


Es ta obra de literatura conta a 
história de imigrantes japoneses, 
que desembarcaram em terras 
brasileiras com o objetivo de buscar 
um futuro melhor para suas famílias. 

Eu tive a sorte de conhecer e con
viver com meus avós, que eram 
também imigrantes japoneses, 
oriundos de Okinawa. Eles foram 
para nós, verdadeiros exemplos de 
coragem, bravura, trabalho e hones
tidade. 

Tenho a certeza de que este livro 
deixará eternizadas para todos os 
membros de nossa família, as infor
mações do princípio de toda a nossa 
história. 

Parabéns Maria Cecília, pelo seu 
fascinante trabalho! 

Com admiração, 

Ricardo Akinobu Yamauti 
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Dedico este livro a memória de meu pai Tetsuo Yamauchi, 

meu líder e de minha mãe Hide Yamauchi, minha heroína. 

E também, aos meus netos Camilla, Rafael e Pedro 
Henrique, "os amores da minha vida". 



Homenagens 

Homenagem especial à memória de minha filha 
Cristina Mitiko Ikeoka, fonte de minha inspiração. 



Rendo também minha homenagem à Comunidade 
Nikkei no Brasil, aos dekasseguis brasileiros que 
trabalham no Japão, e, em especial aos bravos imigrantes 
japoneses do Kasato Maru, que marcaram o início da 
Imigração Japonesa no Brasil. 
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APRESENTAÇÃO 

Passei a minha infância e juventude ao lado dos meus 
pais. Tive o privilégio e a felicidade de aprender com eles os princí
pios fundamentais que fazem parte da minha formação. 

Meu pai, além de trabalhador braçal da lavoura cafeeira, 
marido fiel, pai amoroso e homem honesto, foi para mim um con
tador de histórias. 

Cresci ouvindo as histórias de sua meninice em 
Okinawa, do romance com mamãe, da vida difícil na colônia como 
imigrante japonês, da luta pela sobrevivência, dos episódios que 
envolveram a família durante a Segunda Guerra Mundial e muitas 
outras. 

Mamãe sempre foi a minha heroína. Admirava aquela 
mulher corajosa, batalhadora e, ao mesmo tempo, suave e cari
nhosa. Aprendi com ela as cantigas infantis japonesas. Herdei dela 
o entusiasmo e a alegria de viver. 

Desde criança gostava de conversar com meus irmãos, 
Nisan, Kincas, Zé e Mário. Quando percebia que algum deles se 
preparava para sair, eu me arrumava e ficava espreitando, esperan
do ser convidada. Muitas vezes eles me levavam na carroça ou no 
caminhão. Eu adorava aqueles passeios. 

Os meus quatro irmãos faleceram; porém, eles fizeram 
parte dos meus sonhos e restaram as boas lembranças. 
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Também fui mimada pelas minhas irmãs Ada nesan, 
Conceição, Akiko e Takeko. Era a regalia de ser a caçula. Elas tam
bém me levavam a passeio, nos domingos de folga. 

Há muito tempo, acalentava o sonho de registrar as lem
branças armazenadas em minha memória num documento. O meu 
desejo era que todos os descendentes de Tetsuo Yamauchi e Hide 
Yamauchi conhecessem a sua linda história de amor e os motivos 
que os trouxeram ao Brasil. 

Para satisfazer o meu desígnio, venho pesquisando du
rante seis anos. Realizei pesquisas em São Paulo, no Museu Histó
rico da Imigração Japonesa no Brasil e no Memorial do Imigrante. 
Lá, comprei diversos livros e através deles, iniciei meus estudos 
sobre a história da imigração japonesa no Brasil. 

Desse modo, aprovisionada de conhecimentos adquiri
dos pela leitura, acrescentadas as histórias de papai e informações 
obtidas pelas minhas irmãs, cunhadas e parentes, comecei a escre
ver. 

Para homenagear o nonagésimo ano da chegada de pa
pai ao Brasil, compus a Árvore Genealógica dos descendentes de 
TetsuoYamauchi e Hide Yamauchi, a partir de meus avós paternos 
e maternos, estendendo-se até a 5ª geração, os goseis. 

Iniciei meus estudos de História com a professora Ana 
Letícia de Santis Bastos dos Reis, com o intuito de me aprofundar 
na história da imigração no Brasil, e, o café, motivo dessa imigra
ção e então nosso principal produto de exportação, estava direta
mente ligado à política brasileira. 

E, cada vez mais, me entusiasmava a escrever. Iniciei 
também meus estudos da língua japonesa, pois pretendia viajar ao 
Japão. Recomecei a estudar o Inglês, pois o Japonês é um idioma 
muito complexo, para se aprender em pouco tempo. 

Em setembro de 2007 fiz minha segunda viagem ao Ja
pão; sendo que, desta vez, tive a oportunidade e a felicidade de 
conhecer a maravilhosa Okinawa, Terra da Cortesia, da 
Longevidade e da Alegria. 
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Sinto-me emocionada e feliz por ter finalizado a minha 
obra. Entretanto, após conhecer Okinawa, tenho outro grande so
nho. E como acredito que os sonhos podem ser realizados, desejo 
fundar um Centro de Convivência, destinado a crianças maiores 
de sessenta anos, padronizado na cultura de Okinawa, com músi
ca, lazer, dança, boa alimentação, e muita alegria de viver. 
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PREFÁCIO 

Ainda muito menino, no final da década de sessenta, 
inicio dos anos setenta, tive meus primeiros contatos com a cultu
ra japonesa. Cresci no Parque Bitarú, bairro de São Vicente onde 
se concentra a maior quantidade de descendentes orientais da ci
dade e t ambém, conseqüen temen te , a maior q u a n t i d a d e de 
okinawanos. 

A vida é repleta de coincidências, e por força desse des
tino sempre tive meus caminhos ligados a essa milenar cultura. 

Eu, menino crescido entre canoas e redes de pescadores 
da Rua Japão acabei sendo levado em 1991, já funcionário da Pre
feitura de São Vicente, a um estágio na cidade irmã Naha, capital 
da Província de Ok inawa , no Japão , e s t r e i t ando os laços e 
aprofundando os conhecimentos sobre as características sociais e 
humanas que tanto aquele menino aprendeu a admirar e respeitar 
na infância. 

O povo okinawano/brasileiro trouxe em sua herança 
genética as características de valentia e caráter dos seus antepassa
dos. Características moldadas nas agruras de uma vida difícil, mas 
repleta de exemplos de carinho, simplicidade e alegria autênticos. 
Um povo que passou por diversas fases de autonomia e domina
ção, fases de paz e de guerra e que acabou por ser quase dizimado 
em uma das mais sangrentas e famosas batalhas terrestres da se-
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gunda guerra mundial, mas soube, graças ao seu perfil de caráter 
pacífico absorver as experiências e aprender com elas, superando 
sem fomentar o ódio suas dificuldades para espalhar pelo mundo 
uma gente que tem muito a ensinar sobre paz e acolhimento a to
dos os povos do mundo. 

Nesse contexto, recebi com muito orgulho o convite 
para escrever o prefácio desta obra. Texto que fala muito sobre a 
força e a determinação do povo okinawano, que por vezes confun
de o leitor fazendo-o acreditar que se trata de ficção, de romance, 
tão rica é a experiência e a forma com que é narrada, para logo 
depois, mostrar-se permeada por fatos históricos que atestam tra
tar-se da narrativa de uma vida, ou de muitas vidas. 

No ano em que se comemora o centenário da imigração 
japonesa no Brasil, esta obra representa um marco histórico. Refaz 
a saga de uma das tantas famílias japonesas que deixaram seu país 
em busca de uma vida melhor e que, talvez por força do destino, 
acabou por ajudar a construir o País que as recebeu tornando-se 
parte dele. 

A história da família Yamauchi, ou Yamauti, como quei
ram, é um exemplo de contribuição positiva ao Brasil. Um exem
plo de luta e vitória tão bem narradas neste texto encantador e 
apaixonante. 

A autora, Maria Cecília Missako Ikeoka, descreve a tra
jetória de sua família em um espaço temporal de 90 anos, entre 
1917 e os nossos dias. Quatro gerações que se sucedem e convivem 
dentro de suas tradições e dentro de uma cultura plural como é a 
cultura brasileira desenvolvendo uma espécie de cultura própria. 

A riqueza do texto não se detém na descrição dos hábi
tos familiares. Vai muito além em um também rico trabalho de 
pesquisa histórica que conta o desenvolvimento das relações Brasil 
- Japão nos últimos 100 anos. 

A Família Yamauti é originária da encantadora Provín
cia de Okinawa, arquipélago ao sul do Japão, que guarda, por sua 
história e geografia, grandes semelhanças com o Brasil. 

Este livro é mais um marco nas relações entre nossos 
países tão diferentes e tão iguais, tão distantes e tão próximos. Não 
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é apenas a narrativa dos fatos que envolveram a família da autora e 
nem tampouco somente uma seqüência didática de fatos históri-
cos. Trata-se de uma lição de vida. Suas entrelinhas nos ensinam 
muito sobre a filosofia nascida em solo okinawano e disseminada 
pelo mundo em tantas histórias de valentia e coragem como a aqui 
descrita, mas sobre tudo leva o leitor a meditar sobre as imensas 
possibilidades de superação e construção de uma sociedade me-
lhor pela valorização da família. 

Parabéns a autora pela felicidade da narrativa e para-
béns aos países que se entrelaçaram em uma relação de crescimen-
to mutuo. 

Boa leitura!!! 

Tércio Garcia 
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Okinawa - Japão -1917 
Era Taisho 

Três famílias: Yamauchi, Oshiro e Teruya, unidas 
pelo laço de amizade e parentesco, viviam como milhares de pes
soas, no vilarejo de Yonabaru, no arquipélago de Okinawa, no 
Oceano Pacífico. 

O Japão atravessava a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), depois de ter enfrentado a recessão, após a guerra 
com a Rússia, em 1904/1905. A ausência de emprego era fator 
preocupante do governo e da sociedade japonesa, razão pela qual, 
o Japão incentivava a política da imigração adotada desde o prin
cípio de sua modernização, iniciada na Era Meiji (1868), com a 
finalidade de aliviar a crise ocasionada por seu alto índice 
demográfico. 

Relendo o livro "An English Guide to History of Japan", 
de Kawai Atsushi e Gerard O'Neill, tive a oportunidade 
de estudar e conhecer um pouco da longa história do Ja
pão. 

Considero de suma importância o estudo da história de 
um povo, pois, através dela, podemos compreender a sua 
origem, os seus usos e costumes, a sua cultura, o seu com-
portamento e o seu desenvolvimento. Desse modo, empe-
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nhei-me em resumir os períodos históricos do Japão, que 
Kawai Atsushi e Gerard O'Neill, descrevem com tanta 
profundidade, em sua obra. 
Segundo os autores, antes da Segunda Guerra Mundial, 
presumia-se que não haviam existido seres humanos no 
arquipélago japonês até cerca de dez mil anos atrás. No 
entanto, em 1946, foram descobertos instrumentos de pe
dras em Gunma-Prefecture, comprovando assim a existên
cia do Período Paleolítico, no Japão. 
Entretanto, os japoneses costumam contar a sua história, 
freqüentemente, a partir do período Jomon. 

Períodos da História do Japão 

Numa bela tarde do mês de junho de 1917, Tetsuo 
Yamauchi, 13 anos, e sua amiga Hide Oshiro, 12 anos, corriam 
alegres na praia de Yonabaru, perto de suas residências. Era o 
início do verão. No céu azul, gaivotas voavam sobre o mar límpido 
do Oceano Pacífico. 
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Jomon 10 000-400 a. C 

Yayoi 400 a.C- 300 d.C 

Yamato-Kofun/Asuka 300-710 

Nara 710-794 

Heian 794-1192 

Kamakura 1192-1333 

Muromachi (Kioto) 1333-1573 

Momoyama 1573-1603 

Tokugawa (Edo) 1603-1868 

Meiji-(Príncipe Mutsuhito-Imperador Meiji) 1868-1912 

Taisho-(Príncipe Yoshihito-Imperador Taisho) 1912-1926 

Showa-(Príncipe Hirohito-Imperador Showa) 1926-1989 

Heisei-(Príncipe Akihito-Imperador Heisei) 1989 até hoje 



Os amigos brincavam, imitando as gaivotas. Cor
rer na praia, arremessar pedrinhas no mar, jogar conversa fora, 
era o divertimento preferido de Techan e Hidechan. Eles não ima
ginavam que, naquele momento, seus destinos estavam sendo tra
çados. 

Yotiku Yamauchi, sua cunhada Kame e sua espo
sa Nae receberam, naquela tarde, a visita dos Teruyas, pais de 
Nae e do jovem casal Yoki Teruya e Uto Teruya, com seu bebê de 
nove meses. O casal alimentava a esperança de emigrar para o 
Brasil e juntos vieram pedir a permissão para levar o adolescente 
Tetsuo, a fim de constituir uma família, com o compromisso de 
voltarem em 3 anos. 

Naquela época, o Brasil era conhecido como um 
país muito rico e fértil, segundo informações obtidas através de 
Empresas de Imigração, país onde se poderia ganhar muito di
nheiro em pouco tempo. O governo de Okinawa também incenti
vava a imigração para o Brasil, pois o arquipélago estava vivenciando 
um período de superpopulação, sem perspectivas de progresso. 

Yoki e Uto levariam o filho, Akinobu, ainda bebê, 
porém, precisavam de mais uma pessoa com mais de 12 anos, 
para compor uma família hábil para o trabalho. 

De acordo com os decretos que regulamentavam 
a imigração para o Brasil, os imigrantes deveriam vir constituídos 
em famílias de, no mínimo, três pessoas aptas para o trabalho, ou 
seja, entre 12 e 45 anos. 

No começo do século XX, o café era o principal 
produto brasileiro de exportação. A cafeicultura no Brasil sempre 
necessitou de grande quantidade de trabalhadores. O governo 
brasileiro, pressionado pelos grandes fazendeiros desde o final do 
século XIX, incentivava a imigração, com o intuito de substituir a 
mão de obra escrava nas lavouras de café. 

Dava-se preferência a imigrantes europeus, pois, 
socialmente, o governo desejava realizar o "branqueamento", re
novando a população brasileira a partir da imigração branca. 
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Desse modo, a imigração européia era considerada insubstituível, 
como agente exclusivo de purificação étnica. 

No entanto, em virtude da superprodução de café, 
os preços no mercado internacional começaram a despencar a 
partir de 1896. Durante esse período da crise na cafeicultura, os 
colonos imigrantes europeus foram abandonando as fazendas, 
partindo para as cidades. Diante dessa situação, os fazendeiros pres
sionaram o governo, com o objetivo de solucionar o problema. 

A entrada de imigrantes japoneses no Brasil teve 
que vencer muitos empecilhos, havendo até transitado pelo Con
gresso uma lei que dificultaria a introdução de imigrantes asiáti
cos no território nacional. Todavia, pressionado pelos fazendeiros, 
o Congresso Nacional liberou, em 1892, a entrada no país de imi
grantes japoneses e chineses. 

O relacionamento oficial entre o governo brasi
leiro e o japonês teve início com a celebração, entre ambas as par
tes, do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, ocorrido 
em Paris, em 5 de novembro de 1895. Em 1897, o Brasil e o Japão 
trocaram embaixadores; portanto, estava tudo pronto para a vin
da de imigrantes japoneses, que foi adiada, devido à crise cafeeira. 

Na primeira década do século XX, houve denún
cias de maus tratos atribuídos aos imigrantes italianos. Desse 
modo, no ano de 1902 foi editado na Itália o Decreto Prinetti, proi
bindo a vinda de qualquer cidadão italiano para o Brasil, com 
passagem paga pelo Estado. 

A Itália, a Espanha e Portugal conservavam um 
cônsul em cada grande centro produtor de café. Foi criado no Bra
sil o Patronato Agrícola, com o objetivo de fazer com que as quei
xas fossem encaminhadas diretamente a ele, impedindo, assim que 
as notícias dos abusos chegassem aos governos europeus. Antes 
do Patronato Agrícola, os imigrantes encaminhavam suas recla
mações aos cônsules dos países de origem. 

Devido à marcha dos imigrantes italianos, em di
reção às grandes cidades, principalmente São Paulo, o Brasil ne-

28 



cessitava de mão-de-obra estrangeira para as lavouras de café, 
enquanto que o Japão atravessava um período de grande cresci
mento populacional. A economia japonesa não conseguia gerar os 
empregos necessários para atender toda a população crescente. 

Aliviada a crise da cafeicultura brasileira, e com a 
expansão da lavoura cafeeira na região Oeste do Estado de São 
Paulo, o governo paulista pressionado pelos fazendeiros, resolveu 
subvencionar uma parte das passagens para a vinda de imigran
tes japoneses. 

Desse modo, as Companhias japonesas enviaram 
representantes ao Brasil, com a finalidade de consolidar os con
tratos para a introdução de imigrantes japoneses no Brasil. 

Em 6 de novembro de 1907, foi assinado um con
trato entre o governo do Estado de São Paulo e a Companhia Im
perial de Imigração Tokio-Japão. O acordo permitia a entrada de 
três mil imigrantes, divididos em, no máximo, mil pessoas por ano. 
Dava-se preferência aos agricultores, organizados em famílias de 
três a dez pessoas, aptas ao trabalho, que seriam distribuídos nas 
fazendas de café ou em núcleos coloniais. O pagamento das pas
sagens seria realizado parte pelo governo brasileiro e parte pelos 
fazendeiros, os quais posteriormente seriam reembolsados pelos 
imigrantes, em prestações. 

Os primeiros imigrantes japoneses partiram do Porto de 
Kobe no dia 28 de abrill de 1908, iniciando uma longa via
gem de 52 dias, com destino a uma terra desconhecida, 
de cultura e costumes completamente distintos do país do 
Sol - Nascente. 
Aqueles 781 bravos imigrantes japoneses chegaram ao 
Porto de Santos em 18 de junho de 1908, a bordo do navio 
Kasato Maru, marcando o início da Imigração Japonesa 
no Brasil. 

No ano de 1917, em Okinawa, como em todo o 
Japão, os agentes da imigração, encarregados de obter trabalha-

29 



dores, recebendo comissões, procuravam atrair trabalhadores de
sempregados, dispostos a emigrar para o Brasil. Esses agentes não 
prestavam informações corretas. Espalhavam cartazes anuncian
do: "Trabalhe no Brasil e fique rico". 

Deste modo, incentivadas por propagandas exa
geradas, milhares de pessoas deixavam o seu país e vinham para 
o Brasil, na esperança de uma vida mais promissora. 

Os habitantes do arquipélago de Okinawa (também co
nhecido como Ilhas Ryukyu) desenvolveram a sua pró
pria cultura. 
O arquipélago de Okinawa era um reino independente 
até o século XV, quando foi controlado pela China, rece
bendo a denominação Liu-Chiu (Ryukyu em japonês). 
Em 1609, Ryukyu tornou-se suserania do domínio de 
Satsuma. 
Após 1868, o novo Governo Meiji apoderou-se do Reino 
de Ryukyu. 
Okinawa, então, tornou-se parte do Japão. 
O Japão dominou Okinawa até o fim da Segunda Guerra 
Mundial. 
Após, o arquipélago de Okinawa foi administrado pelos 
Estados Unidos, até sua reversão para o Japão, em 1972. 
Atualmente, a Província de Okinawa é considerada um 
importante centro histórico, cultural, comercial e turísti
co do continente asiático. 

Okinawa é também conhecida como a Terra da Cortesia. 

Na Yamauchi Ke viviam o casal Yotiku e Nae, 
seus filhos Yukiko, Tetsuo, Yoshiko, Misako, Kazumasa e Nobuko 
e a cunhada Kame, viúva do irmão mais velho de Yotiku. Nesse 
lar viveram várias gerações da família Yamauchi. 

Por volta do século XVII, durante o período do úl
timo shogunato, o do clã Tokugawa, no Japão, um líder Yamauchi 
resolveu deixar registrada a genealogia da família. A partir de 1600, 
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portanto, iniciou-se oficialmente a estirpe dos Yamauchi. Yotiku 
fazia parte da 7ª geração, na Era Taisho, quando Okinawa já fa
zia parte do Japão. 

Em 1549, São Francisco Xavier, missionário da So
ciedade de Jesus, considerado o maior missionário do Oriente, visitou 
Kagoshima e introduziu o Cristianismo no Japão. O Budismo e o 
Xintoísmo, porém, são atualmente, as religiões predominantes. 

Pela tradição do Japão, e em especial de Okinawa, 
o primogênito da família tem a responsabilidade de zelar pelos 
seus ancestrais, herdando a morada. A propriedade dos Yamauchi 
foi crescendo de acordo com a administração do primogênito. 
Constituía tradição dos Yamauchi que todos os membros da fa
mília residissem e trabalhassem em conjunto. A família dedicava-
se à agricultura, especialmente da cana-de-açúcar, arroz, soja e 
batata doce. À medida que os negócios prosperavam, a família 
comprava mais terras. 

Assim, em 1917, a propriedade dos Yamauchi 
abrangia uma área satisfatória para uma família de classe média. 

Yotiku era o segundo filho da família. Seu irmão 
mais velho falecera, deixando a viúva Kame e a filha Uto, casada 
com Yoki Teruya. Desse modo, Yotiku cuidaria do patrimônio e 
do butsudan, preparando seu primogênito Tetsuo, que fora no
meado chonan de Kame, para assumir no futuro, a responsabili
dade de zelar pelos ancestrais. 

A casa de madeira, em estilo japonês era ampla e 
bem arejada. Todos os cômodos, com exceção da cozinha e da 
sala de banho com ofuro, eram cobertos com tatami. Na sala 
principal, havia duas mesas baixas, utilizadas para as refeições, 
com várias almofadas ao redor delas. Sobre uma das mesas, pai
rava sempre um arranjo de ikebana, feito por Nae. Na outra sala 
ficava o butsudan da família. Sobre o tatami havia uma mesa 
com arranjo de ikebana, com crisântemos cultivados por Nae. Esse 
ambiente era reservado para as orações, e era aí, inclusive, que 
Yotiku e Nae exerciam a meditação, diariamente. 
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Existia também uma ampla varanda, dando vis
ta para um lindo jardim. Yotiku e Nae gostavam de ficar senta
dos, no final da tarde, apreciando a natureza: as flores, os pássa
ros, o pôr - do- sol, as noites de lua cheia, a chuva, as folhas de 
outono. 

A Yamauchi Ke situava-se num vasto terreno, em 
Shimajiri-Gum - Ozato-Mura Yonabaru, 412. A área estava divi
dida assim: numa terça parte dela estava construída a residência 
da família, onde havia algumas árvores frutíferas, uma horta e 
um vasto canteiro de bambu. Nos fundos da casa, existia um es
paço reservado para a criação de galinhas e porcos, apenas para o 
consumo próprio. Na frente da casa havia o belo jardim de Nae. 
Orquídeas, azaléias, rosas, jasmins, floresciam ainda naquele ve
rão. As cerejeiras deram um espetáculo maravilhoso, no mês de 
fevereiro, e sua florada era a paixão do casal. Okinawa, por pos
suir um clima subtropical, tinha o privilégio de assistir à florada 
das cerejeiras antes da primavera. 

A horta e a limpeza do quintal ficavam por conta 
de Yotiku, que cultivava ainda laranja, mexerica e caqui, além de 
legumes, principalmente batata doce e verduras. Diariamente 
Yotiku alimentava os animais domésticos, varria o quintal e cui
dava da plantação. Gostava de apreciar a elegância do movimen
to dos bambus, símbolo de longevidade, que pareciam dançar com 
o seu parceiro - o vento. Era naquele ambiente verde e tranqüilo 
que Yotiku praticava os exercícios de karate, todas as manhãs, 
antes de iniciar o trabalho. 

Em outra parte do terreno, que estava dividido 
por um cercado, havia a plantação de cana-de-açúcar, batata doce 
e soja. Yotiku contratara alguns obreiros, para cuidar dessa pe
quena lavoura. As crianças estudavam no período da manhã. 
Quando chegavam da escola, os meninos ajudavam o pai na hor
ta, e as meninas auxiliavam a mãe nas tarefas domésticas. 

Naquela tarde, Tetsuo chegara a sua casa alegre 
e feliz, por perceber que era a hora do chá e também porque ha-
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via visitas. O pai chamou-o pedindo que se sentasse à mesa e per
guntou-lhe: "Tetsuo, você quer ir ao Brasil, acompanhar seus tios 
Yoki e Uto?". "Hai", disse Tetsuo: "O Brasil é um país grande e bo
nito! Mas, eu quero voltar para casa. Gosto muito daqui. Adoro 
correr na praia, imitando uma gaivota". 

O pai, então, respondeu-lhe: "Tetsuo, você já é um 
rapaz. Não pense que irá ao Brasil para brincar. Aqui no Japão 
você tem a oportunidade de estudar. No Brasil, irá morar com os 
seus tios e terá que trabalhar na lavoura de café. Claro que voltará 
para casa, do contrário não concordaria com a sua ida para o Bra
sil, pois você é o chonan". 

Yotiku afirmou ainda: "O Japão está atravessan
do um momento muito difícil, meu filho. Os impostos elevados 
estão deixando os agricultores de Okinawa cada dia mais empo
brecidos. A crise poderá aumentar após a guerra. Estou muito pre
ocupado com o seu futuro, Tetsuo. Você é o herdeiro da família 
Yamauchi. Tem uma grande responsabilidade a cumprir. Desejo 
que você seja um homem corajoso! O trabalho e a responsabilida
de farão de você um grande homem! Pense bem. Você não precisa 
dar a resposta agora. Terá o tempo que quiser, pois decidirá sozi
nho. E, quando estiver pronto para a resposta, convidaremos os 
tios para um chá da tarde". 

Nae chamara Yukiko algumas vezes para trazer 
mais biscoitos. Enquanto isso, Yoshiko, Misako, Kazumasa e 
Nobuko, com os ouvidos encostados na porta semi-aberta, tenta
vam imaginar a razão da visita dos tios e da longa conversa com 
seu irmão, rindo e cochichando inocentemente. 

O arquipélago japonês faz parte do arco de montanhas no 
Pacífico, situado ao longo da costa leste do continente asiá
tico. 
O arquipélago é formado por quatro grandes ilhas 
(Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku) e mais de mil 
ilhas menores, formando no total, mais de 370.000 quilô
metros quadrados. 

33 



Entre as ilhas menores, a maior é a ilha de Okinawa. 

Yotiku, adepto aos princípios do bushido, 
cultuava as crenças filosóficas e espirituais dos samurais e o culto 
aos antepassados, por tradição da família. Era uma pessoa extre
mamente disciplinada, ponderada, sábia e forte. Como pai, pro
curava passar esses valores aos filhos. Contudo, num momento de 
grande decisão, saberia respeitar a vontade deles. 

Os pais não queriam interferir na decisão de 
Tetsuo. Sabiam que ele iria trabalhar muito; teria que aprender a 
se cuidar, o que não estava acostumado a fazer; no entanto, pen
savam na parte positiva, que seria uma experiência de amadure
cimento, e, principalmente, que o filho voltaria com okane para 
adquirir terras para si, numa época difícil, de transição e desem
prego. Desconheciam o período de duração da guerra que o Ja
pão atravessava. Desejavam o melhor para o filho. 

No dia seguinte, à tarde, quando Nae cuidava de 
suas plantas, chamou Tetsuo para conversar. Disse a seu filho: 
"Meu filho, as decisões que tomamos em nossas vidas são muito 
importantes. Elas abrem caminhos para o futuro, provocando 
mudanças em nossas vidas. Por isso, Techan, pense com muita 
calma. Existem dois caminhos: ir ou ficar, e uma só resposta a 
escolher. Estou rezando muito, para que você escolha o melhor 
"Michi" (Caminho). 

Nae era corajosa e inteligente. Além de cuidar da 
casa e do jardim, administrava os negócios da família. Possuía o 
dom comercial; era ela quem realizava as vendas. Era enérgica 
nos negócios e com os filhos, porém, doce e amorosa como mãe. 

A topografia do arquipélago japonês, tal como a conhece
mos hoje, data do fim da era glacial, há doze mil anos, 
aproximadamente. Através de fósseis e de vestígios arque
ológicos, sabe-se que o Japão fazia parte do continente asi
ático, durante a era dos gelos. Com a queda das tempera-
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turas, formou-se o gelo polar, os oceanos recuaram e for
maram-se pontes ligando ao continente. Animais de toda 
a espécie caminharam até o Japão. No fim da era glacial, 
as temperaturas começaram a aumentar, o gelo polar re
cuou e o nível dos mares voltou a subir. Doze mil anos 
atrás, os mares cortaram as pontes de terra e separaram o 
arquipélago do continente asiático. 

Naquela noite, Tetsuo sonhou que atravessara oce
anos. Conhecera muitos países, até chegar num país maravilhoso 
e imenso, chamado Brasil. Trabalhara bastante e voltara rico para 
casar-se com Hide. 

Levantou-se cedo e foi ao encontro de seu pai, que 
varria o quintal, gritando: "Otoosan, okaasan, eu já tenho a res
posta. Quero ir para o Brasil". Nae, que preparava a refeição 
matinal, baixou a cabeça, fazendo uma prece. 

Yotiku, olhando para Tetsuo disse: "Meu filho, 
você já é um homem de grandes decisões. Parabéns!" Tetsuo diri
ge-se a sua mãe, que lhe afirma: "gambare, Tetsuo. Você esco
lheu o seu Michi. Desejo muita sorte e felicidade." 

Após as aulas, Tetsuo combinou um encontro com 
Hide, na praia de Yonabaru. Ao se encontrarem, correram como 
de costume. Tetsuo, de braços abertos, imitando uma gaivota e 
Hide, atrás, rindo e pedindo que a esperasse. Enfim, ele sentou-se 
na areia e ficou observando o mar. Hide sentou-se ao seu lado, e, 
então, Tetsuo relatou à sua amiga sobre a decisão de ir para o 
Brasil. 

A princípio Hide ficou triste, porém, como era 
uma menina sonhadora, animou-o: "Techan, você vai fazer uma 
longa viagem. Vai conhecer muitos países. Vai trabalhar, mas vai 
ganhar muito dinheiro! Eu vou lhe escrever sempre e ficarei espe
rando por você". 

Tetsuo, rindo, respondeu: "Eu vou trabalhar bas
tante, vou voltar rico e nos casaremos Hidechan". 
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Começaram os preparativos para a grande via
gem. Nae tecia roupas novas para o seu primogênito. Uma vez 
por semana, suas amigas, inclusive Kana Oshiro, mãe de Hide 
vinham ajudá-la na confecção das roupas para Tetsuo e Uto. Elas 
traziam biscoitos para o lanche. Kana oferecera um corte de teci
do branco, para as camisas. A jovem Uto aprendia a coser vesti
dos e saias. Yoki encomendara um terno em Naha. 

As mulheres costuravam na varanda da casa, pois 
fazia muito calor. Elas elogiavam o belo jardim de Nae. Yukiko 
trazia sucos, feitos com frutos da horta caseira. Nae comentara: 
"No Brasil faz muito calor. Tetsuo precisa de roupas leves para o 
trabalho, como camisas de mangas compridas e calças compri
das, para se proteger do sol e dos mosquitos". 

Nae comprara um lindo corte de tecido, de cor 
cinza, para o terno de viagem. Pela primeira vez Tetsuo vestiria 
calças compridas. Comprara também lã para tricotar agasalhos 
para o inverno. 

Tetsuo, Yoki e Uto, preparavam as documenta
ções necessárias para a grande viagem, como o atestado de saúde, 
o registro de família (koseki - tohon) e o passaporte. 

Chegara o mês de agosto, final do ano letivo e fé
rias escolares. Tetsuo e Hide convidaram os irmãos e amigos para 
undokai na praia de Nishihara, onde o mar era mais calmo e 
propício para o banho de mar. Outras vezes, escolhiam a praia do 
vilarejo de Yonabaru ou Sashike. 

Aos domingos, as famílias também participavam. 
Levavam obentoo, organizavam jogos e brincadeiras, passando 
o dia inteiro na praia. 

O verão passou rápido. Tetsuo completara o cur
so complementar, após estudar os quatro anos obrigatórios do 
curso elementar, conforme determinação da lei de ensino básico 
em vigor em todo o território niponico, desde 1870. Ele e seus tios 
Yoki e Uto tiveram que comparecer ao Serviço de Imigração, onde 
foram submetidos a uma série de exames. 
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Teve início o outono. Uma estação fresca e agra
dável em Okinawa, que possui um clima subtropical, tornando-
se possível freqüentar a praia, quase que o ano inteiro. Tetsuo apro
veitava todo o tempo disponível, pois sabia que iria trabalhar no 
interior e não haveria praia para correr. 

Finalmente a viagem foi marcada. No dia 03 de 
novembro partiriam para o Brasil, saindo de Kobe. 

Yotiku e Nae incentivavam o filho, que se encon
trava ansioso. A mãe dissera: "Tetsuo, nos momentos mais difíceis 
da sua vida, tenha fé e ore. Seja forte e corajoso, meu filho. Esta
rei sempre rezando por você. Cuide da saúde também". 

Yotiku dissera: "Tetsuo você é corajoso! Seja sem
pre honesto e digno. Você vencerá! Quando voltar, poderá cons
truir a sua família. Logo você estará de volta. Gambare". 

Na véspera da viagem, Tetsuo e Hide se encon
traram na praia de Yonabaru. Correram até se cansarem. Ele 
disse à amiga: "Esta é a minha última corrida nesta praia". 

Hide respondeu: "Você voltará logo, vamos cor
rer muito por aqui. Não se esqueça de mim, Techan". 

Tetsuo respondeu: "Jamais vou esquecê-la, 
Hidechan. Não se esqueça, quando eu voltar, nos casaremos". 

Atualmente não existe mais praia na cidade de 
Yonabaru. A praia foi totalmente aterrada e está sendo pavimen
tada, para o progresso da cidade. Em poucos anos, teremos a 
"Nova Yonabaru". 

No dia 25 de outubro de 1917, numa quinta-fei
ra, Tetsuo Yamauchi, seus tios Yoki Teruya e Uto Teruya e mais 
mil duzentas e trinta e duas pessoas formaram uma imensa fila 
no Porto de Naha, preparando-se para entrar no pequeno navio 
de cabotagem que os levaria à cidade de Kobe. Dentre as cente
nas de familiares que foram na despedida, estavam os pais, tios e 
irmãos de Tetsuo, a amiga Hide, seus pais, a mãe de Uto e os pais 
de Yoki. Uto carregava seu bebê no colo. Num certo momento, 
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seu sogro pegou a criança para se despedir e desapareceu com ela 
pela multidão. Uto, de imediato, não desconfiava que se tratava 
de um seqüestro. Correra por todos os lados e não encontrava seu 
sogro. Os amigos e parentes também ajudaram a procurá-lo. Con
tudo, ele e o bebê não foram mais vistos. A mãe desesperada co
meçara a chorar. Mas, o navio anunciava o último sinal para en
trada. Uto não queria mais viajar, mas seu marido acalmou-a, 
dizendo que o bebê sofreria muito na longa viagem; e que os avós 
cuidariam bem do netinho; e que logo eles estariam de volta. Sua 
mãe também a confortou, falando que cuidaria do neto. Apoiada 
pelo marido e sobrinho, Uto entrou no navio, soluçando, agitada 
e inconformada com a atitude do sogro. 

Do Porto de Naha, os familiares, parentes e ami
gos dos passageiros acenavam lenços brancos, até não avistar mais 
o navio. 

O navio chegou ao Porto de Kobe, considerado, o 
maior do Japão, naquela época, na tarde de 28 de outubro. Os 
passageiros foram diretos para um hotel, nas imediações do por
to. A hospedaria de imigrantes, em Kobe foi construída somente 
em 1927. 

Todos os imigrantes foram submetidos a exames 
médicos. Felizmente, os habitantes de Okinawa eram considera
dos pessoas saudáveis, talvez por habitarem à beira mar e consu
mirem muito pescado. 

Uto escreveu para sua mãe e sogros, pedindo que 
cuidassem bem do seu bebê. 

No dia 03 de novembro de 1917, o navio Wakasa 
Maru partiu do porto de Kobe em sua segunda viagem no ano, 
levando (1579) mil quinhentos e setenta e nove imigrantes japo
neses com destino ao Brasil, através da Companhia Introdutora 
Brasil Imin Kumiai. Todos carregavam, além da pequena baga
gem, muitos sonhos e esperanças. 

A instalação dos imigrantes era péssima. Estavam 
alojados na 3ª classe. Havia beliches de tábuas, cobertos com es-
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teiras grossas, porém mais finas do que os tatamis, nos quais es
tavam acostumados a dormir. 

A Companhia acomodou os passageiros, de acor
do com o local da procedência. Assim, os okinawanos permaneci
am juntos, porém amontoados, haja vista a elevada quantidade 
de imigrantes nessa 16ª leva, superando as expectativas. 

A precariedade das instalações e as péssimas con
dições sanitárias do navio favoreciam o aparecimento de doenças 
entre os passageiros. Muitas pessoas passaram mal, sendo na 
maioria crianças. Ocorreram alguns óbitos, pois os medicamen
tos eram precários. 

Uto, mais conformada, compreendera a atitude 
do sogro; e considerou que fora melhor para o seu filho ficar com 
os avós, do que sofrer as intempéries do navio. Ela ainda ama-
mentava o filhinho, de modo que seus peitos ficavam cheios de 
leite. Resolvera, então, amamentar os bebês do navio cujas mães 
não possuíam leite suficiente. 

A maioria dos passageiros sentia náuseas. O na
vio era pequeno e balançava muito, além de enfrentar muitas tem
pestades. Quando isso ocorria, muitos passageiros permaneciam 
quase o dia inteiro deitados. Viam-se crianças chorando, mães 
desesperadas. 

Por outro lado, quando tudo estava calmo, havia 
alguns divertimentos, geralmente organizados pelos jovens. Ha
via crianças de todas as idades. Tetsuo fazia parte do grupo de 
meninos na faixa de 12 a 14 anos. 

Após a primeira refeição do dia, ele ajudava a tia 
Uto na limpeza da cabine. Em seguida, ia ao encontro dos cole
gas, para os entretenimentos do dia. 

Geralmente, ao anoitecer, batia as saudades de 
casa, dos pais, dos irmãos, dos amigos, de Hidechan. Muitas ve
zes chorava às escondidas. 
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O Wakasa Maru cruzou o Mar da China, com escala em 
Singapura, porém, nenhum passageiro teve permissão 
para descer. Navegou pelo estreito de Málaga, chegando 
ao continente africano. O navio contornou o Cabo da Boa 
Esperança, entrando no Oceano Atlântico. 

O Natal não era comemorado pelos japoneses, de 
modo que a data passou despercebida. No dia seguinte, dia 26 de 
dezembro de 1917, Tetsuo completou 14 anos. Ele recebeu cum
primentos dos tios, dos companheiros de viagem e até da tripula
ção do navio. Tetsuo Yamauchi nasceu no ano 36 da Era Meiji. 

Tetsuo percebeu algo diferente dentro de si. Pare
cia que haviam passado muitos anos. Não se sentia mais um 
menino, e sim um rapaz cheio de sonhos e esperanças. Conheceu, 
pela primeira vez, o significado da palavra responsabilidade. 

Finalmente, quando souberam que estavam che
gando a Santos, a maior parte dos passageiros foi ao convés, onde 
todos se sentiram felizes, pois logo pisariam em terra firme. 

Começara a correria para a preparação do desem
barque. Os imigrantes vestiram a sua melhor roupa e se apressa
ram para avistar as praias de Santos. Tetsuo vestira o terninho 
cinza, feito por sua mãe. 

Os imigrantes se despediam dos companheiros de 
viagem. Alguns se sentiam tristes, pela despedida. Afinal, passa
ram 55 dias e noites vivendo em comunidade. Tetsuo encontrara 
amigos, durante a longa jornada e torcia para que o destino não 
os separasse. Outros estavam ansiosos e preocupados. Porém, to
dos os imigrantes carregavam dentro de si, muita esperança e co
ragem para a nova vida. 

Os passageiros do navio Wakasa Maru, que re
presentavam a 16ª leva de imigrantes japoneses, composta de 
(1579) mil, quinhentas e setenta e nove pessoas, desembarcaram 
no porto de Santos no dia 28 de dezembro de 1917. 
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A Chegada dos Imigrantes do 
Wakasa Maru ao Brasil 

(2ª viagem do navio no ano de 1917) 

Numa bela manhã de sexta-feira, no dia 28 de 
dezembro de 1917, o porto de Santos assistiu a um espetáculo raro 
e curioso. Os imigrantes japoneses desceram do navio Wakasa 
Maru vestindo suas melhores roupas. Os homens trajavam terno, 
gravata, chapéu e calçavam botinas de couro. As mulheres usa
vam vestidos compridos e ajustados na cintura, ou saias compri
das. Algumas usavam chapéus, outras, lenços de seda. Nas mãos, 
muitos traziam bandeirinhas do Japão e do Brasil, confecciona
das em seda e entregues aos imigrantes, pela Companhia de Imi
gração, justamente para saudarem a união dos dois países. 

Os trabalhadores braçais do porto paravam, ad
mirando a elegância e a disciplina dos imigrantes japoneses, que 
formavam uma fila enorme para os trâmites da aduana, num cli
ma de tranqüilidade e respeito. 

Atualmente, o Porto de Santos é o maior da América Latina. 
Inaugurado em 1892, o porto não parou de se expandir. 
Acompanhou todos os ciclos de crescimento econômico do 
país, desde os mais rudes tipos de carga, até chegar ao perío
do atual de amplo uso dos contêineres. 
Durante a temporada de verão, o Porto de Santos recebe os 
deslumbrantes e modernos transatlânticos que encantam a 
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paisagem santista, além de trazerem milhares de turistas à 
cidade. 

O sol irradiava naquela linda manhã de verão. 
Após os trâmites aduaneiros, os imigrantes embarcaram no trem 
Maria Fumaça, por volta das onze horas, com destino à Hospe
daria dos Imigrantes, em São Paulo. Eles estendiam as bandeirolas 
brasileiras e japonesas, agitando-as, das janelas. As locomotivas a 
vapor atravessaram o centro da cidade de Santos, subindo a re
gião montanhosa da Serra do Mar. 

Tetsuo admirara, através da vidraça, as flores de 
manacá, em tons lilases e brancos, contrastando com as escarpas 
cobertas de mata. Passara por algumas cachoeiras de águas trans
parentes, que desciam pelas frestas dos paredões rochosos. O ce
nário era magnífico! Era sua primeira viagem de trem. 

O percurso até a plataforma da Hospedaria dos 
Imigrantes durou mais de três horas. 

O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial, com 
uma área total de mais de 8.500.000 Km. Politicamente é a 
potência mais importante da América do Sul. Oficialmen
te, o Brasil se constitui em uma República Federativa: Re
pública Federativa do Brasil - composta por vinte e seis 
Estados e um Distrito Federal, onde se situa a capital da 
República - Brasília, sede do governo e dos Poderes Exe
cutivo, Legislativo e Judiciário. 

A Hospedaria dos Imigrantes localizava-se no 
bairro do Brás, perto da linha da estrada de ferro São Paulo 
Railway. Foi construída em 1886 e reformada em 1890. Era a ins
tituição encarregada de receber, hospedar e oferecer os primeiros 
atendimentos aos imigrantes que vinham para São Paulo, bem 
como conduzi-los para o trabalho, nas fazendas de café e núcleos 
coloniais. 
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Atualmente, funciona como Museu, sendo deno
minado, Memorial do Imigrante. 

Os imigrantes foram recepcionados pelo diretor e 
funcionários da hospedaria e pelos intérpretes japoneses. 

Quando chegaram os imigrantes japoneses da 16ª 

leva, a hospedaria ainda abrigava imigrantes europeus. Assim, o 
espaço para o numeroso grupo de imigrantes japoneses, 1579 pes
soas, tornara-se pequeno. Não havia camas suficientes para to
dos, sendo estas destinadas às mulheres com crianças de colo e 
aos mais idosos. Desse modo, a maior parte do grupo foi acomo
dada num salão. Esse pessoal teve que dormir desconfortavelmente, 
no chão. Tetsuo retirou de sua mala, um pequeno futon, feito por 
sua mãe, para colocá-lo sobre a esteira e se cobrir. 

O jantar foi servido em três turnos. Os japoneses, 
que estavam somente com o café da manhã, acharam a comida 
excelente, constando do cardápio, sopa, pão e carne seca. 

Após o jantar, os japoneses varreram o salão, re
colheram o lixo e lavaram as louças. 

