentos de maior envergadura, como o do 
Acampamento Internacional de Patrulhas em comemoração 
ao IV Centenário de São Paulo, no ano de 1954. Nessa 
ocasião, ele foi condecorado com uma medalha, Condor de 
Prata de Buena Accion, pela Federação de Escoteiros do 
Chile. 

Em razão de sua larga visão da vida, devido a sua avan-
tajada cultura e conhecimento, o Dr. Hosoe fazia questão de 
que os escoteiros participassem de atividades escoteiras de 
caráter internacional. Dessa maneira, ele incentivou os pais 
de escoteiros para que custeassem as viagens ao exterior. Ele 
entendia que se o jovens do mundo inteiro se confraterniza
ssem, muitas guerras entre os povos poderiam ser evitadas. 
Como resultado desse seu trabalho, o Grupo Escoteiro Cara-
muru passou a ter o maior contingente de participantes, nas 
apresentações dos escoteiros brasileiros nos Acampamentos 
e Reuniões Internacionais de escoteiros, denominados Jam-
borees. 

O Dr. Hosoe acompanhou o Grupo Escoteiro Caramuru 
até o ano de 1971, colaborando em todas as atividades. Mas, 
até a sua morte em 1975 ele sempre manifestava preocupações 
com relação aos destinos desse Grupo, que com a irrestrita 
colaboração de seus amigos como Jurucey Pucu de Aguiar e 
Shoji Ueno, entre outros já mencionados anteriormente, criou, 
organizou e participou de seu desenvolvimento. 

Ainda hoje, eu me recordo da afirmativa que o Dr. Hosoe 
fez no jantar do Yamato-Kai, quando após ouvir a palestra do 
Visconde Mishima sobre o Escotismo, o Dr. Hosoe levantou-
se e batendo sua mão na mesa disse: "Esse é o movimento 
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ideal para obter a integração sócio-econômica e cultural dos 
nisseis na sociedade nipo-brasileira". Esse fato ocorreu há 
quase 45 anos passados. E, verificando quantos e quantos 
jovens, hoje já maduros e respeitáveis cidadãos brasileiros, 
que passaram pelo Grupo Escoteiro Caramuru, percebo quanta 
verdade havia na afirmativa do Dr. Hosoe, daquela noite do 
jantar. 

Na atualidade, o Grupo Escoteiro Caramuru é composto 
de quase quinhentas pessoas e, é considerado um dos grupos 
com maior número de contingentes. 

Neste ano de 1995, vigésimo ano de falecimento do Dr. 
Hosoe, os atuais escoteiros e os antigos escoteiros do Grupo 
inauguraram um busto do Dr. Hosoe na entrada da atual sede 
do Grupo, como forma de perpetuar a lembrança do fundador 
do Grupo Escoteiro Caramuru. 

Eu acredito que o Dr. Shizuo Hosoe foi uma persona
lidade muito importante dentro da colônia japonesa do Brasil, 

e o seu ideal como escotista, como médico e como cidadão 
continuará vivo por muitos e muitos anos. 
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