Tetsuo, apesar do cansaço da viagem, mal pode 
dormir naquela primeira noite na hospedaria. Acomodado no chão, 
em esteira, tinha constantemente pernas e braços sobre o seu 
franzino corpo. 

Após o café, Tetsuo encontrou-se com alguns com
panheiros e foram até o portão da hospedaria. Viram carros e car
roças circulando na rua. Viram pessoas diferentes. Perceberam que 
no Brasil, havia indivíduos de diferentes cores. 

Tetsuo jamais havia visto pessoas negras. Desco
briu então, que vivera num país pequeno e isolado. Teria que 
aprender muito, e rapidamente, pois não compreendia a lingua
gem difícil dos brasileiros. Aprendera o alfabeto romano, mas, não 
conseguia entender as palavras. 

No dia seguinte, os imigrantes italianos partiram 
para as fazendas, de modo que os japoneses puderam se acomo-
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dar melhor. Assim, todos os japoneses puderam dormir em ca
mas. 

Venceslau Brás Pereira Gomes governou o Brasil, no pe
ríodo de 1914 a 1918. Seu mandato coincidiu com a Pri
meira Guerra Mundial. O afundamento de navios brasi
leiros, por submarinos alemães, em 26 de outubro de 1917, 
fez com que o Brasil declarasse guerra à Alemanha. 
Venceslau Brás incentivou a industrialização nacional, 
pois, em virtude do conflito mundial, houve dificuldade 
na importação de produtos da Europa. 

Os dias subseqüentes foram de muita festa. Era 
o final do ano de 1917. Fogos de artifícios eram lançados no céu. 
As pessoas estavam mais alegres e otimistas. Os funcionários da 
hospedaria preparavam a ceia do Ano Novo. 

Os japoneses saudosos de sua pátria, onde se co
memora com grande festividade o oshoogatsu, pensavam como 
iriam passar o ano, sem a tradição do mochi. 

Algumas famílias haviam trazido o motigomi. 
Assim, elas se reuniram e resolveram falar com os intérpretes, para 
que intercedessem perante o diretor da hospedaria, a fim de que 
pudessem cozinhar o arroz e fazerem o oniguiri, para festejarem 
o Ano Novo. 

Os intérpretes japoneses explicaram ao diretor da 
hospedaria o significado da tradição japonesa, e este, satisfeito com 
a ordem e o respeito com que os japoneses se comportavam na 
hospedaria, concedeu a permissão para que estes adrentassem a 
cozinha, a fim de cozer o arroz e efetuar os bolinhos. 

Desse modo, os imigrantes japoneses da 16ª leva 
puderam comemorar a passagem do ano com alegria, conservan
do a tradição, dividindo o oniguiri e desejando uns aos outros 
omedetoo gosaimasu. As mulheres vestiram kimonos e os ho-
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mens tocaram samishen, e todos cantaram e dançaram alegre
mente, para comemorar a entrada do ano de 1918. 

Após os festejos, os japoneses lavaram a cozinha 
e o refeitório e deixaram o salão na mais perfeita ordem. O diretor 
foi presenteado com algumas lembranças do Japão, ficando emo
cionado por proporcionar tamanha alegria e felicidade aos japo
neses, de tradições conservadoras. 

Nos dias seguintes, os imigrantes japoneses pas
saram por exames médicos. Alguns estavam fracos e anêmicos, 
outros apresentavam problemas intestinais, causados talvez pela 
alimentação mais gordurosa. 

No oitavo dia na hospedaria foram acertados os 
contratos de trabalho com os fazendeiros. Agora, sim, a despedi
da era definitiva. Os imigrantes japoneses foram divididos em 
grupos de famílias, e o destino era para diferentes fazendas, em 
regiões distintas. 

Tetsuo fazia parte da família Teruya, e com ou
tras dezoito famílias okinawanas iriam para a Fazenda Agudos, 
de José Mário Junqueira Netto, na Estação Orlândia, linha 
Mogiana. A princípio, Tetsuo ficou feliz, ao saber que vários de 
seus companheiros também iriam para a mesma fazenda. 

No dia cinco de janeiro de 1918, bem cedo, lá pe
las cinco horas, as dezenove famílias de Okinawa, com destino a 
Fazenda Agudos, deixam a Hospedaria dos Imigrantes. Viajam, 
novamente, no trem Maria Fumaça, pela linha Mogiana. Agora 
a viagem é mais longa, porém, num terreno plano, sem os sola
vancos e curvas da viagem anterior. Através das janelas, viam-se 
algumas plantações de cana-de-açúcar e milho. Os imigrantes 
receberam da hospedaria pães e salame, para o lanche; novidades 
para os japoneses. O pão era redondo e duro, difícil de se masti
gar e os japoneses estranharam o cheiro forte do salame. Mas, na 
falta de outro alimento e para saciar tamanha fome, eles comiam 
e passavam para os outros passageiros. 
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O sol já se punha, quando o trem chegou à Esta
ção Orlândia. Carroças puxadas por burros esperavam pelos imi
grantes, que foram conduzidos para a fazenda de café. 

A gripe espanhola, terrível epidemia que surgiu na Euro
pa, em conseqüência da guerra provocou milhares de mor
tes no Brasil, no final do mandato do governo de Venceslau 
Brás. 

As dezenove famílias de imigrantes okinawanas, 
acompanhadas de um intérprete, foram recebidas pelo fazendei
ro, pelo administrador e pelo fiscal da Fazenda Agudos. 

Após as apresentações, o fazendeiro e o intérpre
te conversaram sobre os regulamentos de trabalho e outros deta
lhes, ficando acertado que os japoneses teriam dois dias para se 
acomodar, iniciando o trabalho no dia oito de janeiro. 

Em seguida, foi servido um jantar composto de 
arroz, feijão, lingüiça e mandioca frita. Os japoneses, famintos, 
acharam a comida boa. Após o jantar, foram encaminhados para 
as suas respectivas moradias. As casas eram de tijolos, pintadas 
da cor bege, com telhados avermelhados e o chão de terra batida. 
Havia dois aposentos vazios, que poderiam ser o quarto e a sala, 
com algumas tábuas empilhadas, e outro menor, com um fogão à 
lenha, que seria a cozinha. Cada família teria que fazer a cama, 
mesa, cadeiras, prateleira e demais móveis que necessitassem. 

Os novos colonos, cansados da viagem, começa
ram a preparar o espaço para dormir. Tetsuo sentiu-se melancóli
co e saudoso de sua casa no Japão, onde compartilhava com seu 
irmão um quarto com tatami e futon, sempre asseados. 

Tia Uto, percebendo a tristeza de Tetsuo, anima-o: 

"Venha me ajudar, Techan. Vamos preparar as nossas camas". 

Após ajeitarem as tábuas no chão, tia Uto colocou futon e acari
ciou o sobrinho, dizendo: "Vamos dormir Techan. Amanhã fare-
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mos uma cama brasileira para você". A tia ainda limpou, com 
uma toalha umedecida, o rosto e o corpo franzino de Tetsuo; e 
deu-lhe roupas limpas, para dormir. 

Tetsuo lembrou-se de sua mãe e orou. Jamais sen
tira tanta falta de sua família, do aconchego do seu lar. Depois da 
oração, sentiu-se mais calmo e adormeceu. 

Enquanto isso, os chefes de família combinavam 
de se reunir no dia seguinte, bem cedo, em frente da colônia, a fim 
de fazer reivindicações ao proprietário da fazenda, por intermé
dio do intérprete. 

O dia não havia ainda clareado, quando os imi
grantes, agora, colonos japoneses contratados, foram se reunin
do. Os representantes das dezenove famílias, após uma longa con
versa, e de comum acordo, escolheram uma pessoa para escrever 
a carta. Em seguida, foram à procura do intérprete, entregando-lhe 
a carta e um presente para o fazendeiro. Aquele, após ler a carta, 
respondeu aos nipônicos: "Vou tentar falar com o dono da fazen
da. Vocês me aguardem aqui, em silêncio." 

Diante da impossibilidade de descobrir o nome 
do intérprete, designá-lo-ei de Satosan. 

O Sr. José Mario Junqueira Netto, proprietário da 
fazenda havia convidado o Sr. Sato, para o café da manhã, na
quele domingo. Então, o Sr. Sato após cumprimentar o fazendei
ro, desculpando-se, entregou-lhe a carta e o presente. Como a car
ta estava escrita em japonês, o Sr. Junqueira pediu ao intérprete 
que a traduzisse. Assim dizia a missiva: 

"Ao ilustre Senhor Fazendeiro, nossas saudações 
e desejos de muita saúde e prosperidade para o ano de 1918. 

Os representantes das dezenove famílias, que aqui 
chegaram ontem, vêm humildemente, solicitar ao Senhor Junkera, 
tábuas, caixotes, pregos, martelos, serrotes, tudo enfim, que seja 
possível oferecer, para que suas famílias possam se acomodar. 
Pedimos também, ao Senhor, sementes de verduras e legumes, e, 
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se possível, algumas mudas de hortaliças e plantas frutíferas, para 
plantarmos numa horta, ao lado de nossas casas. Prometemos doar 
uma parte, para a família do Senhor Junkera, logo que hortaliças 
crescerem e as árvores derem seus frutos. 

Pedimos também arroz, pois não temos dinheiro 
suficiente para comprá-lo agora e não desejamos que nossos fi
lhos passem fome. Prometemos trabalhar bastante, para o cresci
mento da sua lavoura. O Senhor Junkera não vai se arrepender 
desse gesto grandioso e honroso, e nossas famílias serão eterna
mente gratas". 

Assinatura dos dezenove chefes de família. 

O Sr. Junqueira Netto ficou comovido diante da 
humildade e coragem dos colonos japoneses. Nunca havia recebi
do tal pedido. Abriu o seu presente: um lindo lenço de seda envol
via um belo vaso de porcelana japonesa. O fazendeiro admirou o 
vaso e o lenço de seda. Agradecendo, respondeu ao Sr. Sato: 

"Tudo bem. Hoje é Dia de Reis. Já comecei o dia ganhando pre
sentes tão lindos. Diga a seus homens que darei as tábuas e ferra
mentas de que necessitam. Pedirei aos meus capatazes que dei
xem também sementes e mudas de hortaliças e plantas frutíferas 
que conseguirem. Quanto ao arroz, não posso prometer. Expli
que a eles que podem retirar no armazém tudo quanto necessi
tem; a despesa será anotada numa caderneta, e o desconto será 
somente no acerto de contas, após a colheita. Outra coisa: vou dar 
mais dois dias, para que os japoneses executem seus mobiliários, 
se acomodem e façam as suas hortas. Eles começam a trabalhar 
no dia dez". 

O Sr. Sato agradeceu, reverenciando várias vezes 
e foi ao encontro de seus homens. Lá fora, estavam os dezenove 
chefes de família, suas mulheres e filhos, aguardando em silêncio. 
No entanto, após a boa notícia, todos gritaram: Domoo arigatoo 
gosaimasu, Junkerasan. 
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Quando o fazendeiro apareceu na porta, agrade
cendo o presente, os japoneses reverenciaram, dizendo: Omedetoo 
gosaimasu, Junkerasan. 

Satosan explicou aos japoneses sobre o funciona
mento da caderneta, advertindo-os para comprar somente o estri
tamente necessário. 

Os novos colonos japoneses não gostaram desse 
meio de comércio e pensavam como iam passar sem arroz e ver
duras. 

Satosan se despediu dos japoneses, desejando-lhes 
felicidades e pedindo a todos que cumprissem o contrato e respei
tassem uns aos outros. Precisava voltar a São Paulo, onde teria 
muito trabalho. Gambare, disse, finalmente o Sr. Sato. 

Assim, Satosan se despede dos japoneses, deixan
do-os desamparados. Alguns comentavam: "e agora, como vamos 
nos entender?" Outros, mais cômicos, respondiam: vamos usar a 
cabeça e os gestos, porém, cuidado nas respostas, não vamos res
ponder shim a tudo. 

Os japoneses voltaram para suas casas e começa
ram a trabalhar. Algumas mulheres juntaram o arroz japonês 
que trouxeram, outras buscaram lenhas para acender o fogão, 
outras prepararam o missoshiru, e logo o pequeno almoço ficou 
pronto. 

Os homens receberam ferramentas e tábuas e ini
ciaram o trabalho de carpintaria: improvisaram mesas, bancos e 
prateleiras com caixotes; fizeram camas, pois o chão de terra nos 
ambientes era muito úmido. 

A primeira refeição dos japoneses na colônia foi 
comunitária. Eles desconheciam o significado de "Dia de Reis", 
porém esse dia ficou marcado como o início de várias lutas que, 
com força e coragem, venceriam. Yoki perguntou a Uto: "Onde 
está o vaso japonês"? E sua mulher respondeu: "Está com o 
Junkerasan. Não temos mesa para colocá-lo; ficará melhor em 
sua sala. Apesar de ser um presente da Nae, aqui o mimoso vaso 
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poderia se quebrar. O lenço de seda era o mais bonito de Yurikosan. 
Nós trocamos nossos pertences mais valiosos por camas e mesas 
para todas as famílias. Isso é mais importante". 

Tia Uto era mulher decidida e corajosa. O sangue 
forte dos Yamauchi corria em suas veias. Seu pai fora o irmão 
mais velho de Yotiku, pai de Tetsuo. 

Nos três dias subseqüentes os japoneses trabalha
ram arduamente. Executaram os móveis necessários para as suas 
casas; araram uma pequena área, atrás da colônia; semearam e 
plantaram as mudas recebidas. Alguns conseguiram forrar os 
quartos com as madeiras restantes, assim poderiam mantê-los lim
pos, conservando o tradicional costume japonês de tirar os calça
dos para entrarem em seus quartos. 

Os imigrantes japoneses procediam de diversas regiões do 
Japão. Okinawa foi a província que contribuiu com o 
maior grupo de imigrantes, seguida de Kumamoto, 
Fukuoka, Hokkaido, Fukushima, Kagoshima, Kochi e 
outras. 
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O Trabalho na Lavoura de Café 
(1918-1921) 

No dia dez de janeiro de 1918, numa quarta fei
ra, os novos colonos japoneses levantaram às quatro horas, para o 
seu primeiro dia de trabalho na lavoura de café. 

Nas fazendas de café, os sinos substituíam o reló
gio e encontravam-se próximos à casa do fiscal, localizada na frente 
da colônia. O primeiro sino batia às quatro horas da madrugada; 
era o aviso para acordar. A hora da saída para o trabalho era 
dada pelo gongo das seis horas, quando o dia já estava clareando. 
Na roça, o fiscal tocava a buzina. O almoço era anunciado por 
volta das nove horas, com um pequeno intervalo para descanso. 
O café da tarde era às catorze horas, e outro pequeno intervalo 
para o lanche, às dezesseis horas. Finalmente, ao pôr-do-sol, toca
va-se o sinal de encerramento dos trabalhos. Quando não havia 
sol, o toque de recolher era dado antes de escurecer. 

O café, planta nativa da Etiópia, na África, chegou à Eu
ropa no século XVII e de lá passou para a América. Cons
ta-se que, no Brasil, as primeiras sementes e mudas teri
am sido trazidas da Guiana Francesa pelo sargento-mor 
português Francisco de Melo Palheta, em 1727. Plantada 
pelo militar, na cidade de Belém, no Grão-Pará, meio sé-
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culo mais tarde, o café já fazia parte da lista de produtos 
de exportação da região amazônica. 

Durante o trabalho, não era permitido conversar 
ou descansar, ficando os colonos sob a vigilância do fiscal. 

Assim, os novos colonos foram acordados às qua
tro horas da madrugada, com as badaladas do sino, anunciando 
o despertar. Os homens acendiam as lamparinas, as mulheres cor
riam para a cozinha, para preparar a primeira refeição do dia e 
arrumar o almoço. 

Tia Uto fez chá e colocou sobre a mesa com os 
oniguiri, feitos na véspera. Era a primeira refeição do dia. No 
Japão, o desjejum baseava-se em arroz e missoshiru. Para o almo
ço na roça, colocou, em uma caixa japonesa, oniguiri e carne seca 
desfiada, que comprara no armazém. Achava a carne seca muito 
salgada, não sabia que tinha que deixá-la na água, de véspera, 
para eliminar o excesso de sal. 

Em seguida, foi acordar Tetsuo. Juntos, os três 
membros da família fizeram a refeição matinal e se prepararam 
para o trabalho. 

Quando o sino soou às seis horas, todos saíram de 
suas casas. Os homens carregavam enxada ao ombro e garrafão 
de água nas mãos, vestiam calças, camisas de mangas compri
das, usavam chapéu de abas ou bonés, calçavam botinas. As mu
lheres vestiam saias compridas, blusa de mangas compridas e ti
nham toalhas ou lenços amarrados na cabeça; levavam a refeição 
do dia embrulhada num pano, ou carregavam sacolas de algo
dão, com o obentoo e o chá. Algumas carregavam bebês, amar
rados em suas costas, à moda japonesa. 

Tetsuo, ainda sonolento, carregava no ombro uma 
enxada, de quase dois metros, incompatível com sua altura de 
pouco mais de um metro e cinqüenta centímetros. No Japão, seu 
pai fizera uma enxada bem menor. 
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O percurso até as plantações de café era longo, 
de modo que, quando iniciavam o trabalho, os primeiros raios de 
sol já apareciam. 

O trabalho do imigrante na lavoura de café era 
realizado de sol a sol. Os colonos, como eram chamados os imi
grantes, tinham vários afazeres, entre os quais, a derrubada e 
queimada da mata, o plantio, a colheita, o beneficiamento e o 
ensacamento do café, para ser despachado. O pagamento geral
mente era realizado pelo número de pés que cuidavam. Cada 
trabalhador possuía uma cota mínima de pés de café para cuidar. 

Os novos colonos japoneses iniciaram o trabalho 
em pleno verão, na época da capinação e das chuvas. 

O trabalho da capina, numa lavoura de café, era 
muito difícil de se aprender apenas com explicações verbais. O 
serviço era ensinado ora por imigrantes veteranos, outras vezes 
por intérpretes, fiscais e instrutores. 

Os colonos seguiam os ensinamentos, sob as vis
tas do instrutor. 

Primeiramente, era necessário ter uma postura 
correta. Sem curvar muito o corpo puxava-se a enxada, bem ren
te ao chão. Derrubava-se o mato com duas ou mais pancadas, e o 
ritmo era mantido no movimento de estender e puxar a enxada, 
que, nesse movimento, cobria uma faixa de cerca de 40 a 50 cm 
de comprimento, cortando o mato. As plantas puxadas pela enxa
da deviam ser levemente revolvidas, para que não ficassem com 
terra grudada, caso contrário, bastaria uma chuva para que nas
cessem novamente brotos e mais brotos. 

Quando ouviam a buzina anunciando o sinal do 
almoço, todos procuravam uma sombra para se sentar. As mulhe
res estendiam uma toalha e sobre ela colocavam a refeição. Os 
colonos tentavam comer rápido, pois assim sobraria algum tem
po para um cochilo, antes de tocar o sinal anunciando o retorno 
ao trabalho. 
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O dia de trabalho na lavoura era muito longo. 
Regressavam do almoço às dez horas, e aí iniciava o período mais 
árduo, pois o sol se tornava mais intenso e após o almoço geral
mente dava sonolência. Todavia, sob os olhares do fiscal, os japo
neses não vacilavam. Continuavam capinando, até o toque das 
catorze horas, para o café e um curto descanso de quinze minu
tos. Outro intervalo, somente às dezesseis horas, para tomar água 
ou café. 

Na época da capinação, as mulheres retornavam 
a casa cerca de uma hora antes, para preparar o jantar. No cami
nho, catavam galhos secos de cafeeiro para lenha. Pegavam todas 
as vasilhas da casa e iam buscar água na cisterna. Os homens 
trabalhavam até o pôr- do- sol e geralmente traziam toco de árvo
re e lenha. 

Naquele primeiro dia de trabalho Tetsuo voltou 
para casa tão cansado, quanto se tivesse corrido pelas praias de 
Yonabaru por uma semana sem parar. A diferença era que estava 
com as mãos e o corpo todo doloridos e a sua amiga Hide não 
estava ao seu lado, para tagarelar. Tia Uto animou-o, dizendo: 
"Vamos nos acostumar, Techan. Vá se lavar e vamos jantar ". 

No dia seguinte, o episódio se repetia. No sábado 
era diferente, trabalhavam na capinação até o meio dia. A tarde, 
enquanto as mulheres limpavam a casa e lavavam roupa, os ho
mens faziam a limpeza externa, rachavam lenha e cuidavam da 
horta independente. Outros, mais preguiçosos, punham se a dor
mir. 

Tetsuo limpou o quintal e Tio Yoki rachou lenha. 
Tia Uto pediu ao sobrinho que fosse ao armazém comprar tamago. 
Lá chegando, Tetsuo não viu ovos; então, para que fosse entendi
do pelo vendei ro , teve que fazer gestos e p ronunc ia r a 
onomatopéia da galinha. Aquela cena ficou marcada em sua vida 
e, mais tarde, Tetsuo relembrava-a como piada. 

Nas noites de sábado, os imigrantes veteranos e 
novatos reuniam-se na casa de um deles para conversar. Os nova-
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tos queriam saber se os companheiros conseguiam economizar e 
o que ouviam eram só lamúrias. 

Nessas reuniãos, os novos colonos entenderam que 
precisavam melhorar os meios de subsistência de sua família, ad
quirindo galinhas e porcos para criação e consumo, pois quanto 
mais comprassem do armazém, mais endividados ficariam. 

Aos domingos, os brasileiros e os imigrantes eu
ropeus vestiam suas melhores roupas e visitavam as casa de ami
gos da colônia. As mulheres penteavam seus cabelos, deixando 
de lado as toalhas ou lenços usados no trabalho. 

Os japoneses notaram que as famílias italianas iam 
à capela da fazenda, no domingo. Os nipônicos, de costumes e reli
gião diferentes, sentiram também a necessidade de se reunirem. 

Tetsuo foi com os tios visitar uma família japone
sa veterana, que os convidara para o almoço. Uto levou um paco
te de chá japonês. A anfitriã havia preparado um cozido de baca
lhau com batatas. Todos apreciaram o prato português e Uto, pe
dindo a receita, ficou sabendo que o bacalhau precisava ficar de 
molho, na água, pelo menos vinte e quatro horas; e a carne seca, 
umas doze horas. 

Na segunda-feira reiniciavam-se os trabalhos no 
cafezal. Se o mato não estivesse muito crescido, podia-se plantar 
primeiro o feijão, para depois, com vagar, proceder a capina. Do 
feijão pode se aproveitar a vagem mole, servindo como substituto 
de verduras. 

No início do Segundo Reinado, o café foi o principal arti
go de exportação, e o Brasil, o maior exportador mundial 
do produto. Essa expansão provocou além do enriqueci
mento dos cafeicultores e da região do vale do Paraíba, 
um substancial aumento na arrecadação do governo cen
tral. 
Os fazendeiros do Vale do Paraíba empregavam técnicas 
agrícolas rudimentares, como a queimada para limpar o 
terreno. 
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Além disso, não usavam arados nem adubo. Com o tem
po, o solo da região empobreceu e, por volta de 1870, a 
produção declinou. 

O verão também era a época das chuvas; o traba
lho da capina, então era diferente. O manejo da enxada tinha que 
ser em pequenos golpes, para evitar que as plantas ficassem com 
terra grudada. Era preciso também usar os dois lados da enxada, 
para que o desgaste de ambos os lados, permanecesse uniforme. 
Era importante praticar bastante. Os novos colonos japoneses não 
estavam acostumados com o trabalho da lavoura cafeeira; movi
mentavam o corpo mais do que o necessário, cansando-se facil
mente. 

Quando chovia muito, o fiscal dispensava os co
lonos do trabalho, pois a terra transformava-se em lama, sendo 
impossível caminhar pelo cafezal, enfrentando trovoadas e agua-
ceiros. 

Após a chuva, enquanto não se ouviam as bada
ladas do sino ou o toque da buzina anunciando à hora de traba
lhar, os japoneses fiscalizavam a horta independente, cujas semen
tes começavam a germinar. 

Na época de chuvas, geralmente os lavradores fi
cavam gripados, pois trabalhavam sob o sol intenso, transpiran
do com excesso, e de repente, desabavam trovoadas e aguaceiro. 
Eles retornavam a casa, encharcados, sentindo muito frio. Além 
disso, sem o ofuro para se aquecerem; nem mesmo o missoshiru 
bem quente ou o futon conseguiam esquentá-los. No dia seguin
te, uma certeza: gripe e febre alta. 

O início da vida dos imigrantes japoneses na la
voura de café foi muito difícil. Eles encontraram muita dificulda
de para se adaptarem ao clima, aos costumes, principalmente para 
aprender a língua portuguesa e se habituar à comida brasileira. 

E assim, passou-se o verão e chegou o outono. Os 
colonos japoneses consideravam o mês de abril o melhor de todos. 
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A temperatura era mais agradável; o céu se mostrava de um azul 
intenso durante o dia e, à noite, parecia um universo a brilhar, 
com suas estrelas flamejantes. 

Na horta particular já se podiam colher cenoura, 
nabo, acelga, cebolinha, chicória e outras verduras indispensáveis 
nas refeições dos japoneses. 

Os carros de bois entravam em atividade, no pe
ríodo que se estende desde a colheita do milho até a do café. 

Em busca de novas terras, os fazendeiros expandiram as 
plantações de café em direção ao Oeste paulista, na segunda 
metade do século XIX. Embora utilizassem mão-de-obra es
crava, os novos fazendeiros do café passaram também a 
empregar o trabalho assalariado de trabalhadores livres 
de origem européia. A partir de 1908, os imigrantes japo
neses foram trabalhar nas lavouras de café, no Oeste 
paulista. Com os lucros das exportações de café, os fazen
deiros aprimoraram as técnicas agrícolas. Alguns come
çaram a diversificar seus investimentos, aplicando parte 
do capital em atividades industriais e comerciais. 

No entanto, o que mais alegrava os japoneses, no 
mês de abril, em pleno outono, era ver as paineiras floridas. Quan
do as encontravam, os nipônicos iam admirá-las de perto, pois 
lembravam que, no Japão distante, em plena primavera, aconte
cia o espetáculo da florada das cerejeiras. E as mulheres canta
vam a canção do Sakura no hana. 

Tetsuo escrevera para seus pais e para Hide. Evi
tando relatar o trabalho árduo na lavoura, contava que no Brasil 
havia árvores gigantes e barrigudas que davam flores parecidas 
com sakura, porém, não eram nenhuma maravilha. Contava tam
bém que os cafezais estavam carregados de frutos e estava che
gando a época da colheita do café. 

Antes da colheita do café, era necessário fazer o 
serviço da coroação, que consistia em amontoar num só lugar a 
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terra fofa que ficava ao pé dos cafeeiros. Tal procedimento era 
importante, pois se evitava que os grãos maturados que caíssem 
no chão se perdessem. Esse serviço era realizado rapidamente, se 
o terreno estivesse livre de mato. Por isso, o trabalho da capina 
tinha que ser muito bem executado. 

No período da colheita do café, os fiscais eram 
muito rigorosos em relação ao cumprimento dos horários. No fi
nal de abril até maio iniciava-se a colheita do café. Em maio, a 
temperatura ainda era suportável, mas em junho, as manhãs já se 
tornavam muito frias. 

Os colonos japoneses, vestidos com roupas de lã, 
sob as vestimentas comuns, punham sacos de café sobre os om
bros e, carregando rasteiras, peneiras e colotes caminhavam para 
as lavouras de café. As mulheres também os seguiam, vestindo 
calças de lã sob as saias, pulover de lã, sob as blusas, levando nas 
sacolas as refeições para o dia. As que tinham crianças de colo 
podiam ir mais tarde. 

Levados pelo fiscal ou pelos intérpretes ao cafe-
zal, japoneses, brasileiros e italianos, sem distinção, tinham que 
trabalhar no mesmo talhão, uma parte do cafezal delimitada por 
caminhos e contendo de 3.000 a 5.000 pés de café. Os serviços 
eram distribuídos assim: um alcançava os galhos mais altos, ou
tro ia para a parte mais baixa, um terceiro ficava com a peneira e 
alguém ficava a varrer e juntar os grãos. 

O rosto de quem trabalhava com a peneira ficava 
vermelho-escuro num instante; as moças tinham mais habilidade 
para esse tipo de trabalho. 

Quando a safra era boa todos trabalhavam ani
mados. Os colonos brasileiros costumavam cantar uma cantiga 
popular, em homenagem ao suave balanço das moças peneiran
do o café: 

"Eu quisera sê penêra, na coiêta do café, 

Para anda dipindurado nas cadêra das muiê." 
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O café apanhado pelos colonos era levado até o 
carreador, onde, sob as vistas do fiscal, era medido, ensacado e 
transportado pelas carroças da fazenda para o terreiro. 

Tetsuo sentia seus braços arderem, quando foi 
lavá-los. Percebeu, então, que havia ferimentos neles, causados 
pelos galhos secos do cafeeiro. Tia Uto colocou água fervida numa 
vasilha e com uma toalha limpou os ferimentos dele. Uto sofria 
muito por ter deixado seu bebê no Japão. E, nesse gesto amável, 
cuidando do sobrinho, sentiu um grande aperto no seu coração; 
no entanto, conteve-se para não chorar na presença de Tetsuo. 

Uma grande dificuldade que os colonos encon
traram era quando o café estava totalmente amadurecido, pois 
diminuía o volume, sendo necessária uma quantidade maior, para 
completar a medida do recipiente. Além disso, aumentava o nú
mero de galhos secos, provocando lesões nos braços dos colonos. 

Na época da colheita, o administrador da fazen
da presenciava o andamento dos trabalhos. Até mesmo o fazen
deiro aparecia diante dos colonos, sendo que, em muitas ocasiões, 
chegava a dirigir algumas palavras aos trabalhadores. 

No mês de junho, os colonos brasileiros e euro
peus comemoravam as festas juninas, homenageando os santos 
populares: Santo Antônio, no dia 13; São João, no dia 24 e São 
Pedro, no dia 29. 

Os festejos começavam na véspera. O local esco
lhido geralmente era bem espaçoso. Os homens empilhavam gran
des toras, para formar uma fogueira; as mulheres preparavam 
caldo verde, canjica, pamonha, bolo de milho, quentão e outras 
guloseimas; as crianças faziam bandeirinhas coloridas. E à noite, 
sob o clarão do fogaréu, as pessoas dançavam e cantavam. Al
guns tocavam a sanfona; outros, o violão. Um grupo cantava ale
gremente, e outro ficava a prosear e a beber quentão. Era a festa 
mais bonita e alegre da colônia. 

Os japoneses também podiam participar dos fes
tejos, desde que levassem um prato de doce ou salgado. Entretan-
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to, as japonesas não sabiam fazer doces ou outras comidas típicas 
para esses eventos. Desse modo, acanhadamente levavam batata 
doce cozida e manju, que só os nipônicos acabavam consumin
do. 

Os japoneses veteranos, que possuíam galinhas, 
cozinhavam-nas com arroz e temperos brasileiros. Aí sim, todos 
apreciavam. No entanto, os orientais eram muito tímidos e não 
participavam da dança, completamente diferente de sua cultura e 
costumes. As moças japonesas sentiam-se envergonhadas e geral
mente se afastavam dos ocidentais, para não serem convidadas 
para dançar. 

No dia seguinte ainda havia fogo, que os colonos 
aproveitaram para assar batatas-doces e mandiocas nas brasas. 

Com o término da colheita, iniciava-se, no mês de 
setembro, o "espalhamento do cisco", conhecido popularmente 
como "esparrama-cisco", esse trabalho consistia em espalhar no
vamente, em volta do cafezal, os ciscos e as terras superficiais, 
amontoados durante a época da "coroação". 

Os colonos que iam ficar até o ano seguinte no 
cafezal, procuravam executar bem o espalhamento do cisco, pois 
assim teriam autorização para realizar a primeira semeadura do 
feijão. Porém, aqueles que desejavam partir após a entrega dos 
trabalhos de um ano agrícola, não tinham a obrigação de efetuar 
o esparrama cisco. Todavia, os japoneses sempre procuravam 
deixar o terreno limpo. Mesmo os que estavam de partida 
achavam-se na obrigação de ajudar os seus companheiros. 

Na República Velha, o café liderou as exportações brasi
leiras. 
A economia cafeeira era responsável por grande número 
de empregos, além de garantir o pagamento das importa
ções e da dívida externa brasileira. Os maiores comprado
res do café brasileiro eram os Estados Unidos e alguns paí
ses da Europa. 
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Terminado o espalhamento do cisco e realizado o 
acerto fiscal das contas, os colonos ficavam sabendo o saldo do 
movimento econômico do ano. Numa caderneta, eram anotadas 
as despesas efetuadas no armazém pela família, e na outra, eram 
registrados os cálculos de todos os ganhos da mesma. 

Deste modo, subtraindo-se a despesa anual dos 
ganhos de um ano agrícola, obtinha-se o valor que uma família 
tinha a receber. 

O administrador tinha todas as anotações feitas 
pelo fiscal. Assim, os colonos tinham o salário pelo trato dos cafe-
eiros, pela colheita, pela capinação, pela apanha de grãos. No 
entanto, havia o débito da caderneta do armazém. Essa despesa 
consistia na parte mais dolorosa para a família de colonos. Por 
mais que economizassem nas compras, não podiam ficar sem os 
remédios ou outros gêneros de primeira necessidade. 

Muitas vezes ocorria de uma família ter prejuízo, 
ou seja, o valor da despesa anual era superior ao montante dos 
ganhos. Geralmente, esse drama acontecia com uma família de 
um casal com crianças pequenas. Se as crianças adoecessem, a 
mãe não podendo trabalhar, diminua os ganhos da família, au
mentando as despesas do armazém, com a compra de medica
mentos. A situação era desesperadora, nesses casos. A família se 
punha a chorar, restando somente o consolo dos companheiros, 
com promessa de ajuda. 

A família de Yoki Teruya composta de três pesso
as, aptas para o trabalho, recebeu uma quantia pequena, conside
rando nove meses de trabalho intenso. Tio Yoki, porém não desa
nimou, pelo contrário, reuniu a família, e, olhando para a mulher 
e o sobrinho, disse: "Gambare. Não desanimem. Não tínhamos 
prática; agora, vamos melhorar. Vamos empregar o nosso dinhei
ro em porcos, galinhas, arroz, soja e milho. Vamos também plan
tar bastantes verduras. Precisamos diminuir as despesas do ar
mazém". 
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No entanto, a receita da família só foi suficiente 
para adquirir dois casais de porcos, seis galinhas, milho, algumas 
sementes, e material para construírem o chiqueiro e um cercado. 
Sobraram ainda cento e vinte mil réis, que tio Yoki repartiu igual
mente 40 mil réis para cada membro da família. O objetivo de 
Yoki era criar porcos para vender e produzir os alimentos básicos 
para o sustento da família. 

O trabalho da família aumentou com a compra 
dos porcos e galinhas. Yoki e Tetsuo trataram logo de construir o 
chiqueiro, pois os porcos estavam estragando a horta. Além disso, 
tinham que alimentá-los antes de sair para a roça e quando volta
vam. 

Nas eleições presidenciais de 1918, a chapa for
mada por Rodrigues Alves, (paulista) e Delfim Moreira (mineiro) 
venceu com facilidade. A política do café-com-leite estava no 
auge; era assim chamada, porque a maioria dos presidentes da 
República Velha eram políticos de Minas Gerais e de São Paulo. 
Surgidos das elites mineiras e paulistas, os presidentes acabavam 
favorecendo sempre o setor agrícola, principalmente o café. O 
Estado de São Paulo possuía as maiores plantações de café do Bra
sil; e o Estado de Minas Gerais, os maiores rebanhos bovinos, sen
do grande produtor de laticínios e leite, possuindo também fazen
das de café. 

A Primeira Guerra Mundial terminou em novembro de 
1918. 
A Europa foi a região mais atingida pela guerra. Já os Es
tados Unidos saíram do conflito prestigiados e enriqueci
dos, pois sua participação foi decisiva para o resultado da 
guerra e porque forneceram armas e alimentos a várias 
nações européias. 
Os Estados Unidos tornaram-se a maior potência capita
lista do mundo, convertendo-se em credor dos países eu
ropeus e penetrando ainda mais intensamente nos merca
dos da América Latina e Ásia. 
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Na véspera do Natal, o trabalho na lavoura de 
café foi até o meio dia. No período da tarde, o administrador da 
fazenda, em nome do seu proprietário, Sr. José Mário Junqueira 
Netto, entregou presentes de Natal às crianças. 

Os japoneses não celebravam o Natal; assim, en
quanto os brasileiros e europeus comemoravam a data cristã, os 
japoneses preocupavam-se com a limpeza de suas casas, prepa
rando-se para as festividades do Ano Novo de 1919. 

No dia 26 de dezembro foi o aniversário de 
Tetsuo. Tia Uto fez uma comida de que ele gostava muito: baca
lhau com batatas. Tetsuo completou 15 anos. Em um ano, ele 
cresceu bastante e já estava adquirindo o corpo de um rapaz. 
Ganhou de presente de seus tios, calças, camisa e botas novas, 
pois as antigas não serviam mais. As roupas foram compradas na 
cidade, pelo administrador da fazenda, a pedido da Tia Uto. 

No dia 31 de dezembro, velhos e novos imigran
tes japoneses se reuniam. Os homens matavam porcos e galinhas 
e armavam o salão de festa, no espaço compreendido pelas casas 
da colônia. Para a cobertura, colocavam uma lona, a fim de se 
protegerem do sol; para a grande mesa, punham alguns cavale-
tes, feitos com antecedência, e sobre eles, tábuas compridas. As 
moças cobriam a mesa com toalhas brancas e enfeitavam-na com 
flores do campo. As mulheres mais prendadas preparavam a ga
linha cozida com batatas, nabos, cebolas; faziam também a 
galinhada, prato típico da roça, no qual, a galinha era refogada 
com muitos temperos, inclusive a pimenta do reino, a que depois 
se acrescentava o arroz. Preparavam também o nigirimeshi, 
embora, o arroz agulha da fazenda o deixasse muito solto, não 
agradando ao paladar dos japoneses. Para beber, os homens com
pravam pinga em garrafão de cinco litros para eles; e vinho para 
as mulheres. 

A festa prolongou-se até mais ou menos às duas 
da madrugada. Os imigrantes novatos lembravam-se do ano an
terior, na hospedaria, e sentiam-se felizes por estarem reunidos, 

63 



com maior fartura e principalmente de poderem consumir bebida 
alcoólica. Lembravam, também de agradecer pelo primeiro ano 
de trabalho, desejando que o Ano Novo fosse de muita prosperi
dade para todos. Gritavam todos: omedetoo gosaimasu. 

Em seguida, limpavam o recinto, deixando-o ar
rumado para a primeira refeição do Ano Novo. Desse modo, pela 
manhã, já vinham os japoneses, novamente se curvando e dese
jando omedetoo. Como não se podia contar com o cerimonial 
do mochi, as mulheres faziam doce de feijão, com o qual rechea
vam bolinhos de farinha, conseguindo, assim, algo semelhante ao 
manju. A primeira refeição dos colonos japoneses no Ano Novo 
geralmente consistia num caldo de galinha, no qual colocavam 
bolinhos de farinha. Em seguida, comiam manju. 

Desse modo, comiam, bebiam, cantavam e riam 
bastante. Dizem que, no Ano Novo, os japoneses comem uma só 
vez. A verdade é que eles começam a comer pela manhã e se pro
longam comendo até a noite. O oshoogatsu é a data mais feste
jada no Japão. Lá, porém, não se trabalha nos primeiros dias do 
Ano Novo. 

No dia seguinte, uma quarta-feira, era dia de tra
balho normal na lavoura de café. No entanto, o fiscal perdeu a 
hora, e o primeiro sino soou às seis horas, soando o segundo às 
sete horas. O que aconteceu foi cômico, pois os japoneses, que 
tinham bebido tanto no dia anterior, saíam correndo de suas ca
sas ainda ajeitando as calças. 

O Presidente eleito, Rodrigues Alves, não assumiu 
a presidência, pois adoeceu vindo a falecer em 18 de janeiro de 
1919. O Vice- presidente Delfim Moreira tomou posse, realizan-
do-se nova eleição, na qual saiu vitorioso Epitácio Pessoa. 

Igualmente ao ano anterior, o trabalho na lavou
ra de café seguiu o seu ritmo. Em janeiro, aconteceu a primeira 
safra do feijão plantado entre os cafeeiros. Fevereiro foi o mês do 
segundo plantio do feijão. Em meados de fevereiro começaram a 
abrochar os grãos no arrozal da roça independente. O serviço da 
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capinação dos colonos novatos rendeu mais, pois já estavam mais 
eficientes com a enxada. 

Até abril ou maio, quando começava a colheita 
do café, os colonos já deveriam ter concluído a quarta capinação, 
para passar à coroação. A colheita do café foi melhor do que a 
anterior. Os colonos só esperavam que o acerto de contas fosse 
também produtivo, embora tivessem ouvido rumores sobre a que
da do preço do café. 

O Presidente Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, que go
vernou o país no período de 1919 a 1922, assumiu o cargo 
em 28 de julho de 1919, enfrentando um dos períodos po
líticos mais violentos da República Velha, com a Revolta 
do forte de Copacabana e Revolta do Clube Militar. No 
plano econômico, a queda das exportações e dos preços do 
café, motivados pela Primeira Guerra Mundial, obrigou o 
presidente a efetuar grandes empréstimos da Inglaterra. 

Em 28 de junho de 1919 foi assinado o Tratado 
de Versalhes, um Tratado de Paz, pelo qual, as nações vencedo
ras da Primeira Guerra Mundial, lideradas pelos representantes 
dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, estabeleciam um 
conjunto de decisões, impondo condições rígidas à Alemanha. 

Paralelamente a esses acontecimentos, nascia a 
primeira filha do casal Yoki e Uto Teruya, que recebeu o nome de 
Yuki. Uto tentara evitar engravidar, pois o objetivo da família era 
trabalhar, economizar e conseguir voltar ao Japão, no máximo 
em três anos, levando dinheiro. No entanto, o casal sentia-se muito 
feliz com a chegada da filhinha brasileira. Uto foi auxiliada no 
parto por senhoras japonesas. Nos dias seguintes, recebeu visitas 
do pessoal da colônia e manteve-se em repouso. Suas amigas re
vezavam-se para auxiliá-la nos serviços domésticos e nos cuida
dos com o bebê. Traziam canja de galinha para Uto, lavavam a 
roupa do bebê e da mãe e ainda preparavam o jantar para os ho
mens. Os okinawanos sempre foram muito unidos e solidários. 
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Tetsuo e seu tio também contribuíam, limpando 
a casa; lavando louças e panelas, lavando suas roupas. Trabalha
vam até nos sábados e domingos, pois tinham que cuidar tam
bém da horta e alimentar os porcos e galinhas. No entanto, a fa
mília sentia-se feliz, porque as galinhas já botavam ovos; já havia 
milho suficiente para o alimento da criação e já haviam plantado 
arroz e feijão. Todavia, não sobrava tempo para Tetsuo escrever 
para seus pais e Hide. 

No acerto de contas do ano de 1919, a família de 
Yoki Teruya recebeu um valor superior ao do ano anterior, mes
mo sem a ajuda de Uto, no trabalho da lavoura. Os homens fize
ram bastantes trabalhos extras, conseguindo, assim, aumentar a 
receita; a despesa do armazém foi bem menor e não foi preciso 
comprar nenhum material, de formas que, o lucro foi considera
do bom. Desse modo, compraram alguns porcos, pois pensavam 
em criá-los para venda. O valor em dinheiro rendeu 850 mil réis. 
Yoki repartiu 350 mil réis para Tetsuo, 350 mil réis para ele e 150 
mil réis para Uto. 

Em 1920, os novos colonos já se sentiam mais à 
vontade com os colonos brasileiros e europeus. Tetsuo já falava o 
Português enrolado, e já fizera muitas amizades. Já completara 
dezesseis anos e se tornara um rapaz bonito; seus ombros eram 
largos, seus braços e pernas adquiriram musculatura bonita, em
bora, sua estatura fosse baixa. Tornou-se um rapaz simpático e 
comunicativo. Tetsuo praticava os exercícios de karate, que apren
dera com seu pai, todas as noites e alimentava-se bem. Gostava 
de feijão e já se acostumara com o arroz brasileiro. 

O governo Epitácio Pessoa marca um momento crucial na 
história do poder da oligarquia cafeeira. A modernidade 
brasileira, que entra nos anos 1920 com bastante vigor, 
rejeita as velhas fórmulas. Com o crescimento das cidades 
e da indústria, uma classe média e um proletariado mais 
consciente gritam por mais espaço no poder. 
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Nos preparativos para a festa junina de 1920, 
Tetsuo recebeu o convite de uma garota italiana para dançar a 
quadrilha com ela. A princípio, Tetsuo envergonhado, disse que 
não sabia dançar. No entanto, perante a insistência da moça, não 
teve como recusar. Assim, Tetsuo começou a participar dos ensai
os da quadrilha, que eram realizados à noite, e aos sábados e do
mingos à tarde. 

Yoki começou a se preocupar com as saídas de 
Tetsuo. Achou que o sobrinho estava namorando uma garota ita
liana. Interrogado, o rapaz respondeu que era só amizade; disse 
ainda que a família italiana era muito simpática e que os tios não 
precisavam se preocupar. 

Uto também se preocupou com o novo relaciona
mento de Tetsuo. Aos domingos, o sobrinho saía pela manhã, 
voltando somente à noite. Almoçava e lanchava na casa da famí
lia italiana. 

Yoki resolveu escrever para o cunhado e irmã, pais 
de Tetsuo, narrando os acontecimentos. Na carta, não faltaram 
elogios ao sobrinho. Relatou também que dificilmente a família 
conseguiria retornar ao Japão em três anos, tendo em vista que a 
economia feita em dois anos de trabalho era muito pequena. 

A preocupação de Yotiku e Nae ao receberem a 
carta foi muito grande. Pensaram não apenas no futuro do filho, 
considerando-se a possibilidade dele vir a se casar com moça de 
costumes e etnia diferentes, mas também com o futuro do 
butsudan, que Tetsuo teria que cuidar. 

Yotiku e sua mulher, depois de muito refletir, 
acharam que Hide seria a solução. Aguardavam ansiosamente pela 
volta do filho, no entanto, se isso não fosse possível no momento, 
somente um bom matrimônio contribuiria para a felicidade de 
Tetsuo. Desse modo, Yotiku e Nae foram pedir aos Teruyas, pais 
de Yoki, que consultassem a família Oshiro, pais de Hide. Naque
la época, era muito comum os pais combinarem o casamento dos 
filhos. E o pedido era feito por um casal amigo da família. 
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O casal Oshiro, após consultar Hide, aceitou o 
pedido. Os pais de Hide sempre consideraram Tetsuo o pretendente 
ideal para sua filha. E o mais importante: sabiam que os dois se 
entendiam muito bem, desde a infância, e que Hide o amava. 

Yoki e Uto conversaram com Tetsuo, logo após a 
expedição da carta. Pediram desculpas ao sobrinho, mas acha
vam que Tetsuo precisava constituir uma família. 

Tetsuo concordou com os tios. Sentia- se carente 
e solitário e Hide seria sua companheira ideal, e, sobretudo, ama
va-a muito. Portanto, ficou decidido que Tetsuo e o tio iriam con
versar com o Senhor Junqueira, a fim de solicitar a vinda de Hide, 
através de Carta de Chamada. 

O Senhor Junqueira gostava muito da família de 
Yoki Teruya e do jovem Tetsuo. As dezenove famílias de imigran
tes japoneses que chegaram à sua fazenda em janeiro de 1918 
permaneciam unidas, não se registrando nenhuma fuga ou de
sentendimento entre patrão ou administrador e seus subalternos. 
Assim, foi com muita satisfação que assinou a Carta de Chama
da, pois comprovava a permanência da família por mais tempo. 

O acerto de contas do ano de 1920 foi considera
do bom, para o casal Teruya e Tetsuo. Conseguiram vender al
guns porcos; a criação de galinhas aumentou, gerando lucros pela 
venda delas; já tinham soja, feijão, milho, verduras, legumes e fru
tas na horta caseira, suficientes para o consumo da família. Não 
produziam, ainda, o arroz; no entanto, conseguiam obtê-lo através 
de troca com outros colonos. Assim, trocavam galinhas, ovos, legu
mes e frutas por arroz e leite, lembrando os tempos da Idade Média. 

A saúde de todos e principalmente do neném es
tava ótima, com as graças de Deus. Eles compravam do armazém 
o estritamente necessário. Desse modo, a família ficou muito feliz, 
no momento da partilha. O lucro líquido foi dividido de maneira 
harmoniosa, assim: 450 mil réis para Yoki, 450 mil réis para Tetsuo 
e 300 mil réis para Uto, e ainda compraram alguns leitãozinhos e 
galinhas para a criação. 
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O ano de 1920 foi considerado bom, mas, às vés
peras de completar três anos de trabalho árduo, a família Teruya 
e Tetsuo, não conseguiram o suficiente para voltar ao Japão. 

O Japão conseguiu monopolizar o mercado asiá
tico, durante o período da Primeira Guerra Mundial. A Europa 
encontrava-se debilitada, devido ao desgaste provocado pelo con
flito. Os industriais japoneses construíram navios, diante da es
cassez e necessidade mundial. Os produtos industrializados, an
tes fornecidos pela Alemanha, foram fabricados pelos japoneses, 
que conquistaram o mercado, principalmente de produtos quími
cos e medicamentos. O crescimento da economia japonesa, po
rém, foi temporário. 

Quando a Europa se recuperou, os produtos ja
poneses perderam espaço no mercado. Com isso, o Japão entrou 
em recessão. 

O Japão passou por um período de crise entre 1920 
e o começo dos anos 30.  O  comércio japonês entrou em depressão 
e a Bolsa de Valores caiu drasticamente. Em 1920 (nono ano da 
era Taishô), teve início o período de depressão pós guerra. 

Em Okinawa, muitos agricultores perdiam suas 
terras, devido aos elevados impostos. Havia o desemprego, pois a 
população era na maioria, rural. Os mais jovens estavam deixan
do o país, para tentarem a vida, principalmente nos Estados Uni
dos, Brasil e Argentina. 
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A Vinda de Hide 

Hide Oshiro nasceu na Vila de Yonabaru, Pro
víncia de Okinawa, em 3 de maio de 1904, ano 37 da Era Meiji. 
Pertencia à família tradicional dos Oshiro, descendentes de 
Oogusuku, Período da História de Okinawa, que aconteceu por 
volta do século XII ao século XV. Era filha de Yochiku Oshiro e 
Kana Oshiro, agricultores. Vivia com seus pais e seus irmãos Yomei 
e Yoho, na Yonabaru 553, perto da família Yamauchi. Seu irmão 
mais velho, Yokoo emigrara para a Argentina, o irmão Yogu emi
grara para o Brasil e sua única irmã Kami havia se casado e junta
mente com seu marido emigraram para o Havaí. 

A família de Hide era muito alegre. O pai gostava 
de tocar samishen; os irmãos o acompanhavam e a mãe, a irmã e 
ela dançavam e cantavam músicas de Okinawa. Os Oshiros pos
suíam estatura alta. Seu pai tinha mais de 1,70 de altura, o que 
era raro naquela época, considerando-se que a maioria dos 
okinawanos era de baixa estatura; sua mãe era uma das mulheres 
mais altas e elegantes de Yonabaru. 

Nas Ruínas do Castelo de Nakijin (Nakijin-jô Site-
Nakijin Gusuku Ruins Park), localizada ao norte de Okinawa, que 
tive oportunidade de conhecer em setembro de 2007, há um 
"ohaka" do ascendente de Hide Oshiro. 
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Após a partida de Tetsuo, Hide deixou de correr 
na praia; caminhava com as amigas, principalmente para apreci
ar o pôr-do-sol. Dedicou-se aos estudos e auxiliava sua mãe nas 
tarefas de casa. Tornou-se uma garota muito bonita; estava com 
dezesseis anos. Seus lindos olhos castanhos escuro combinavam 
com sua pele rosada; tinha os lábios carnudos e seu sorriso era ao 
mesmo tempo meigo e alegre; seus cabelos compridos eram ge
ralmente presos, em forma de coque. Possuía uma postura ele
gante, principalmente quando vestida de kimono. 

Passaram-se três anos desde a partida de Tetsuo; 
e Hide jamais deixou de pensar nele. Sentia a sua ausência, espe
rava ansiosamente, por sua volta. Hide lembrava ainda as pro
messas de Tetsuo, imaginando que ele voltaria rico do Brasil e se 
casaria com ela. Desse modo, sentia-se muito feliz pelo pedido de 
casamento. 

No Brasil, houve um grande desenvolvimento in
dustrial no período da guerra, motivado pela dificuldade de im
portação de produtos da Europa. O café continuava sendo o nos
so principal produto de exportação. Muitos colonos decidiram 
deixar as fazendas de café, para tentar a sorte nas cidades. Desse 
modo, os fazendeiros precisavam de mais mão-de-obra para as 
suas lavouras. 

Começaram os preparativos para a viagem de 
Hide. O casamento seria por procuração, realizado no Japão. As
sim, Hide preocupava-se com a documentação da viagem e do 
matrimônio, inclusive o koseki-tohon, o passaporte e uma série 
de exames, para o atestado médico. 

Era a estação da primavera de 1921 no Japão. Na
quele domingo, dia 10 de abril, o jardim de Nae estava totalmente 
florido de azáleas, dálias, acácias, rosas, gerânios e outras flores. 
As cerejeiras já haviam florescido no mês de fevereiro. Okinawa 
por possuir um clima subtropical, tem o privilégio de assistir à 
florada das cerejeiras, no início do ano. Na sala, havia belos ar
ranjos de ikebana. Nae e Yotiku receberam em sua casa a família 
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Oshiro e Teruya, para comemorar o casamento de seu filho Tetsuo 
com Hide. Todos estavam felizes, principalmente Hide, embora 
achasse estranho o casamento sem a presença do noivo. 

No Brasil, era quase meia noite do sábado 9 de 
abril e Tetsuo não conseguia dormir. Pela diferença do fuso horá
rio de 12 horas, entre Brasil e Japão, lá já seria, meio dia de do
mingo. Pensava que naquele momento, na casa de seus pais, esta
vam comemorando o seu casamento com Hide. Imaginou o espe
táculo da floração das cerejeiras em todo o Japão; visualizou o 
jardim de Nae, totalmente florido, a casa toda adornada de flores 
e a comida deliciosa de sua mãe. Pensou em Hide, e seu coração 
bateu mais forte, de emoção. Embora ansioso, estava muito feliz. 
Pensara muito sobre o seu casamento. 

No domingo, Tetsuo levantou cedo; seus tios cum
primentaram-no e tomaram a primeira refeição juntos. Tetsuo se 
arrumou e foi até a estação. Pensara em conseguir um tambor, 
para fazer um ofuro para Hide. Após muitas buscas, finalmente 
conseguiu comprar o tambor e arrumar uma carroça para 
transportá-lo até a colônia. Seria o seu presente de casamento para 
Hide. 

Tetsuo chegou à colônia na hora do almoço. Ele 
mostrou aos tios, a sua excelente aquisição. Sua tia havia prepara
do uma galinhada, para o almoço especial daquele domingo. Era 
um dos pratos preferidos do sobrinho. Durante o almoço, Tetsuo 
conversou com o tio sobre a possibilidade de conseguir uma casa 
para ele e Hide. Ele concordou e combinaram de falar com o ad
ministrador da fazenda, ainda naquela tarde, após a sesta. 

Tetsuo e Yoki eram trabalhadores responsáveis e 
disciplinados, que mantinham sempre uma relação de respeito, 
tanto com seus superiores, como com seus companheiros. Na últi
ma safra trabalharam arduamente, tendo sido destacados como 
os mais produtivos. Assim, merecera confiança do fiscal, do admi
nistrador e até mesmo do fazendeiro. Desse modo, quando Yoki e 
Tetsuo decidiram falar com o administrador, para que ele interce-
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desse com o Sr. Junqueira, a fim de que Tetsuo conseguisse uma 
casa para morar, após a chegada de sua mulher, sabiam que ti
nham chances de sucesso. 

Tetsuo levava uma cesta de frutas e verduras, que 
colhera da horta, para presentear a família do Sr. Joaquim. Trata
va-se de um costume japonês, de presentear a pessoa ou a família 
a qual se visita. Era um gesto de respeito e estima, não significan
do bajulação. E o presente tinha um valor especial se era feito pela 
pessoa ou cultivado por ela. 

O Sr. Joaquim recebeu os visitantes, dizendo: 
"Obrigado, José, a horta de vocês está muito boa, mas a que devo 
a vossa visita?" 

Tetsuo respondeu: "Sr. Joaquim, como já havía
mos anunciado ao senhor, eu me casei, por procuração, no Japão. 
Minha mulher chegará daqui a alguns meses para esta fazenda. 
Eu venho pedir ao senhor que interceda junto ao Sr. Junqueira, 
para que eu consiga uma casa para receber minha mulher e cons
truir uma família, pois a casa na qual vivo com meus tios e minha 
prima só possui um quarto". 

"Parabéns, José. Vou falar com o patrão. Os japo
neses costumam ter uma cambada de filhos, né?", disse o admi
nistrador. 

Tetsuo, sorriu, dizendo: "Sr. Joaquim quero pedir 
também para o senhor comprar um terno para mim, quando for 
à cidade". 

O Sr. Joaquim respondeu: "José, você é muito en
graçado; não sei comprar um terno nanico. Quando eu for a Ri
beirão fazer compras, você irá comigo, está bem? Vou precisar 
mesmo de ajuda". O administrador chamava Tetsuo de José e tia 
Uto, de Maria. 

Tetsuo agradeceu, sorrindo de alegria. Não conhe
cia a cidade de Ribeirão Preto. Durante os três anos e meio na 
fazenda, trabalhara de segunda-feira a sábado até o meio dia, e 
aos sábados à tarde e domingos, cuidava da horta e da criação. 
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Habitualmente, reunia-se com amigos, somente nas noites de sá
bado e domingo à tardinha, para conversar e jogar cartas. Não 
tinha interesse de conhecer a cidade, pois sabia que teria despe
sas; a intenção dele e dos tios ainda era a de economizar para 
voltar ao Japão. Assim, comprava o essencial para si. Nos dias de 
folga, estava sempre barbeado e bem vestido. Estava feliz com o 
seu matrimônio, porém, ansioso, a espera de Hide. O relaciona
mento com a garota italiana fora somente de amizade, num mo
mento de solidão e transição. Agora, apesar de ter apenas dezessete 
anos, sentia-se preparado para o casamento. 

Tetsuo entusiasmou-se na elaboração do ofuro, 
dedicando-se os sábados para lixar e pintar o tambor, conservan-
do-o numa área coberta. 

Pensou na dificuldade que a tia Uto tivera quan
do estava grávida, e mesmo após o parto. Ela precisava sair da 
casa para fazer as necessidades fisiológicas perto do chiqueiro, pois 
as privadas, ou casinhas, como eram chamadas naquela época 
eram comunitárias e ficavam mais longe. Além disso, havia o odor 
forte das fossas. Não queria esse desconforto para Hide. 

Um dia do mês de maio, Tetsuo acompanhou o 
Sr. Joaquim à cidade de Ribeirão Preto. Depois de visitar algumas 
lojas, finalmente ele gostou de um terno na cor grafite, que neces
sitou de alguns ajustes, que foram realizados enquanto escolhia 
outras peças. Comprou uma camisa branca, gravata cinza, sapa
tos e meias pretas e um chapéu cinza, por sugestão do Sr. Joa
quim. Quando, enfim, experimentou o terno e se olhou no espe
lho, sentiu-se um homem elegante. Sempre sonhara em possuir 
um, e agora, chegara o momento oportuno. 

Tetsuo comprou também um jogo de toalhas 
brancas para Hide, lençóis brancos, um cobertor, panelas e um 
pinico. 

Na colheita de 1921, Tetsuo trabalhou bastante; 
fez muitos serviços extraordinários. Em compensação, a receita 
foi considerada satisfatória. 
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No Japão, Nae convidou as amigas e senhoras das 
famílias Oshiro e Teruya para confeccionarem em sua casa, o en
xoval de Hide e coser roupas para Tetsuo, Yoki, Uto e a menina 
Yuki. Ela confeccionou também, luvas de um tecido grosso para 
Hide usar no trabalho, por sugestão de Uto; que contara que suas 
mãos estavam ásperas e com calosidade. As amigas lembravam 
que há quatro anos atrás, naquela mesma varanda, costuraram 
roupas para o menino Tetsuo, e agora ele já estava casado. Uma 
das mulheres disse maliciosamente: "em breve estaremos fazen
do o enxoval dos filhos de Tetsuo e Hide". As mulheres concorda
ram, rindo: sodesu né. Hide abaixou a cabeça, ruborizada. 

Hide já era membro da família Yamauchi, sendo 
considerada como filha do casal Yotiku e Nae. Desse modo, o 
casal havia pedido para ela se mudar para o lar dos Yamauchi, 
pois precisava aprender a cuidar do butsudan e outros costumes 
da família. Yotiku explicou para Hide a tradição da família 
Yamauchi; disse também que desejavam que ela e Tetsuo voltas
sem para o Japão. Porém, se acaso isso não fosse possível, Tetsuo 
teria que ir buscar o butsudan da família, pois ele era o responsá
vel pela continuidade da tradição, e Hide, como sua mulher, deve
ria também ajudá-lo. 

Hide, que fora sempre uma garota sonhadora, sen
tia ao longo do aprendizado com os seus sogros, a importância e a 
responsabilidade do casamento. 

A viagem de Hide para o Brasil foi marcada para 
o dia 18 de julho de 1921, partindo do Porto de Kobe. 

No dia 8 de julho de 1921, numa sexta-feira, par
tia do Porto de Naha, em Okinawa, um pequeno navio de 
cabotagem, levando Hide e mais 20 imigrantes okinawanos para 
a cidade de Kobe. Entre as dezenas de pessoas que foram à despe
dida, estavam os pais e irmãos de Hide, seus sogros e muitas de 
suas amigas. Todos gritavam: "gambare; ki o tsukete". 

O navio chegou ao Porto de Kobe no dia 11 de 
julho. Os imigrantes de Okinawa foram alojados num hotel, em 
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Kobe, onde já estavam instalados outros imigrantes. Nos dias se
guintes, todos passaram por exames médicos. 

No dia 18 julho de 1921, numa segunda-feira, 
partiu do Porto de Kobe, o navio Tacoma Maru, transportando 
141 imigrantes japoneses para o Brasil, através da Companhia 
Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha. 

O navio Tacoma Maru foi construído no estaleiro 
da Kawasaki Heavy Industries Ltda., na cidade de Kobe. Foi o 
primeiro navio da OSK Lines a chegar ao Brasil com passageiros 
e carga, procedentes do Japão. 

O Tacoma Maru enfrentou tempestades no Pací
fico. O navio era de pequeno porte e balançava muito; muitos pas
sageiros passaram mal. Hide sentira náuseas e dor de cabeça. 
Havia dias que não conseguia levantar da cama e nem se alimen
tar. 

No navio, Hide fez muitas amizades. Conheceu 
algumas noivas, que vinham ao encontro de seus maridos, sem ao 
menos conhecê-los. Hide sentiu-se feliz de ir ao encontro do ho
mem que amava e por saber que a distância e o tempo não os 
tinham separado. 

Quando tudo corria bem, havia divertimentos 
entre os grupos de jovens e crianças. As pessoas de mais idade se 
reuniam para cantar, tocar samishen e dançar. Os jovens e crian
ças participavam de gincana e outras brincadeiras. Hide compar
tilhava com as moças que dançavam e cantavam. 

No navio havia também a parte cultural. Existia 
uma sala com alguns livros e jornais, onde os imigrantes se reuni
am para ler e aprender o Português. 

Enquanto Hide viajava, Tetsuo havia conseguido 
uma casa para morar com sua mulher, que ficava ao lado daque
la em que vivia com seus tios. Os antigos ocupantes foram embo
ra, após a colheita; e ele teve a sorte de adquiri-la. Tetsuo fez, com 
a ajuda de seus amigos, piso de madeira no dormitório e na sala; 
construiu uma cama de casal, armário para o quarto, uma mesa 
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baixa para a sala, semelhante à de sua mãe. Fizeram ainda uma 
mesa para refeição, bancos e estantes para a cozinha, aproveitan
do os caixotes. Seus amigos ajudaram-no a pintar a casa e fazer a 
faxina geral. Construíram ainda um banheiro, numa área exter
na ao lado da cozinha, onde Tetsuo acomodou o ofurô. Do lado 
de fora, ele construiu um espaço que serviria de forno, onde seri
am colocadas as lenhas para aquecer o ofurô. Logo que terminou 
a sua obra prima, Tetsuo colocou lenhas, acendeu o fogo e mar
cou o tempo de aquecimento. Finalmente, o teste deu certo! 

Após uma longa viagem de 55 dias, o Tacoma 
Maru, finalmente, estava chegando a Santos. Todos os passagei
ros procuravam se acomodar na plataforma do navio para avistar 
as praias de Santos. Era o início da tarde de um domingo no final 
de inverno, do dia 11 de setembro de 1921. Gaivotas voavam em 
bando, no céu de um azul esplendido; o sol brilhava, refletindo 
suas luzes no mar. Hide ficou contemplando a linda paisagem de 
Santos. 

Como era domingo, o desembarque dos imigran
tes só ocorreu no dia seguinte, pela manhã. Hide trajava um lin
do vestido de seda, bege clarinho, com aplicação de renda na gola, 
com corte na frente até a cintura, fechado com botões imitando 
pérolas; a saia levemente godê, muito em moda naquela época, 
deixava-a mais esbelta e elegante; havia uma cinta do mesmo te
cido. Na cabeça usava um discreto casquete em tom terra; calça
va meias de náilon e sapatos na cor terra, e trazia uma bolsa da 
mesma cor. Esse traje fora presente de Yotiku e Nae. Parecia uma 
noiva, ao encontro de seu amado. 

Naquele dia 12 de setembro de 1921, antes de des
cer do navio, Hide procurou avistar Tetsuo entre a multidão; no 
entanto não o vira, e nem ao menos os tios. Encontrava-se muito 
ansiosa e preocupada; pensou em encontrar o marido a sua espe
ra. Achava tudo muito estranho; o tumulto e a aglomeração na 
alfândega. Sentia-se perdida; não entendia nada. Procurou ajuda 
com o intérprete e ficou sabendo que sua família a esperaria na 
fazenda. 
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Após os trâmites alfandegários os imigrantes em
barcaram num trem, rumo à Hospedaria dos Imigrantes. Hide 
apreciava a bela paisagem da Serra do Mar, toda florida, anunci
ando a primavera. No entanto, Hide sentia-se triste e solitária. 
Respirou fundo, procurando absorver toda a energia do verde das 
matas, do azul do céu e da luz dourada do sol, que penetrava 
através da janela do trem. 

Na hospedaria dos Imigrantes, os japoneses fo
ram recebidos por sua diretoria e funcionários, e a seguir, acomo
dados num grande salão, com camas para todos. Hide não queria 
sujar o seu vestido; assim, após se banhar e vestir-se, tomou o cui
dado de pendurá-lo numa haste do beliche, para que não se amas
sasse. 

Posteriormente foi servido um suculento almoço 
brasileiro: arroz, feijão, carne seca e mandioca. Os japoneses es
tranharam a comida. Hide já sabia que os brasileiros costuma
vam comer arroz e feijão todos os dias; então, teria que aprender 
a prepará-los, pois Tetsuo gostava muito. 

Hide ficou apenas quatro dias na hospedaria, pois 
já tinha destino certo. Portanto, naquela sexta-feira do dia dezesseis 
de setembro, levantou-se de madrugada e se vestiu elegantemen
te, como no desembarque do navio, confiando que, desta vez, Tetsuo 
estaria esperando por ela. 

O trem da linha Mogiana partiu, por volta das 
cinco horas, com destino à Fazenda Agudos. Foi uma longa via
gem, com muitos solavancos e desconforto. 

O trem chegou à tardinha na Estação Orlândia. 
Encostado na parede da estação havia um rapaz de estatura bai
xa, porém muito bonito, trajando terno cinza, camisa branca, gra
vata na cor chumbo e chapéu; apesar da grande mudança, Hide 
percebeu prontamente que era Tetsuo e ficou muito feliz. Como 
havia mudado nesses quatro anos! Sua fisionomia era a de um 
homem sério e responsável. Não crescera muito, porém seus om
bros eram fortes e sua postura elegante. 

78 



Quando Hide desceu do trem, o rapaz admirou 
aquela moça tão bonita e percebeu, logo pelo olhar, que era a sua 
Hide. Então, Tetsuo veio ao seu encontro, pegou as duas malas e 
exclamou, contemplando-a: "Como você está linda Hide! Você 
cresceu e se tornou uma mulher bonita e elegante". 

Hide sorriu meigamente para Tetsuo; enfim, após 
tanto tempo, estava diante do seu marido. 

Tetsuo conduziu Hide até a carroça cedida pela 
fazenda. Após colocar as malas, ajudou sua mulher a subir na 
carruagem, dizendo: "Hide, feche os olhos, imagine ser uma prin
cesa raptada por um jovem mancebo, que a conduzirá para a sua 
humilde cabana, onde serão felizes para sempre". 

Hide sorriu, fechou os olhos e se entregou ao mun
do da fantasia. Imaginou ser uma princesa do conto de fadas, sen
do raptada por seu amado. Já estava anoitecendo e esfriava re
pentinamente. Tetsuo tirou o seu paletó e cobriu sua mulher, di
zendo-lhe: "Não abra os olhos, princesa; continue sonhando. Essa 
é a nossa viagem de núpcias". 

Tetsuo conduziu velozmente a carroça, gritando 
ao cavalo: "shô, shô, depressa, depressa, preciso chegar logo a 
minha cabana". 

Hide dizia: "Não corra tanto; eu vou cair". Hide 
lembrou-se do tempo em que corriam na praia, na distante 
Yonabaru. Eram duas crianças alegres e sonhadoras. Sentia-se 
muito feliz naquele momento, e principalmente, sentia confiança 
no homem que escolhera. 

Na colônia, foram recebidos por Yoki, Uto e a 
menina Yuki. Tetsuo levou Hide a sua nova casa, dizendo: "Prin
cesa, esta é a nossa modesta cabana". Hide entrou no quarto e 
vendo uma cama de casal arrumada, ficou envergonhada, bai
xando a cabeça. 

O marido, levantando o lindo rostinho de Hide, 
disse: "Não se acanhe, Hide, agora você é minha mulher e vamos 
dormir juntos. Deixei preparado um ofuro para você. Use-o, para 
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tirar a friagem e a canseira do corpo. Espere um pouco, vou veri
ficar se a temperatura está boa". 

Tetsuo estava feliz e orgulhoso por oferecer a sua 
mulher, um momento relaxante e prazeroso. Para uma pessoa ja
ponesa, o banho de ofuro representa além de prazer, um descan
so para o corpo e a alma. Ele havia colocado lenhas bem secas e 
acendeu o fogo para esquentar a água do tambor, antes de sair de 
casa; assim, naquele momento, a água deveria estar bem quenti-
nha. Era necessário verificar a temperatura, em torno de 38º e 
apagar o fogo. Antes de entrar no ofuro era necessário tomar um 
banho, pois o ofuro tinha a finalidade única de aquecer o corpo. 

O ofuro era destinado às noites de inverno. Porém, 
excepcionalmente, naquela noite, Hide teria o privilégio de usá-lo. 

Tetsuo veio buscar sua mulher, e, mostrando o 
ofuro, disse-lhe: "Esse é o meu presente de casamento para você". 
Ela observou o recinto. Havia um banquinho, um balde com água 
morna e uma caneca; num canto, havia um penico, e na parede 
existiam dois pregos; num deles, havia duas toalhas brancas; uma 
de banho, outra de rosto. Hide se despiu, sentou-se no banquinho 
e se lavou antes de entrar no ofuro. Permaneceu sentada, com a 
água bem quente, até a altura de seus ombros. Sentiu-se relaxa
da. Há muito tempo que não entrava num ofuro. Quando saiu 
dele, seu rosto estava avermelhado, sentindo-se bem aquecida. 
Enxugou-se, vestiu um yukata e foi ao seu quarto. 

Tetsuo bateu na porta e ao entrar no quarto, ficou 
admirando sua mulher, e a seguir perguntou-lhe: "Gostou do 
ofuro"? E Hide respondeu: "Foi maravilhoso Techan. "Doomo 
arigatoo". Por que você não entra também, enquanto a água está 
quentinha"? "Sim. Vou aproveitar, disse Tetsuo". Ele não queria 
revelar para Hide o quanto fora trabalhoso recolher e transportar 
a água do poço e aquecer o ofuro. 

Em seguida, receberam a visita dos tios. Eles trou
xeram o jantar para Hide e Tetsuo. Tia Uto disse: "Você deve estar 
muito cansada, Hide; trouxe missoshiru e mazegohan para 
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vocês. Amanhã jantaremos todos juntos. Os homens vão traba
lhar cedo, mas eu ficarei; agora não tem muito serviço na lavoura. 
Quando você se levantar, vá à minha casa, assim poderemos con
versar. Oyasumi nasai". 

Quando Tetsuo saiu do banho, Hide já havia ar
rumado a mesa para o jantar. Passava das 20 horas; geralmente 
Tetsuo e os tios jantavam por volta das 19 horas e costumavam 
dormir antes das 21 horas. 

Hide disse: "Vamos jantar Techan. Tia Uto foi 
muito atenciosa, preparando a nossa refeição; mas amanhã, vou 
me organizar para os serviços da casa e peço que você me ensine 
o trabalho na lavoura". 

Tetsuo, sentando-se à mesa, disse: "Você deve des
cansar esta semana, Hide. Eu falei com o administrador da fazen
da e ele concordou que você inicie o trabalho na próxima segun
da-feira. Amanhã, assim que eu voltar da lavoura vou levá-la para 
conhecê-lo. O Sr. Joaquim é enérgico, porém, uma pessoa muito 
boa. Você ficará com a tia Uto, mas procure descansar, porque o 
serviço na lavoura no começo é muito difícil". 

Após o jantar, Hide retirou de sua mala cartas e 
presentes que os pais e irmãos de Tetsuo mandaram, entregando-
os a ele; tirou também um futon e estendeu-o sobre o colchão, 
colocou os lençóis e se preparou para dormir. Tetsuo sorriu para 
sua mulher dizendo: oyasumi nasai. 

Hide respirou aliviada, respondendo: oyasumi 
nasai. Ela demorou a adormecer, pois estranhara o colchão. Esta
va acostumada a dormir no tatami, coberto por um acolchoado. 

O sol já entrava pelas frestas da janela quando 
Hide acordou; não percebeu quando Tetsuo se levantou. Ela ar
rumou a cama, escolheu um vestido simples para usar naquele 
dia. Tirou da mala os presentes e fotos para os tios, se arrumou e 
foi a casa de Uto. 

Tia Uto preparava o almoço quando Hide che
gou. A moça entregou à tia os presentes e cartas da mãe de Uto e 
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dos pais de Yoki. Uto emocionou-se ao ver as fotos de seu filho 
Akinobu, de cinco anos, exclamando: 

"Akinobuchan wa kawaii né". (O Akinobu está gracioso, não 
é?) Uto, que sempre fora uma mulher corajosa, naquele momento 
beijava as fotos, enquanto lágrimas corriam em sua face. Ela dis
se a sobrinha: 

"Pensei que fôssemos ficar aqui no máximo por três anos, e já se 
passaram quatro e ainda não conseguimos juntar dinheiro para 
voltar ao Japão". Hide consolou a tia e pegou Yukichan no colo, 
dizendo: 

"Akichan está um menino forte e bem cuidado, logo irá para a 
escola. Vamos trabalhar bastante, tia, e voltaremos ao Japão". 

Hide ajudou a tia a preparar o almoço; aprendeu 
a fazer café e achou saboroso. Tia Uto explicou a Hide que a co
lheita do café havia terminado e o trabalho na lavoura estava mais 
ameno. O mês de setembro era o período do espalhamento do 
cisco, que se tratava de espalhar, por todo o cafezal, os ciscos e as 
terras que ficaram amontoadas, no período da colheita do café. 

Vamos levar o almoço dos homens; conversare
mos no caminho, enquanto você vai conhecendo a plantação de 
café e feijão, que não existem no Japão. Acho melhor você vestir 
calças compridas e camisa de manga comprida, pois quando vol
tarmos, o sol estará forte, e aqui tem mosquitos, muito pequeninos, 
mas de picadas dolorosas. Aqui, vestimos sempre calças compri
das. Uto colocou um chapeuzinho na Yukichan e, enquanto Hide 
foi se trocar, ela amarrou a menina em suas costas, com obi. As
sim que a sobrinha voltou, Uto deu a ela um chapéu de palhas 
com abas, e foram caminhando pela lavoura, enquanto Hide apre
ciava a imensidão da fazenda. 

As mulheres chegaram à lavoura cafeeira bem na 
hora que soava a buzina para o almoço. Escolheram uma som
bra, sob a qual, Uto estendeu uma toalha e colocou a refeição, 
chá, café e laranjas. Tetsuo perguntou a Hide: "Dormiu bem, 
Hidechan?" 

82 



"Sim, mas estranhei o colchão", respondeu Hide. 

"Eu também demorei a me acostumar. Vamos ex
perimentar colocar um futon sobre a cama, acho que ficará me
lhor", disse Tetsuo. Ele havia feito a cama semelhante a uma mesa 
larga e com pernas curtas. Não havia estrados para apoiar o col
chão. Pensara em adquirir tatami, porém, não os encontrou. 

Uto sugeriu fazer um sukiyaki à noite, assim es
tariam todos reunidos e Hide poderia contar as novidades. Os ho
mens e Hide gostaram da idéia. Enquanto os homens descansa
vam um pouco, Uto levou Hide para ver de perto o cafezal, expli-
cando-lhe todas as fases de seu cultivo. 

A buzina anunciou o retorno ao trabalho. As mu
lheres recolheram os utensílios e voltaram para casa. Hide pediu à 
tia que a orientasse nos serviços domésticos e no trabalho da la
voura. A tia achou melhor que o casal fizesse a refeição com eles, 
até o acerto de contas, que seria breve. Ao chegarem a casa, as 
mulheres foram alimentar os porcos e galinhas e cuidar da horta; 
colheram verduras para o sukiyaki e trouxeram lenhas e água 
para casa. Quando Tetsuo retornou do trabalho, Hide já estava 
arrumada para a visita à casa do Sr. Joaquim. 

A noite, as famílias de Yoki e Tetsuo reuniram-se 
em volta do fogareiro para se servirem do sukiyaki. Comemora
ram a chegada de Hide e o aniversário de tio Yoki. Hide contou 
sobre as famílias no Japão. Disse também que o pessoal da zona 
rural estava emigrando para as grandes cidades, onde havia mais 
empregos. 

Yoki combinou com Tetsuo que após o acerto de 
contas do ano, que ocorreria em breve, ele deveria se desmembrar 
dos tios, para formar com Hide uma nova família. 
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A Formação de Uma Família 
(1921 a 1926) 

No primeiro sábado, após a chegada de Hide, 
Tetsuo a levou para conhecer o fazendeiro, Sr. Junqueira, que ha
via chegado da cidade naquele dia. Hide escolhera um vestido de 
seda no tom rosa claro, de corte simples, cinturado, definindo bem 
o seu corpo esbelto e elegante; calçava meias de náilon e sapatos 
na cor terra. Tetsuo vestia calças cinza e camisa branca de manga 
comprida. 

O Sr. Junqueira os recebeu em sua sala, onde 
Tetsuo apresentou a sua mulher. Hide fez uma reverência e entre
gou ao fazendeiro um bolo de fubá, feito por ela. O Sr. Junqueira 
agradeceu, admirando a beleza e a suavidade de Hide, dizendo: 

_ José, sua mulher é muito bonita! Sua pele é delicada como uma 
flor. Posso chamá-la de Rosa? 

_ E uma flor muito bonita, Senhor Junkera, disse Tetsuo. 

_ E a rainha das flores - comentou o fazendeiro. 

Tetsuo, alegre, explicou a Hide: "Anata no burajiru no namae 
wa, bara no hana desu". (Seu nome brasileiro é Rosa) 

_ Hide respondeu, sorrindo: "Arigatoo. Kirei na namae desu 
ne" (Obrigada. Que nome bonito!). 
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Tetsuo agradeceu ao fazendeiro a concessão da 
nova casa e convidou-o para que os visitasse. Disse também ao 
patrão que, após o acerto de contas do ano, gostaria de desligar-se 
da família do tio, a fim de constituir uma família com Hide. 

O Sr. Junqueira era uma pessoa bondosa e justa. 
Ele tinha grande estima por Yoki e Tetsuo. Considerava-os traba
lhadores e honestos. Enquanto muitos imigrantes partiam, antes 
mesmo do término do contrato, ou logo após o acerto de contas, 
eles permaneciam em sua fazenda, como fiéis trabalhadores. E o 
fato de Tetsuo se casar, continuar na fazenda e constituir família, 
tinha grande importância para o fazendeiro. Desse modo, ele agra
deceu o convite, desejando-lhes felicidades. E acompanhando o 
casal, colheu uma linda rosa de seu jardim, oferecendo-a a Hide. 

Após o acerto de contas do ano de 1921, e tendo 
adquirido a sua parte, Tetsuo se desmembrou financeiramente da 
família Teruya; recebeu uma caderneta em seu nome, passando a 
formar com Hide uma nova família de colonos. Tio Yoki esclare
ceu ao sobrinho que ele tinha uma terça parte na horta e na cria
ção. Comentou, ainda, que eles poderiam manter juntos a criação 
de porcos e galinhas; desse modo, teriam maior espaço para a 
plantação, podendo cultivar o arroz. 

Tetsuo e Hide concordaram com o tio, pois assim 
não havia necessidade de se construir outro chiqueiro e outro ga
linheiro. 

Hide e Tetsuo formavam o casal mais feliz da co
lônia. Estavam sempre alegres e prestativos. Ela mostrava empe
nho em aprender as tarefas domésticas e os trabalhos na lavoura, 
embora achasse muito difícil manusear a enxada; e ele demons
trava sempre muito carinho e atenção para com sua mulher. 

Hide aprendera com tia Uto as tarefas domésti
cas. Levantava-se com o primeiro sinal, às quatro horas da ma
drugada; acendia a lamparina, fervia o leite, preparava o café e 
faziam a primeira refeição do dia. Tetsuo habituou-se a tomar o 
café da manhã à moda brasileira: café com leite, pão e manteiga. 
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Hide, a princípio estranhou, porém gostava muito do pão caseiro, 
do bolo de fubá e broas de milho, que aprendera a fazer com Uto. 
Enquanto preparava a marmita, seu marido alimentava as gali
nhas e porcos. Ela iniciou os trabalhos na lavoura uma semana 
após a sua chegada. Tetsuo ensinou-a a manusear a enxada. O 
serviço durante o espalhamento do cisco era mais leve. Segurava-
se a enxada, e espalhavam-se as terras e ciscos ao redor das plan
tações de café. Não havia necessidade de se utilizar a força; no 
entanto, no final do dia, a enxada já se tornava pesada para uma 
mulher delicada como Hide. 

Aos sábados à tarde, Hide e tia Uto se reuniam 
para preparar os quitutes para o domingo e os pães, biscoitos, 
geléias e outros doces para o consumo da semana. Para assar os 
pães e biscoitos, usavam o forno à lenha comunitário, construído 
próximo ao poço de água. Aprenderam a fazer sabão, que era 
usado para lavar roupas e louças. O sabonete para banho era adqui
rido no armazém. Era aos sábados, também, que elas lavavam toda 
a roupa da semana e ainda faziam a faxina em suas casas. 

Em meados de dezembro já fazia calor, e o sol do 
meio dia estava muito forte no cafezal. Hide praticava o serviço 
de capinação quando, de repente, percebeu que tudo girava em 
sua volta; sentindo- se fraca, apoiou-se na enxada; porém, sua vi
são foi ficando turva, e ela caiu sobre o capim. Tetsuo e os tios, 
preocupados, socorreram-na, levando-a para uma sombra. Tia 
Uto colocou um pano umedecido em sua testa; Tetsuo abanava-a 
com seu chapéu. 

Finalmente, Hide voltou a si. A tia quis trazê-la 
para casa, mas ela preferiu descansar na sombra, ao lado de 
Yukichan; comentou que talvez a lingüiça que comera no almoço 
não lhe fizera bem. 

Hide retornou a casa com Uto e Yukichan, antes 
do término das tarefas do dia. Sentia-se melhor; estava apenas 
um pouco enjoada. Tia Uto convidou Hide para ir a sua casa, pois 
iria preparar um chá de ervas. 
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Uto perguntou à sobrinha se sua menstruação 
havia descido naquele mês. Hide respondeu negativamente. En
tão, a tia sorrindo, disse à sobrinha: "Hide, eu acho que você está 
grávida; eu também suponho que estou. Você precisa se alimen
tar bem e tomar muita água". 

Hide sorriu, dizendo à tia: "Estou feliz e tranqüila por 
saber que não estou doente. Peço à tia que me oriente e me ajude". 

Quando Hide contou a novidade para seu mari
do, ele ficou muito feliz, dizendo: "Vou construir um berço para o 
nosso filho, e se cuide, Hidechan; não carregue peso e, se não esti
ver bem, acho melhor você descansar". 

_Não se preocupe, Techan, estou ótima e quero continuar traba
lhando disse Hide. 

O Ano Novo de 1922 foi comemorado com muita 
alegria. No sábado, dia 31 de dezembro, os colonos tiveram fol
ga; assim, a comunidade japonesa da lavoura se reuniu desde esse 
dia até o dia primeiro à tardinha, para comemorar o Oshoogatsu. 
Os homens cuidaram da matança de porcos e galinhas, de 
temperá-los e assá-los na brasa. As mulheres fizeram comida ja
ponesa e brasileira, pães, doces e outras guloseimas. 

No ano de 1922, "em sintonia com as mudanças 
que vinham ocorrendo no Brasil e na Europa, um grupo de inte
lectuais e artistas brasileiros lançou um movimento cultural co
nhecido como modernismo". 

O movimento modernista teve o seu início na Se
mana de Arte Moderna, exposição que foi realizada no Teatro 
Municipal de São Paulo, entre 13 e 17 de fevereiro de 1922. A ex
posição exibiu trabalhos de pintores, como Di Cavalcanti e Anita 
Malfatti; escritores e poetas, como Mário de Andrade e Oswald de 
Andrade. Na ocasião, além da apresentação de arte, houve tam
bém a declamação de poesias, palestras acerca das idéias moder
nistas e apresentações de música e dança. 

O desenvolvimento do capitalismo decorrente da 
Primeira Guerra Mundial contribuiu muito para as mudanças 
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culturais em nosso país. A prosperidade gerada pelo café permi
tia à elite brasileira passar longas temporadas na Europa; bem 
como aos filhos dos fazendeiros ricos estudar na Inglaterra ou na 
França. 

Nas eleições presidenciais de primeiro de março, 
o mineiro Artur da Silva Bernardes foi eleito Presidente da Repú
blica, enfrentando problemas ainda antes da sua posse, pois a 
Revolta Tenentista tentou evitar que ele assumisse a presidência. 

O verão foi intenso naquele ano. O calor não in
comodava Hide, acostumada com o clima subtropical de Okinawa. 
Porém, o que a aborrecia eram os mosquitos borrachudos. Por 
mais que cobrisse o corpo, eles sempre achavam um lugarzinho, 
para picá-la. Hide se esforçava muito no trabalho da capinação. 
Os enjôos já estavam passando e ela procurava se alimentar bem. 

No outono, a temperatura era agradável e as 
paineiras, consideradas cerejeiras do Brasil, ainda estavam flori
das. Aos domingos Tetsuo e Hide costumavam descansar à som
bra da paineira, que ele chamava de "barriguda" e por analogia, 
disse a Hide que logo ela estaria parecida com a árvore. 

No outono também acontecia a colheita do café, 
que era a época mais importante para a fazenda. Para os colonos 
era a época mais trabalhosa, e os fiscais se tornavam mais exigen
tes e rigorosos. Era também a época em que os fazendeiros vi
nham visitar os seus cafezais. A colheita do café prosseguia até o 
inverno. 

No mês de junho, Hide e tia Uto já estavam no 
sétimo mês de gravidez, suas barrigas já estavam bem crescidas, 
mas elas continuavam firmes, trabalhando ao lado de seus mari
dos. Yukichan, com três anos, corria pelo cafezal e quando en
contrava os grãos vermelhos, colocava-os no saco. As duas mulhe
res retornavam mais cedo para casa. 

Hide sempre usara as luvas grossas feitas por Nae. 
Desse modo, suas mãos não apresentavam calosidades, em com
paração com as da maioria de outras mulheres. 
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Hide e Uto receberam o enxoval para os bebês, 
feito pelos parentes e amigos de Okinawa. Elas não dispunham 
de tempo para fazer roupinhas para seus nenês; assim, ficaram 
muito contentes quando receberam os pacotes do Japão e as doa
ções de roupinhas usadas por outras crianças da colônia. 

Certa vez, Hide comentou com a tia Uto que de
sejava dar à luz antes dela, pois assim a tia poderia prestar-lhe 
assistência. Uto, rindo, disse: "Já pensou, Hidechan, se os bebês 
nascerem na mesma hora? Como ficarão os nossos maridos"? 

"Isso não pode acontecer, tia; coitados de nossos maridos", profe
riu Hide. E as duas gestantes se puseram a gargalhar. 

No início de agosto, Uto recomendou a Hide que 
mantivesse sempre uma chaleira com água fervida sobre o fogão, 
uma bacia nova bem lavada, coberta com um pano limpo e len
çóis brancos bem lavados e passados com o ferro bem quente. 

O desejo de Hide se cumpriu. Na madrugada de 
uma terça-feira, muito antes do primeiro sinal do despertar, ela 
sentiu fortes dores, e acordando o marido, pediu-lhe que fosse rá
pido buscar a tia Uto. 

Tia Uto veio imediatamente. Hide, mesmo sen
tindo as fortes contrações, apenas disse: "Ajude-me tia Uto". 

A tia respondeu-lhe: "Fique calma, Hidechan. Vou ajudá-la". A 
tia pediu para Tetsuo providenciar água fervida, uma bacia bem 
lavada e os lençóis brancos que estavam guardados; a tesoura es
terilizada tia Uto trouxe de sua casa, para não assustar Hide. 

"Gambare, Hidechan, as mulheres Yamauchi e 
Oshiro são corajosas; você só precisa fazer força e respirar como um 
cachorrinho, para o seu bebê nascer, disse calmamente tia Uto". 

Desse modo, com a assistência da tia Uto, nasceu 
no dia 15 de agosto de 1922, na Fazenda Junqueira, o primogênito 
de Tetsuo e Hide. Tia Uto, após cortar o cordão umbilical, segu
rou o recém-nascido pelas pernas, fazendo-o chorar, e entregou-o 
ao pai, que o enrolou no lençol branco, gritando: "É um homem"! 
Em seguida, Tetsuo entregou o bebê a Hide, que chorava de emo-
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ção; naquele instante, tocou o sino do despertar: eram quatro ho
ras da madrugada. O menino recebeu o nome de Tochio Yamauti. 
Os colonos chamavam-no de Alípio. 

Tetsuo disse a Hide que precisava trabalhar por 
três pessoas, pois ela precisava descansar. Ele fez o café da manhã 
serviu sua mulher, preparou sua marmita, e, quando soou o toque 
das seis horas, saiu de casa, gritando: "Já sou papai, tenho um filho"! 

Diariamente tia Uto trazia canja de galinha para 
Hide. Dizia ela que o caldo forte da galinha caipira aumentava o 
leite materno. E realmente, Hide tinha leite em abundância. No 
terceiro dia, Uto disse: "Eu pedi para Yurikosan fazer a nossa 
canja amanhã, Hidechan". 

"Por que tia"? Perguntou a moça. 

A tia respondeu: "Porque meu filho vai nascer hoje". 

Hide, que amamentava o filho, disse: "Tia, vá para casa. Eu já 
vou ajudá-la". 

"Não será necessário, Hidechan. Eu já pedi para Yurikosan. Ela é 
muito experiente, e você precisa cuidar do seu bebê". 

Três horas depois, nascia o segundo filho de Uto e Yoki, que se 
chamou Albino. 

Quando Tetsuo foi registrar o seu filho, ele disse o 
nome ao escrivão: Tochio Yamauchi. Como a sílaba chi, do 
hiragana tem som de ti, em Japonês, o nome foi registrado com 
esta grafia. Yama tem o significado de montanha e uchi, interi
or. Desse modo, Yamauchi significa: Interior da Montanha, e 
se escreve em Japonês com dois Kanji: Yama e Uchi. Tetsuo não 
sabia, naquela época, como retificar o erro de grafia; assim, sua 
geração ficou registrada como Yamauti. 

As primeiras transmissões radiofônicas no país 
foram realizadas em 1922, durante as comemorações do Primeiro 
Centenário da Independência. No ano seguinte, começou a funci
onar a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de 
Janeiro. 
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Hide e Uto só retornaram à lavoura no final de 
outubro. Elas saíam de casa após terem alimentado a criação, pre
parado o almoço e amamentado os seus bebês. Amarravam-nos, 
com obi, nas suas costas e carregando sacolas com roupinhas do 
nenê e marmitas, partiam para o trabalho na lavoura. Seus mari
dos levavam as duas enxadas e água. As duas mulheres ficavam 
apenas algumas horas, trabalhando ao lado do marido, porém, o 
suficiente para incentivá-los. 

O acerto de contas do ano de 1922 foi considera
do satisfatório. Hide ajudou a aumentar a receita do casal, nos 
nove meses que trabalhou. Tetsuo procurava fazer serviços extra
ordinários após o nascimento de Tochio, a fim de aumentar a pou
pança. 

Em 15 de novembro de 1922, Artur Bernardes 
assumiu a presidência da República. No poder, teve de governar 
os quatro anos de seu mandato sob estado de sítio. Seu governo 
foi marcado pela repressão, revoltas e perturbações, e a política 
café-com-leite tentava sobreviver em meio a esses protestos, por 
meio da violência. 

No final do verão de 1923, Hide percebeu que es
tava grávida pela segunda vez, no entanto, não deixou de traba
lhar na lavoura. Nos dias de chuva, porém, ela e Uto, bem como 
todas as mulheres com crianças pequenas, permaneciam na colô
nia. Não valia a pena se arriscarem para ganhar alguns contos de 
réis e ver seus filhos ameaçados de pegar resfriado, gripe ou até 
mesmo pneumonia. Os remédios ou a chamada de um médico 
acabavam com a economia da família. 

Um dia, enquanto amamentava seu bebê, Hide 
notou que seu leite estava acabando, e o pequenino Tochio chora
va muito. Tentou dar a ele leite da soja, mas a criança não aceita
va; experimentou o leite de vaca, mas este causou alergia ao me
nino. A mãe não sabia como proceder, até que o pai sugeriu dar ao 
filho o leite de cabra. Felizmente deu certo. Então, Tetsuo com
prou uma cabra para fornecer o leite para o seu filho. 
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Em 1º de setembro de 1923, uma tragédia acon
teceu no Japão. Um violento terremoto de 7,9 graus na escala 
Richter atingiu a região de Kanto, destruindo Tókio, Yokohama e 
cidades vizinhas. Mortos e desaparecidos somaram cerca de 140 
mil; as casas destruídas atingiram a soma de 120 mil. Esse trágico 
acidente prejudicou muito a economia do país. Houve um aumento 
da emigração, principalmente de trabalhadores rurais. No Brasil, 
o número de imigrantes japoneses aumentou consideravelmente 
após essa tragédia, que abalou o Japão. 

Após o acerto de contas do ano de 1923, Akira, o 
grande amigo de Tetsuo, deixou a lavoura, partindo para a cidade 
de Santos, com a sua família. O companheiro convidou-o, porém 
Tetsuo preferiu não se arriscar, e principalmente porque Hide es
tava prestes a dar à luz. 

No dia 21 de novembro de 1923 nasceu a primei
ra filha de Hide e Tetsuo, com a ajuda de tia Uto. Era uma menina 
gordinha e saudável, que recebeu o nome de Haruko Yamauti. 
Hide descansou por alguns dias. Tia Uto trazia canja de galinha 
para a sobrinha todos os dias; cuidava do menino Tochio, da hor
ta e da criação. 

E assim transcorria o quotidiano dos colonos na 
lavoura de café. Muito trabalho, sacrifício, nenhum lazer e pouca 
recompensa. Muitos colonos que haviam chegado juntos com a 
família Teruya resolveram partir para as cidades; porém, as famí
lias de Tetsuo e Yoki mantinham ainda a esperança de voltarem 
ao Japão. Desse modo, trabalhavam arduamente, procurando eco
nomizar o máximo possível. 

No ano de 1924, nasceu o terceiro filho de Uto e 
Yoki; o menino recebeu o nome de Dena. Foi a primeira vez que 
Hide auxiliou no parto, pois a grande amiga Yuriko já havia dei
xado a fazenda. Desse modo, com a orientação de Uto, Hide rea
lizou, com sucesso, o seu primeiro trabalho de parteira. Essa mag
nífica ação deixou-a muito orgulhosa, transformando-a numa 
mulher forte e corajosa. Tia Uto comentou: "Hide, você é uma 
mulher corajosa e valente!" 
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No campo político, a Alemanha começou a se re
cuperar da crise após guerra a partir de 1925; entretanto, a infla
ção, a dívida externa e o desemprego continuavam altos. Essa si
tuação acelerou o progresso dos socialistas e dos comunistas e o 
surgimento de novos partidos, que divulgavam soluções rápidas 
para a crise, destacando-se o Partido Nazista, fundado em 1919, 
ano em que admitiu Adolf Hitler. 

No Brasil, a luta tenentista estava no auge. A mar
cha empreendida pela coluna Prestes mantinha acesa a chama 
revolucionária, propagando-a por todo o território nacional. A co
luna Prestes teve um papel de destaque na queda da República 
Velha. 

No dia 12 de maio de 1925, nasceu com a ajuda 
da tia Uto, o segundo filho homem de Hide e Tetsuo, que recebeu 
o nome de Seissocu Yamauti. Habitualmente, na fazenda, os co
lonos escolhiam um nome brasileiro quando o japonês era difícil 
de se pronunciar ou ser lembrado. Assim, em homenagem ao ad
ministrador, o pai indicou o nome Joaquim para o seu filho, que 
recebeu o apelido de Kincas. 

A família de Tetsuo Yamauchi crescia e a despesa 
também. Hide não pôde ajudar o marido, na colheita do café 
daquele ano. As despesas no armazém aumentaram. Tetsuo pas
sou a fazer mais serviços extras, para aumentar a receita. Possuía 
muita habilidade com a tesoura; era ele quem cortava os próprios 
cabelos e os das crianças da colônia, sem receber nada. Por solici
tação dos companheiros, passou a cortar os cabelos dos adultos, 
aos domingos, com o preço bem acessível. Aos domingos, Tetsuo 
não tinha sossego; as pessoas chegavam a fazer fila na porta de 
sua casa, para cortar os cabelos. 

No acerto de contas do ano de 1925, como era 
previsto, a família de Tetsuo recebeu uma quantia muito peque
na; o suficiente para comprar algumas galinhas e uma cabra, para 
o fornecimento do leite para as crianças. Outra agravante foi a 
geada naquele inverno, ocasionando perdas na lavoura particu
lar. Desse modo, a despesa do armazém foi grande. 
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Naquele ano, muitos de seus companheiros aban
donaram a lavoura cafeeira, partindo para São Paulo ou Santos. 
Alguns foram trabalhar no Porto de Santos, como estivadores. 

Tetsuo também começou a pensar em mudanças. 
Conversou com Hide e com os tios a respeito. A mulher o apoiou, 
porém, os tios achavam que antes de deixar a colônia deviam ter 
certeza de encontrar trabalho e moradia. Não poderiam partir com 
seus filhos pequenos sem lhes dar um abrigo. 

Hide e Uto revesavam-se, para o cuidado com as 
crianças. Um dia Hide deixava as três crianças com a tia; no ou
tro, era Hide quem cuidava das seis crianças. Foi a maneira que 
as duas mães encontraram, para continuar o trabalho na lavoura 
e não deixar os seus filhos desamparados. 

O Ano Novo de 1926, como de costume, foi co
memorado com muita alegria pelos colonos japoneses. Foi um 
ano de muitas mudanças para a família de Tetsuo, para o Brasil e 
também para o Japão. 

No outono de 1926, Tetsuo recebera um convite 
do seu amigo Akira, que estava trabalhando em Santos. Ele havia 
arrendado um amplo terreno e nele construiu um chalé, no qual 
morava com a família e fez uma grande horta, onde plantava ver
duras e legumes. Dizia ele, que poderiam trabalhar juntos, com
partilharem a casa, até Tetsuo se estabelecer e conseguir também 
arrendar o seu terreno. 

Tetsuo lera a carta do amigo diversas vezes, entre
gando-a, em seguida, para Hide. Ele pensara muito sobre a propos
ta. Lembrou-se das sábias palavras de sua mãe, quando, em Okinawa 
tomou a decisão de vir para o Brasil: "Meu filho, as decisões que 
tomamos em nossas vidas são muito importantes. Elas abrem cami
nhos para o futuro e para uma nova vida". Lembrou também que 
sua mãe explicara o valor da escolha do Michi (Caminho). 

Assim, animado, disse a mulher: "Creio que che
gou o momento de decidirmos, Hide. Nossos filhos em breve te
rão necessidade de freqüentar a escola. Acho que teremos muito 
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trabalho pela frente; no entanto, precisamos partir para a cidade, 
pois aqui não teremos futuro. Possuímos a economia desses oito 
anos de trabalho na lavoura; acho que vai ser suficiente para a 
compra das passagens e as despesas da família por alguns meses 
apenas. O que você acha, Hide?" 

Hide respondeu-lhe: "Estarei sempre ao seu lado, Tetsuo. Acho 
que devemos aceitar o convite de Akirasan. Precisamos pensar no 
futuro de nossos filhos". 

"Então está decidido, Hide, o mês que vem começará a colheita 
do café. Vamos embora após o acerto de contas", proferiu Tetsuo. 

Tetsuo e Hide comunicaram aos tios a decisão, con-
vidando-os para partirem juntos com eles. Porém, tio Yoki e tia 
Uto, embora concordassem com a decisão dos sobrinhos, não qui
seram se arriscar. 

Hide pediu ao marido que se informasse com 
Akirasan, sobre o paradeiro de seu irmão Yogu, que trabalhava 
em Santos como estivador nas Docas. Desde que o irmão emigrou 
para o Brasil, Hide não tivera mais notícias dele. Tetsuo escreveu 
para o amigo aceitando e agradecendo o convite, informando-o 
de que iriam após o acerto de contas. Mencionou, ainda, sobre o 
pedido de sua mulher. Escreveu também para seus pais, relatan-
do-lhes sobre a sua decisão. 

Quando Tetsuo deu a notícia ao administrador, 
este lhe respondeu: "José, vamos sentir muito a sua falta. Você e 
seu tio são os mais antigos e os melhores trabalhadores da fazen
da. Admiro- o muito, rapaz. Acho que você está certo". Disse ain
da a Tetsuo, que o cocheiro da fazenda poderia levá-los à estação. 
Tetsuo agradeceu a bondade do Senhor Joaquim. 

Hide chorou de alegria ao receber carta de seu 
irmão. O amigo Akira conseguira localizá-lo. Yogu dizia à irmã 
que estava muito feliz pela decisão do casal, de virem para San
tos. Ele ainda se ofereceu para buscá-los, na estação de Orlândia, 
a fim de ajudá-los com a bagagem. Pediu que escrevesse para ele, 
informando a data da viagem. 
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Tetsuo e Hide trabalharam arduamente nos últi
mos meses na lavoura cafeeira. A receita foi melhor do que no ano 
anterior. Tio Yoki disse ao sobrinho que vendesse a sua parte da 
criação. Tetsuo vendeu os porcos e galinhas, mas não teve cora
gem de desfazer-se das cabras que forneceram leite aos seus fi
lhos; assim, deixou-as para o tio. Hide sentiu muito em deixar o 
ofuro, comentando com tia Uto: "Deixo para a tia o presente mais 
lindo que ganhei na minha vida". 

No final de setembro de 1926, Hide percebeu que 
estava grávida. Deu a notícia para tia Uto, mas pediu-lhe que não 
contasse para Tetsuo, pois a viagem para Santos estava marcada 
e ela não queria que o marido ficasse preocupado. Tia Uto achou 
que Tetsuo deveria ser informado, pois a viagem seria longa, e ela 
deveria tomar cuidado. 

Hide não imaginava que Tetsuo fosse ficar tão fe
liz. Sorrindo, disse a mulher: "Que bom! Então, em breve teremos 
um  santista". 

No domingo que antecedeu a partida da família 
de Tetsuo, os colonos japoneses fizeram um almoço de despedida. 
Tetsuo e Hide eram pessoas muito queridas. Mais tarde vieram os 
brasileiros, os italianos, o administrador e até mesmo o fazendei
ro. Tetsuo ficou emocionado, pois em outras festas eles não com
pareciam. Hide havia escrito ao irmão Yogu, informando-lhe a 
data da partida da fazenda. 

Estava amanhecendo, naquele dia de outubro de 
1926, quando a família de Tetsuo Yamauchi deixou a fazenda 
"Agudos", na carroça cedida pela fazenda. Não havia tocado ain
da o sinal das seis horas. Tetsuo observava os tios e os companhei
ros, prontos para o trabalho, acenando com seus lenços brancos, 
até se perderem de vista. Ele revia o cafezal, lembrando que qua
se nove anos atrás chegara aí, sem nenhuma experiência, mas com 
muita esperança. E agora partia com mulher e três filhos, em bus
ca de novos caminhos e uma enorme vontade de vencer. 
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Hide sentira enjôos durante o trajeto; a cada sola
vanco, colocava o lenço na boca, respirava fundo e engolia a sali
va; em seguida, cheirava o limão que trouxera em sua bolsa. Era 
uma simpatia, que aprendera na colônia. Olhava ao seu redor e 
recordava o dia em que chegou àquela fazenda. Um sorriso se 
esboçou em seus lábios ao lembrar como se sentira feliz naquele 
dia, sendo conduzida por seu amado, imaginando ser uma prin
cesa. Era uma jovem sonhadora. Haviam- se passado somente cin
co anos, e já se tornara mãe de três filhos e carregava mais um em 
seu ventre. Sorriu novamente e pensou: "Sou feliz, isso é mais 
importante". 

O sol já havia surgido, quando a carroça chegou 
à estação de Orlândia. Tetsuo e Hide transportavam três malas 
com roupas, dois futons e um cobertor; levavam também um 
amarrado, contendo panelas e outros objetos e uma pequena sa
cola com chá e o lanche, preparado pela tia Uto. O restante de 
seus pertences foram doados ao pessoal da fazenda. As crianças 
dormiram durante todo o percurso até a estação. Hide avistou um 
japonês alto, encostado na mureta da estação. Imaginou que fosse 
o seu irmão. Quando a carroça estacionou, o homem se aproxi
mou. Então, Hide, finalmente, reconheceu o seu querido irmão; 
entregou Kincas, que dormia em seu colo, ao marido, correu ao 
encontro de Yogu e se abraçaram fortemente. 

97 



A Chegada da Família de Tetsuo 
Yamauchi a Santos 

Na viagem a São Paulo, as crianças se acomoda
ram nos bancos e os pais puderam descansar. Hide ofereceu san
duíches e chá para todos, servindo-se depois. Em seguida, ama-
mentou Kincas; embora grávida, ela ainda possuía leite. O trem 
chegou a São Paulo no final da tarde. Logo a seguir, embarcaram 
em outro trem, rumo a Santos. Hide estava muito grata a seu ir
mão, pois sem a ajuda dele não poderiam trazer os pertences in
dispensáveis para recomeçar a vida na cidade, como também, se
ria difícil se locomover em São Paulo, com três crianças pequenas 
e as bagagens. 

Já era noite quando o trem chegou a Santos. Na 
estação, Akirasan os esperava. Tetsuo respirou aliviado ao vê-lo. 
O irmão de Hide ficou na cidade, de onde iria de bonde para casa, 
pois trabalharia bem cedo no dia seguinte. Novamente numa car
roça, agora conduzida pelo amigo, passaram pelo centro da cida
de, por ruas e avenidas, até chegarem ao bairro da Ponta da Praia, 
onde vivia a família de Akirasan. 

Akirasan morava na Avenida Rei Alberto, onde ha
via arrendado um terreno com um chalé de dois quartos, sala, cozi
nha, uma área de serviço, um banheiro, um galinheiro e um grande 
espaço, nos fundos, onde mantinha uma pequena chácara. 
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A família de Tetsuo foi bem recebida pela senhora 
Sadako, mulher de Akirasan, que ofereceu uma sopa quentinha à 
família. As duas mulheres já se conheciam da colônia e ficaram 
muito felizes ao se reencontrarem. Akira e Sadako também tinham 
três filhos: um menino e duas meninas. 

A família foi acomodada num quarto, onde havia 
somente uma cama de casal. O que mais agradou ao casal foi a 
existência de luz elétrica. Hide colocou as crianças na cama e após 
se banhar, deitou-se ao lado delas. Seu marido já dormia sobre 
um futon. 

Akira tinha dito para Tetsuo que acordava todas 
as manhãs às quatro horas e ia ao Mercado Municipal de Santos 
vender as verduras e legumes da sua horta. Tetsuo disse ao amigo 
que iria com ele e que gostaria de começar a trabalhar logo. Pe
diu também a Akira que o chamasse assim que levantasse. 

Estava escuro quando os dois amigos colocaram 
os caixotes de verduras e legumes, contendo alface, chicória, cou-
ve, brócolis, vagem, chuchu, berinjela, abobrinha, batata-doce, 
abóbora, tomate, salsinha, e cebolinha na carroça. Enquanto diri
gia, Akira contava a Tetsuo a sua rotina de trabalho. Disse ainda 
para o amigo ficar tranqüilo; ele e a família poderiam ficar em 
sua casa até que conseguisse arrendar um terreno e iniciar a sua 
plantação. Disse também que havia espaço no terreno para o amigo 
plantar algumas verduras. Assim que as colhessem, ele as vende
ria no mercado. 

Tetsuo achou a idéia de Akira excelente. Agrade
ceu ao amigo, pedindo a ele que indicasse onde comprar as se
mentes e o material de trabalho. Chegando ao mercado, ajudou-o 
a descarregar os caixotes. Akira fornecia diretamente para alguns 
comerciantes do Mercado de Santos, recebendo o pagamento se
manalmente. Em seguida, Akira acompanhou o amigo, que esta
va muito ansioso, para comprar sementes e ferramentas. 

Tetsuo comprou sementes de alface, chicória, sal
sa, cebolinha, couve, tomate, duas enxadas e uma pá. Disse para 

99 



o amigo: "Hoje mesmo vou plantar, Akirasan; domoo arigatoo. 
Jamais esquecerei o que você está fazendo pela minha família". 

Quando Hide se levantou, não viu seu marido; 
foi à cozinha e encontrou a anfitriã, que já havia feito café e colo
cado leite e pães sobre a mesa. Hide perguntou à amiga se havia 
visto o marido. Sadako respondeu-lhe: "Akira e Tetsuo saíram de 
madrugada. Eles foram ao mercado vender verduras e legumes". 
Após o café, as duas mulheres continuaram a conversar, enquan
to preparavam o almoço. Assim que as crianças se levantaram, 
Hide serviu-lhes leite com pão e manteiga, e, para Tochio, ofere
ceu chá, temendo que o leite de vaca causasse alergia no menino.  
Sadako sabia do problema alérgico do garoto e comentou que não 
sabia onde encontrar o leite de cabra. 

As crianças brincavam no quintal no momento 
em que a carroça chegou. Tetsuo foi o primeiro a descer, e foi cor
rendo mostrar a Hide as sementes que comprara, dizendo que já 
iria plantá-las. Sadakosan comentou: "Vamos almoçar primeiro. 
Vocês devem estar famintos, não"? "Sim, estamos com muita fome, 
não é Tetsuo? Depois do almoço você começa o seu trabalho", dis
se Akira. Todos riram e almoçaram animados, com o entusiasmo 
de Tetsuo. 

Após o almoço, Akira costumava descansar um 
pouco. Depois ia cuidar da sua horta e com a ajuda da mulher 
colhiam as verduras e legumes, colocando-os em caixotes, e dei
xava-os prontos para o dia seguinte. Akira era uma pessoa calada, 
mas a presença do amigo deixou-o muito feliz. Ele foi mostrar a 
Tetsuo, onde ele poderia fazer a semeadura. O casal iniciou ime
diatamente o trabalho. Primeiro Tetsuo e Hide efetuaram a 
capinação; depois deixaram a terra bem fofa e fizeram os cantei
ros, cada um para cada tipo de semente. Finalmente realizaram a 
semeadura e depois a rega. Quando terminaram, o sol já havia se 
posto; no entanto, a alegria permanecia nas faces do jovem casal. 

Tetsuo levantava diariamente às quatro horas, aju
dava o amigo no carregamento e descarga das mercadorias, ob-
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servando bem os detalhes das vendas, no mercado municipal. No 
período da tarde, regava a sua plantação, que estava crescendo 
viçosamente, auxiliava Akira nos cuidados de sua horta, no 
colhimento das verduras e legumes e no encaixotamento deles. 
Comprou três galinhas, para iniciar a criação, colaborando assim 
com o sustento das famílias. 

Certo dia, Tochio tomou leite de vaca sem que a 
mãe percebesse. Quando ela ofereceu a ele o chá que acabara de 
preparar, o menino disse-lhe que já havia tomado leite. Hide ficou 
muito preocupada, porém o filho não apresentou nenhuma rea
ção alérgica. Finalmente estava curado. 

Nos domingos de sol, Tetsuo levava a mulher e as 
crianças para passearem. Andavam até a beira do mar e ficavam 
observando os navios que chegavam e partiam de Santos. Outras 
vezes, caminhavam até a praia do Boqueirão e do Gonzaga. Acha
vam muito bonitas as praias de Santos. O pai entrava com as cri
anças no mar, enquanto Hide ficava sentada na areia. Depois fa
ziam o lanche e retornavam de bonde, que os deixava na Ponta 
da Praia. Este era o passeio preferido das crianças. 

No plano político, o Presidente Washington Luís 
tomou posse, em 15 de novembro de 1926, encerrando o período 
da República Velha. Embora tenha nascido no Rio de Janeiro, era 
político paulista. Ele foi o escolhido pela política do café-com-leite 
para suceder Artur Bernardes. 

A administração do governo de Washington Luís 
foi motivada pela construção de estradas e reformulação das fi
nanças nacionais. Duas grandes rodovias foram iniciadas no seu 
governo: a Rio - São Paulo e Rio - Petrópolis, as quais justificariam 
o slogan de Washington Luís: "Governar é abrir estradas". 

A sucessão de Washington Luís foi das mais agi
tadas: os candidatos do governo, Júlio Prestes e Vital Soares, ven
ceram os oposicionistas Getúlio Vargas e João Pessoa; no entanto, 
não tomaram posse, pois, antes do término do mandato de 
Washington Luís, iniciou-se a chamada Revolução de 30, liderada 
por Getúlio Vargas. 
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Por ocasião das festividades de Natal e Ano Novo, 
o centro comercial e algumas residências ficavam enfeitados com 
adornos natalinos. Tetsuo e Hide assistiram, pela primeira vez, a 
essa comemoração cristã. Tiveram conhecimento, também, do 
costume de dar presentes na Noite de Natal e do significado de 
Papai Noel para as crianças. 

No Japão, no dia 25 de dezembro de 1926, mor
ria o Imperador Yoshihito, encerrando-se a Era Taisho. Outro pe
ríodo iniciou-se, com a subida ao trono do Imperador Hiroito, o 
Período Showa ("Luz e Harmonia"), que foi o mais longo da 
História do Japão. 

O Imperador Showa governou um país que pas
sou por momentos difíceis: 

- a queda da Bolsa de Nova York em 1929, que afetou demasiada
mente a economia japonesa, gerando o desemprego; afetando tam
bém a zona rural, onde o preço dos produtos agrícolas atingiu o 
ponto crítico. 

- a Segunda Guerra Mundial, assistindo à derrota do Japão, aos 
horrores da bomba atômica, seguida de um intenso trabalho para 
a recuperação do país. 

No dia 31 de dezembro, a rotina de trabalho foi 
normal; porém, o dia 1º de janeiro foi feriado. Desse modo, Tetsuo 
e Akira ajudaram suas mulheres na preparação do gochisoo. Não 
teve a festança do oshoogatsu da colônia, no entanto, a entrada 
do Ano Novo de 1927 foi de muita alegria, paz e esperança para 
as duas famílias. Fogos de artifícios eram lançados no céu, anun
ciando o Ano Novo e o pessoal da vizinhança cantava e dançava. 

Tetsuo e Hide colheram as primeiras verduras da 
sua horta: salsa, cebolinha, algumas alfaces e chicórias. Fizeram 
amarrados de salsinha e cebolinha e colocaram-nos, juntamente 
com as verduras, num único caixote. No dia seguinte, Tetsuo rea
lizou a sua primeira venda no Mercado Municipal de Santos, jun
tamente com Akira. Naquele mesmo dia, ele comprou mais se
mentes e plantou-as, com a ajuda da mulher. A família passou por 
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momentos difíceis, mas a perseverança e a vontade de trabalhar 
foram constantes na vida do casal. 

No dia 3 de maio de 1927, nasceu na casa de 
Akirasan, no bairro da Ponta da Praia, o quarto filho de Tetsuo e 
Hide. O terceiro filho homem, que recebeu o nome japonês de 
Bihan, e o brasileiro de José. A amiga Sadako fez o parto de Hide, 
que estava muito tranqüila e feliz. Akira deu um berço de presen
te para o bebê. 

A horta de Tetsuo prosperava. Ele já colhia toma
tes, acelga, alface, chicória, couve, salsinha, cebolinha, coentro, 
manjericão e hortelã. Esses temperos eram muito procurados pe
los santistas. Tetsuo, porém, mantinha um sonho: encontrar um 
terreno, como o do seu amigo e construir sua chácara. Todos os 
dias, após o almoço, ele caminhava pelos arredores do bairro, vi
sando a encontrar algo. 

No início do mês de janeiro de 1928, Tetsuo final
mente encontrou um bom terreno, na Rua Minas Gerais, no bair
ro do Boqueirão de Santos. Ele foi com Akira ver o terreno, pedin
do a opinião dele. O amigo achou que, embora existisse um mata
gal no terreno, seria um ótimo negócio. 

Deste modo, Tetsuo arrendou o terreno, que pos
suía um pequeno chalé contendo um quarto, uma sala, uma cozi
nha, uma pequena área, onde havia um tanque, e como de costu
me, uma "casinha", onde funcionava o gabinete sanitário. Akira 
foi o fiador. Tetsuo e Hide vibraram de felicidade; só lamentaram 
o terreno estar distante da casa de Akirasan. 

Tetsuo comprou uma carroça, um jumento, um 
carrinho de mão, uma pá e ia diariamente fazer a capinação do 
terreno. Antes, porém, ajudava o amigo a efetuar o carregamento 
das mercadorias; em seguida, colocava os seus caixotes de verdu
ras na sua carroça e ia vendê-las no mercado. Após, vinha direto 
pela Avenida Conselheiro Nébias e entrava na Rua Minas Gerais. 
Trazia marmita e água e ficava trabalhando o dia inteiro. Havia 
muito mato no terreno; Tetsuo separava os gravetos, que poderi-
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am ser úteis, deixando-os para secarem. Ele estava ansioso para 
fazer os canteiros e iniciar a sua chácara. Mas percebeu que, por 
segurança, precisaria aumentar a altura do muro, antes de iniciar 
sua plantação. Então, comprou tijolos, areia, cimento, pá e ma
deira para o portão, que necessitou ser ampliado, para a entrada 
da carroça. 

Pela primeira vez Tetsuo exerceu a tarefa de pe
dreiro. No entanto, achava que se dava melhor como lavrador. 
Gostava de lidar com a terra, plantar, acompanhar a germinação 
e o crescimento da lavoura. 

Hide cuidava das quatro crianças, ajudava Sadako 
nas tarefas domésticas, e, à tarde, cuidava da sua horta e colhia as 
verduras. Fazia os amarrados de salsinha, cebolinha, coentro, nor
teia e manjericão para serem vendidos no dia seguinte. 

Depois do término da limpeza do terreno, Tetsuo 
comprou sementes de todas as espécies, terra e adubo. Naquele 
sábado de verão, tratou a terra, e, finalmente, fez os canteiros, 
deixando a semeadura para o dia seguinte. No domingo, trouxe 
Hide e os filhos, dizendo para eles: "Vamos todos juntos fazer a 
primeira semeadura da nossa pequena lavoura". E assim teve iní
cio o primeiro empreendimento da família. No dia seguinte cho
veu. Tetsuo disse à sua família: "Deus está abençoando o nosso 
trabalho. Não precisamos ir lá para regar a nossa plantação. Va
mos agradecer". 

Hide ajudou o marido a executar a limpeza da 
casa. Enquanto a mulher varria os cômodos, Tetsuo ajeitava o 
fogão de barro. Ele contratou um eletricista para executar as ins
talações elétricas; pois disso não entendia. Depois, pintaram a casa 
de verde, para combinar com o verde que brotaria e cresceria em 
sua chácara; também a cor da bandeira brasileira e a cor que sim
boliza a esperança. Compraram 2 colchões de casal, 1 mesa usa
da e madeiras para a confecção de 2 bancos. Adquiriram ainda 
pratos, canecas, talheres e 2 bacias grandes de alumínio para se 
banharem. Compraram somente o necessário para dormirem, fa-
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zerem as refeições e a higiene, pois Tetsuo gastara quase toda a 
economia juntada em mais de dez anos de trabalho. Mas valera a 
pena. Estava feliz por proporcionar a sua família, uma casa e, 
além disso, realizar o seu sonho de possuir uma chácara. 

Foi num sábado à tarde, no mês de março de 1928, 
que Tetsuo e sua família deixaram a casa de Akira e Sadako. O 
casal agradeceu aos amigos, dizendo ainda que jamais esqueceria 
a bondade e a solidariedade deles. Tetsuo disse também: "Espera
mos por vocês, para almoçarem conosco amanhã. Domoo 
arigatoo gozaimashita. Ashita made". (Muito obrigado. Até 
amanhã). E a família partiu, na carroça, que levava ainda, duas 
malas de roupas, algumas trouxas, contendo roupas de cama, to
alhas e cobertores. Tetsuo voltaria mais tarde, para buscar outra 
mala, o berço do Zezinho e as quatro caixas de verduras, as quais 
venderia no dia seguinte, no mercado. Na horta ainda havia ver
duras. Akira disse para Tetsuo continuar vendendo-as, pois per
tencia a ele. 

Tetsuo foi manobrando a carroça, que alcançou a 
praia, até entrar na Avenida Conselheiro Nébias, e, finalmente, 
adentrar na Rua Minas Gerais. Essa avenida era uma das princi
pais e mais compridas de Santos, iniciando no centro da cidade e 
terminando na praia do Boqueirão. 

Finalmente chegaram à nova casa. As três crian
ças saltaram da carroça e entraram correndo. Tetsuo ajudou Hide, 
que trazia no colo, o Zezinho, de apenas dez meses. Descarregou 
a bagagem e voltou à casa de Akira, para pegar as malas e os 
caixotes de verduras. 

Hide preparou o jantar e deu banho nas crianças. 
Quando Tetsuo chegou, jantaram na cozinha, sentados nos caixo
tes que Tetsuo havia emprestado de Akira. A família estava ani
mada e feliz! Hide cantava e Tetsuo assobiava, enquanto forra
vam com jornal o espaço onde colocaram os dois colchões, unin-
do-os, para acomodarem o casal e as quatro crianças. 
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No domingo, Tetsuo levantou cedo, colocou na 
carroça as três caixas de verduras e uma de tomate, e foi ao mer
cado municipal vendê-las. Em seguida, comprou peixes, cervejas 
e refrigerantes; conseguiu alguns caixotes e voltou para casa. Hide 
estava preparando o molho de macarrão, que aprendera com as 
italianas da colônia. Ela disse ao marido que o seu irmão viera 
visitá-los, e ela convidou-o para o almoço, e que ele fora buscar a 
mulher e a filha. Tetsuo aprovou a idéia e foi colocar as bebidas no 
tanque, com água, para resfriá-las; limpou as pescadas e sardi
nhas e temperou-as com sal e limão. Quando Akirasan chegou 
com sua família, Hide começou a fritar os peixes e colocou o ma
carrão para cozinhar. Sadako trazia um bolo de fubá, e Akira, um 
cacho de bananas. Logo depois, chegaram Yogu, a mulher e uma 
linda menina, chamada Miyoko. As crianças foram brincar no 
quintal, com exceção do Zezinho que dormia tranqüilamente no 
seu bercinho; Tetsuo serviu cerveja para o amigo e para o cunha
do; Hide colocou na mesa as sardinhas que acabara de fritar, e as 
mulheres ficaram conversando, enquanto terminavam de fritar 
as pescadinhas. Depois chamaram as crianças para almoçar. To
dos aprovaram a deliciosa macarronada de Hide e os peixes fritos 
na hora. 

Os homens ficaram conversando a tarde toda. 
Eles demonstraram a alegria de viver numa cidade tão bonita 
como Santos. Então, eles fizeram um pacto: "de permanecerem 
sempre unidos". Naquela mesma tarde, depois que as visitas se 
foram, Tetsuo escreveu para seus pais e para tio Yoki, relatando as 
novidades. 

No dia seguinte, Tetsuo foi ao correio, no centro 
da cidade, postar as cartas; comprou madeiras para construir um 
galinheiro e foi à casa de Akira colher as verduras. Ainda havia 
verduras para a venda de um mês. 

Tetsuo construiu um galinheiro e comprou algu
mas galinhas para começar a sua criação. No mercado munici
pal, os mantimentos eram encontrados com mais facilidade e eram 
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bem mais baratos do que na colônia. Pensara em criar galinhas, a 
fim de obter ovos, para o alimento da família. 

Moravam perto da praia do Boqueirão. Aos do
mingos, Tetsuo e Hide levavam as crianças à praia. Andavam até 
a praia do Gonzaga, e na volta, entravam no mar. Nos dias de 
muito calor preferiam ir à tarde, ficando até o sol se pôr. Acha
vam maravilhoso o espetáculo do pôr-do-sol em Santos! 

O casal gostava de contemplar essa magnífica 
obra da natureza, e permanecia por muito tempo apreciando no 
céu, a intensa tonalidade vermelha alaranjada. 

Outro passeio que o casal e as crianças adoravam 
era o de bonde, pela orla da praia. Assim, Tetsuo e sua família 
caminhavam de sua casa até a Avenida Bartolomeu de Gusmão, 
pegavam o bonde de número 13 que fazia o itinerário da Ponta 
da Praia a São Vicente, percorrendo as praias do Boqueirão, 
Gonzaga e José Menino, em Santos. Depois entrava em São 
Vicente, pela praia do Itararé, de onde se via a Ilha Porchat. Des
ciam na praia do Gonzaguinha, caminhavam até a Ponte Pênsil e 
na volta paravam na Biquinha. Lá tomavam água fresquinha, e 
Tetsuo ainda enchia um garrafão para levar para casa. Descansa
vam um pouco na Praça 22 de Janeiro, onde havia árvores 
frondosas, e tomavam o lanche que Hide trazia; Tetsuo comprava 
milho cozido e cocadas para as crianças. Em seguida, retornavam 
pela praia até a esquina da Rua Frei Gaspar, onde esperavam o 
bonde 13 para voltarem a Santos. Deste modo, passavam um do
mingo maravilhoso! 

A pequena lavoura finalmente estava viçosa e 
pronta para a colheita. Tetsuo e Hide chamaram os filhos e de 
mãos dadas e depois erguendo os braços gritaram: "Banzai! 
Arigatoo, okagesamade" (Salve! Obrigado, Graças a Deus). Em 
seguida, pediu aos filhos que ajudassem a colher as primeiras ver
duras. Depois, animadamente, o casal colheu alface, chicória, cou-
ve, espinafre, cebolinha, salsinha, coentro, hortelã e manjericão. 
Breve colheriam tomates, vagens, jilós, brócolis, cenouras, nabos, 
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abobrinhas, repolhos, batata-doce, abóbora e chuchu. Teriam 
muito trabalho pela frente. Tetsuo e Hide passaram a tarde amar
rando os ramos de salsinha, cebolinha, coentro, hortelã e manjeri-
cão e armazenando as verduras em todos os caixotes disponíveis. 

Durante o jantar, Hide pediu ao marido que com
prasse para ela uma cesta grande e arrumasse mais caixotes. 

Na madrugada do dia seguinte, Tetsuo colocou 
os caixotes na carroça e saiu entusiasmado, para realizar a pri
meira venda da sua pequena lavoura. Encontrou Akira, que tam
bém ficou feliz, vendo a alegria do amigo. Tetsuo pediu um adi
antamento para os fornecedores; depois, comprou a cesta para 
sua mulher e mais sementes, e ainda conseguiu arrumar outros 
caixotes, retornando em seguida para casa. Após o almoço, o ca
sal colheu mais verduras e armazenou-as nos caixotes. 

No dia seguinte, assim que o dia clareou, Hide 
colheu algumas verduras; fez uns pequenos amarrados de salsinha 
com cebolinha; amamentou o Zezinho; serviu o café da manhã 
para as crianças, e pediu para Tochio cuidar dos irmãos, pois pre
cisava vender as verduras; disse ainda, para o seu primogênito 
que, se demorasse, estaria na padaria da esquina. Hide havia ob
servado, quando foi comprar pães, que algumas mulheres comen
tavam que ainda precisavam passar no açougue e na quitanda. Aí 
teve a idéia: ficaria algum tempo na esquina, ou percorreria o 
quarteirão oferecendo nas residências, e, finalmente, compraria 
pães e ofereceria ao comerciante as suas verduras. Assim, Hide, 
conseguiu vender algumas hortaliças, na esquina; algumas mu
lheres admiravam as alfaces, mas diziam que não tinham dinhei
ro, no momento. Hide, sempre sorrindo e agradecendo, dizia que 
estaria na esquina da padaria todos os dias. Depois, ela caminhou 
pelo quarteirão; bateu palmas em algumas casas, e, enrolando o 
Português, dizia que aquelas eram as primeiras verduras de sua 
horta, dava o seu endereço, caso a "freguesa" precisasse, estaria 
sempre em casa. Em seguida, entrou na padaria e ofereceu as 
hortaliças para o proprietário. O Sr. Manuel, que a conhecia, ob
servando as verduras tão fresquinhas comprou algumas. Hide, 
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sorridente, agradeceu, deu a ele o seu endereço, dizendo que em bre
ve sua chácara teria tomates e outros legumes também. Ela não ven
dera todas as verduras, porém, conseguira dinheiro à vista. 

Quando Hide voltou para casa, Tetsuo já havia 
chegado e estava aflito com a sua demora. Perguntou-lhe: "aonde 
foi, mulher?" E ela, sorrindo, mostrou o dinheiro e a cesta, dizen
do: "Vendi quase tudo, amanhã poderei vender mais." Tetsuo, 
bravo, contestou: "Mas como você teve coragem de deixar as cri
anças sozinhas?" E ela, séria, argumentou: "Não as deixei sozi
nhas"; e, olhando para Tochio, respondeu: "Onissan ficou cui
dando delas". Hide, antes de ouvir qualquer outro rebate, disse 
ao marido que o almoço logo estaria pronto e foi para a cozinha. 
Tetsuo ficou parado, observando sua mulher; e então, caminhan
do para a cozinha, comentou em tom mais afetuoso: "Pensei que 
a cesta fosse para você transportar as verduras para casa". Hide, 
respondeu-lhe: "Também servirá. Vamos combinar o seguinte: 
amanhã sairei depois que você voltar do mercado, está bem, as
sim?" 

No dia seguinte, Hide preparou o almoço e espe
rou a chegada do marido, para sair com a sua cesta de verduras. 
Ficou por um longo tempo na esquina da padar ia . Mais 
descontraída, já pronunciava, com sotaque japonês: "Bom dia, 
senihora, berudura furesquinha, oji tem". Conseguira vender 
mais que no dia anterior, talvez por ser quase a hora do almoço. 
Depois, caminhou até a Av. Conselheiro Nébias e seguiu em dire
ção à praia. Encontrou uma pensão; entrou e foi oferecer as horta
liças. Lá vendeu alfaces, chicória, espinafre, salsinha e cebolinha, 
e ainda, aceitou encomenda para o dia seguinte. Na volta, passou 
na padaria, comprou pães e vendeu alfaces para o Sr. Manuel. 

Hide retornou para casa feliz e com a cesta quase 
vazia. Pensou: "vou descobrir mais pensões e restaurantes". 

Tetsuo fez dois bancos de madeira para a sala de 
sua casa. Desse modo, a família se acomodou mais confortavel-
mente para fazer as refeições e receber visitas. 
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Depois de algum tempo, a pequena lavoura de 
Tetsuo e Hide já produzia tomate, brócolis, vagem, jiló, abobri-
nha, cenoura e outros legumes, além das hortaliças. A produção 
de ovos aumentou e Tetsuo já pensava em aumentar a criação, 
para vender, inclusive, ovos no mercado. Hide já tinha uma fre
guesia certa e algumas pessoas da vizinhança vinham comprar 
em sua casa, ficando encantadas com a plantação. Além das ver
duras e legumes, levavam também ovos fresquinhos. Desse modo, 
Hide não saiu mais para vender na rua. Excepcionalmente para 
entregar as encomendas das pensões e da clientela fixa, ela saía 
com sua cesta de verduras e legumes, após a chegada do marido. 

No início do inverno, Tetsuo executou 2 apoios de 
madeira para servirem de camas, onde foram colocados os dois 
colchões, pois as noites eram úmidas, e as crianças ficavam resfri-
adas facilmente. 

No novo lar, Hide engravidou novamente. Quan
do ela contou ao marido, ele disse sorrindo: "Nossa lavoura está 
progredindo e nossa família também, mamãe; tome cuidado, não 
deve carregar peso. Eu entregarei as encomendas a partir de ama
nhã". Hide respondeu: "Está bem, papai". 

Sadako também estava grávida. Ela dissera a Hide 
que o seu bebê deveria nascer no final do ano. Hide respondeu-
lhe: "o meu bebê deve nascer em abril do ano que vem". Naquela 
época, as mulheres da classe pobre ou média não costumavam 
fazer acompanhamento médico durante a gravidez, pois as con
sultas eram muito dispendiosas; elas iam ao médico somente em 
caso de doença. Também desconheciam o sexo do neném antes do 
seu nascimento, pois não existia ainda a ultra-sonografia. Assim, 
as gestantes não sabiam exatamente quando iriam nascer os seus 
bebês, como também não conheciam o sexo deles antes do parto. 

Hide disse para Sadako que gostaria de ajudá-la 
no seu parto. Falou ainda para a amiga que ficasse tranqüila, pois 
poderia ir diariamente a sua casa, depois que o marido chegasse 
do mercado, para preparar a refeição da família e ajudá-la nos 
cuidados da casa. 
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A descoberta da Penicilina 

Em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming des
cobriu que uma substância existente em certo fungo ti
nha a propriedade de matar microrganismos causadores 
de doenças infecciosas. 
Denominou a substância de penicilina, mas teve de aban
donar suas pesquisas, por não conseguir produzi-la em 
quantidade suficiente para realizar testes clínicos. 
(Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi - História Série Brasil-
pág.430) 

O Ano Novo de 1929 foi comemorado na casa dos 
Yamauchi. A filha de Sadako nasceu com a ajuda de Hide, antes 
do Natal. Comemoraram, desse modo, o nascimento do bebê, o 
25º aniversário de Tetsuo e o Ano Novo. Hide convidou também a 
família de seu irmão. 

No dia 26 de março de 1929, nasceu em Santos, 
no bairro do Boqueirão o quinto filho de Hide e Tetsuo, com a 
ajuda de Sadako. O menino recebeu o nome japonês de Nabuo, e 
o nome brasileiro de Mario. Hide descansou por alguns dias. Akira 
trazia Sadako e a filhinha todos os dias, deixando-as por algumas 
horas, e vindo buscá-las mais tarde. Depois de uma semana, Hide 
disse a amiga que estava bem, que não se preocupasse com ela, 
pois Tetsuo lavaria as roupas e ela poderia fazer as refeições. 

Depois de um mês, Hide recomeçou o trabalho 
na chácara. Ajudava o marido na colheita das verduras e legu
mes. Enquanto o bebê dormia, deixava-o sob os cuidados do 
primogênito, pedindo a Ada que a chamasse assim que o bebê 
acordasse. Então, ela colocava o filhinho nas costas, amarrando-o 
com obi, e caminhava para a plantação, balançando o seu corpo, 
para o neném não chorar. 

A produção da pequena lavoura progredira bas
tante. Agora, havia também abóbora, batata-doce, nabo, chuchu 
e beterraba. Hide ajudava a fazer o amarrado dos temperos e a 
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acomodação das verduras e legumes, nos caixotes. Tetsuo saía to
das as manhãs com a carroça cheia. Além disso, a clientela das 
pensões e da rua aumentou. 

O sonho do casal era comprar o terreno, e poste
riormente, construir uma boa casa. Para conseguir essa meta, tra
balhavam arduamente. 

No ano de 1929, Mussolini tentando impor o seu 
poder, assinou com o Papa Pio XI o Tratado de Latrão, pelo qual 
reconhecia o Vaticano como um Estado independente, neutro e 
inviolável. Em ressarcimento, obtinha o apoio de parte das autori
dades católicas. Localizado dentro da cidade de Roma, o Estado 
do Vaticano é o menor Estado independente do mundo, e é admi
nistrado pela Igreja Católica. 

Em outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova 
York sofreu um violento colapso financeiro. Milhões de ações que 
haviam sido adquiridas a preços normais, nos anos 1920, na épo
ca da prosperidade dos Estados Unidos, alcançaram uma valori
zação extraordinária. Com o aumento da especulação, as ações 
foram subindo de preço de modo alucinante. Entretanto, no final 
dos anos 1920, o preço das ações já não correspondia à situação 
real das empresas. Mesmo as ações das empresas com estoques 
depreciados, subiram de preço. Contudo, quando uma grande 
empresa faliu, e os investidores, receosos, correram para vender 
as ações, descobriram que possuíam milhões de ações para as quais 
não havia compradores. Os preços das ações começaram a des
pencar. Em 24 de outubro de 1929 iniciou-se a queda, que atingi
ria o auge, nos dias 28 e 29 de outubro: era o crash (quebra) da 
bolsa de Valores de Nova York. Tinha início, desse modo, a Gran
de Depressão de 1929, que permaneceu até 1933. 

A crise propagou-se pela Europa, atingindo tam
bém o Brasil, como tradicional exportador de café. A política de 
valorização do café entrou em colapso, e a situação econômica do 
Brasil tornou-se caótica com a crise mundial de 1929. No Brasil, a 
crise coincidiu com a época de superprodução de café, provocan
do violenta queda no produto. 
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O Natal de 1929 foi comemorado na casa de 
Tetsuo. Hide fez frango assado, mazegohan e guloseimas para as 
crianças. No dia 31 de dezembro, à tarde, Tetsuo levou a família à 
praia. Todos entraram no mar, e permaneceram até o anoitecer, 
pois fazia muito calor. O casal ficava observando uma cena curio
sa: as pessoas entravam no mar vestidas de branco, jogavam flo
res e depois acendiam velas na areia. Posteriormente, souberam 
que se tratava de oferenda a Iemanjá, rainha do mar. 

O Ano Novo de 1930 foi festejado na casa de Akira. 
Comemoravam também o primeiro aniversário de Hanako. Tetsuo 
comprou no Mercado de Santos, um leitãozinho já limpo, tempe
rou-o e assou-o, deixando-o bem tostadinho. Quando chegou à 
casa do amigo, entregou o assado para Sadako, dizendo, orgu
lhosamente: "Eu que preparei; não está bonito"? A amiga respon
deu-lhe: "Sim, está bonito e cheiroso". "Oichi desu ne". "Vamos 
todos à mesa", convidou a anfitriã. Todos festejaram o Ano Novo, 
com muita alegria. 

Certo dia do mês de Janeiro de 1930, Tetsuo rece
beu a visita inesperada do proprietário do terreno. Ele trouxe uma 
triste notícia para a família. O proprietário falou que precisava 
vender o terreno, e veio oferecer primeiramente para Tetsuo. Ele 
contou que era uma das vítimas da crise financeira, causada pela 
queda na Bolsa de Valores de Nova York. Perdera muito dinheiro 
e precisava vender os imóveis que possuía. 

Os Estados Unidos além de exportarem merca
dorias e capitais, eram também um dos principais importadores. 
Durante a Grande Depressão, porém, tanto as exportações quan
to as importações norte-americanas caíram 70%. Os Estados Uni
dos praticamente interromperam as compras de mercadorias, 
como açúcar, cobre, estanho e café, além de suspenderem os em
préstimos externos. Com isso, o Brasil, que na época era um gran
de exportador de café (mais de 60% das nossas exportações) e ti
nha nos Estados Unidos o seu maior comprador, foi duramente 
atingido pela crise. Nossos estoques de café aumentaram e os pre-
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ços caíram violentamente, o que arruinou muitos cafeicultores e 
aumentou muito o desemprego no Brasil. Grandes investidores 
também perderam muito dinheiro. 

Tetsuo e Hide foram surpreendidos com essa tris
te notícia. Estavam tão felizes com a prosperidade da chácara; 
jamais imaginavam que perderiam tudo tão repentinamente. 
Tetsuo disse ao negociante que ele poderia aumentar o aluguel, 
mas que os deixassem ficar mais um pouco, pois a chácara era o 
sustento da família. Disse ainda que estavam juntando dinheiro, 
pois tinham interesse na compra do terreno. Tetsuo perguntou o 
preço da propriedade ao negociante e este mencionou um valor 
muito elevado e que precisava do dinheiro à vista. Tetsuo, infeliz
mente não possuía tanto dinheiro. 

As súplicas do casal foram em vão. O proprietá
rio deu três meses de prazo para Tetsuo entregar o terreno, pois 
estaria anunciando a venda imediatamente. 

Depois que o negociante foi embora, Hide e Tetsuo 
choraram. As crianças assustadas vieram sentar-se no colo dos 
pais. Então, Tetsuo lembrou-se das palavras de sua mãe: "Nos 
momentos mais difíceis de sua vida, tenha fé e ore; Seja sempre 
forte e corajoso, meu filho". Essa lembrança deu-lhe força e espe
rança. 

Tetsuo, olhando para Hide e seus filhos, comen
tou: "Não é motivo para desespero; vamos juntos fazer uma ora
ção". Todos se deram as mãos e rezaram. Em seguida, Tetsuo 
disse: "Vou trabalhar bastante, minha família sempre terá casa 
para morar e nunca passará fome, com a Graças de Deus". E Hide 
falou: "Vou trabalhar ao seu lado, papai; crianças, fiquem tran
qüilas, porque vamos conseguir uma boa casa para todos nós". O 
menino Tochio, de sete anos, a quem os irmãos chamavam de 
nisan, dissera: "Também quero trabalhar papai". E o pai retru
cou: "Meu filho, você já precisa ir à escola; eu iria ver uma perto 
de casa, porém, como teremos que mudar daqui, peço lhe que 
espere a mudança". 
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Naquele mesmo dia, o casal colheu todas as ver
duras e legumes possíveis. Tochio e Ada ajudaram os pais na ela
boração dos amarrados de temperos, bem como na colocação de 
verduras e legumes nos caixotes. Tetsuo disse a Hide que chegaria 
mais tarde, no dia seguinte; ele iria entregar as encomendas após 
as vendas no mercado. Depois iria ao Mercado Municipal de São 
Vicente, oferecer as verduras e legumes. 

Tetsuo encontrou com Akira no mercado e rela
tou ao amigo, a triste notícia. Akira lamentou, porém, animando 
Tetsuo, disse-lhe que, se ele precisasse, seria bem-vindo em sua 
casa. Tetsuo agradeceu respondendo que iria procurar outro ter
reno, ou mesmo uma quitanda. Em último caso, aceitaria o convi
te do amigo. 

O casal não fez mais semeadura. Trabalhava dia
riamente, regando e colhendo a produção. Hide colhia as verdu
ras e Tetsuo desenterrava batatas-doce, abóboras, nabos, cenou
ras, beterrabas, rabanetes. Conseguiu compradores no mercado 
de São Vicente. Às vezes ficava sem o almoço, passando a sandu
íches de mortadela e água. 

Numa de suas vindas a São Vicente, observou vá
rias residências ricas na Avenida Presidente Wilson e Rua Frei 
Gaspar com matos no jardim. Na volta do mercado, parou em 
algumas delas e se ofereceu como jardineiro. Desse modo, Tetsuo 
foi conseguindo serviços, pois a produção de sua chácara estava 
diminuindo. 

Certo dia, quando descia a Rua XV de novembro, 
em São Vicente, a caminho do Mercado Municipal, Tetsuo obser
vou uma placa com os dizeres: "Vende-se". Parou a carroça e foi 
investigar. Era uma quitanda. O proprietário, um senhor portu
guês, estava vendendo o ponto, pois iria morar em São Paulo. O 
imóvel era alugado; nos fundos da quitanda, havia uma moradia 
com um quarto, sala, cozinha e banheiro, área de serviço e um 
grande quintal, com fundos para a outra rua, fechado com um 
alto muro, onde poderia ser colocado um portão, que serviria para 
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entrada da carroça. Tetsuo gostou do imóvel, indagou sobre o pre
ço, as condições, e fez uma proposta dentro de suas possibilida
des. O proprietário aceitou. Então, Tetsuo disse ao quitandeiro que 
havia gostado muito; iria consultar a mulher e voltariam no dia 
seguinte à tarde. 

Tetsuo chegou animado em casa, dizendo à mu
lher: "Encontrei uma boa casa, em São Vicente: uma quitanda, 
com moradia nos fundos; o local é ótimo, perto do centro, da praia 
e da Biquinha. A nossa economia será suficiente para comprar
mos o ponto, e o aluguel está razoável. Levaremos nossas verdu
ras e legumes para vendermos lá. Amanhã à tarde levarei todos 
para ver o imóvel; se você gostar, poderemos comprar o comér
cio". 

No dia seguinte, ao se encontrar com Akira no 
Mercado de Santos, Tetsuo contou-lhe a novidade. Akira pediu 
para o amigo não se precipitar. Sugeriu que Tetsuo fizesse uma 
pesquisa na vizinhança; passasse algum tempo na quitanda, ob
servando o movimento, dizendo ainda, que seria muito impor
tante que examinasse toda a documentação do imóvel, como im
postos e aluguéis pagos. Akira tinha experiência em negócios e se 
ofereceu para acompanhar o amigo após o almoço. Tetsuo con
cordou e agradeceu ao amigo pelo alerta. Quando chegou à casa, 
ele explicou para a mulher os conselhos de Akira. Hide disse então 
ao marido que seria mais prudente irem só os dois. Naquela tar
de, Akira passou na casa do amigo e foram na carroça do Tetsuo 
para São Vicente. Ele estacionou a carreta em frente ao mercado, 
descarregou algumas caixas de legumes para venda, e em segui
da, caminhou com o amigo até a quitanda da rua XV de Novem
bro. 

Enquanto Tetsuo conversava com o proprietário, 
Akira observava o movimento da quitanda. A esposa do quitan
deiro atendia uma freguesa que escolhia tomates, apertando-os; 
observou outra que reclamava da vagem que estava feia. Em se
guida, apareceu outra, perguntando se vendia ovos, à qual a se-
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nhora respondeu negativamente; e, indagando onde poderia 
encontrá-los, a mulher disse com indiferença: "No mercado". 

Tetsuo apresentou Akira ao comerciante, dizendo 
que o mesmo entendia de negócios e gostaria de examinar a do
cumentação do imóvel, bem como os recibos de aluguel e impos
tos. O comerciante convidou-os para irem à sala, onde mostraria 
toda a documentação. Akira e Tetsuo examinaram os documen
tos, percebendo que estavam corretos. O negociante mostrou no
vamente a moradia. Akira sugeriu que Tetsuo conversasse com o 
proprietário do imóvel sobre os reparos e a pintura que a casa 
necessitava, como também sobre o valor do aluguel. O comerci
ante disse que poderia falar com o dono do imóvel. Akira, então, 
sugeriu que marcasse com o proprietário para o dia seguinte à 
tarde, e que ele seria o fiador do amigo. 

Desse modo, na tarde do dia seguinte, Tetsuo le
vou a família para conhecer o imóvel; Akira foi mais tarde. Con
versaram com o proprietário, ficando acertado que o dono do 
imóvel executaria os consertos necessários na moradia e Tetsuo 
faria a pintura da residência e da quitanda, permanecendo o mes
mo valor do aluguel por dois anos. Assim sendo, assinaram o con
trato, e Akira foi o avalista. Tetsuo pagou uma parte ao comerci
ante, ficando o restante para a ocasião da entrega do imóvel, que 
ficou acertado no prazo de uma semana. 

Akira relatou para Tetsuo os fatos que havia ob
servado na quitanda e conversaram sobre o assunto, principal
mente a respeito do grande concorrente, que era o Mercado Mu
nicipal, bem próximo da quitanda. Akira disse ao amigo que no 
comércio o cliente sempre deve sair satisfeito. Ele deveria vender 
ovos e mercadorias sempre fresquinhas, para atrair a clientela, 
observando, continuamente, o preço do concorrente. Tetsuo disse 
ao amigo que poderia comprar verduras e legumes dele diaria
mente e ir ao Mercado de Santos três vezes por semana, para com
prar frutas, batatas, cebolas e ovos. 

Tetsuo escreveu para os pais e tio Yoki, relatando 
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a compra da quitanda, e disse que em breve mudariam para a 
cidade de São Vicente. 

Assim que recebeu o prédio, o proprietário efe
tuou os reparos necessários. Tetsuo ia todos os dias para arruma
ção das prateleiras e em seguida para executar a pintura. Hide 
cuidava da plantação, que se restringia a alguns canteiros de ver
duras, temperos e legumes, os quais o casal pretendia deixar re
servados para vender na quitanda. Mesmo assim, Hide atendia a 
clientela da vizinhança. 

Tetsuo contratou uma pessoa para executar a 
abertura do muro e colocação do portão para a entrada da carro
ça. Quando terminou a pintura do prédio, construiu outro gali
nheiro, com as madeiras que já havia trazido do antigo. Após o 
término das obras, Hide foi com o marido e as crianças fazer a 
limpeza da moradia e da quitanda. Na volta, o casal ainda colheu 
verduras e legumes, colocando-os nos caixotes, separando as en
comendas das pensões; recolheu todos os ovos, acondicionando-
os cuidadosamente num engradado próprio. O casal resolvera fa
zer a mudança no dia seguinte pela manhã, tendo contratado uma 
caminhoneta para fazer o carreto. 

No dia seguinte, Tetsuo levantou-se de madruga
da, colocou os caixotes na carroça e foi ao Mercado de Santos efe
tuar sua última venda. Comprou um saco de batatas e cebolas; 
várias bacias de alumínio; conseguiu algumas caixas de papelão e 
bastante jornal, para serem usados na quitanda. Em seguida, en
tregou as encomendas nas pensões e voltou para casa. 

Quando chegou a casa, Hide já havia preparado 
o almoço e estava arrumando as roupas nas malas. Havia muita 
coisa a transportar: dois colchões, duas camas, um berço, três 
malas, algumas trouxas com roupas, uma mesa, dois bancos de 
madeira, utensílios de cozinha e limpeza, três enxadas, uma pá, 
um carrinho, um monte de lenha e cerca de 30 galinhas, que 
eram a grande preocupação do casal. Quanto às verduras e legu
mes, Tetsuo viria colhê-los até a entrega do imóvel. 
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A caminhoneta chegou às oito horas, como com
binado. O carreteiro foi colocando os móveis, malas, caixas com 
roupas, alimentos, utensílios, ferramentas e demais objetos no car
ro, enquanto Tetsuo amarrava os pés das galinhas, prendendo-os 
bem, para que não fugissem. Tochio ajudava o pai nessa tarefa; 
finalmente conseguiram colocá-las na carroça. 

Hide foi sentada na caminhoneta, com Mário no 
colo e Zezinho ao seu lado. Alípio (Tochio), Ada e Kincas foram 
com o pai na carroça. 

Tetsuo foi dirigindo a carroça, naquela linda ma
nhã de verão, no início de março. Passaram pelas praias de San
tos, avistando o mar, por volta das dez horas. O sol brilhava no 
imenso céu azul. Gaivotas voavam em bandos. Tetsuo admirava 
esse lindo cenário. Algumas aves desciam rapidamente, conseguin
do pescar o seu alimento. 

Tetsuo e Hide partiram cheios de esperança para 
o início de um novo trabalho. Iam começar a nova profissão de 
comerciante estável, pois além de pequenos agricultores, foram 
também comerciantes ambulantes. 
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A Chegada da Família de 
Tetsuo Yamauchi a São Vicente 

Tetsuo chegou a São Vicente segu indo a 
caminhoneta. Os dois carros percorreram a praia do Itararé, avis
tando a Ilha de Urubuquiçaba e a Ilha Porchat; alcançaram a praia 
do Gonzaguinha, de onde se podia ver a Ponte Pênsil; ingressa
ram na Rua Frei Gaspar, até descer a Rua XV de Novembro; con
tornaram a Praça João Pessoa, entrando na rua paralela à quitan
da. Tetsuo abriu o portão, dando passagem para a caminhoneta e 
carroça; retirou as galinhas, e, com a ajuda dos três filhos maio
res, desatou os pés das aves, soltando-as no galinheiro. As crian
ças ficaram alegres com aquele gesto de liberdade e correram para 
oferecer água e milho para as aves. 

Hide entrou na nova casa com Mário, que ador
mecera em seus braços, e o Zezinho, que a seguia. O carreteiro 
descarregou a mudança, e Tetsuo procurou colocar os móveis no 
lugar adequado. Hide deitou Mario no berço e foi arrumar os uten
sílios na cozinha. Pediu ao marido que colocasse lenhas no fogão, 
para que ela pudesse esquentar o almoço, pois as crianças já esta
vam com fome. 

Tetsuo ajeitou a mesa e os bancos na cozinha e as 
camas, colchões e o berço no quarto. Hide acendeu o fogão à le
nha, esquentou a refeição, colocou-a na mesa e chamou as crian-
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ças, que brincavam no quintal, para almoçarem. Todos fizeram a 
primeira refeição juntos. Tetsuo combinou com Hide que no dia 
seguinte inaugurariam a quitanda. Ele iria naquela tarde à chá
cara para colher as verduras e legumes; depois iria à casa de Akira 
para comprar alguns legumes; e no dia seguinte iria bem cedo ao 
mercado de Santos, comprar frutas. 

A tarde Tetsuo foi a sua chácara e colheu todas as 
verduras possíveis; em seguida foi à casa de Akira; comprou to
mates e outros legumes. Hide efetuou alguns amarrados de salsas 
com cebolinha, coentro, hortelã, manjericão e limpou as hortali
ças e legumes. 

No dia seguinte, Tetsuo levantou de madrugada, 
arrumou a carroça, as encomendas e foi ao mercado de Santos. 
Comprou uma caixa de laranja, uma de banana, uma de limão, 
algumas melancias, porções de maçãs, peras, tangerinas e ma
mões; colocou as mercadorias na carroça e foi fazer as entregas 
nas pensões. Ofereceu também batatas, cebolas e frutas, além de 
hortaliças e legumes. Os pensionistas eram bons fregueses; por 
isso, Tetsuo procurava sempre servi-los bem. 

Por volta das sete horas Tetsuo chegou a casa. Em 
seguida, descarregou as mercadorias no seu estabelecimento; as 
crianças ainda dormiam, porém Hide já havia amamentado Ma
rio e feito o almoço. Amarrou o bebê em suas costas e foi arrumar 
a quitanda. Colocou nas prateleiras: alfaces, chicórias, brócolis, 
couves, espinafres, couve-flor, vagens, cenouras, berinjelas, abo-
brinhas, chuchus, abóboras, maços de temperos e as frutas: laran
jas, mexericas, limões, maçãs, peras, bananas, abacaxis, melanci
as e goiabas. Arrumou os tomates em várias bacias, separando os 
maduros, daqueles mais firmes, próprios para salada. Nos fun
dos, havia um balcão com uma balança, onde também funciona
va o caixa. Tetsuo ajeitou o saco de batatas e cebolas na entrada, 
testou a balança, e num lugar de destaque, colocou o engradado 
de ovos. 
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Após a arrumação das mercadorias Hide foi acor
dar as crianças, serviu-lhes leite com pão e manteiga, pedindo para 
que elas se vestissem, enquanto trocava Mário e Zezinho, pois to
dos juntos iriam participar da inauguração da quitanda. Reco
mendou ao Alípio e Ada que cuidassem dos irmãos, porque ela 
teria que trabalhar o dia inteiro na quitanda. 

O toque do sino da Igreja Matriz anunciava as 
oito horas quando Tetsuo levantou as portas de aço da quitanda. 
Em seguida, Hide ficou com o marido na entrada do estabeleci
mento, observando as pessoas que saíam da missa; algumas pas
savam em frente à quitanda, e o casal, sorrindo, as cumprimenta
vam. 

Havia uma farmácia em frente à quitanda. Tetsuo 
atravessou a rua e foi cumprimentar o farmacêutico, Sr. Sebasti
ão, que abria o estabelecimento. Informou-o que estava inaugu
rando a quitanda e que a família já estava residindo aí. Algum 
tempo depois, os dois tornaram-se amigos. 

Não demorou muito tempo para chegarem os pri
meiros fregueses. Tetsuo e Hide haviam colocado preços nas mer
cadorias para facilitar e atrair a clientela. Os quitandeiros fica
vam satisfeitos quando as freguesas elogiavam a qualidade das 
verduras e legumes. Algumas levavam frutas e verduras, muitas 
levavam ovos, outras vinham apenas conhecer o estabelecimento. 
No entanto, o casal tratava todas as pessoas com muita cordiali
dade. 

Akira veio cumprimentar os amigos, elogiando a 
arrumação das mercadorias. Hide foi amamentar o pequeno Má
rio e servir o almoço das crianças. Em seguida, almoçou e retornou 
à quitanda, para revezar com o marido. 

No final da tarde, os novos comerciantes tiveram 
a idéia de realizar saldos de algumas mercadorias. Guardaram as 
verduras mais viçosas, para o dia seguinte e colocaram nas bacias 
outras verduras com preços mais baixos, conseguindo vendê-las 
todas. 
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O casal encerrou o expediente às 18h30 min, meia 
hora após o fechamento do mercado. Enquanto Tetsuo fechava o 
caixa e fazia a limpeza do estabelecimento, Hide foi preparar o 
jantar. Ficou surpresa ao encontrar as crianças de banho tomado. 
Alípio, a quem os irmãos chamavam de nisan e Ada, que era cha
mada de nesan pelos irmãos, fizeram essa surpresa para a mãe. 
Ela agradeceu e elogiou os filhos de apenas sete e seis anos, pedin
do-lhes que cuidassem sempre de seus irmãozinhos. Kincas iria 
completar cinco anos; Zezinho faria três e o primeiro aniversário 
de Mário estava próximo, no dia 26 de março. Hide preparou uma 
substanciosa sopa de músculo com legumes e verduras. Tetsuo 
trouxe pães quentinhos, uma penca de bananas e laranjas para a 
família. Agora, as crianças sempre teriam frutas de sobremesa. 

Alípio entrou no Grupo Escolar de São Vicente, 
escola estadual, localizada na Praça Coronel Lopes, conhecida 
como Grupão ou Escola do Povo. Nos primeiros dias, o pai o leva
va; depois passou a ir com os colegas da vizinhança. 

No final de março, Tetsuo entregou as chaves do 
imóvel de Santos. Não havia mais verduras, restando apenas o 
maxuxeiro. Ele ia todas as tardes buscar verduras e legumes na 
casa de Akira, e, em dias alternados, ia ao mercado de Santos, 
comprar frutas, batatas, ovos e outras encomendas. Sua clientela 
fixa aumentava. Além de conservar os clientes de Santos, servia 
também pensões e restaurantes em São Vicente. 

Politicamente, o Brasil passava por momentos di
fíceis. O presidente Washington Luís rompeu com a política do 
café-com-leite, indicando o paulista Júlio Prestes como candida
to presidencial, acabando assim com a pretensão do governador 
de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Essa deci
são do presidente causou insatisfação para a elite mineira. O go
vernador mineiro e o paraibano João Pessoa resolveram reagir, 
aliando-se às oligarquias do Rio Grande do Sul, formando a Ali
ança Liberal, que lançou Getúlio Vargas para presidente e João 
Pessoa para vice-presidente. 
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A crise de 1929 arruinou cafeicultores e empresá
rios, deixando muitos trabalhadores sem emprego. Esse fato con
tribuiu para aumentar o descontentamento com o governo de 
Washington Luís e intensificar a popularidade de Getúlio. 

As eleições presidenciais foram realizadas em 
março de 1930. Júlio Prestes venceu Getúlio Vargas. Inconformados 
com o resultado, os adeptos da Aliança Liberal revoltaram-se, ale
gando fraude nas eleições. O fato tornou-se mais grave com o as
sassinato de João Pessoa, político paraibano, vice de Getúlio, ocor
rido em 26 de julho. O homicídio foi motivado por uma questão 
regional da política paraibana. Houve grande rebelião popular. A 
oposição aproveitou-se desse ambiente de insatisfação para agre
dir o presidente Washington Luís. 

Em 3 de outubro, teve início o movimento revolu
cionário de 1930. Washington Luís foi deposto no dia 24, antes do 
término do seu mandato, por forças políticas militares comanda
das por Getúlio Vargas, dando ensejo assim ao fim da República 
Velha. 

A vida de Tetsuo e Hide era de muito trabalho. Os 
dois levantavam de madrugada. Enquanto Tetsuo ia ao mercado 
de Santos comprar as mercadorias e fazer as entregas, Hide pre
parava o almoço, lavava roupas e abria a quitanda às sete horas. 
Nos dias em que Tetsuo não ia ao mercado de Santos, ele abria o 
estabelecimento e Hide tinha mais tempo para as tarefas domésti
cas. Ada e Alípio cuidavam bem dos irmãozinhos e o menino ain
da alimentava as galinhas e recolhia delas os ovos. O casal gosta
va de mexer com a terra, desse modo, resolveu plantar inicial
mente salsinha, cebolinha e alface, que eram as hortaliças mais 
procuradas. 

Hide estava grávida novamente. Todas as vezes 
que dava a notícia da gravidez ao marido, ele sempre se mostrava 
feliz. Costumava dizer à mulher que eles eram muito produtivos 
e cada filho lhes trazia mais sorte. 
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Após a deposição de Washington Luís, uma Jun
ta Militar assumiu o poder. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio 
Vargas recebeu o poder da Junta Governativa Provisória. Pela 
primeira vez na história da República o presidente eleito não ocu
pou a presidência, e o candidato vencido assumiu o governo, que 
as eleições não lhe haviam assegurado. 

Hide trabalhou na quitanda até a véspera do par
to. Alípio auxiliava sua mãe, logo que regressava da escola. 

No dia 21 de novembro de 1930, nasceu a primei
ra vicentina da família, uma gordinha menina que recebeu o nome 
japonês de Yoneko, e o brasileiro de Maria. Naquele dia, Ada com
pletava sete anos. 

Tetsuo arrumou um rapaz para fazer as entregas 
das pensões e os serviços em domicílio e ajudá-lo no atendimento 
da quitanda, até que a esposa pudesse voltar ao trabalho. Após 
uma semana do parto, Hide já retornava às suas atividades na 
quitanda. Pediu para o marido comprar um berço de balanço, 
pois na cidade não era costume as mulheres carregarem seus fi
lhos nas costas enquanto trabalhavam, como acontecia nas lavou
ras de café. No lar, as japonesas conservaram o tradicional hábito, 
a fim de executarem as tarefas domésticas. Tetsuo comprou um 
berço de balanço, que foi colocado na sala. O bebê ficava aos cui
dados de Ada; Alípio cuidava dos irmãos Mário, de um ano e oito 
meses, de Zezinho, de três anos e meio e de Kincas, de cinco anos 
e meio. Os meninos costumavam brincar no quintal, enquanto o 
irmão mais velho alimentava as galinhas. 

Tetsuo e Hide trabalhavam todos os dias da se
mana. Aos domingos, a quitanda fechava ao meio dia, seguindo o 
horário do mercado. Após fechar o estabelecimento, Tetsuo ia dia
riamente buscar um garrafão de água da Biquinha. Alípio e Kincas 
geralmente acompanhavam o pai. 

Nos domingos de sol, o casal levava os filhos à 
praia ou passeavam de bonde. Algumas vezes, visitavam a famí-
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lia de Akira; em outras, era Akira que trazia a família. Então, iam 
todos passear na Biquinha. 

As primeiras notícias das águas da Fonte de São 
Vicente ou do Povoado, atualmente Biquinha ou Biquinha de 
Anchieta datam de 1515. A bica se tornou famosa porque José de 
Anchieta exercitava suas meditações naquele recinto calmo, onde 
apenas ouvia-se o canto dos pássaros e o ruído das águas. Posteri
ormente, o jesuíta daria aulas de catecismo e primeiras letras na
quele local, junto à Biquinha, para que as crianças apreciassem 
melhor os seus ensinamentos. 

O Presidente Getúlio Vargas, no seu discurso de 
posse, pronunciou que seu governo era provisório. Porém, assim 
que começou a governar, dissolveu o Congresso Nacional, as As
sembléias Legislativas e as Câmaras Municipais; suspendeu a 
Constituição vigente; destituiu os governadores, que foram subs
tituídos por interventores de sua confiança. 

Getúlio adotou um conjunto de medidas, para re
cuperar os preços internacionais do café, que sofreram enorme 
queda, resultante do crash da Bolsa de Nova York. Como o café 
ainda era o principal produto de exportação do país e tinha gran
de influência na economia brasileira, o governo passou a comprar 
e queimar os excedentes do produto, a fim de que seu preço não 
baixasse mais. 

No início do ano de 1932, Hide engravidou outra 
vez. O casal trabalhava intensamente; Alípio, um garoto muito 
esperto, estudava no período da manhã e, depois do almoço, aju
dava nas vendas e no serviço do caixa; Ada ingressou na escola 
nesse ano, enquanto Kincas cuidava de Zezinho, Mario e Maria; 
porém, ele não tinha muita paciência com a irmãzinha; dizia para 
a mãe que preferia trabalhar na quitanda. 

Em 22 de janeiro de 1932, foi comemorado o IV 
Centenário de São Vicente, com grande festividade. Foi feriado 
municipal e não houve expediente na quitanda. Tetsuo levou a 
família para assistir às solenidades, entre as quais mereceram des-
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taque a missa campal, realizada pelo bispo de Santos, e o lança
mento simbólico da pedra fundamental da Coluna Padrão, com 
que a colônia portuguesa de Santos e de São Vicente prestava 
homenagem aos vicentinos, pela comemoração do IV Centenário 
da Colonização Brasileira e Vicentina. 

O Marco Padrão de São Vicente foi inaugurado no dia 19 
de março de 1933, coincidindo com o nascimento de 
Anchieta (19 de março de 1534). O monumento encontra-
se numa ilhota, conhecida como Pedra do Mato. 

Tetsuo conseguira muitos clientes de pensões e res
taurantes. Ele mesmo fazia as entregas, após as compras no mer
cado de Santos e na chácara de Akira. A idéia de liquidar as ver
duras, no final da tarde, atraía muitas freguesas. E os ovos fres-
quinhos e graúdos, de criação própria, eram muito procurados. 
Assim, ele pretendia comprar mais galináceos, para aumentar a 
produção de ovos. 

São Paulo atravessava um momento de muita ten
são e descontentamento com o governo de Getúlio Vargas. A no
meação do tenente pernambucano João Alberto Lins e Barros para 
o cargo de interventor do Estado de São Paulo provocou cons
trangimento entre as elites paulistas, que se uniram para consti
tuir a Frente Única Paulista, cujo escopo era uma nova Constitui
ção para o Brasil e a nomeação de um interventor civil paulista 
para o governo de São Paulo. Getúlio cedeu aos paulistas, nome
ando Pedro de Toledo governador de São Paulo. 

Uma tragédia ocorrida em São Paulo irritou os 
paulistas: quatro estudantes (Martins, Miragaia, Dráusio e 
Camargo) foram mortos a tiros, quando investigavam contra a 
redação de um jornal favorável a Vargas. As iniciais de seus no
mes MMDC passaram a ser sigla e símbolo da oposição paulista. 
Finalmente, em 9 de julho de 1932, deflagrou em São Paulo um 
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movimento armado que ficou conhecido como Revolução 
Constitucionalista. 

No dia 8 de setembro de 1932, no auge da Revo
lução Constitucionalista, nasceu em São Vicente, na Rua XV de 
novembro, a terceira filha de Hide e Tetsuo, que recebeu o nome 
japonês de Fumiko, e o brasileiro de Conceição. Tetsuo chamou 
uma senhora japonesa, que se tornara amiga da mulher, para aju
dar no parto. 

Ada deixou a escola para cuidar dos irmãozinhos 
e também do bebê, para que sua mãe pudesse retornar ao traba
lho na quitanda. Foi uma época muito difícil aquele período da 
revolução, afetando a economia de todo o Estado de São Paulo. 
Na cidade não se falava outra coisa, a não ser a cruel batalha dos 
paulistas. Muitas freguesas vinham fazer as compras na quitan
da, desesperadas, porque seus filhos ou parentes eram soldados 
da revolução. 

Os paulistas esperavam contar com a adesão dos 
governos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul; porém isso não 
aconteceu. Desse modo, as forças de São Paulo sentiram-se sozi
nhas na batalha contra o Exército Federal. Milhares de voluntári
os se apresentaram; muitas pessoas doaram jóias e medalhas para 
o bem de São Paulo. Com o dinheiro arrecadado, os paulistas com
praram armas nos Estados Unidos; no entanto, os navios que trazi
am os armamentos foram aprisionados pelo Governo Federal. O 
combate prolongou-se por cerca de três meses, ocasionando a 
morte de milhares de pessoas. Após o bloqueio dos armamentos, 
no Porto de Santos, o coronel Herculano de Carvalho foi obrigado 
a negociar a paz, que aconteceu em outubro de 1932. Os líderes 
do movimento revolucionário foram exilados, e Getúlio escolheu 
o general Valdomiro Lima, para ser o novo interventor de São 
Paulo. Muitos niseis participaram da Revolução Constitucionalista. 

No ano de 1933, Kincas ingressou na escola. Ele 
era um aluno muito aplicado; gostava de estudar, principalmente 
Matemática, que naquela época denominava-se Aritmética. Quan-
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do regressava da escola, almoçava, fazia logo os deveres escolares 
e ia ajudar sua mãe na quitanda. 

Tetsuo e Hide trabalhavam bastante, porém não 
conseguiam economizar. O casal controlava as despesas domésti
cas, para que estas não ultrapassassem a receita. Os pais lamenta
vam não poder oferecer aos filhos presentes de aniversário; até os 
presentes de Natal estavam racionados. Hide fazia um bolo no 
aniversário das crianças, e todos cantavam o tradicional "para
béns a você"; e para comemorar as festas natalinas, ela caprichava 
no almoço e no jantar. Costumavam visitar a família de Akira no 
Ano Novo, e ele também retribuía a visita. 

No dia 18 de junho de 1934, nasceu a quarta filha 
de Hide e Tetsuo, que recebeu o nome japonês de Akiko e o brasi
leiro de Rosa. O pai costumava dizer que o time estava empatado. 

O casal fizera muitas amizades no bairro. Os pa
drinhos da Conceição e Akiko eram pessoas da elite vicentina e 
residiam pertinho da Igreja Matriz. Todos os filhos freqüentavam 
a igreja católica, por espontaneidade. 

Tetsuo e Hide faziam planos de voltar à agricul
tura, onde obtiveram mais sucesso. Assim, Tetsuo, todos os do
mingos, após o passeio habitual com a família, percorria todos os 
cantos da cidade, à procura de um terreno para alugar. 

Os paulistas, ainda que tenham sido derrotados 
na revolução de 1932, consideravam-se orgulhosos de sua luta a 
favor de uma nova Constituição, pois as eleições para a Assem
bléia Constituinte, a qual votou e aprovou a nova Constituição, 
ocorreram no ano de 1933. A nova Constituição foi promulgada 
em julho de 1934. Ela incorporou a legislação trabalhista em vi
gor, acrescentando a instituição do salário mínimo, que foi criado 
somente em 1940; criou também o Tribunal do Trabalho. 

Em julho de 1934, os constituintes elegeram Ge-
túlio Vargas para a Presidência da República. Era o fim o Gover
no Provisório. De acordo com a Constituição, o mandato presi-
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dencial se alongaria até 1938, quando um novo presidente, esco
lhido por voto livre e direto, deveria assumir o cargo. 

Em setembro de 1934, Tetsuo conseguiu arrendar 
um terreno no Parque Bitarú, em São Vicente. Nesse local, Tetsuo 
e Hide plantaram verduras e legumes, com a ajuda de seus filhos 
Alípio, Ada e Kincas. A família mudou-se para a Rua Guamium, 
atual Rua Japão. Nesse ano, o irmão de Hide partiu para a Argen
tina, onde já morava seu irmão mais velho. 

Quando chegava a época da colheita, o serviço 
na chácara era feito no período da tarde. O menino Alípio, de ape
nas 12 anos, estudava de manhã e ajudava os pais após o almoço. 
O casal levantava de madrugada. Tetsuo vendia os produtos de 
sua chácara no Mercado Municipal de Santos e São Vicente. Hide 
fazia o almoço, preparava uma cesta com legumes e um tabuleiro 
de verduras que colocava em sua cabeça e saía para vendê-los em 
domicílio. Com a experiência adquirida em Santos, tempos atrás, 
tornara-se uma boa vendedora. Muitas vezes recebia pedidos ex
tras; então passava em casa e pedia ajuda a seu filho Alípio, 
retornando à chácara, para colher mais verduras. Ada e Kincas 
cuidavam dos irmãos menores. 

Em março de 1935, realizou-se no Rio de janeiro, 
a instalação da Aliança Nacional Libertadora. Os membros des
sa organização escolheram Luís Carlos Prestes, como seu presi
dente de honra, devido a sua popularidade. Os principais pontos 
do seu programa eram: a suspensão do pagamento da dívida ex
terna brasileira, a nacionalização das empresas estrangeiras, a 
reforma agrária e a formação de um governo popular. A ANL 
teve um rápido crescimento. Luís Carlos Prestes lançou um mani
festo em 5 de julho de 1935, que propunha a queda do governo de 
Getúlio e a tomada do poder por um movimento revolucionário. 
O governo de Getúlio reagiu, fechando a sede da Aliança Nacio
nal Libertadora, alegando que a organização era subversiva. No 
início de 1936, Luís Carlos Prestes e sua esposa, a judia-alemã, 
Olga Benário, foram presos. Olga foi confiada à Gestapo, polícia 
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secreta de Hitler. No presídio, deu à luz uma menina. Olga Benário 
faleceu em 1942, em um campo de concentração, na Alemanha 
Nazista. 

Em maio de 1936, uma tragédia abalou a família 
Yamauchi. A menina Maria, de apenas cinco anos e meio con
traiu meningite. A moléstia desenvolveu-se rapidamente, e embo
ra Tetsuo tenha buscado assistência médica, o eficiente Doutor 
Raposo do Amaral, que se tornara médico da família e grande 
amigo, não conseguiu salvar a pequena Maria. Tetsuo e Hide so
freram drasticamente, vendo sua filhinha morrer em seus braços, 
sem nada poder fazer. Gastaram toda economia que possuíam 
em medicamentos. No entanto, segundo o médico, somente a pe-
nicilina poderia salvá-la. 

A penicilina já havia sido descoberta, pelo médi
co bacteriologista Alexander Fleming, em 1928, porém, por infor
túnio, somente foi produzida com fins terapêuticos, em escala in
dustrial, a partir de 1940, dando início a uma nova era para a 
medicina - A era dos antibióticos. 

Hide chorava às escondidas a fim de não entriste
cer mais a família, principalmente as crianças, que presenciaram 
o triste acontecimento. O casal se dedicou arduamente ao traba
lho, e através da fé, oração e do carinho dos filhos e amigos conse
guiram superar o triste episódio. 

Tetsuo e Hide continuavam trabalhando dura
mente na chácara e na venda de verduras e legumes, por atacado, 
nos mercados, e em domicílio. 

Hide já possuía clientela fixa. Com a ajuda de 
Kincas, quatro dias da semana percorriam a Rua do Colégio até a 
Biquinha, passavam pela rua XV de Novembro, onde tiveram a 
quitanda e conservavam amigos e clientes. Após, seguiam até o 
centro da cidade, descendo a Rua Frei Gaspar, até chegar ao bair
ro do Gonzaguinha. Duas vezes por semana, Hide atendia as cli
entes da Avenida Presidente Wilson e arredores. As verduras e le-
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gumes eram sempre fresquinhos. Hide sempre escolhia as verdu
ras mais viçosas para colocar nas duas cestas. 

Tetsuo comerciava no Mercado de Santos e São 
Vicente e servia vários clientes de pensões e restaurantes, com a 
ajuda de Alípio, que terminara a curso primário. Os avôs Yotiku e 
Nae escreviam ao filho pedindo que mandasse os dois netos para 
estudar em Okinawa, como havia feito Yogu, irmão de Hide. Po
rém, Tetsuo agradecendo, respondia que não teria coragem de 
separar-se de seus filhos. Hide, pensando no futuro deles, achava 
que o pai deveria aceitar, pois não conseguiriam dar estudos aos 
filhos, a não ser o curso primário. E Ada nem conseguira concluir 
o curso. 

Naquela época, para ingresso no curso ginasial, o 
estudante era obrigado a passar no exame de admissão. Esse 
exame costumava ser muito difícil, pois havia poucas escolas par
ticulares e nenhuma escola pública, para o antigo curso ginasial. 
O primeiro colégio estadual de São Vicente, o atual Colégio Martim 
Afonso, foi inaugurado em 1948. 

Em 10 de maio de 1937, nascia na Rua Guamium 
mais uma filha do casal. A menina recebeu o nome de Takeko. O 
parto de Hide foi feito por uma parteira que morava na mesma 
rua. Alípio e Kincas substituíram a mãe, atendendo as clientes fi
xas e Ada cuidava da casa e de suas irmãzinhas, com a ajuda de 
Zezinho e Mario. 

No plano político, o Brasil enfrentava uma crise 
eleitoral. As eleições para presidente da República deveriam acon
tecer em 1938, no entanto, a campanha eleitoral para a escolha do 
sucessor de Vargas, teve início em 1937. O presidente planejava, 
junto às Forças Armadas e governadores, a sua permanência no 
poder. No final de 1937, Getúlio descobriu um motivo para apre
sentar um "golpe de Estado". O alto comando do Exército infor
mou ao presidente que havia encontrado um documento revelan
do detalhes de uma conspiração comunista para retirá-lo do po
der. O documento ficou conhecido por "Plano Cohen". Todavia, 
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o documento era falso e foi elaborado por um oficial integralista e 
conferido à cúpula das Forças Armadas. No entanto, Vargas usou-
o, como verdadeiro e, em 10 de novembro de 1937, ordenou o 
fechamento do Congresso Nacional; através de uma transmissão 
radiofônica nacional, Hora do Brasil (atual Voz do Brasil), o 
presidente declarou o cancelamento das eleições presidenciais, 
anunciando a instauração do Estado Novo. Em seguida, outor
gou uma nova Constituição. 

A Constituição de 1937 atribuía ao presidente go
vernar por decretos-leis (leis impostas) e escolher interventores para 
os Estados. O país permaneceu sob estado de emergência, que 
concedia ao governo o direito de invadir domicílios, prender pes
soas e aposentar funcionários públicos. As garantias individuais 
foram suspensas. A população ficou proibida de se organizar, de 
reivindicar seus direitos e de se manifestar livremente. E assim 
teve início a ditadura de Getúlio Vargas. 

Tetsuo e Hide prosperavam na chácara, contan
do com Alípio e Kincas, que aprenderam a manusear as enxadas. 
Adquiriram mais uma carroça e um cavalo. Alípio já sabia dirigir; 
assim, atendia aos pedidos das pensões e restaurantes e fazia as 
entregas fixas de sua mãe. Os meninos Zezinho e Mario ajuda
vam a cuidar dos cavalos: Mineiro e Canário. Eles adoravam os 
animais. Após alimentá-los, acariciavam-nos e aproveitavam a 
brandura deles, para cavalgar pela Rua Guamium e arredores. 
Quando o pai descobria, repreendia-os, alertando que era a hora 
de descanso dos animais, permitindo as cavalgadas somente nos 
domingos. 

Em 16 de fevereiro de 1939, nascia na Rua 
Guamium mais uma filha do casal Hide e Tetsuo, que recebeu o 
nome de Yoshiko. O parto transcorreu normalmente, porém o bebê 
nasceu com problemas respiratórios. Hide passara os 15 dias aca
lentando sua filhinha, que fora assistida pelo médico da família, 
Dr. Raposo. Contudo, o bebê não resistiu, vindo a falecer no dia 
02 de março. A família Yamauchi suportou novamente momentos 
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de muita tristeza. Hide, que passara noites em claro, ficou muito 
abalada e fraca. 

A família prosseguiu trabalhando intensamente. 
Desse modo, conseguiram alugar outro terreno na Rua Capitão 
Luiz Pimenta, estabelecendo mais uma chácara, aumentando as
sim, a produção de legumes e verduras. Hide retornou ao traba
lho de vendas em domicílio. Kincas lastimava ver sua mãe carre
gar além do tabuleiro de verduras, uma cesta em seus braços. 
Assim que aprendeu a dirigir a carroça, passou a realizar as en
tregas das pensões e restaurantes, bem como os pedidos fixos de 
sua mãe. Geralmente deixava-a na Rua Frei Gaspar, onde a mãe 
tinha muitas freguesas. 

Alípio realizava as vendas nos mercados de San
tos e São Vicente e ajudava seu pai nas duas chácaras. A tarde, 
todos iam colher as verduras e legumes, que traziam para casa, a 
fim de armazená-los em caixotes, para serem vendidos no dia se
guinte. Zezinho e Mario ajudavam a mãe na confecção dos amar
rados de salsinhas, cebolinhas e outros temperos. Ada cuidava da 
casa e das irmãs menores. 

O governo Vargas criou, em 1939, o Departamen
to de Imprensa e propaganda - DIP, com o objetivo de controlar 
os meios de comunicação e desenvolver uma opinião pública fa
vorável ao governo. O DIP, que contava com agentes incumbidos 
de realizar a censura a jornais, revistas, livros, rádio e cinema, 
elaborava também a propaganda oficial do Estado Novo. 
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A Segunda Guerra Mundial 

A Segunda Grande Guerra teve início na Europa, 
em setembro de 1939. O conflito já vinha ganhando espaço quan
do Hitler, transgredindo o Tratado de Versalhes, ocupou a Renânia 
em 1936, uma região entre a França e a Alemanha; assim como 
em 1938 anexou a Áustria. Em seguida, no mesmo ano, os ale
mães ocuparam Sudetos, região da Tchecoslováquia; e, em março 
de 1939, tomaram mais duas regiões da Tchecoslováquia: a Boê
mia e Moravia. Finalmente, no dia 1º de setembro, a Alemanha 
invadiu e ocupou a Polônia. Então, em 3 de setembro de 1939, a 
Inglaterra e a França reagiram, declarando guerra ao governo 
alemão. Desse modo, começou na Europa a Segunda Grande 
Guerra. 

A Alemanha utilizou uma poderosa força aérea e 
empregava uma nova tática de combate, conhecida como guerra-
relâmpago (blitzkrieg), quando invadiu a Polônia. Assim, em 
poucos meses as tropas alemãs conquistaram diversos países da 
Europa, tais como: Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica e 
Holanda. 

Com a ocupação da França pelos alemães, a 
Inglaterra, que era liderada pelo primeiro-ministro Winston 
Churchill, ficou isolada. Na Itália, Mussolini, entusiasmado com 
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o sucesso de Hitler, aliou-se aos alemães em junho de 1940. No 
mesmo ano, o Eixo Roma-Berlim ganhou a adesão do Japão. 

A guerra avançou pela Europa. Hitler lançou-se 
contra a Inglaterra. Em agosto de 1940, os alemães lançaram to
neladas de bombas sobre cidades, principalmente sobre a capital. 
Os ingleses conseguiram resistir ao bombardeio sobre Londres, 
pois a Inglaterra, utilizando-se do radar, conseguiu barrar o ata
que nazista. 

No ano de 1940, os cientistas Howard Florey e 
Ernst Chain encontraram um novo método para obter a penicili-
na. Aplicando testes em camundongos, descobriram que o antibi
ótico era muito eficaz. Então, as indústrias farmacêuticas ameri
canas resolveram produzir a penicilina em grande quantidade. 
Desse modo, o medicamento foi utilizado na Segunda Guerra 
Mundial, para combater infecções causadas por ferimentos, sal
vando a vida de milhares de soldados. 

Em 1940, Tochio cumpriu "Os Tiros-de-Guer-
ra" no auge da Segunda Guerra Mundial, na Europa. Os Tiros-
de-Guerra eram Órgãos de Formação da Reserva, que permiti
am a prestação do Serviço Militar, no município sede. Tochio pres
tou os TG em Santos. Juntamente com seu amigo Tumio 
Takagoshi, cumpriam os TG diariamente, das 20 horas até as 23 
horas, e aos domingos, das 8 horas às 11 horas. 

Tochio realizava os trabalhos na chácara, normal
mente. Quando voltava a casa, tinha o privilégio de ser o primei
ro a tomar o banho; vestia a farda e calçava as longas botas, sem
pre impecavelmente polidas. A mãe já o esperava com a comida 
quentinha, admirando sempre a elegância do filho. Em seguida, 
o rapaz escovava os dentes e se olhava no espelho, ajeitando o 
capacete. Passava na casa do amigo e juntos caminhavam até o 
centro da cidade, a fim de tomar o bonde da linha 1, com destino 
à sede do TG, em Santos, onde permanecia até as 23 horas. 

Tochio retornava a casa por volta da meia noite. 
Era um rapaz muito trabalhador; levantava de madrugada e saía 
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antes do dia clarear, com a carroça cheia de legumes e verduras, 
para serem vendidos nos mercados de Santos e São Vicente. Re
gressava por volta das dez horas e ia direto para a chácara, ajudar 
seu pai. Após o almoço, o pai permitia-lhe descansar um pouco. 
Ada passou a trabalhar na chácara no período da tarde. Kincas, 
também muito trabalhador, após as entregas de São Vicente, cui
dava de uma chácara, auxiliado por Zezinho, que com apenas 13 
anos já havia terminado o ensino básico, iniciando então os traba
lhos na pequena lavoura da família. 

Tetsuo sentia muito não poder proporcionar aos 
filhos, a continuidade dos estudos, pois, naquela época, o ensino 
público era precário. Em São Vicente havia somente escolas pú
blicas do curso primário. Os pais que tinham condições de ofere
cer o curso ginasial a seus filhos tinham que matriculá-los na ci
dade de Santos. 

O pai incentivava Tochio no serviço militar obri
gatório. Costumava dizer ao filho: "Como um cidadão brasilei
ro, ame e respeite a sua pátria! Cumpra sempre com digni
dade os seus deveres". 

A família havia alugado, na Rua Guamium, duas 
casas de madeira, localizadas no mesmo terreno. Na parte poste
rior delas, havia um grande quintal, onde Tetsuo e os filhos cons
truíram um galinheiro, no qual havia muitas galinhas. Bem no 
fundo do quintal existia um chiqueiro com alguns porcos. O casal 
prosseguia o antigo costume da criação de aves e porcos, mas so
mente para o consumo da família. Os homens construíram um 
barracão para guardar as ferramentas, as carroças e os alimentos 
das aves. Hide e as meninas alimentavam as galinhas e Tetsuo 
cuidava dos porcos. Os meninos, além de ajudarem na chácara, 
cuidavam dos dois cavalos. 

Em junho de 1941, Tetsuo contraiu uma gripe 
muito forte e chamou um farmacêutico para lhe aplicar uma inje
ção. Ele sentiu uma dor intensa quando a agulha penetrou em 
suas nádegas. Por infelicidade, a injeção atingiu o nervo ciático. 
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Tetsuo não conseguia mover a perna direita; sentia dores violen
tas, sendo obrigado a ficar acamado; mesmo assim gemia de do
res. O Dr. Raposo foi chamado e disse para Tetsuo ter paciência, pois 
a recuperação seria demorada, mas, transmitiu-lhe esperança. 

Hide estava grávida de quatro meses. Pediu para 
Ada e Mario atenderem a sua clientela e permaneceu em casa, 
cuidando do marido e dos serviços domésticos. Felizmente, Tochio 
terminou o serviço militar e pode retornar ao trabalho na cháca
ra. Mesmo assim, os pais acharam melhor contratar um camara
da para ajudá-lo. 

Tetsuo costumava dizer para sua mulher que tal
vez não fosse conhecer o filho que ela carregava em seu ventre, 
pois sentia dores intensas, não conseguindo mover a perna direi
ta. Hide confortando-o dizia para ele não falar bobagens, e que 
logo ele estaria bom. O médico da família vinha sempre visitá-lo e 
prescrevia medicamentos a base de vitamina B e analgésicos. 
Tetsuo passou seis meses acamado e pôde testemunhar todo o tra
balho de parto de Hide, que deitada ao seu lado, foi assistida por 
uma parteira do bairro. 

Assim, na manhã do dia 21 de novembro de 1941, 
nasceu na Rua Guamium nº. 14 (atual Rua Japão), uma menina 
gorducha e saudável. Depois que a parteira limpou o bebê, o pai 
pediu para que o colocasse em seu peito e exclamou: "Que beleza! 
Vamos colocar o nome de Misako, mamãe?" "É um bonito nome", 
respondeu a mãe. O kanji Mi de Misako significa beleza. Tetsuo 
chamou as filhas para conhecerem a nova irmãzinha. 

No dia seguinte, Tetsuo, observando a mulher 
amamentar o bebê, sentiu que sua perna doía menos. Pôde até 
sentar-se na cama e segurar o neném no colo. Então, chamou Ada, 
pedindo-lhe que consultasse na folhinha, o nome do Santo do 
dia. Ada respondeu:"Hoje é dia de Santa Cecília, padroeira da 
música". 

Tetsuo entusiasmado disse: "Cecília, bonito nome, não acham?"E 
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todas as mulheres concordaram. O pai disse então: "o seu nome 
será Misako Maria Cecília". 

Dias após, Hide foi com Alípio ao Ofício de Regis
tro Civil registrar a menina. Como todos os outros filhos foram 
registrados apenas com o nome japonês, a mãe achou melhor op
tar somente pelo nome japonês, registrando a filha: Missako 
Yamauti. 

Tetsuo continuava em repouso; embora notasse 
que estava sentindo melhoras, ainda não conseguia andar. No 
entanto, já se sentava na cama, com ajuda principalmente da 
mulher. A mãe, após amamentar o bebê, deixava-o no berço ou 
na cama, ao lado do pai. 

Certo dia, Hide deixou a criança no berço e Tetsuo 
observando-a, viu que a filhinha sorria para ele. Então, disse para 
ela: Kawaii, kawaii. O pai não resistiu e num leve impulso, le
vantou-se da cama, retirando o bebê do berço. Em seguida, sen
tou-se novamente na cama e começou a acariciá-lo, pois ele conti
nuava sorrindo para o pai. 

Hide veio trazer o almoço para o marido e ficou 
espantada, pronunciando: "Quem colocou Misachan no seu colo"? 

Tetsuo respondeu-lhe: "Eu a peguei. Ela estava sorrindo para mim 
e eu não resisti". E Hide falou: "Tome cuidado, suas pernas não 
estão doendo"? "Só um pouquinho", replicou o marido, que con
tinuou a acariciar o bebê. 

Mamãe chamou o Dr. Raposo, pois papai já que
ria ir à chácara. Por recomendação médica, ele deveria caminhar 
aos poucos e continuar o tratamento. O médico também lhe ensi
nou certos exercícios, que ele deveria executar diariamente, po
rém sem esforço. 

Naquela noite, a família se reuniu no quarto do 
casal, para comemorar com alegria o restabelecimento do seu lí
der; pois todos estavam preocupados com sua saúde. 

No final de dezembro de 1941, papai começou a 
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caminhar diariamente até a chácara pela manhã, apenas para 
observar os trabalhos. 

Kincas, que já dirigia bem a carroça, estava en
carregado de fazer as entregas nos mercados de Santos e São 
Vicente, bem como as dos restaurantes e pensões e as encomen
das fixas de Ada nesan, que continuava substituindo mamãe nas 
vendas em domicílio. 

Nisan, Zezinho e o camarada cuidavam das duas 
chácaras, o dia inteiro. Quando havia muito trabalho, eles não 
vinham almoçar em casa. As irmãs levavam o almoço e a meren
da. Eles preferiam assim, pois poderiam descansar um pouco após 
o almoço, e o serviço rendia mais. Kincas, logo que voltava das 
entregas, almoçava e ia à chácara para fazer a colheita. Retornavam 
a casa por volta das dezessete horas, com as duas carroças cheias 
de legumes e verduras. Em seguida, encaixotavam as mercadori
as, para serem vendidas no dia seguinte. Terminavam o trabalho 
já ao anoitecer. 

O Japão fez parte da tríplice aliança: Alemanha, Itália e 
Japão. Para expressar indignação contra as ações do Ja
pão, o Governo Norte-Americano embargou o mercado de 
ferro e estreitou relações econômicas com aquele país. 
Em agosto de 1940, os Estados Unidos cessaram a exporta
ção de petróleo para o Japão. Sob pressão, o governo japo
nês começou a preparar-se para a guerra com os Estados 
Unidos. 
(An English Guide to History of Japan - Kawai Atsushi and 
Gerard O`Neill - page 219). 

O Japão possuía interesse nas colônias européias 
do Extremo Oriente. Os militares que administravam o país acha
vam que os norte-americanos que avançavam pela conquista do 
Pacífico impediam a expansão japonesa naquela área. Por isso, 
em 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram a base militar 
norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, destruindo grande 
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parte de sua frota. Os Estados Unidos, então, reagiram, declaran
do guerra ao Japão. 

Nos livros japoneses, o ataque a Pearl Harbor é 
mencionado no dia 8 de dezembro de 1941, em virtude do fuso 
horário de + 12 horas. 

Os alemães, interessados nas riquezas soviéticas, 
como o petróleo e minérios, invadiram a União Soviética em 22 
de junho de 1941. Porém, os soviéticos tiveram tempo para se pre
parar e evitar a queda de Moscou. Hitler resolveu então invadir 
Stalingrado, onde foi travada a Batalha de Stalingrado, que 
aconteceu de novembro de 1942 a fevereiro de 1943, com a vitória 
dos soviéticos. Foi a primeira derrota da Alemanha na Segunda 
Guerra. 

Com a entrada da União soviética e dos Estados Unidos 
na guerra definiram-se os blocos oponentes. De um lado 
estavam Alemanha, Itália e Japão, "as potências do Eixo"; 
de outro, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética e 
França, "as potências aliadas". 
(Historia Sociedade & Cidadania - Alfredo Boulos Júnior-
pág. l l l ) . 

No início do ano de 1942, papai retornou às ativi
dades na chácara. Nas primeiras duas semanas comparecia so
mente no período da manhã, por recomendação médica e a pedi
do de mamãe, pois sua perna direita ficara alguns milímetros mais 
curta que a esquerda; por isso, mancava um pouco, sentindo tam
bém fraqueza naquela perna. Costumava dizer que ficara com a 
perna "bamba". Contudo, aos poucos foi prolongando o horário. 

Na disputa pelo Pacífico, os Estados Unidos ven
ceram o Japão, na Batalha de Midway, em junho de 1942. A Ba
talha de Guadalcanal, travada entre agosto de 1942 e fevereiro 
de 1943, na disputa pelas ilhas Salomão, os americanos também 
derrotaram os japoneses. 
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Em 1942 os líderes nazistas afirmaram que ma
tariam todos os judeus em campos de extermínio, construídos es
pecificamente para essa finalidade. Esse ato cruel foi denomina
do: "solução finar'. Os "campos de concentração", localidade 
onde os nazistas faziam os prisioneiros trabalharem como escra
vos, já existiam na Alemanha, porém, os campos de extermínio 
foram uma cruel inovação que surgiu em 1942. Dos países invadi
dos por Hitler, a Polônia era o que possuía o maior número de 
judeus; cerca de três milhões. Por isso, lá foram construídos os 
maiores campos de concentração, como Auschwitz, Treblinka e 
Sobibor. 

O governo brasileiro rompeu definitivamente com 
a Alemanha em 1942, quando navios mercantes brasileiros foram 
afundados por submarinos alemães. O povo brasileiro revoltou-se 
com a atitude dos alemães. Houve numerosas manifestações po
pulares e estudantis, obrigando o governo a tomar providências e 
a lutar ao lado dos democratas. Em agosto de 1942, Getúlio Vargas, 
então, reagiu, declarando guerra aos países do Eixo. 

Em fevereiro de 1943, os soviéticos expulsaram os 
alemães de Stalingrado. Partindo para Berlim, libertaram vários 
territórios dominados pelos alemães, tais como a Polônia, Romênia, 
Bulgária, Noruega, Hungria e parte da Tchecoslováquia. 

Em maio de 1943, Kincas completou 18 anos e 
cumpriu "Os Tiros de Guerra" no auge da Segunda Guerra 
Mundial, quando o Brasil havia declarado guerra aos países do 
Eixo, composto pela Alemanha, Itália e Japão. 

Tetsuo Yamauchi, iluminado pelo espírito de pa
triotismo e sabedoria herdado de seu pai, após o jantar, pediu que 
Hide e seus filhos Alípio e Kincas permanecessem sentados, pois 
desejava ter uma conversa com os filhos. Então disse a eles: "Meus 
filhos, este é um momento muito difícil. O Brasil está em guerra 
contra o Japão. O sangue nos une, porém o dever nos separa. Vocês 
são cidadãos brasileiros e devem lutar pelo Brasil, se forem convo
cados para a guerra". Finalmente, disse para Kincas: "sirva sua 
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pátria com orgulho e coragem". Assim, os irmãos abraçaram 
seus pais e choraram naquela noite de maio de 1943. 

Kincas, rapaz esperto e trabalhador, possuía tam
bém habilidade para manobrar as carroças, e, principalmente, li
dar com os cavalos. Ele continuou a executar os serviços normal
mente. No entanto, como levantava de madrugada para realizar 
as vendas nos mercados de Santos e São Vicente, o pai dispensa
va-o mais cedo, para que ele descansasse um pouco, antes de ir 
aos Tiros de Guerra. Kincas costumava assoviar o Hino Nacio
nal, no entanto, gostava mais do Hino da Marinha "Cisne Bran
co". 

Zezinho, com 16 anos, tornou-se um rapaz boni
to e era o mais alto de todos os irmãos. O pai chamou-o de Zé, 
num tom de afeto e responsabilidade e incumbiu-o de acompa
nhar Kincas, para que aprendesse o serviço e substituísse o irmão, 
caso necessário. 

Em junho de 1943 mamãe, grávida de quatro 
meses, passou mal ao tentar carregar um saco de arroz com a 
ajuda de Ada nesan. O saco de 60 quilos de arroz estava no quin
tal, e um temporal estava prestes a desabar. A fim de protegê-lo 
da chuva, as duas mulheres correram para guardá-lo. Mamãe teve 
hemorragia e fortes dores abdominais. Os homens retornaram da 
chácara mais cedo, devido à forte chuva. Então papai, assustado, 
foi buscar a parteira, Senhora Mariquinha. Infelizmente não foi 
possível salvar o bebê, e mamãe sofreu o seu primeiro aborto. 

No dia 8 de julho de 1943 cidadãos japoneses, ale
mães e italianos foram obrigados a se retirar das cidades do litoral 
brasileiro, por medida de segurança, por serem súditos do Eixo. 
Eles deviam abandonar a cidade em 24 horas. 

O Museu Histórico da Imigração Japonesa no Bra
sil, situado na cidade de São Paulo, exibe a publicação do jornal A 
Tribuna de Santos, do dia 10 de julho de 1943, cuja primeira pági
na ilustra: "Mais de 1500 súditos japoneses e alemães foram 
removidos, ontem, para a Capital do Estado". Diz ainda 
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que:"A transferência ocorreu sem atropelos, num ambiente 
de tranqüilidade e respeito. Não se registrou qualquer aci
d e n t e .

A maioria dos nipônicos residentes no Litoral da 
Baixada Santista dedicava-se à pesca ou à pequena agricultura. 
Assim, obedecendo ao decreto do presidente Getúlio Vargas, mui
tos japoneses foram obrigados a vender seus bens e mercadorias a 
qualquer preço e partirem para a capital do Estado, no prazo de 
24 horas. 

Mais de quatro mil japoneses e alemães viajaram 
de trem para São Paulo e foram recolhidos na Hospedaria dos 
Imigrantes. 

Papai e mamãe reuniram os filhos, pedindo a 
Nisan, que felizmente iria completar 21 anos em agosto, para 
cuidar das chácaras, juntamente com Zé e Mário; e a Nesan reco
mendou que cuidasse da casa e das irmãs Conceição e Akiko. Os 
pais pediram finalmente que todos se unissem e tomassem cuida
do com a saúde e se alimentassem bem. Eles levariam consigo as 
meninas Takeko e Missako. Arrumaram as malas rapidamente e 
se despediram dos filhos, com inúmeras recomendações. 

O pescador Sr. Tônico (Antônio Lancha), amigo 
da família e atualmente o morador mais antigo da Rua Guamium, 
agora Rua Japão, assistiu à triste expulsão dos japoneses. Ele rela
tou-me que passou momentos angustiantes, vendo seus amigos e 
vizinhos japoneses embarcarem em caminhões do exército. Mui
tos perderam tudo, pois tiveram que abandonar suas casas, às 
pressas, deixando móveis e pertences, levando somente roupas em 
suas malas. 

Minha irmã Conceição lembra que os soldados in
vadiam as casas, à procura dos japoneses. Papai e mamãe ainda 
estavam se despedindo dos filhos e foram forçados, a sair logo da 
casa, enquanto ela e Akiko ficavam aos prantos, vendo os pais 
serem empurrados para dentro do caminhão, como se fossem cri
minosos, mesmo carregando no colo as irmãzinhas Takeko e 
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Missako, que, sem entenderem o motivo da agressão, também 
choravam. 

Assim, sofrendo maus tratos, meus pais, juntamen
te com todos os japoneses que viviam no litoral paulista, foram 
obrigados a abandonar suas casas. Os caminhões do exército dei
xaram-nos na estação de trem, no centro da cidade de Santos; em 
seguida, os japoneses partiram rumo à Hospedaria dos Imigran
tes, em São Paulo, onde permaneceram alguns dias. 

Posteriormente, meus pais, minha irmã e eu fo
mos para Vila Carrão, onde papai alugou um quarto. Ele decidiu 
trabalhar vendendo tomates, que comprava de madrugada no 
Mercado Municipal de São Paulo. Foi uma época muito difícil para 
a família. Nisan ou Kincas vinha nos visitar todos os domingos, 
trazendo alimentos e dinheiro para a nossa sobrevivência. 

Nas chácaras , a s i tuação es tava caótica. 
Freqüentemente ocorriam saques de verduras e legumes e estra
gos nas plantações. Os moleques atiravam pedras, insultavam e 
ameaçavam Zé e Mário, chamando-os de japoneses quinta colu
na. Os rapazes, aborrecidos, queriam correr atrás dos meninos. 
Entretanto, Nisan os impedia, solicitando aos irmãos que tives
sem paciência, pois os moleques eram malvados e andavam em 
grupos, com estilingues e canivetes. Essa situação de saques e vio
lência perdurou por muito tempo, causando grandes prejuízos à 
família. 

Finalmente, mamãe, após seis meses, teve permis
são para retornar a casa comigo e Takeko, mas, papai ficou mais 
um ano em São Paulo, trabalhando como vendedor ambulante. 

Os japoneses sofreram muita discriminação na
quele período da guerra, principalmente pelo Governo do Estado 
Novo, que proibiu que se falasse a língua japonesa em público; 
escolas japonesas, centros culturais e agremiações foram desapro
priados; jornais com escrita em Japonês foram retirados de circu
lação. Enfim, tudo que se referisse à cultura e costumes japoneses 
foram proibidos no Brasil. 
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Mamãe retornou às atividades de venda domici
liar, com Ada nesan. Ela gostava de realizar esse comércio, pois 
recebia o pagamento à vista e na volta para casa comprava os 
mantimentos necessários. Trabalhava de segunda a sexta-feira. No 
sábado, levantava de madrugada, preparava uma saborosa refei
ção, que colocava numa sacola juntamente com tsukemono, fru
tas, verduras para a salada; em outra sacola, colocava roupas. Em 
seguida, acordava uma das meninas e pedia para nisan levá-las à 
estação ferroviária. Visitar o marido, levando sempre uma das fi
lhas menores - Akiko, Takeko ou eu - para ver o pai, era a rotina 
de mamãe nos finais de semana. Minhas irmãs e eu não entendía
mos o significado da guerra, e nem a razão de nosso pai viver 
sozinho. Quando perguntávamos a mamãe, ela respondia: 'Tam
bém não entendo a guerra, mas o papai logo estará de volta". Ela 
cumpria essa tarefa com muito carinho, pois papai necessitava de 
ânimo, amor e esperança. 

Geralmente, mamãe e a filha chegavam antes de 
papai retornar das vendas; desse modo, havia tempo para a lim
peza do quarto. Quando papai voltava, vinha correndo para abra
çar as duas mulheres. Almoçavam juntos e papai se fartava, elogi
ando: oichi, oichi. Mamãe lamentava que seu marido passasse 
os dias da semana se alimentando somente com sanduíche de 
mortadela, água e pão com banana. O casal e a filha passavam a 
tarde inteira conversando. Papai costumava perguntar sobre os 
filhos e a chácara. E mamãe sempre respondia que estavam todos 
bem e que em breve estariam todos juntos em casa, comemoran
do o retorno do pai com um delicioso sukiyaki. 

Papai alertava mamãe para tomar cuidado, pois, 
em São Paulo havia muitos movimentos contra os japoneses. Eles 
não podiam se juntar em grupos de mais de duas pessoas que já 
eram considerados suspeitos. Pediu para a mulher que dissesse 
aos filhos para que tivessem paciência e não se envolvessem com 
os moleques saqueadores, pois os filhos poderiam ser presos injus
tamente. Mamãe passava a noite com o marido; no dia seguinte, 
preparava o café da manhã, enquanto papai ia comprar pão e 
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leite. Após o café, limpava o quarto, juntava a roupa suja e se apron
tava para retornar a casa. Papai sempre carinhoso, brincava com 
a filha de cavalinho, carregando-a nas costas e pulando. Em se
guida, colocava a menina nos ombros e dizia: "Como você está 
pesada, ou será que eu estou ficando velho"? Abraçava a mulher e 
caminhavam até a estação de trem. 

As visitas da mulher era o maior consolo para pa
pai, que vivia angustiado no exílio. Não tinha ânimo para traba
lhar, pois percebia que as pessoas olhavam-no com certo despre
zo. Às vezes ia à casa dos amigos para conversar e ter notícias do 
Japão, pois ele não possuía rádio. 

Em maio de 1944, Kincas terminou o serviço mili
tar. Porém, ele e nisan viviam ansiosos, pois poderiam ser convo
cados pela Força Expedicionária Brasileira. Quando mamãe, afli
ta, relatou a papai a triste notícia, o marido tranqüilizou-a, dizen
do: "se nossos filhos forem lutar pela pátria, devemos nos 
sentir orgulhosos deles; diga isso a eles e seja forte, Hide". 

No mês de julho de 1944, mais de 25 mil soldados 
brasileiros, integrantes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) 
foram para a Itália, sob a supervisão do general João Batista 
Mascarenhas de Morais. Ainda que despreparados, os soldados 
brasileiros participaram heroicamente na tomada de Monte Cas
telo, em fevereiro de 1945. Os pilotos da Força Aérea Brasileira -
FAB - combateram no norte da Itália em 1944 e 1945. 

Felizmente, Nisan e Kincas não foram convoca
dos. No entanto, se isso acontecesse, com certeza eles cumpririam 
o seu dever de cidadãos brasileiros, assim como o fizeram os bra
vos soldados, nisseis, convocados para integrar a FEB, que luta
ram com patriotismo, ainda que, em suas veias, corressem o san
gue japonês. 

No combate, morreram na Itália 454 pracinhas 
da FEB, que foram sepultados no cemitério de Pistóia, na região 
de Toscana, na Itália. Em 5 de outubro de 1960, as cinzas dos 
bravos soldados brasileiros foram removidas para o Brasil e depo-
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sitadas no mausoléu do Monumento Nacional aos Mortos da Se
gunda Guerra Mundial, localizada no aterro do Flamengo, na ci
dade do Rio de Janeiro. A participação do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial antecipou a queda de Getúlio Vargas, que já vinha en
trando em decadência desde 1943.O povo não concordava que os 
soldados brasileiros morressem combatendo contra os regimes 
totalitários, enquanto no Brasil o governo aplicava o despotismo 
de uma ditadura. 

No início de 1945, Vargas, percebendo que a opo
sição estava ganhando poder, resolveu marcar eleições presiden
ciais para dezembro do mesmo ano. O presidente atribuiu ampla 
anistia aos condenados políticos, permitindo também a formação 
de partidos políticos. 

Em abril de 1945, Berlim foi dominada pelos so
viéticos. Hitler, sua mulher e muitos generais nazistas se suicida
ram. Com a derrota alemã, Mussolini tentou fugir para a Suíça, 
porém, no dia 28 de abril foi preso e fuzilado. Em 7 de maio de 
1945, o alto comando alemão rendeu-se incondicionalmente aos 
Aliados. Era o fim do III Reich. 

Em 12 de março de 1945, finalmente papai rece
beu autorização para retornar a casa, conforme anotação em sua 
Carteira de Identidade para Estrangeiros de número 928.033, do
cumento inseparável, naquela época da guerra. Está registrado 
em sua Carteira: "Data-12-3-45- Regressa a São Vicente por or
dem do Sr. Dr. Delegado Auxiliar da Ordem Política e Social. Em 
12-3-45 chega a Rua Guamium, 14 - São Vicente''. A página exibe 
carimbos de fiscalização em São Paulo e Santos. Havia muita 
burocracia, naquele tempo. Qualquer irregularidade ou má con
duta do nipônico era anotada na caderneta, e, dependendo da si
tuação, até conduzido a prisão. 

Papai foi recebido com muita alegria, pela famí
lia. Naquela mesma noite, mesmo sendo verão, a família se reu
niu na cozinha, ao redor do fogareiro, para saborear um delicioso 
sukiyaki, como mamãe prometera. 
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A Segunda Guerra Mundial havia terminado na 
Europa, com a rendição alemã. Porém, a luta continuava entre os 
americanos e japoneses, pela conquista do Pacífico. 

Em Okinawa, no arquipélago de Ryukyu, sul do 
Japão, acontecia o maior conflito do Pacífico, na Segunda Guerra 
Mundial: a Batalha de Okinawa, apontada como uma das mais 
cruéis da história moderna. 

Dados oficiais registram o início da batalha em 
1º de abril de 1945; no entanto, de acordo com documentos por 
mim pesquisados no Museu Comemorativo da Paz, em Okinawa, 
a feroz batalha deve ter iniciado em 26 de março de 1945, com a 
invasão de Kerama Retto, um grupo de pequenas ilhas, localiza
do a 15 milhas de Naha, capital de Okinawa. 

A batalha também ficou conhecida como "Tufão 
de aço", ("Typhoon of Steel" em Inglês), "Chuva de Ferro" 
("Tetsu no Ame" em Japonês) e "Vento Violento de 
Aço"("Tetsu no Bofu" pelos okinawanos). 

O tufão de aço permaneceu por 90 dias, destru
indo a maior parte da herança cultural de Okinawa e ocasionan
do a morte de mais de 200 mil pessoas. A Batalha de Okinawa 
foi o único combate terrestre no solo japonês. 

O Memorial Himeyuri no To (Torre de Lis), lo
calizado no sul de Okinawa, foi construído em homenagem ao 
grupo de estudantes e professoras que foram convocadas para tra
balhar como enfermeiras durante a Batalha de Okinawa. Morre
ram dentro da caverna 210 moças; tentando escapar, muitas pra
ticaram suicídio, temendo serem capturadas e violentadas. 

Um fato significativo da batalha foi a grande per
da de civis, que superou o número dos militares mortos. Muitos 
civis morreram nos bombardeios, outros se suicidaram. Muitos 
morreram de fome ou por epidemia, como a malária. 

No dia 18 de junho de 1945, vovô Yotiku, presen
ciando a destruição de Yonabaru, retirou os objetos sagrados do 
butsudan e, amarrando-os num lenço de seda da vovó Nae, to-
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maram uma decisão: teriam que levá-los ao ohaka. Então, muni
dos de coragem e astúcia partiram de casa, sob uma intensa nu
vem de fumaça e fogo, gritando: "tetsu no bofu desu". Encon
traram alguns amigos e correram juntos, até um trecho do vilarejo 
de Osama. Meus avós subiram o morro, até chegar ao ohaka dos 
Yamauchi, localizado no topo da montanha. Lá depositaram as 
placas sagradas, contendo os nomes dos ancestrais da família. 

Cessado o bombardeio, os amigos foram procu
rar meus avós no ohaka, todavia não os encontraram; percebe
ram, porém, que os objetos sagrados estavam lá. Vovô Yotiku e 
vovó Nae morreram nos últimos dias do "tufão de aço", mas sal
varam o tesouro mais precioso, que faz parte do butsudan da 
família Yamauti no Brasil. 

Faleceram também na Batalha de Okinawa a 
vovó Kame, o tio Yomei, que era militar, e o primo Sehiti, que fora 
estudar em Okinawa, filho do tio Yogu, que emigrara para o 
Brasil, seguindo depois para a Argentina. 

Assim que começou a Batalha de Okinawa, tio 
Yomei orientou sua mulher Shizuko para partir com seus cinco 
filhos, em direção ao norte de Okinawa, pegar um navio e seguir 
até a cidade de Miyazaki. Tio Yoho também orientou sua mulher 
e filho para seguirem juntos. E vovô Yotiku pediu também, para 
sua filha Nobuko acompanhar os Oshiros. Desse modo, eles con
seguiram escapar do terrível combate. Dentre os sobreviventes da 
família Yamauchi e Oshiro, que permaneceram em Okinawa du
rante a cruel batalha, restou somente o irmão de mamãe, tio Yoho. 

Os sobreviventes okinawanos tiveram o infortú
nio de presenciar o horror e o desespero que uma guerra provoca. 
Perderam familiares, passaram fome, ficaram desalojados, pre
senciaram a destruição de suas cidades e assistiram à ocupação 
americana de sua terra. 

Existe controvérsia quanto à data exata do térmi
no da Batalha de Okinawa. Certas fontes anunciam o dia 21 de 
junho de 1945, data em que o general Geiger, Comandante do 10º 
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Batalhão, anunciou que a Batalha de Okinawa tinha sido vencida. 
Entretanto, documentos do Museu Comemorativo da Paz, em 
Okinawa, revelam que o conflito perdurou por 90 dias e que a 
data oficial do término da Batalha de Okinawa é 23 de junho de 
1945, dia em que o Comandante Geral das Forças Japonesas, Ge
neral Mitsuru Ushijima e o chefe do Estado Maior, General Isamu 
Cho, se suicidaram, julgando-se oficialmente derrotados. 

A Caverna de Gyokusendo, a maior gruta de 
estalactites do Japão, localizada no sul de Okinawa, foi encontra
da em 1967. Ela teria abrigado milhares de okinawanos civis se a 
sua descoberta tivesse ocorrida antes da Batalha de Okinawa. 

Apesar de ter vivenciado a brutalidade da guer
ra, atualmente Okinawa é considerada a Terra da Cortesia; seu 
povo luta pela paz e harmonia, buscando na música, na dança, 
na cortesia, no trabalho, a esperança da paz. 

Atualmente Okinawa se transformou num cen
tro de turismo internacional. Naha, sua capital, possui lojas de 
grife, moderno "duty free" e um enorme "shopping center". 
Kokusai-dori é considerada a rua mais animada de compras, 
possuindo de tudo, desde simples lembrancinhas, artesanato lo
cal, até as cerâmicas e kimonos mais caros. Suas lindas praias, de 
água cor de esmeralda, com recifes de corais, atraem turistas do 
mundo inteiro, principalmente da China, Coréia, Filipinas, Taiwan 
e Estados Unidos. 

O "coração de Okinawa" significa valorizar a dignidade 
pessoal acima de tudo; repelir qualquer ato relacionado à 
guerra e apreciar a cultura como expressão suprema da 
humanidade. 
(Okinawa Prefectural Peace Memorial Museum) 

Entretanto, a guerra no Pacífico não havia termi
nado. Mesmo após o fim trágico da Batalha de Okinawa, a guer
ra continuava entre o Japão e os Estados Unidos. Em julho de 
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1945, implacáveis bombardeios castigaram as principais cidades 
do Japão: Tokio, Osaka, Nagoya e Yokohama, destruindo suas 
mais importantes indústrias. 

Com a finalidade de acelerar a rendição japone
sa, o Presidente Harry Truman, que substituiu Franklin Roosevelt, 
falecido em 12 de abril de 1945, ordenou o lançamento de bom
bas atômicas, sobre o Japão. 

A bomba atômica foi considerada a mais mortífe
ra arma produzida pelos Estados Unidos na Segunda Guerra 
Mundial, foi também um segredo, não mencionado na Declara
ção de Potsdam. As cidades de Hiroshima e Nagasaki foram as 
escolhidas pelo governo americano, pois eram as mais desenvolvi
das industrialmente na época. 

A t r agéd ia aconteceu p r i m e i r a m e n t e em 
Hiroshima; no dia 6 de agosto de 1945, às 8hl5min, uma bola de 
fogo materializou-se sobre o céu de Hiroshima. Com 3,6 tonela
das e 3 metros de comprimento, a bomba atômica apelidada de 
Little Boy, ou Garotinho foi lançada do B-29 Enola Gay, pilotado 
pelo Cel. Paul Tibbets. A explosão, resultado da reação em cadeia 
com urânio 235, causou cenas alarmantes, jamais presenciadas 
pelo ser humano: pássaros se carbonizavam em pleno ar, seres 
humanos perambulavam em carne viva. 

No dia 9 de agosto de 1945, às l lh02min outra 
bomba caiu sobre a cidade de Nagasaki. Era apelidada de Fat 
Man, ou Gordo, homenagem a Winston Churchill. Foi mais po
derosa do que a primeira; contava com um poder de destruição 
maior do que a bomba de Hiroshima. No entanto, devido à topo
grafia da região, a bomba de plutônio devastou uma área menor. 
As duas explosões causaram a morte imediata de mais de 200 mil 
pessoas, deixando cerca de 100 mil feridos, além da destruição 
das duas cidades. 

Os sobreviventes da bomba atômica sofreram ter
ríveis efeitos da radiação nuclear, tais como queda de cabelo, quei
maduras, diversos tipos de câncer, como a leucemia, e, principal-
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mente, câncer de pele. Esses efeitos radioativos perduram até o 
momento, pois têm conseqüências genéticas, transmitidas por 
gerações. 

O governo japonês aceitou a declaração de 
Potsdam, em 14 de agosto de 1945 e finalmente se rendeu. 

Após a rendição, o Imperador Showa, considera
do uma divindade, revelou ser um homem normal, de carne e osso. 
Em transmissão nacional, pelo rádio, o Imperador comunicou a 
derrota do Japão e em seguida, caminhou pelas ruínas ocasiona
das pela guerra, pedindo para que o povo japonês tivesse esperan
ça e contribuísse para a reconstrução do país. Desse modo, foi a 
primeira vez que os japoneses viram e ouviram o Imperador do 
Japão, considerado outrora um Deus. Diante deste gesto sublime, 
o povo japonês sentiu, então, uma força inabalável dentro de si, e 
trabalhou incansavelmente para restaurar e reorganizar o país. 

A Constituição do Japão, com seus três maiores 
princípios: Soberania, Respeito pelos Direitos Humanos e 
Pacifismo, foi promulgada em 3 de novembro de 1946, tornan
do-se efetivamente válida em 3 de maio de 1947. 

O período Showa ("Luz e Harmonia") foi o mais 
longo do país: de 1926 a 1989. O governo do Imperador Showa 
passou por inúmeras crises. Em 1929, observou a quebra da Bolsa 
de Nova York atingir a economia japonesa. Assistiu aos horrores 
da guerra em seu país e, o mais terrível, presenciou o sofrimento 
de seu povo em decorrência do lançamento das bombas atômicas 
em Hiroshima e Nagasaki de maneira brutal, deixando conse
qüências eternas e alarmantes nos sobreviventes. Viu a destruição 
das duas cidades. Tudo isso vivenciou o Imperador Showa. Em 
1989, os japoneses lamentaram a morte do Imperador Hiroito, que 
conduziu com dignidade os momentos mais abstrusos do Japão. 

No Brasil, durante a época da guerra, o povo to
mava conhecimento dos fatos através do rádio, principalmente 
no horário da Hora do Brasil, ou pelo noticiário transmitido pelo 
Repórter Esso, e por meio dos jornais. Em todas as casas, o pes-
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soal ficava atento aos noticiários transmitidos pelo rádio, que era 
o meio mais rápido de comunicação popular na época. 

Quando ouviram a notícia do lançamento das 
bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e da rendição do Ja
pão, os japoneses e seus familiares choraram. Papai pediu para 
mamãe a foto do casal imperial, que ficara guardada no período 
da guerra, e, juntos, recolocaram o quadro na parede da sala. E 
então, diante da foto, como a render uma homenagem ao Impe
rador Showa, eles cantaram com muita emoção o Hino Nacional 
do Japão, o "Kimi ga Yo". 

Meus pais não haviam recebido ainda notícias de 
Okinawa. Sabiam somente que a batalha havia terminado com 
muitas mortes e feridos. Eles viviam preocupados e ansiosos. O
correio ficara sem comunicação com o Japão durante o período 
da guerra, prolongando-se por mais alguns meses, após o térmi
no dela. Quando, finalmente, normalizou, papai escreveu para 
vovô e suas irmãs, porém não recebeu nenhuma resposta. Algum 
tempo depois, papai recebeu uma carta da tia Yuki. Ela comuni
cava a morte dos pais, e também da vovó Kame, do tio Yomei e do 
primo Sehiti, narrando também, os momentos difíceis que passa
ram. 

Naquela tarde de início de verão, presenciei pa
pai e mamãe, na frente de casa, bem perto do portão, olhando 
para o mar, avistando a Ponte Pênsil, cantarem novamente, po
rém agora, em tom baixinho, o "Kimi ga Yo". Eu não havia en
tendido o motivo. Vi minhas irmãs tristes, sentadas nos degraus 
da varanda; então perguntei a Ada nesan por que papai e ma
mãe estavam cantando tão tristes. 

E nesan respondeu-me: "É porque nossos avós morreram na guer
ra". 

Lembro-me que caminhei até eles, posicionei-me 
entre os dois, e, segurando as suas mãos, olhei para meus pais e vi 
lágrimas correrem em suas faces. E eles cantaram novamente o 
"Kimi ga Yo", rendendo um tributo a seus pais. Eu tinha quatro 

154 



anos quando presenciei esse triste episódio que ficou gravado em 
minha memória. Somente muitos anos após fui entender a pro
fundidade daquela homenagem; e quando me recordo, sempre 
me emociono. Fico imaginando que a Ponte Pênsil serviu como 
veículo de ligação entre São Vicente e Okinawa. 

A Ponte Pênsil situada em São Vicente foi inaugurada em 
21 de maio de 1914, sendo a primeira ponte pênsil 
construída no Brasil. 
Em 1994, a Ponte Pênsil foi tombada pelo Conselho de De
fesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Artístico 
Nacional. 
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O Após Guerra 

Em 24 de outubro de 1945 foi criada a Organiza
ção das Nações Unidas (ONU), que tem o objetivo de manter a 
paz e a segurança mundial. Sediada em Nova York, constitui o 
principal órgão internacional. O Conselho de Segurança é o 
órgão designado para a manutenção da paz e da segurança mun
dial, tendo o direito de intervir em qualquer disputa ou confronto 
entre dois ou mais países. 

O Brasil vivia um momento político difícil. As elei
ções presidenciais marcadas para o dia 2 de dezembro de 1945 
seriam disputadas por três candidatos: o general Eurico Gaspar 
Dutra, (PSD-PTB); o brigadeiro Eduardo Gomes (UDN); e o en
genheiro Yedo Fiúza (PCB). 

Getúlio, no entanto, ao mesmo tempo em que dava 
apoio a Dutra, estimulava o "queremismo", um movimento po
pular apoiado pelos comunistas, que aclamava "Queremos Ge
túlio", pedindo que ele continuasse no governo; isso, porém, não 
aconteceu. Pressionados pelas forças Armadas, Getúlio Vargas 
renunciou em 29 de outubro de 1945. Era o fim do Estado Novo. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, José 
Linhares, assumiu a Presidência da República, depois da renún
cia de Getúlio. Durante os quatro meses de seu governo, o presi-
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dente procurou o equilíbrio da administração e tratou de organi
zar as eleições. As eleições presidenciais foram realizadas em de
zembro de 1945. Era a primeira vez que os brasileiros se manifes
tavam através do voto direto e secreto, e que a mulher votava numa 
eleição presidencial. Era também o início de uma administração 
democrática que permaneceu até 1964, quando os militares assu
miram o poder. 

O general Eurico Gaspar Dutra foi eleito Presi
dente da República, contando com o apoio de Getúlio Vargas, que, 
apesar de destituído pelos militares, ainda conservava grande po
pularidade junto aos eleitores. 

Em 8 de dezembro de 1945, ocorreu o matrimô
nio de nisan. Ele se casou com Shigue, que passou a ser chamada 
de Shigue nesan pela família. A cerimônia foi realizada na cida
de de Campinas. Lembro-me de ter cruzado um bosque de 
eucaliptos; jamais vira árvores tão altas. A carroça percorria a ala
meda arborizada, naquela tarde de verão, e eu, com apenas qua
tro anos, apreciava, pela primeira vez o perfume aprazível dos 
eucaliptos. A poeira cor de laranja lançava-se sobre meus cabelos 
e minha face; no entanto, a paisagem me encantava. Da festa não 
me recordo bem, mas a fragrância da mata permaneceu em mi
nha memória, pois marcou o início do meu amor pela natureza. 

Shigue nesan foi bem-vinda na família Yamauti. 
Papai exigiu que todos os filhos a tratassem com muito respeito e 
a chamassem de nesan. Foi reservado ao casal um dormitório na 
casa de número 15 da Rua Guamium. Em outro quarto, acomo
davam Kincas, Zé e Mário. Na casa 14, também de dois dormitó
rios, abrigávamos-nos papai, mamãe, eu e minhas quatro irmãs. 

Na época de festas, papai sacrificava um 
porquinho da nossa criação. Eu lastimava muito a perda do ani
mal, pois ajudava meu pai a alimentar os porcos. Muitas vezes eu 
ia me despedir dele e prometia-lhe que não comeria a sua carne. 
Quando ouvia os berros do porquinho, eu me escondia no porão 
da casa. Em seguida, ficava de longe, observando meu pai fazer 
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todo o serviço, desde a estripação até a limpeza do couro, que era 
feita com uma navalha bem afiada. Ele deixava o leitãozinho bem 
branquinho; em seguida, lavava-o muito bem e o temperava. No 
dia seguinte, bem cedinho, mamãe colocava o porquinho no for
no, retirando-o somente quando ele estivesse bem douradinho. E 
quando o pobrezinho ia à mesa, todos o achavam bonitinho e sa
boroso. No entanto, como havia prometido, eu não conseguia 
degustá-lo. Até hoje não como a carne de porco. 

No mês de janeiro eu acompanhava meus pais 
nas visitas aos parentes e amigos, para desejar "omedetoo 
gosaimasu". Levávamos sempre um presente, que costumava ser 
toalha branca e frutas. Da mesma maneira, recebíamos muitas 
visitas em casa. Tratava-se de um costume tradicional japonês. 

Papai costumava cortar os meus cabelos bem 
curtinho. Inicialmente, ele acertava a franja; em seguida, cortava 
as partes laterais e a de trás. Depois, ele pedia que eu ficasse quie-
tinha e permanecesse com a cabeça abaixada, para que pudesse 
executar a raspagem dos pêlos do pescoço. Esse era o momento 
mais irritante e dolorido, pois ele usava a navalha, e eu sentia a 
minha pele arder. Finalmente, quando papai terminava o seu tra
balho e mostrava o espelho, eu constatava aliviada que a franja 
estava bem alinhada e o corte bem executado. No entanto, lem
bro-me de ter escapado algumas vezes, quando percebia que ele 
queria cortar os meus cabelos. Então, eu me escondia no porão e 
lá ficava até que ele desistisse de me procurar. Quando enfim eu 
aparecia em casa, era repreendida. 

Papai não gostava que os filhos andassem descal
ços, e eu adorava ficar com os pés no chão. Desse modo, muitas 
vezes adquiri o bicho-do-pé, que provocava uma coceira irritante. 
Eu costumava cutucar com uma agulha em baixo das unhas do 
pé, ficando apavorada de ver os bichinhos brancos se moverem. 
Mamãe, então, cuidava dos meus pés, desinfetando-os e passan
do um remédio. 
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Naquela época, mamãe ficava em casa com 
Shigue nesan cuidando dos afazeres domésticos. Ada, Conceição 
e Akiko executavam as vendas de verduras domiciliares. Akiko 
cursava o último ano primário no Grupo Escolar de São Vicente. 
Entretanto, antes de ir à escola, já tinha vendido uma cesta de 
verduras. Takeko iniciava também a venda domiciliar; saía com 
Ada nesan, levando sua cestinha de verduras e a pasta escolar. 
Após as vendas, deixava a cesta com sua irmã, colocava o avental 
da escola e seguia também para o Grupo Escolar. 

Mamãe fazia sabão com uma mistura de gordu
ra de porco derretida, água e uma dose de soda cáustica. Ela cos
tumava dizer que a quantidade de soda tinha que ser bem dosa
da, para não prejudicar a pele. Acendia o fogo de manhã cedo, 
colocava os ingredientes numa lata de 18 litros e ficava mexendo 
com uma pá de madeira, que papai fizera especialmente para esse 
fim. Eu ficava agachada, observando aquele penoso trabalho. 
Assim que a mistura atingia o ponto certo, ela retirava toda a le
nha, deixando apenas algumas brasas. Quando os homens che
gavam da chácara para o almoço, ela pedia para que eles despe
jassem o conteúdo da lata em tabuleiros específicos. E assim esta
va feito o sabão, que seria utilizado na lavagem de roupas e lou
ças. No dia seguinte, ela os cortava em pedaços, armazenando-os 
no armário localizado na área coberta, onde eram guardadas as 
ferramentas da chácara. Desse modo, a família tinha uma reser
va de sabão para um mês. Essa era uma das muitas experiências 
que mamãe adquiriu na lavoura de café. Outras seriam os delici
osos pães de milho, as broas de fubá, a galinhada e a macarronada 
dos domingos. 

Toda t a rde passava um doceiro pela Rua 
Guamium; ele propositalmente parava em frente da minha casa, 
retirava o cavalete de seus ombros, colocando a caixa de doces 
sobre ele e gritava: "doceiro... doceiro, olhe o doce gostoso fregue
sa." E eu respondia: "não tenho dinheiro". Então, ele dizia que eu 
poderia pagar depois. Ele insistia tanto, que eu acabava pegando 
alguns doces. Na volta, ele batia palmas, e minha mãe tinha que 
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pagar os doces consumidos. Mamãe costumava dizer para mim: 
"Não deve comer tanto doce Misachan, você vai perder os seus 
dentes". 

Eu costumava brincar no quintal da minha casa. 
Havia uma cerca de madeira que dividia o terreno da minha casa 
com o da vizinha, Dona Amélia. O filho dela, Vasco, um menino 
de cerca de dez anos, gostava de me perturbar. Quando me via no 
quintal, ficava me chamando de "meu saco, meu saco". Isso me 
irritava muito. Eu ficava imaginando que, quando entrasse na 
escola, todos os meninos iriam me perturbar da mesma forma, 
mencionando meu nome, Missako, de forma pejorativa ou infa
me, deixando-me envergonhada. 

Nas noites de inverno, papai costumava preparar 
um delicioso sukiyaki. Ele trazia da chácara, grande quantidade 
de verduras e legumes tais como: acelga, brócolis, couve-flor, 
agrião, cebolinha, ervilha torta, cenoura, chuchu e repolho. Ma
mãe os lavava e os cortava, em pedaços, arrumando-os em uma 
grande bacia. Ela fatiava em tiras um bom pedaço de carne de 
vaca e tofu. Papai colocava um enorme tacho no fogareiro e to
dos se sentavam ao redor dele, na cozinha, para assistirmos à pre
paração da saborosa comida japonesa. Havia muita formalidade 
na sua elaboração. Os temperos: shoyu, sake, aji- no- moto, açú
car e manteiga tinham que estar na dose exata. Papai era um 
"expert" no preparo do sukiyaki. Mamãe cozinhava uma panela 
grande de gohan. Quando papai falava: "Hai doozo", todos se 
serviam, e cada um acrescentava no tacho aquilo que mais prefe
ria, para em seguida continuar se servindo. E assim, comíamos 
acompanhados de um bom bate-papo. Na maioria das vezes pa
pai preparava o sukiyaki nas noites de sábados, pois, geralmente 
aos domingos não havia expediente nas chácaras, a não ser para 
pequenos serviços, como arrancar matos. No entanto, Kincas e 
Nisan iam aos mercados vender as verduras e legumes. 

Sobre o fogão à lenha existia uma grande chapa 
de ferro, usada para grelhar os bifes. Cada um retirava de uma 
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vasilha o bife temperado e colocava-o sobre a chapa, deixando-o 
no seu ponto preferido. As panelas de ferro, contendo o arroz e o 
feijão, ficavam sobre o fogão. Havia sempre uma espécie de ver
dura refogada e muita salada. Cada um fazia o seu prato e espera 
pelo seu bife; eu preferia o meu bem passado. Mamãe cuidava do 
fogo, abanando-o e colocando mais lenha. A deliciosa comidinha 
caseira preparada no fogão à lenha é uma das boas lembranças 
da minha infância. 

No plano político, o Presidente Dutra promulgou 
uma nova Constituição, em 18 de setembro de 1946, que imperou 
por mais de 20 anos. Getúlio Vargas prosseguiu na política brasi
leira, durante o governo Dutra, conseguindo ser eleito senador. 

Assim que a Segunda Guerra Mundial terminou 
em 1945, os países da Europa e o Japão encontravam-se comple
tamente debilitados. Até mesmo os países vencedores, como a In
glaterra e França entraram num período de decadência. 

O único país que saiu da guerra valorizado eco
nômica e militarmente foram os Estados Unidos. Inicialmente, por
que o território americano nada sofreu com o conflito, com exce
ção da base militar de Pearl Harbor, no Havaí, que foi invadida 
pelos japoneses. Posteriormente, porque sua produção industrial 
cresceu abruptamente entre 1939 a 1945. Além disso, esse desen
volvimento foi acompanhado de avanços tecnológicos e científi
cos. Além do crescimento econômico, o governo americano teve 
sucesso na ocupação e recuperação do Japão. O governo japonês, 
antigo oponente, tornou-se aliado dos americanos, adotando um 
regime democrático, afastando-se dos princípios militaristas. 

Portanto, protegido de potente material bélico, fi
nanceiro e tecnológico e com um aliado no Pacífico, o governo dos 
Estados Unidos aspirava a ostentar o papel de líder mundial. Con
tudo, o governo da União Soviética também possuía similar am
bição. Durante a conferência de Ialta e Potsdam, Stalin havia con
seguido determinar o Leste Europeu, ocupado na sua maioria pelo 
Exército Vermelho, como área de domínio soviético, constituindo 
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com ele o bloco comunista. O desenvolvimento do regime comu
nista punha em risco a democracia do governo americano. Já para 
os soviéticos, o crescimento do controle norte-americano sobre 
outros países do planeta era uma ameaça para o sucesso da revo
lução socialista. 

Desse modo, aconteceu uma guerra ideológica, 
conhecida também como Guerra Fria, consistindo numa guerra 
não revelada entre os Estados Unidos e União Soviética. As duas 
nações usaram a propaganda, a espionagem e a intervenção mili
tar para proteger, auxiliar seus aliados e ampliar seus limites de 
influência. Além disso, a Guerra Fria foi uma luta de imagens e 
palavras; muitos filmes, revistas e livros foram lançados para pro
duzir mensagens que agredissem o lado oposto. 

A ruptura definitiva entre os Estados Unidos e a 
União Soviética aconteceu em 1947. O governo norte-americano 
iniciou uma grande corrida armamentista, disposta a colaborar 
com armas, soldados e dinheiro, a fim de combater o comunismo 
em qualquer parte do mundo. 

O governo dos Estados Unidos colocou em prati
ca o Plano Marshall, que consistia num amplo programa de aju
da econômica aos países capitalistas europeus atingidos pela Se
gunda Guerra Mundial. O Plano Marshall conseguiu seus objeti
vos, permitindo o restabelecimento econômico da Inglaterra, da 
Alemanha Ocidental e França. Estimulou também, as exporta
ções norte-americanas para a Europa, aumentando, assim, a lide
rança mundial dos Estados Unidos e enfraquecendo o comunis
mo no continente europeu. 

A Guerra Fria terminou somente em 1991, com 
o fim da União Soviética. 

Em 1947, o governo Dutra dissolveu as relações 
diplomáticas com a União Soviética, juntando-se aos Estados 
Unidos. No início do governo Dutra, o Brasil importou muitos 
produtos supérfluos, como cigarros, chicletes, perfumes, diminu
indo bastante as reservas acumuladas no governo Vargas. Perce-
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bendo isso, o governo passou a impedir a importação de bens de 
consumo imediato e promoveu a compra de máquinas, combustí
veis e matérias-primas, estimulando assim os investimentos na 
indústria. Simultaneamente, houve o aumento do preço do café 
no exterior, permitindo, desse modo, o retorno das reservas brasi
leiras. De tal modo, a economia brasileira, nos últimos anos do 
governo Dutra, atingiu um crescimento econômico significativo. 

A partir de 1947, o desenvolvimento da economia 
passou a ser medido por um novo índice denominado de Produto 
Interno Bruto (PIB). 
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A Família Ingressa no 
Ramo do Pescado 

Kincas, por ocasião de suas vendas de verduras e 
legumes no Mercado Municipal de Santos, há alguns anos, vinha 
observando a circulação das embarcações pesqueiras na rampa 
da Bacia do Mercado. Esses pequenos barcos traziam camarão 
sete barbas e outros peixes, que eram vendidos no mesmo local. 
Percebera também que diariamente grande quantidade de pesso
as esperava por essas catraias, a fim de comprar os pescados. Ele 
sempre possuíra aptidão comercial. 

Assim, Kincas decidiu conversar com seu irmão 
mais velho sobre o assunto. Os dois irmãos estavam preocupados 
com a chácara. Na época da guerra eles ficaram desanimados com 
os prejuízos causados pelos saques e destruição dos cercados. E 
no último ano chovera abundantemente, ocasionando muitas per
das na pequena lavoura da família. Decidiram então que chegara 
o momento de mudar o rumo de suas atividades. Chamaram tam
bém os irmãos Zé e Mário, para juntos decidirem e, em seguida, 
conversar com os pais. 

Desse modo, os irmãos resolveram expor suas idéi
as aos pais. Numa noite, no final da primavera do ano de 1946, 
após o jantar, os quatro jovens permaneceram sentados, e nisan 
disse aos pais que tinham um assunto importante para tratar com 
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eles. Explicou que os irmãos já haviam conversado e queriam a 
opinião deles a respeito da mudança da lavoura para o comércio 
de peixe. Então, Kincas esclareceu também que moravam numa 
via rodeada de pessoas dedicadas à pesca. Poderiam abrir uma 
peixaria nessa rua, comprar os peixes dos pescadores locais e ain
da estimular e expandir a pesca no município, pois os pescadores 
tinham dificuldades de vender os seus pescados. Expôs ainda que 
a colônia japonesa do bairro da Ponta da Praia estava se dedican
do à pesca. E finalizando, salientou que a pesca estava em amplo 
desenvolvimento e que várias instituições já haviam sido criadas 
em Santos. 

Papai a princípio ficou indeciso, mas, ao mesmo 
tempo admirou o conhecimento do filho a respeito do negócio. 
Então, perguntou a todos como ficaria a chácara. Nisan respon
deu-lhe que poderiam desfazê-la, aos poucos. Ele, Mario e os pais 
poderiam trabalhar na chácara, até que conseguissem vender to
dos os produtos; e Kincas, Zé e as irmãs ingressariam no novo 
negócio. 

Finalmente papai aceitou a idéia, dizendo aos fi
lhos que, primeiramente iria conversar com o Senhor Isamu Ueda, 
que possuía uma peixaria na Rua Guamium. O Senhor Ueda, uma 
pessoa muito cortês, ofereceu trabalho para meus irmãos, e disse 
que, caso interessassem, poderiam formar uma sociedade com a 
família. Assim, no início de janeiro de 1947, a família Yamauti 
inicia um novo trabalho, dedicando-se ao comércio de pescado. 

Papai recebia o camarão cinza, produto da pesca 
dos pescadores da Rua Guamium, que era realizada à noite, ou de 
madrugada, quando a água do mar estava fria. Muitas vezes ele 
solicitava a minha companhia. Assim sendo, pude observá-lo no 
trabalho: ele pesava o camarão, fornecia ao pescador um bilhete, 
no qual continha o peso do produto; em seguida colocava-o num 
barril de madeira, cobrindo o camarão com gelo e mantendo o 
tonel tampado. 
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Lembro-me perfeitamente quando, na manhã de 
5 de fevereiro de 1947, papai veio me acordar com uma expressão 
de imensa alegria, falando: "Você já é titiazinha". Nasceu naque
la madrugada, o meu primeiro sobrinho, filho de nisan e Shigue 
nesan, que se chamou Paulo Shigueo. Eu tinha apenas 5 anos e 2 
meses e já era titia. 

Papai e meus irmãos trabalharam apenas alguns 
meses com o Senhor Ueda. Papai agradeceu ao amigo o ofereci
mento da sociedade, porém, explicou a ele que os filhos deseja
vam trabalhar por conta própria. Assim, a família adquiriu uma 
banca de peixe no Mercado Municipal de São Vicente, após des
fazer-se das chácaras e entregar os terrenos, e de vender as carro
ças e os cavalos. Minhas irmãs Conceição e Akiko iniciaram o tra
balho no ramo do peixe, juntamente com papai e mamãe. Aluga
ram mais um imóvel na Rua Guamium nº. 17, onde construíram 
uma peixaria e uma câmara frigorífica. 

Mario ingressou no Serviço Militar. Sempre mui
to zeloso, ele cuidava pessoalmente de sua farda e diariamente 
engraxava as botinas pretas. 

Nisan, Kincas e Zé aprenderam a dirigir cami
nhão, tiraram carteira de habilitação para motorista e compra
ram o primeiro veículo motorizado da família: uma caminhoneta 
usada, que seria utilizada para a compra do pescado diretamente 
dos barcos pesqueiros, na Ponta da Praia, do gelo em Santos e 
entrega de mercadorias nos restaurantes e pensões da cidade. No 
ano seguinte, já estavam adquirindo outra banca de peixe e mais 
um caminhão, e também, contratando pessoal para o trabalho. 

Felizmente, os negócios prosperavam e a família 
também. No final do ano de 1948, dois casamentos foram realiza
dos na família Yamauti: Ada nesan se casou com Sanemasa 
Nakamine, e Kincas com Mitsuko (Helena), filha de Yoki e Uto 
Teruya. 

A minha relação com papai foi sempre muito 
afetiva, apesar de ele ser uma pessoa muito conservadora e de ca-
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ráter forte. Aprendi muito cedo a admirá-lo, respeitá-lo, e ao mes
mo tempo agradá-lo. Sabia que ele gostava de tomar cerveja após 
o repouso da tarde. Então, eu ia todas as tardes, comprar uma, no 
bar do Senhor João ou no bar do Porto. Depositava a garrafa de 
cerveja Antarctica ou Brahma num tanque de água fria, pois na
quele tempo não possuíamos geladeira; e quando papai acorda
va, eu ia correndo buscar a cerveja, o abridor e dois copos. Papai 
se sentava à mesa, e eu ao lado dele; ele enchia o seu copo e co
locava meio copo de cerveja para mim, e ficávamos conversando. 
Nessas conversas, ele geralmente se lembrava de sua infância. 
Contava-me que diariamente ajudava o seu pai a varrer o quintal 
da casa. Lembrava também das lindas praias das vilas de 
Yonabaru e Sashike, onde costumava banhar-se no verão, com 
seus irmãos e amigos. Muitas vezes, mamãe participava da con
versa e, sorrindo, lembrava das corridas na praia de Yonabaru. 

Em meados de 1948, Mário terminou o serviço 
militar e aprendeu rapidamente a dirigir caminhão, conseguindo 
tirar a carteira de motorista. Ele e o Zé faziam as entregas dos 
restaurantes, pensões e bares de Santos e São Vicente. O Zé era 
muito habilidoso em mecânica. Todas as manhãs ele colocava os 
caminhões para funcionar; e se descobrisse algo errado, ele conse
guia consertar. 

Na época em que a família ingressou no comer
cio do peixe, o trabalho era intenso. Todos levantavam bem cedinho. 
Papai preparava o café por volta das 4:30 h da madrugada, en
quanto mamãe arrumava a mesa, e, às 5 horas, eles iam acordar 
os meus irmãos. Após o café, Kincas saía cedinho para as compras 
de pescado, na Ponta da Praia. Nisan, Zé e Mario, com auxílio de 
funcionários, retiravam as caixas de peixes, de camarão e de gelo, 
que ficavam armazenadas na câmara frigorífica, e faziam o car
regamento delas para o caminhão. Em seguida, partiam para o 
Mercado Municipal de São Vicente, onde as mercadorias eram 
descarregadas. Papai ia com eles, para fazer a arrumação das 
bancas e atender os peixeiros ambulantes. Mais tarde, um dos 
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irmãos voltava a casa, para buscar minhas irmãs, Conceição e 
Akiko. Takeko cursava o último ano no Grupão, mas aos domin
gos ia ajudar. Nos finais de semana e nos meses da temporada de 
julho, janeiro e fevereiro, mamãe também trabalhava. O expedi
ente no mercado tinha dois períodos: o da manhã começava às 6 
horas, estendendo-se até ao meio dia; e o da tarde, iniciava-se às 
15 horas, encerrando às 18 horas. Normalmente às 11 horas, uma 
das irmãs vinha almoçar e em seguida, abria a peixaria. Elas se 
revezavam, a fim de que pudessem descansar um pouco, após o 
almoço. Um dos irmãos ficava na peixaria e outro acompanhava 
a irmã, no mercado, para o turno da tarde. 

A minha tarefa era de "abrir jornal". Papai com
prava o jornal antigo, direto da redação. Geralmente era o jornal 
"A Tribuna" ou "O Estado de São Paulo", que vinha amarrado 
em lotes, contendo o peso de 1 arroba (14,7 kg) cada. Esse jornal 
era utilizado para embrulhar o pescado. Quando o comprador 
pedia para limpar o peixe, usava-se um saco plástico para colocá-
lo, antes de ser embrulhado com jornal. Muitas vezes, o cliente 
pedia que o pescado fosse embalado para viagem. Nesse caso, era 
utilizado um saco plástico, onde o peixe era colocado, envolvido 
com gelo. Em seguida, usava-se bastante jornal para embrulhá-
lo, a fim de conservar o gelo. Na época, não existiam caixas de 
isopor. 

Existia um quartinho onde o jornal ficava arma
zenado. Havia pilhas imensas de jornal. Todas as tardes, após a 
saborosa cerveja, eu acompanhava papai até o quartinho do jor
nal. Sentávamos no chão e começávamos o serviço. Ele ensinava-
me que o jornal tinha que ser aberto corretamente; a parte central 
deveria ficar sempre alinhada. Durante esse tempo, papai conta
va-me histórias de sua infância no Japão. Após umas duas horas 
de serviço, o jornal aberto já estava da minha altura. Então, papai 
dizia: "Está bom, misachan, pode descansar". Em seguida, eu 
ficava observando meu pai enrolar o jornal. Ele era muito capri
choso. O volume do jornal a ser enrolado obedecia a uma quanti
dade certa. A seguir, ele amarrava os rolos do jornal e empilhava-os 
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alinhadamente. Havia sempre uma grande reserva do jornal aber
to. Nos finais de semana, feriados e na temporada de janeiro e 
julho o consumo do jornal era muito grande. Nesses períodos, 
mamãe e Takeko também ajudavam no serviço. 

No final do expediente da peixaria, papai reco
lhia o dinheiro do caixa e chamava-me para ajudá-lo. Aprendi a 
contar o dinheiro e a valorizá-lo ainda na infância. Eu ajudava 
papai a separar as notas pelo valor; alisávamos as cédulas amas
sadas comas mãos; colávamos as rasgadas com sabão seco e, em 
seguida, fazíamos montinhos e amarrávamos com elástico. Papai 
costumava dizer que o dinheiro deve ser bem cuidado e nunca ser 
considerado como uma coisa suja. Em seguida, contávamos todo 
o dinheiro, descontávamos o troco, que era colocado no caixa an
tes do expediente, e tínhamos a féria do dia, que era anotada num 
caderno. Havia também as despesas, que ficavam sempre 
registradas: o pagamento dos pescadores, fornecedores de peixe e 
gelo, os salários dos empregados, o pagamento dos aluguéis, luz, 
água, alimentação etc. Ele explicava-me que a contabilidade de 
uma empresa era muito importante e deveria ser feita diariamen
te, a fim de termos um controle exato dos gastos e dos lucros. Pa
pai costumava trocar o dinheiro na padaria ou bares, a fim de que 
o caixa sempre tivesse dinheiro para o troco do freguês. Ele costu
mava dizer-me que o bom comerciante não deve deixar o cliente 
a espera do troco. Naquela época, as vendas eram realizadas com 
dinheiro. Alguns clientes de restaurantes pagavam com cheque. 

Na época da peixaria, eu não precisava colocar a 
garrafa de cerveja no tanque para resfriar. Ia pegar um pouco de 
gelo na peixaria, colocava a garrafa num balde e envolvia-a com 
gelo. Papai costumava dizer: "Hum, oichi". 

O trabalho no comércio do peixe era intenso e 
cansativo, todavia mais lucrativo e próspero do que o trabalho na 
chácara. 

No ano de 1949, com sete anos, entrei na Escola 
Municipal Leopoldo de Santana, perto de casa. Sentia-me muito 
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feliz, pois estava ansiosa para aprender a ler. Eu costumava às 
escondidas, folhear as revistas de minhas irmãs: "Grande Hotel" 
e "O Cruzeiro", gibis e outras revistas de meus irmãos. No serviço 
de abertura de jornal, interessei-me pelas letras e conseguira apren
der o alfabeto sozinha. 

Mais ou menos na metade do ano, a escola rece
beu a visita de um inspetor; não sei precisamente se era de âmbito 
municipal ou estadual. A classe era pequena para comportar tan
tos alunos. Alguns sentavam em número de três, na mesma car
teira. Eu sentava na primeira fileira, com mais duas meninas. O 
inspetor informou a todos que a classe estava com superlotação e 
que alguns alunos seriam dispensados. Ele olhou fixamente para 
mim, e ouvi-o pronunciar o meu nome, falando ainda, que eu es
tava dispensada por falta de vaga. Olhei para a professora e ela, 
sentindo-se desorientada, pediu-me que fosse para casa, dizendo 
que depois falaria com meus pais. Levantei-me, recolhi meu ma
terial e fui para casa chorando. Após muitos anos, compreendera 
que havia sofrido uma discriminação racial. Naquele tempo, mes
mo após quatro anos da ditadura de Vargas e do término da Se
gunda Guerra Mundial, os japoneses ainda eram discriminados. 
E o episódio Shindo Renmei, ainda estava presente na memória 
do povo. 

Quando cheguei a casa, relatei o fato aos meus 
pais, desabando em prantos. Papai percebeu de imediato, aquilo 
que eu descobriria muitos anos depois. Ele consolou-me, dizendo: 
"Não chore Misachan; no ano que vem você irá estudar numa 
escola particular". E eu respondi-lhe: Não entendi papai; eu já 
estava aprendendo a ler e sempre fiz as minhas lições de casa, por 
que fui castigada? Papai me abraçou carinhosamente e me pegou 
no colo, afirmando: "Sua irmã Takeko ensinará você a ler, neste 
ano; no ano que vem, encontraremos uma boa escola para você". 

Minha irmã Takeko dedicava-me muito afeto e 
atenção. Com apenas 12 anos, ela foi a minha professorinha. En
sinava-me a cartilha, e, com paciência, pegava a minha mão, para 
eu escrever as primeiras palavras. 
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No dia 22 de outubro de 1949, nascia o meu se
gundo sobrinho, Ricardo Akinobu, filho de nisan e Shigue nesan. 
Eu já tinha dois sobrinhos e ainda não conseguira entrar na escola. 

Sentia a necessidade de ter amiguinhas, como ou
tras crianças da minha idade. Aos domingos minhas irmãs costu
mavam ir ao cinema e eu não tinha ainda idade para acompanhá-
las; ficava em casa, brincando com o meu sobrinho Paulo, de dois 
anos. E o menino Vasco continuava a me perturbar, chamando-me 
de "meu saco". Aí tive uma idéia: Quando entrasse na escola, me 
matricularia com o nome brasileiro. 

No meu aniversário de 8 anos, minha irmã Con
ceição fez um bolo de chocolate para mim, e a velinha era um 
lindo coração. Eu percebi que minhas irmãs notaram a minha tris
teza e solidão, pois elas me levaram para brincar com a Zezé, fi
lha da dona Tereza, que morava pertinho de casa. 

No dia 13 de janeiro de 1950, minha cunhada He
lena foi encaminhada à Beneficência Portuguesa de Santos, já em 
trabalho de parto. Devido a complicações, o bebê foi retirado a 
fórceps aos cinco minutos do dia 14 de janeiro, e, infelizmente, 
veio a falecer alguns segundos após o seu nascimento. O filho de 
Kincas e Helena recebeu o nome de Leonardo Saiti Yamauti. 

No ano de 1950 entrei no Educandário São 
Gabriel, para cursar o primeiro ano. Era uma escola particular, 
como papai havia prometido, dirigida por freiras. Akiko fez a 
minha matrícula e Takeko levou-me nas primeiras semanas, pois 
a escola ficava longe de casa. Normalmente íamos a pé; no entan
to, nos dias de chuva, pegávamos o bonde 2 e descíamos no ponto 
do mercado. Eu estudava no período da tarde. 

No primeiro dia de aula, quando a professora, 
Irmã Carmelita, perguntou o meu nome, eu respondi: Maria Ce
cília Missako Yamauti. Eu gostava do meu nome brasileiro, e não 
entendia o motivo da ausência dele na minha certidão de nasci
mento. Fiz boas amizades na nova escola. O aprendizado com 
minha irmã Takeko foi vantajoso para mim; assim consegui, com 
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facilidade, desenvolver os exercícios de leitura e caligrafia. Havia 
muita disciplina e organização no Educandário São Gabriel. To
dos os domingos as alunas vestiam o uniforme branco de gala, 
para assistir à missa das 10 horas. Na entrada da igreja, as meni
nas recebiam um cartão escrito Missa, que deveria ser entregue 
na aula da segunda-feira. Na ausência desse cartão, o responsável 
pela aluna deveria enviar uma justificação pela falta à missa. 

Naquele tempo, havia dificuldade de se conseguir 
uma linha telefônica. Assim, não possuíamos telefone nas bancas 
de peixe do mercado. Papai fizera um acordo com o Senhor Ar
mando, do açougue, para que os clientes de bares e restaurantes 
pudessem ligar para o telefone do açougue. Desse modo, aos sá
bados e domingos eu tinha a obrigação de ir ao mercado, por vol
ta das sete horas, e ficar de plantão no estabelecimento do Senhor 
Armando, a fim de atender aos recados. Por esse motivo, muitas 
vezes eu perdia o horário da missa. Tentava explicar para papai 
que não podia faltar à missa; porém, ele dizia-me que o meu ser
viço era muito importante. Mesmo assim, no final do ano, conse
gui a promoção para o segundo ano, com mérito. 

Em 4 de abril de 1950, nasceram as gêmeas, fi
lhas de Ada nesan e Sanemasa Nakamine, minhas primeiras so
brinhas: Marlene e Mariza. 

Em 1950, no término do governo Dutra, o empresário As
sis Chateaubriand introduziu a primeira emissora de te
levisão no Brasil, a TV Tupi de São Paulo, numa época em 
que somente ricos possuíam televisão em suas casas. 

Em 3 de outubro de 1950, Getúlio Vargas venceu 
as eleições para a presidência da República, tomando posse em 31 
de janeiro de 1951. Com Getúlio Vargas novamente no poder, o 
nacionalismo, o populismo e o trabalhismo voltaram a centralizar 
a vida pública do país. A industrialização apoiada em grandes in
vestimentos foi abordada como condição para o progresso da na-
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ção. Esse padrão de industrialização ambicionado por Vargas 
dividiu a sociedade brasileira. De um lado, encontravam-se os 
nacionalistas; e de outro, seus antagonistas, denominados de 
"entreguistas". 

No ano de 1951, retornei à Escola Municipal 
Leopoldo de Santana, pertinho de minha residência. Papai ale
gou que não podia arcar com as despesas de uma escola particu
lar. Elogiou-me pelo ótimo desempenho no primeiro ano, incenti-
vando-me para que continuasse estudando bastante; assim, seria 
bem sucedida também numa escola pública. Afirmou ainda que 
precisava muito da minha ajuda nos finais de semana. Desse modo, 
compreendi que a família necessitava manter-se sempre unida, 
principalmente em momentos difíceis. Aprendi com papai, ainda 
criança, o valor da disciplina, do trabalho e do respeito. Ele costu
mava dizer-me que se soubermos organizar as nossas tarefas com 
disciplina e esmero encontraremos tempo para muitas realizações. 
Em casa, todos tinham as suas tarefas e cumpriam-nas, sem pro
testos. Eu também possuía as minhas. No período da manhã fa
zia a arrumação das camas e varria todos os cômodos da casa. 
Em seguida, fazia as lições e estudava. Após o almoço freqüenta
va a escola, que caminhando levava somente uns 3 minutos. Após 
o retorno da escola, ajudava papai na abertura do jornal. Era uma 
tarefa que eu apreciava realizar, pois aproveitava para ler um pou
co. Eu gostava de fazer a abertura do jornal "A Tribuna", por ser um 
jornal de Santos e que trazia todas as notícias da Baixada Santista; 
não obstante o jornal fosse de uma semana atrás, interessava-me pe
las ilustrações, e principalmente a página de cinema. 

Na escola municipal tive a oportunidade de con
viver com crianças simples do bairro. Foi um bom aprendizado. 
Eu costumava levar de lanche pão com manteiga, ou marmelada 
ou outro doce que mamãe preparava, e minha bebida preferida: 
guaraná da Antarctica. Naquele tempo, a Cia. Antarctica fabrica
va o guaraná caçula. Eu era fã dessa bebida, e papai comprava 
para o meu lanche da escola, dizendo-me: "caçula para minha 
caçulinha". 
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Na hora do lanche escolar eu percebia que vários 
colegas levavam apenas pão e banana nanica e tomavam água da 
torneira. Lembro-me que fiquei com vontade de comer pão com 
banana, só de vê-los comer com tamanha saciedade. Pedi à ma
mãe que arrumasse pão com banana para o meu lanche. Ela es
tranhou o pedido, porém preparou a merenda para mim. Certa 
vez, troquei o meu lanche habitual com uma colega e ela ficou 
muito contente. Então, me lembrei da escola anterior, onde as 
meninas levavam sanduíche de pão pullman com presunto e eu 
pão francês com manteiga ou geléia caseira. 

Durante o recreio eu ficava admirando a casa ao 
lado da escola. Era a casa do Sr. Amorim, um homem muito ca
prichoso, que cuidava pessoalmente do belo jardim, com can
teiros de dálias, rosas, camélias, azáleas, e muitas outras flores. 
Havia também árvores frutíferas, como abricó, abiu, carambola, 
goiaba, mamão, laranja, pitanga e canteiros de morangos. Eu to
mava o meu lanche e ficava pensando como seria bom morar 
numa casa, com quintal tão alegre. Muitas vezes comentava com 
meu pai o sonho de morar naquela casa. 

Certo dia, quando eu tinha dez anos, papai veio 
dizer-me que comprara para mim, um lote de terreno em Paulínia, 
no interior de São Paulo. Ele contou-me que fizera uma ótima 
aquisição e o pagamento seria parcelado em 100 prestações. Fi
quei emocionada, pois a família ainda não tinha adquirido a casa 
própria. 

No segundo ano primário eu já sabia ler e escre
ver. Na Escola Municipal aprendi também o Hino Nacional do 
Brasil e o Hino à Bandeira. Esses hinos vinham impressos na últi
ma capa do caderno de brochura. A professora pedia para que os 
alunos fizessem a leitura dos hinos diariamente, pois deveríamos 
saber de cor. Ela também ensinou que a postura do corpo deveria 
estar ereta e a mão direita deveria ser colocada no peito. O Hino 
Nacional era cantado todos os dias, antes da entrada na sala de 
aula. Eu gostava de cantar o Hino Nacional e rapidamente o de-
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corei. Então, numa tarde, emocionada cantei para os meus pais. 
Eles ouviram atentamente e aplaudiram. Papai disse-me: "Muito 
bonito Misachan". E minha mãe comentou: "E longo, né? Você 
precisa me explicar direitinho". 

Papai falou ainda: "Cante com orgulho o seu hino. 
Ele revela o amor à pátria". Cantei o Hino Nacional e o Hino à 
Bandeira muitas vezes, a pedido de meus pais. Eles costumavam 
perguntar para mim o significado das palavras que não entendi
am. Quando eu sabia, explicava para eles; porém, freqüentemente, 
recorria aos meus irmãos, Kincas ou Mário, que gostavam de 
assoviar os hinos, enquanto eu cantava. 

Em 1951 nasceram mais dois sobrinhos: em 10 de 
maio, o filho de Ada nesan, que se chama Carlos Nakamine e em 
14 de setembro, a filha do casal Kincas e Helena: Maria Izabel 
Tieko Yamauti. Eu tinha dez anos e já era titia de 6 sobrinhos. 

No ano de 1952, mudei de escola. A Escola Muni
cipal Leopoldo de Santana possuía somente duas salas, atenden
do ao primeiro e segundo ano primário. Assim, promovida para o 
terceiro ano, passei a estudar no Colégio Nações Unidas, uma es
cola particular, mais próxima de casa, distante cerca de uns 500 
metros de casa. Gostei muito da escola, e principalmente da pro
fessora, Dona Aparecida Horneaux de Moura, muito bondosa e 
paciente. Muitas vezes ela levava seus alunos para brincar em 
sua casa e ainda oferecia um lanchinho. Nesse ano, passei a estu
dar no período da manhã; desse modo, voltei a tomar cerveja com 
meu pai todas as tardes, após a sua sesta. 
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A Família Compra a 
Primeira Casa Própria 

Numa bela tarde, no início do ano de 1952, assim 
que papai se levantou, fui correndo buscar a cerveja, que cuidara 
de resfriar bem, pois fazia muito calor. Os dois copos e o abridor 
já estavam sobre a mesa e papai já estava sentado. Coloquei a 
cerveja na mesa e sentei-me ao lado dele. Como de costume, pa
pai serviu a metade do copo para mim e encheu o copo dele. Cha
mou mamãe, perguntando a ela se queria tomar cerveja, e, pela 
primeira vez, eu a vi aceitar. Logo falou: "Misachan, tenho uma 
ótima notícia para você". Curiosa, eu logo perguntei: "Papai com
prou uma geladeira?" 

"Calma Misachan", respondeu papai. "A novida
de é melhor; o seu sonho vai ser realizado, minha filha", disse 
papai sorrindo. Olhei para ele e em seguida para mamãe, perce
bendo neles sorrisos de felicidade. Permaneci quieta, ansiosa, es
perando a certeza da afirmação. Papai, então, disse: "Vamos com
prar a casa dos seus sonhos, para realizar o sonho da família, 
Misachan". 

"Papai, mamãe, que alegria!" Respondi, pulan
do, e gritando: "Que alegria! Quando vamos mudar, papai?" 

"Estamos negociando. Vamos até lá, para você 
conhecer a casa"? disse papai. 
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Claro, quero ir logo. Obrigada, papai, estou mui
to feliz, respondi. 

"Entendeu, Misachan, porque devemos trabalhar 
bastante e economizar, evitando desperdícios? Desse modo, após 
35 anos de trabalho, papai, com a ajuda de mamãe e todos os 
filhos, vai conseguir comprar a nossa primeira moradia e ampliar 
os nossos negócios." 

Assim, fomos caminhando e sorrindo, até chegar 
à casa do Senhor Amorim. Parecia um sonho! O casal Amorim 
nos recebeu muito gentilmente, mostrando o belo jardim, as árvo
res frutíferas e todos os cômodos da enorme habitação. Havia uma 
grande varanda, quatro dormitórios, uma ampla sala, com 
assoalho de madeira bem encerado, uma espaçosa cozinha, ba
nheiro, outra casa nos fundos e um bom quintal. Fiquei encanta
da com a casa. Eu disse à mamãe que iria encerar a sala e a aju
daria a cuidar do jardim. 

Finalmente meus pais e irmãos fecharam o negó
cio com o Senhor Amorim. A casa estava bem cuidada e não ne
cessitava de reparos; mesmo assim, ela foi toda pintada na cor 
amarela, e as janelas e portas na cor verde. 

Fiquei muito triste quando soube que o nosso jar
dim ia ser destruído e as árvores frutíferas arrancadas. Ouvi a con
versa de meus irmãos com papai e mamãe. Eles combinavam a 
construção de uma grande casa, na parte da frente do terreno. 
Projetavam construir um amplo sobrado, onde na parte térrea 
funcionaria a peixaria e nos fundos a fábrica de gelo. 

Quando papai percebeu a minha tristeza, veio 
logo me consolar, dizendo: "Não fique triste, Misachan. Precisa
mos desmanchar o belo jardim e cortar algumas árvores para cons
truirmos uma grande casa, onde viveremos todos juntos. Estamos 
projetando ampliar os negócios da família. Vamos instalar uma 
moderna peixaria e uma fábrica de gelo. Estamos progredindo, 
Misachan, faremos um belo jardim ao lado da casa e você poderá 
cuidar dele". 
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Desse modo, o jardim da frente da casa foi retira
do; algumas plantas foram transferidas para um canteiro na par
te lateral e outras, colocadas em vasos. Lamentei a remoção dos 
canteiros de morangos e a derrubada do caramboleiro, da goia-
beira, da pitangueira e da laranjeira, que estavam plantadas na 
frente da casa; entretanto, permaneceram o mamoeiro e o abieiro, 
na parte lateral da casa amarela. O terreno foi limpo para a entra
da dos caminhões. 

Em 1952, a família de Yoki Teruya deixou 
Cambuquira, em Minas Gerais e mudou-se para São Vicente, in
centivada por papai. Os primos José e Liscio vieram antes e traba
lhavam com meus irmãos. Tio Yoki e seus filhos Gilberto (Dena), 
José, Lino, Liscio e Olga iniciaram, também suas atividades no 
ramo de peixaria. Papai ficou muito feliz com a vinda da família 
de seus tios, pois iniciara com eles a sua trajetória no Brasil. 

Finalmente, a mudança para a casa própria foi 
realizada em meados do ano de 1952. A família estava radiante 
com a nova residência. Papai comprou a nossa primeira geladei
ra e um bonito fogão a gás de seis bocas. Todos se encantaram 
com a geladeira branca, de marca "Frigidaire". A partir daquele 
dia, a família teve o "luxo" de beber água gelada e eu não precisei 
mais colocar a cerveja de papai no balde com gelo. Meus irmãos 
passaram também a tomar a cerveja geladinha. Como o consumo 
aumentou, papai passou a comprar cervejas e refrigerantes em 
engradados, diretamente da fábrica em Santos, pois saía mais 
barato. 

A geladeira também tinha grande utilidade na 
conservação dos alimentos. Antes dela, nos dias de muito calor, a 
comida costumava azedar do almoço para o jantar. Assim, havia 
o desperdício, que papai tanto combatia nos negócios. Com a com
pra da geladeira, tornou-se possível armazenar a comida para o 
dia seguinte. Notando isso, papai afirmou: "a geladeira custou 
caro, mas valeu a pena". Eu espalhei a notícia da geladeira para 
minhas colegas da escola. Algumas até vieram a minha casa para 
vê-la. 
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Quanto ao fogão a gás, mamãe não apreciou mui
to. Ela disse que a comida no fogão à lenha era mais saborosa, 
embora tivesse que ficar abanando para o fogo pegar; e os bifes 
feitos na chapa de ferro eram muito mais apetitosos. Minhas cu
nhadas, no entanto, adoraram o fogão a gás de 6 bocas. Elas 
diziam que era bem mais rápido de se cozinhar num fogão a gás, 
e o forno era ótimo para assar bolos, pães, frangos, pernil, peixe e 
outros assados. 

Em setembro de 1952, ocorreu o matrimônio do 
meu irmão Zé com Mariko. Foi armada uma grande barraca, co
berta com lonas, na frente da casa, onde foi realizada a festa, para 
cerca de trezentas pessoas. 

O meu serviço aumentou muito na nova mora
dia. Da sala de chão batido, na casa anterior, tínhamos uma sala 
de jantar com piso de madeira, que era encerado toda semana. Eu 
cuidava da arrumação dos quartos, da sala e da enorme varanda, 
que servia como sala de almoço e de descanso. Era um recinto 
muito agradável, principalmente no verão. Havia cadeiras incli
nadas e bancos, onde a família costumava se reunir à noite. Antes 
de ir à escola eu arrumava a minha cama, a dos meus pais e as das 
minhas irmãs. Nisan, Shigue nesan, Paulo e Ricardo ficaram com 
o quarto da frente. O segundo quarto ficou para o Zé. O terceiro 
foi destinado para as minhas irmãs Conceição, Akiko e Takeko. 
Eu compartilhava o quarto dormitório com meus pais. Esse cô
modo tinha comunicação com a sala de jantar. Todos os aposen
tos tinham a entrada pela grande varanda. Logo que retornava 
da escola, eu varria toda a casa e tirava o pó dos móveis. Uma vez 
por semana, encerava os três quartos e a sala. Terminava o serviço 
somente após o café da tarde. Em seguida, ia fazer os meus deve-
res escolares. 

Kincas e Helena ficaram morando na Rua 
Guamium nº. 14. A família continuava com as três casas alugadas, 
de propriedade do Senhor Tetuho Yumoto. A casa de nº. 15 ficou 
reservada para a abertura e armazenamento de jornal e dormitó-
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rio para os funcionários. A peixaria continuava na frente da casa 
de nº. 17. Ao lado dela havia uma pequena varanda, um cômodo 
que servia de escritório, onde também funcionava o caixa do esta
belecimento, um quarto reservado ao Mário, uma espaçosa cozi
nha e um banheiro. 

Papai argumentava que a nova residência adqui
rida, apesar de possuir 4 dormitórios, era insuficiente para abri
gar toda a família, que continuava a crescer, com os casamentos 
realizados e a vinda dos netinhos. Havia, então, a necessidade de 
uma grande casa para abrigar toda a família. Portanto, naquele 
mesmo ano, foi iniciada a construção da morada dos Yamauti. O 
terreno necessitou de estaqueamento. Foi realizado um projeto para 
uma construção sólida e moderna para a época. A edificação do 
sobrado, contendo a residência, a peixaria e a fábrica de gelo pro
longou-se por mais de 2 anos. 

No final de 1952, chegaram do Japão tia Nobuko, 
irmã mais nova de papai, e sua filha Ritsuko, vindas através de 
Carta de Chamada. Algum tempo depois, elas foram morar na 
Argentina. 

Em 1953, cursei o 4º ano primário, também no 
colégio Nações Unidas. A professora Dona Beatriz era muito enér
gica, porém competente. No último dia de aula, ela demonstrou 
um ato de extremo carinho ao levar todos os seus alunos para um 
lanche de despedida em sua casa. Ela pagou a condução do bon
de da linha 1 para todos. Na sua casa, preparou um delicioso bolo, 
enquanto os alunos brincavam em seu quintal. Em seguida, ser
viu bolo, biscoitos, balas e refrigerante para a turma. 

Eu desejava ter aulas de piano; adorava ouvir o 
recital de piano da Rádio Eldorado: "Concerto do meio-dia" e "Um 
piano ao cair da tarde". Entretanto, na ocasião, estava em moda 
o acordéon, em virtude da música do "Quarto Centenário de São 
Paulo", tocada naquele instrumento musical. Assim, incentivada 
pelas minhas irmãs, fui aprender acordéon com a professora 
Carminha Couto Magalhães. Porém, estudei apenas alguns me
ses, pois achava o instrumento muito pesado. 
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No ano de 1953 nasceram três sobrinhos: Maria 
Lúcia, em 27 de janeiro, filha do José e Mariko; João Carlos, em 31 
de maio, o terceiro filho de Nisan e Shigue nesan, e Antônio 
Eurípides, em 20 de junho, filho de Kincas e Helena. 

Em meados de 1953, revelei a papai a minha von
tade de prosseguir nos estudos. Incentivado pelas minhas irmãs, 
papai consentiu que eu o fizesse, no ano seguinte. Assim, teria que 
estudar muito para passar no exame de admissão. 

Politicamente, as disputas entre os nacionalistas e 
seus antagonistas ganharam impulso quando aconteceu a ques
tão do petróleo. Movimentos estudantis, sindicalistas e parte dos 
militares e políticos do PTB e do PCB consideravam que o Brasil 
deveria manter uma indústria própria de extração e refinação de 
petróleo. Eles chegaram a criar uma campanha nacional com o 
lema "O petróleo é nosso". No entanto, a oposição comandada 
por políticos da UDN e por militares que não apoiavam o gover
no, defendia a exploração do petróleo nacional por empresas es
trangeiras que já atuavam no Brasil, tais como a Esso, Texaco, 
Shell e outras. 

Finalmente, os nacionalistas saíram vitoriosos, e, 
em 3 de outubro de 1953, Getúlio Vargas criou a Petrobras, em
presa estatal que tinha o direito da extração, do refino e do trans
porte marítimo do petróleo do Brasil. 

No início de 1954, fui aprovada no exame de ad
missão para o ginásio, no Colégio Liceu São Paulo, em Santos. 
Então, passei a estudar no período da tarde; das 13 h às 17 h. 
Almoçava por volta das 11 horas e às l lh30min pegava o bonde 
da linha 2, perto de casa. Eu gostava de fazer aquele trajeto; co
nheci várias colegas de São Vicente e combinávamos de tomar a 
condução no mesmo horário. O bonde levava cerca de uma hora 
para chegar ao colégio. Fiz boas amizades e tive bons professores 
no Colégio Liceu São Paulo. 

Em 25 de janeiro de 1954, a cidade de São Paulo 
comemorou com grande festa o seu IV Centenário. O Parque do 
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Ibirapuera foi inaugurado em 21 de agosto de 1954, para a come
moração do IV Centenário da cidade. Foi projetado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, em parceria com o paisagista Roberto Burle Marx. 
Meu irmão Zé pediu emprestado o jipe de um amigo, e convidou 
a mim e a minha irmã Takeko para assistirmos à inauguração do 
Parque. Naquele sábado, subimos a Via Anchieta num carro sem 
capô, apreciando a fantástica vegetação da serra e a vista maravi
lhosa da Baixada Santista. Experimentei uma sensação de extre
ma euforia nas curvas da estrada. Cantávamos as músicas do IV 
Centenário e tagarelávamos. O Zé era um excelente motorista; eu 
gostava de passear com ele no caminhão; no entanto, naquele jipe, 
foi um dos passeios mais emocionantes da minha meninice. Ha
via uma imensidão de pessoas no Parque do Ibirapuera, ainda 
assim, conseguimos conhecer vários pavilhões. 

Atualmente o Parque do Ibirapuera abriga o 
Museu de Arte Moderna, o Pavilhão da Bienal, a Oca, o Pavilhão 
Japonês, o Planetário e o Viveiro. Na área livre há pistas de cooper, 
quadras esportivas, ciclovia e uma vasta área verde. Entre os mo
numentos destacam-se: o Obelisco em homenagem aos heróis de 
32, e o monumento às Bandeiras. 

No ano de 1954, o Brasil atravessava um período 
de instabilidade política. Os salários não acompanhavam o eleva
do custo de vida. Conseqüentemente, eclodiram em todo o país 
várias greves, exigindo aumento de salários. O jornalista Carlos 
Lacerda, um dos principais líderes da UDN, dono do jornal cario
ca Tribuna da Imprensa e grande adversário de Vargas, resolveu 
liderar uma campanha que acusava o presidente de ligações com 
os comunistas. Lacerda pretendia provocar a renúncia de Vargas. 
A conspiração para a queda de Getúlio cresceu com a adesão de 
militares anticomunistas, coligados a UDN e apoiados pela im
prensa e por empresários, que se uniram, a fim de preparar um 
golpe contra Vargas. 

Em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda foi víti
ma de um atentado, no qual o seu acompanhante, o major da 
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Aeronáutica Rubens Vaz acabou morrendo. Oficiais da Aeronáu
tica investigaram o acontecimento, descobrindo que o chefe da 
guarda pessoal de Getúlio era o mandante do crime. No dia 22 de 
agosto, oficiais da Aeronáutica espalharam um manifesto exigin
do a renúncia do presidente. No dia seguinte, os generais tam
bém fizeram a mesma exigência. 

Na madrugada de 24 de agosto de 1954, Getúlio 
Vargas, não encontrando meios de enfrentar a oposição, escreveu 
uma carta ao povo, e, em seguida, matou-se com um tiro no cora
ção. 

Naquele dia, o comércio e a indústria não abri
ram suas portas. Getúlio Vargas era muito querido pelo povo bra
sileiro. No Rio de Janeiro, uma multidão enraivecida desabou e 
queimou os caminhões de entrega do jornal Tribuna da Impren
sa, de Carlos Lacerda. E a classe operária brasileira chorou a morte 
de seu líder. Não houve expediente no Mercado Municipal, nem 
na peixaria. Lembro-me muito bem daquele episódio. Após o al
moço, a família permaneceu em casa, ouvindo o noticiário pelo 
rádio. Dificilmente a família se reunia para conversar depois do 
almoço, pois aproveitava para descansar um pouco. No entanto, 
no dia da morte de Getúlio, todos se pronunciaram, e, ansiosos, 
aguardavam mais notícias sobre a triste situação brasileira. Na
quela mesma tarde, em edição extra, vários jornais publicaram a 
carta-testamento, na qual Getúlio Vargas explicava o seu ato. 

O vice-presidente Café filho assumiu a Presidên
cia da República, marcando as eleições presidenciais para outu
bro de 1955, conforme previa a Constituição. 

A peixaria estava prosperando, pois a família tra
balhava unida. Kincas descarregava barcos pesqueiros na Ponta 
da Praia, abastecendo a peixaria continuamente com peixes fres
cos. Havia também os pescadores da Rua Guamium, que entre
gavam o camarão cinza e peixes, estes ainda vivos. A peixaria ven
dia sempre peixes frescos, sendo, portanto, muito conceituada. 
Clientes vinham de São Paulo comprar em nossa peixaria. Os fre-
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gueses de hotéis, bares, restaurantes e pensões aumentavam a cada 
dia. Mário e Zé se encarregavam das entregas em Santos e em 
São Vicente. Praia Grande, que na época era um bairro de São 
Vicente, possuía muitos restaurantes, principalmente na orla da 
praia, e a maioria deles eram clientes da Peixaria Yamauti. A em
presa iniciara também a venda por atacado. Quase toda a noite, 
um caminhão carregado de peixes partia para o Mercado Central 
de São Paulo, onde os caixotes de pescados eram comercializados, 
na madrugada, entre os proprietários de bancas de peixe. 

Em novembro de 1954, a família recebeu a visita 
do tio Kazumasa Yamauchi e sua filha Elida Yamauchi, que mo
ravam na Argentina. Por ocasião do aniversário da prima Elida, a 
família promoveu uma festa em sua homenagem. Elida e meu 
irmão Mario se apaixonaram, como num conto de fadas. 
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Mudança para a Nova Casa e 
Inauguração da Peixaria e 

Fábrica de Gelo 

Finalmente a grande casa ficou pronta, no início 
de 1955. Papai comprou na cidade de São Bernardo todos os móveis 
para a casa nova. Foram decorados sete dormitórios, uma grande 
sala de jantar, sala de visitas, sala de estar e copa. A cozinha ga
nhou um novo fogão, e duas geladeiras foram colocadas na copa. 

Quando chegaram os móveis novos, houve uma 
grande exultação. Todos correram para admirar o moderno mo
biliário para a morada dos Yamauti. Havia móveis completos para 
todos os dormitórios, contendo camas, colchões de mola, guarda-rou
pas, penteadeiras, cômodas e "criados mudos". Os quartos dos ca
sais receberam dois guarda-roupas e cadeira de braço. Vieram 
também os móveis da sala, os sofás da sala de estar, mesa e cadei
ras para a copa. 

A ampla sala de jantar, com paredes na cor verde 
clara, cuja pintura recebeu um tratamento moderno, foi decorada 
com duas grandes mesas que foram unidas, para comportar as 
dezesseis cadeiras. Aí ficariam ainda um grande aparador e duas 
cristaleiras. Esta sala ganhou um rico lustre de cristal, com deze
nas de pingentes, e cortinas de organdi, na cor branca. Esta sala 
era o orgulho da família. Os móveis eram de boa qualidade. Pa-
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pai teve o prazer de comprar todos os móveis novos, pois era o 
desejo de todos, principalmente das mulheres. 

Foram construídos dois cômodos para os funcio
nários que viviam com a família. Eram cerca de seis pessoas. A 
maioria eram imigrantes japoneses, que papai fazia questão de 
tratar bem, principalmente na alimentação. 

Meus pais compraram nas Casas Pernambucanas, 
no centro de São Vicente, as roupas para cama, mesa e banho. 
Compraram também no Bazar Ideal, loja do seu amigo, na Rua 
XV de Novembro, louças, panelas e todos os utensílios novos. 

Em 31 de janeiro, nasceu Ana Hanae, a segunda 
filha de José e Mariko. Assim sendo, meus pais se orgulhavam de 
possuir 10 netos. 

Papai e meus irmãos idealizaram a construção de 
uma imensa área com cobertura, localizada na parte superior da 
fábrica de gelo, e bem próxima da área de serviço da casa. Esse 
espaço teria tríplice utilidade: serviria para as crianças brincarem, 
seria útil para a secagem de roupas, e funcionaria também como 
um salão de festas. 

A mudança foi realizada no mês de março de 1955. 
Não foi necessário transportar nenhum móvel da casa amarela. 
Cada um foi levando, aos poucos, suas roupas e objetos pessoais e 
acomodando-os no guarda-roupa e no armário embutido. O so
brado possuía duas escadarias. A da frente era de mármore bran
co de Carrara; a da parte posterior, dava acesso ao quintal, e à 
casa amarela. Desse modo, o transporte dos objetos e roupas ocor
reu facilmente. Todos trataram de cuidar da arrumação de seus 
quartos, na maior animação. 

Papai e mamãe escolheram o quarto da frente, 
com vista para o mar e para a Praça. Nisan, Shigue nesan e os 
filhos Paulo, Ricardo e João ficaram também no dormitório da 
frente, ao lado do jardim de inverno, uma área localizada na 
fachada da casa, entre os dois quartos anteriores, decorada com 
belos azulejos clássicos. Nessa área havia um altar com a imagem 
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de Nossa Senhora Aparecida. Havia um corredor a partir da área 
da frente, estendendo-se até a sala de estar. O Zé ficou com o quarto 
posterior ao jardim de inverno. O segundo quarto do corredor foi 
reservado ao Mario e Elida que se casariam em junho. O terceiro 
dormitório ficou para Akiko e eu; e o quarto aposento, para o ca
sal Kincas e Helena e seus filhos, Maria Izabel e Antônio. Minhas 
irmãs Conceição e Takeko ficaram com o quarto ao lado da sala 
de jantar, onde, posteriormente, foi instalada a sala de visitas. 

A moderna peixaria e a fábrica de gelo foram inau
guradas logo em seguida. Foi instalada uma grande câmara 
frigorífica para o armazenamento dos pescados e do gelo. A em
presa recebeu a razão social de Peixaria e Fábrica de Gelo Irmãos 
Yamauti Ltda. Papai também fazia parte da sociedade. Desse 
modo, foi instalada a primeira fábrica de gelo na cidade de São 
Vicente, que abastecia barcos de pesca de Santos, bem como ser
via bares, restaurantes e a população da cidade, que antes neces
sitavam buscar o gelo na cidade de Santos. 

Duas serviçais foram contratadas: uma para cui
dar das roupas e a outra da limpeza da casa e ajudar na cozinha. 
Minhas cunhadas preparavam as refeições, assessoradas por ma
mãe. Papai preparava o café da manhã, que ele mesmo servia a 
todos os empregados, por volta das cinco horas. 

Havia um padeiro que trazia pães quentinhos; 
assim, era servido café com leite, pão e manteiga. Por volta das 8 
horas, era servido um lanche, geralmente ovos fritos com pão e 
café com leite. Em torno do meio dia, os funcionários se reveza
vam para o almoço. Após, havia um descanso de cerca de três 
horas, para aqueles que iniciavam o trabalho mais cedo. Às 
dezesseis horas, era servido o café da tarde; e, mais ou menos às 
19h30min, todos se reuniam para o jantar. 

A comida era a mesma, tanto para os funcionários, 
como para os membros da família. Papai comprava latas de óleo 
de vinte litros, diretamente dos fornecedores, bem como o arroz, 
feijão e batata, que ficavam armazenados numa despensa. 
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Certo dia, logo após a mudança, papai pediu para 
o meu irmão Zé providenciar uma muda de chapéu-de-sol, para 
que ele pudesse plantar na frente da casa. No dia seguinte, o Zé 
conseguiu duas mudas de chapéu- de- sol. Então, papai chamou-me 
para ajudá-lo a plantá-las. Fui com ele até a frente da casa, onde 
meu irmão já nos esperava com uma enxada, uma pá e um saco 
de terra. O Zé abriu dois buracos, papai colocou uma planta em 
cada um, pediu para que eu as segurasse, enquanto os dois depo
sitavam terra, a fim de fixá-las. Em seguida, eu e papai aperta
mos bem a terra, para que as plantas ficassem firmes. Enquanto o 
Zé fora buscar água, papai disse-me: "Eu já plantei inúmeras ár
vores e tive muitos filhos, Misachan, hoje você aprendeu a plantar 
essas mudas, porém, precisa plantar mais árvores, ter pelo menos 
um filho e, como gosta de estudar, deverá escrever um livro tam
bém". Então, eu perguntei-lhe: "Mas por que escrever um livro 
papai?" Papai respondeu-me: "Eu li num livro japonês que uma 
pessoa, para se sentir realizada, deve ter pelo menos um filho, plan
tar uma árvore e escrever um livro; então desejo que você consiga 
esses três objetivos, Misa". E eu contestei: "Mas é muito difícil es
crever um livro, papai." E papai replicou: "Não será difícil, se você 
se empenhar de fato, colocando toda sua força de vontade 
Misachan". Meu irmão trouxe água, e nós três regamos as duas 
plantinhas. Papai disse mais ainda: "Vamos cuidar dessas plantas 
com carinho. No início, será preciso regá-las diariamente; logo 
que elas crescerem e se tornarem robustas, a própria natureza 
cuidará delas. E então, quando elas se tornarem árvores frondosas, 
vocês irão admirá-las." 

E as duas árvores cresceram e se tornaram 
frondosas e até hoje se encontram lá, perto do mar, no início da 
Rua Japão. 

O ano de 1955 foi de muita prosperidade para a 
família Yamauti. A Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, 
inaugurada em 16 de abril, tornou-se cliente efetivo da peixaria. 
Duas vezes por semana eram vendidas para a Refinaria centenas 
de quilos de peixe. Kincas, que fazia a descarga de barcos, na 
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Ponta da Praia, trazia os pescados encomendados de véspera, e o 
Zé e uma equipe de funcionários cuidava da limpeza dos peixes, 
que deveriam estar prontos até as 9 horas, quando um funcioná
rio da Refinaria vinha buscar as mercadorias. 

Diariamente, no final do expediente da peixaria, 
era realizado o fechamento do caixa, e como de costume, o di
nheiro era entregue a papai que o guardava no cofre. Eu continu
ava a ajudá-lo na contagem, separação e arrumação das notas; as 
moedas também eram separadas de acordo com o valor e coloca
das em sacos plásticos. 

Na segunda-feira, meu irmão Zé fazia a cobran
ça semanal dos clientes de restaurantes de São Vicente, Santos e 
Praia Grande; e na terça-feira era o dia de pagamento das empre
sas fornecedoras de peixe. Desse modo, na noite de segunda-fei
ra, papai e eu contávamos todo o dinheiro recebido e separáva
mos a quantia para o pagamento do dia seguinte. 

Naquela época, ainda não usávamos o cheque; 
assim, as compras e o pagamento eram efetuados com dinheiro. 

Kincas comprou um moderno aparelho de som, 
de alta fidelidade, o inesquecível "hi-fi", que foi instalado na 
sala de jantar. Minhas irmãs adquiriram uma série de "long 
playings", que vieram substituir os antigos discos de 78 ro
tações. 

Assim, para celebrar o acontecimento, foi reali
zado num domingo o primeiro almoço oficial na nova morada. 
Todos se sentaram ao redor da grande mesa da sala verde. Após o 
almoço, foram tocados os "long playings de Angela Maria, Dalva 
de Oliveira, Orlando Silva, Dolores Duran e outros. A peixaria es
tava funcionando naquele domingo; assim, minhas irmãs e eu re
vezávamos, a fim de participar com a família, aqueles momentos 
de alegria e felicidade, visto que, após trinta e oito anos de traba
lho, meus pais conseguiam realizar um grande sonho: possuir uma 
grande casa para abrigar todos os filhos e netos, que nessa época 
já somavam dez. 
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No dia 29 de junho de 1955 foi comemorado o 
casamento de Mário e Elida com grande festa, realizada no São 
Vicente Praia Clube, a poucos metros de casa. 

Em 1955, após trinta e oito anos, os tios Yoki e 
Uto Teruya recebem o filho Akinobu e sua família, no Porto de 
Santos, vindos do Japão. Foi um momento de muita emoção o 
reencontro. Akinobu trazia sua mulher Shizuko e quatro filhos: 
Isamu, Mieko, Yumiko e Keiko. Tia Uto recordava o triste aconte
cimento ocorrido no Porto de Naha, quando seu filho fora tirado 
de seus braços pelo sogro. No momento do reencontro, ela chora
va de emoção e alegria. Como explicaria a seu filho? Será que ele 
entenderia? 

Akinobu Teruya, após a morte de seus avós, par
tiu para Taiwan, com apenas catorze anos. Lá trabalhou, conse
guiu estudar, tornando-se um policial. Após trinta e oito anos, 
quando conseguiram se estabilizar, tio Yoki e tia Uto convence
ram-no a vir com a família para o Brasil. 

Em outubro de 1955, foram realizadas as eleições 
presidenciais. O pleito foi vencido por Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, tendo João Goulart como vice-presidente. 

Em novembro de 1955, o então presidente Café 
Filho adoeceu e o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos 
Luz, assumiu o poder. No entanto, houve boatos de que os mi
litares e representantes da UDN, conduzidos por Carlos 
Lacerda, planejavam com o presidente um golpe militar, com 
o intuito de impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Esses 
rumores induziram o ministro da guerra, general Henrique 
Teixeira Lott a tomar pontos estratégicos no Rio de Janeiro, 
com tanques de guerra, obrigando Carlos Luz a afastar-se da 
Presidência, garantindo assim a posse de Juscelino Kubitschek. 
O cargo foi confiado, então, ao presidente do Senado, Nereu 
Ramos, que o transmitiu a Juscelino Kubitschek em janeiro de 
1956. Juscelino foi o último presidente da República a assumir 
o cargo no Palácio do Catete. 
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Juscelino iniciou o governo anunciando cinqüen
ta anos de progresso, em cinco anos. Para isso, elaborou o Plano 
de Metas, que consistia num conjunto de medidas destinado a 
promover o desenvolvimento econômico do Brasil, principalmen
te a industrialização. 

No começo desse ano, Kincas comprou um terre
no na Praça João Pessoa, em São Vicente, perto do Mercado Mu
nicipal, onde foi iniciada a construção de um prédio com dois an
dares, sendo que a parte térrea abrigaria uma área comercial. 

Eu cursava, então, a 3ª série ginasial no período 
da tarde; e estudava Inglês, três vezes por semana, na parte da 
manhã, no Centro Cultural Brasil Estados Unidos, na Avenida Ana 
Costa, em Santos. Eu desejava regularizar a minha Certidão de 
Nascimento, porque nela não constava o meu nome brasileiro. 
Desse modo, informei-me sobre todos os procedimentos, antes de 
conversar com papai, sobre o assunto. 

Em 2 de março de 1956, nasceu José Adolfo, filho 
de José e Mariko, que fazendo jus a seu pai, ganhou o carinhoso 
apelido de Zezinho. 

Numa tarde, quando papai se levantou da costu
meira sesta, apressei-me em servir a sua cerveja na temperatura 
que ele gostava, não muito gelada. Nessa época, eu trocara a cer
veja por guaraná da Antarctica, por livre opção. Sentei-me ao seu 
lado, dizendo que queria ter uma conversinha com ele e fui logo 
falando: "Papai, quero regularizar a minha Certidão de Nasci
mento e preciso que o senhor me acompanhe até o Fórum para 
requerer uma audiência com o Juiz. 

Papai, então, perguntou-me: "Porque você quer 
alterar o seu nome, Misachan"? 

Respondi-lhe: "Papai, eu só quero incluir na mi
nha certidão o meu nome brasileiro. A audiência será muito sim
ples. 

"Está bem", concordou ele, "falarei com nisan e 
Kincas para acompanhar-nos". 
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Desse modo, foi marcada a audiência no Fórum 
de Santos. Eu fui acompanhada de papai e meus irmãos Nisan e 
Kincas. 

Quando o Juiz perguntou-me por que eu queria 
incluir outro nome no meu registro civil, eu respondi-lhe: "eu sou 
brasileira e gosto muito do meu nome brasileiro. Quando criança, 
meu nome japonês foi motivo de gozação. Assim que entrei na 
escola, preferi ser chamada pelo meu nome brasileiro, Maria Ce
cília. E agora desejo a inclusão deste nome em minha certidão. 

O Juiz então disse-me: "Vou determinar a inclu
são do nome Maria Cecília no seu Registro Civil". E prontamente 
proferiu a sentença. O juiz pronunciou ainda que determinaria o 
envio da cópia da sentença para o Ofício do Registro Civil, em 
São Vicente, a fim de que o mesmo procedesse à averbação na 
minha Certidão de Nascimento. 

Aquele foi um dia muito feliz em minha vida. Meu 
irmão Kincas, cujo nome japonês era Seissocu, disse: "Eu tam
bém deveria ter mudado o meu nome. Sabe Mi, quando eu era 
menino, os moleques me apelidavam de seis socos; eu não gosta
va; então eu lhes respondia que possuía os punhos fortes para dar-
lhes cem socos". "Ainda bem que eu tenho um apelido", comen
tou ainda. 

Em julho Mario decidiu com sua mulher Elida vi
ver na Argentina. Assim, ele se desligou da empresa e foi para a 
cidade de Tucumán, no norte da Argentina, onde morava a famí
lia do tio Kazumasa, pai da Elida. Lá, o casal abriu uma tintura-
ria. 

Takeko e Conceição transferiram-se para o quarto 
que pertencia ao Mário, e aquele aposento foi transformado em sala 
de visitas, recebendo novos sofás e mesinha de centro. Papai com
prou a nossa primeira televisão, que foi colocada nesse cômodo. 

A nova televisão foi recebida com grande euforia, 
principalmente pelas mulheres. Após o jantar, todos corriam para 
a sala, que ficou conhecida como sala de televisão. 

192 



No campo político, o governo JK estimulou o cres
cimento industrial, construindo siderúrgicas, como a Usiminas e 
Cosipa; hidrelétricas, como a de Furnas; além disso, ergueu mais 
de vinte mil quilômetros de estradas de rodagem. 

O desenvolvimento industrial nesse período ori
ginou momentos de otimismo no Brasil. A industrialização esti
mulou a migração para o Centro-Sul do país. Milhares de brasi
leiros partiram de suas terras de origem, em busca de emprego 
nas indústrias em São Paulo, Rio de janeiro e Minas Gerais. 

No inicio de 1957, a morada de Kincas ficou pron
ta, e ele se mudou com sua família para lá, ocupando o primeiro 
andar. A parte térrea foi adaptada para uma mercearia, que foi 
inaugurada meses após, recebendo a denominação de Mercearia 
Cruzeiro. Trabalhavam na mercearia: Nisan, Shigue nesan e He
lena. Eu ia ajudar aos sábados e domingos. 

Também em 1957, cursei o último ano no Colégio 
Liceu São Paulo. Desde o início do ano, alimentava a esperança 
de fazer o curso Clássico no Instituto de Educação Canadá, colé
gio estadual muito conceituado naquela época, pela qualidade de 
ensino e por possuir excelentes professores. Minhas amigas da 
classe: Ivone, Edi e Neide, também tinham o mesmo desejo. 

Em maio daquele ano, minha irmã Akiko se ca
sou com Yukikatsu Shimabukuro. Ela ficou com a banca de pei
xe, no mercado e foi morar no segundo pavimento do prédio de 
Kincas. 

Papai e mamãe planejavam viajar ao Japão e con
vidaram-me para acompanhá-los. Eu fiquei num dilema. Gosta
ria de conhecer o Japão, mas, não queria perder o último ano gi-
nasial, e tampouco a formatura. Deste modo, pedi a papai um 
tempo para pensar. Após alguns dias, a decisão já estava tomada. 
Agradeci aos meus pais pelo convite, explicando-lhes que não gosta
ria de perder aquele ano no colégio, justamente quando seria realiza
da a formatura. Além disso, no ano seguinte desejava, juntamente 
com minhas melhores amigas, estudar no Colégio Canadá. 
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Começaram os preparativos para a viagem de 
meus pais. Eles foram várias vezes a São Paulo, a fim de provi
denciar todas as documentações necessárias. Meus pais trabalha
ram quarenta anos para conseguir realizar o sonho de rever o seu 
país. 

Papai escreveu para suas irmãs Yuki e Yoshiko, 
que moravam em Miyazaki, e para outros parentes de Okinawa, 
comunicando a viagem do casal ao Japão. Mamãe escreveu para 
sua irmã Kami, que morava no Havaí, para seu irmão Yoho e sua 
cunhada Shizuko, que viviam em Okinawa. Todos responderam, 
revelando imensa alegria em revê-los, oferecendo também suas 
residências para abrigá-los. 

Em 7 de setembro daquele mesmo ano, foi reali
zado o casamento de minha irmã Conceição com Katutoshi Ono. 
Após a cerimônia religiosa, houve uma grande festa, no imenso 
quintal da casa do noivo. 

Após o casamento de Akiko e Conceição, minha 
irmã Takeko contratou uma funcionária para trabalhar na peixa-
ria com ela. Eu deixei o curso de Inglês, para ajudar minha irmã 
no período da manhã, e, aos sábados e domingos, no período inte
gral. 

Certa noite, quando ajudava papai a efetuar o en
cerramento do caixa, ele incumbiu-me de dar prosseguimento 
aquele serviço diário, durante a sua ausência. 
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Tetsuo e Hide Viajam ao 
Japão em 1957 

A viagem ao Japão foi marcada para 5 de outu
bro de 1957. Papai e mamãe corriam com os últimos preparati
vos. O alfaiate deles confeccionou dois ternos novos, várias cami
sas e um sobretudo de lã para papai. Para mamãe foram confec
cionados dois conjuntos de tailleur, um, sobretudo de lã, dois 
elegantes vestidos, saias e blusas. Minha irmã Takeko acompa
nhou mamãe ao centro da cidade de Santos, para a compra de 
uma bolsa, sapatos, meias, lingerie, agasalhos, malas e outras 
necessidades. Foram comprados também, presentes para paren
tes e amigos. 

Meus pais escreveram novamente para os irmãos, 
informando a data da viagem e o nome do hotel em Tokio. Takeko 
e eu auxiliamos nossos pais na arrumação das malas. Eles iriam 
passar o início do inverno no Japão, por isso, o volume de roupas 
foi grande. 

Mamãe cortou, pela primeira vez, os seus longos 
cabelos, fazendo uma leve permanente, por sugestão de suas fi
lhas, a fim de facilitar o seu penteado. No entanto, quando a viu, 
papai não gostou, e, furioso, disse à mamãe que se sentiria enver
gonhado, pois todas as mulheres no Japão possuíam os cabelos 
compridos, normalmente presos com um coque. Então, defenden-
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do mamãe, as filhas argumentaram que com os cabelos compri
dos, mamãe perderia muito tempo na lavagem, secagem e execu
ção do penteado; e como eles fariam uma excursão em Tokio, an
tes de prosseguirem para Okinawa, era necessário facilitar tudo, 
para que não se atrasassem. Na verdade, papai sentiu ciúmes, pois 
mamãe rejuvenescera com o novo penteado. 

Uma semana antes da viagem, papai passou a res
ponsabilidade do caixa para mim. Entregou-me a chave do cofre, 
dizendo-me que continuasse a efetuar o fechamento do caixa e 
todas as anotações diariamente, como sempre fazíamos juntos. 
Perguntei-lhe por que ele não dava esse encargo para os meus 
irmãos. Senti o olhar firme de meu pai diante de mim ao respon
der-me: "Porque você tem me acompanhado há muito tempo nesse 
serviço e sabe fazê-lo muito bem, Misachan." Naquele dia, co
nheci o valor imenso das palavras responsabilidade e confian
ça. Respondi-lhe então, que ficasse despreocupado, pois cumpri
ria a missão com muito empenho. 

Nas vésperas da viagem, papai adquiriu uma gri
pe forte. O médico da família, Dr. Raposo, foi chamado, diagnos
ticando a enfermidade como gripe asiática. Ele prescreveu os 
medicamentos, e recomendou repouso por alguns dias. Felizmen
te, papai se recuperou, embora tenha ficado muito abatido. Por 
isso, mamãe acomodou, na maleta de bordo, as vitaminas e os 
medicamentos, juntamente com o receituário do médico. 

Finalmente chegou o dia da viagem. Papai e ma
mãe levantaram mais tarde, pois, na noite anterior, minhas cu
nhadas prepararam um jantar de "Boa Viagem", reunindo a fa
mília Yamauti e Teruya. Antes, porém, receberam durante o dia 
inteiro, a visita de amigos que vieram desejar boa viagem, e aque
les que possuíam parentes em Okinawa deixaram presentes e car
tas para que os meus pais entregassem a eles. 

Excepcionalmente naquele dia, a peixaria funcio
nou apenas no período da manhã, pois todos queriam ir ao Aero
porto de Congonhas, em São Paulo, para ver o avião decolar. As-
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sim, após o almoço, todos vestiram as melhores roupas, a fim de 
acompanhar papai e mamãe ao aeroporto. 

Mamãe estava muito elegante. Vestia um tailleur 
azul marinho e blusa de seda branca; calçava meias de nylon e 
sapatos pretos de pelica, e, nos braços, levava uma linda bolsa, 
igualmente de pelica preta. Papai usava um terno também na cor 
azul marinho, camisa branca, gravata de seda azul marinho com 
listas brancas, combinando com o terno, e calçava meias e sapa
tos pretos. 

Meus irmãos nisan, Kincas e Zé foram de cami
nhão com suas famílias. Cada um dirigindo o seu caminhão. Pa
pai, mamãe, Takeko e eu fomos com um carro contratado. Ainda 
não possuíamos automóvel naquela época. 

Assim que chegamos ao Aeroporto de Congonhas, 
fomos imediatamente para a fila do cheek in, no balcão da JAL, 
despachar as quatro malas. Enquanto empurrava o carrinho de 
mamãe, imaginava como seria triste ficar afastada de meus pais 
por um período tão longo. Eles retornariam em fevereiro de 1958; 
portanto, seriam quatro meses sem vê-los. Nunca havia me sepa
rado de mamãe; a idéia da separação deixava-me triste; lágrimas 
correram em minha face. Rapidamente, retirei o meu lencinho de 
cambraia da bolsa e enxuguei-as, disfarçando para que mamãe 
não percebesse a minha tristeza. No entanto, ela observou-me, e 
perguntou: "O que aconteceu Misachan?" "Um cisco entrou no 
meu olho, mamãe", respondi. E ela contestou: "Um cisco tam
bém entrou no meu olho". Então, vi lágrimas em seu rosto. Se
quei-as com o meu lenço, e, em seguida, abracei-a fortemente, e 
choramos juntas. Percebi, naquele momento, o imenso amor que 
sentia por minha mãezinha, tão meiga, bondosa e linda! 

O amor que sentia por meu pai era diferente. Pa
pai era o meu líder, o meu herói. Sentia-me protegida ao seu lado. 
Conversávamos muito; entendíamo-nos bem. Eu admirava sua 
coragem, inteligência, persistência, disciplina, dignidade, capaci
dade de resistir, respeito com os semelhantes, suas qualidades es-
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senciais, embora, muitas vezes, se tornasse rigoroso demais. Tal
vez por sua experiência de vida, seu trabalho absorvente, com o 
objetivo de demonstrar sempre o melhor de si. Papai foi a pessoa 
mais digna que conheci em minha vida. Meu amor por ele era 
admirável! 

Papai e mamãe se completavam. Foi merecido e 
louvável, que, naquele dia 5 de outubro de 1957, seus filhos, ne
tos, parentes e amigos compartilhassem de sua alegria, desejan-
do-lhes novamente, votos de uma feliz viagem. 

Meus pais viajaram pela companhia japonesa, 
Japan Air Lines, inaugurada no inicio da década de 50. A aerona
ve fez escala em Los Angeles e Havaí. No aeroporto de Honolulu, 
tia Kami esperava ansiosamente pelo desembarque de sua irmã. 
E mamãe, apreensiva, comentava com papai: "Faz quarenta anos 
que não vejo minha irmã; será que vou reconhecê-la?" E papai 
respondia: "Calma, mamãe, vocês são muito parecidas. Levante 
a foto dela, assim, Kami logo a verá." 

Entretanto, quando mamãe viu uma multidão, 
mesmo através das portas de vidro, reconheceu imediatamente 
sua querida irmã. As duas mulheres se olharam e ergueram os 
braços, sorrindo alegremente. 

Tia Kami estava acompanhada de seus filhos e 
netos. Papai e mamãe receberam colares havaianos, que foram 
colocados em seus pescoços pelos sobrinhos. Todos se abraçaram 
emocionadamente. 

Infelizmente, a aeronave ficaria apenas algumas 
horas no aeroporto de Honolulu, e os passageiros não tinham au
torização para se deslocar dele. Tia Kami desejava levar sua irmã 
e cunhado para sua casa, onde eram aguardados por toda a famí
lia para um almoço. A tia esperava que papai e mamãe fossem 
ficar em sua casa por alguns dias. No entanto, as irmãs só tinham 
algumas horas para conversar. E aquele foi o primeiro e último en
contro entre as duas irmãs, pois tia Kami faleceu alguns anos depois. 
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O sol ainda despontava, naquele dia 7 de outu
bro, quando o ônibus que transportava os passageiros do Brasil 
atravessava a cidade de Tokio, a caminho do hotel. Era outono no 
Japão, uma época maravilhosa! Através das janelas, os turistas 
podiam apreciar o encanto do colorido das folhas dos arvoredos, 
em diversas tonalidades, desde o verde, ao amarelo ou alaranjado 
e vermelho. O guia da excursão recomendou aos turistas para 
dormirem somente à noite, caso contrário, eles não conseguiriam 
acertar o fuso horário. O hotel localizava-se no centro de Tokio. 
Após o cheek in, os excursionistas combinaram fazer uma cami
nhada e comprar obentoo, pois o jantar e o café da manhã no 
hotel eram muito dispendiosos. 

Assim, logo que receberam suas bagagens no 
quarto, aqueles que concordaram com a passeata se encontra
ram no lobby do hotel, pediram o mapa da cidade na portaria 
e resolveram caminhar pelos arredores. Muitos, como papai e 
mamãe, não conheciam Tokio e surpreenderam-se com a 
imponência da capital japonesa. Era justamente a hora do 
"rush". Muitas pessoas saíam dos escritórios e dos metrôs da 
cidade e aglomeravam-se diante da faixa de pedestres, à espe
ra do sinal livre para atravessar a rua; os turistas observavam 
com atenção, a fim de aprenderem a se conduzir na grande 
cidade. Mamãe, que raramente ia a São Paulo, sentia-se ator
doada diante da multidão. Segurou firme no braço do marido, 
dizendo: "não me deixe só; se me perder, não saberei como 
voltar ao hotel". 

As luzes da cidade já começavam a acender e, aos 
poucos, a intensidade do brilho dos anúncios luminosos já encan
tava a vista noturna do centro de Tokio. Havia uma brisa agradá
vel naquela noite de outono. Finalmente, o pessoal encontrou um 
restaurante, cujas vitrines exibiam diversos pratos, juntamente com 
seus preços. Então, os colegas decidiram entrar, pois já estavam 
cansados e com fome. Papai e mamãe escolheram soba e sushi. 
Todos apreciaram muito a refeição, e alguns sugeriram voltar no 
dia seguinte. Após o jantar, voltaram para o hotel; antes, porém, 
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passaram numa loja de conveniência, a fim de garantir o café da 
manhã do dia seguinte. Papai comprou pães, queijo, leite e frutas. 

Os turistas chegaram exaustos no hotel. Era mui
to difícil acostumar-se com o fuso horário de 12 horas. Na porta
ria havia um recado para papai. Sua irmã Yuki chegaria ao hotel, 
por volta das nove horas do dia seguinte. Emocionado, ele não 
conseguia falar; e entregou o bilhete para mamãe. Tia Yuki resol
vera fazer surpresa ao irmão e à cunhada, iria acompanhá-los em 
Tokio e em seguida levá-los a sua casa, em Miyazaki. 

Papai e mamãe levantaram-se às sete horas. Após 
a ducha, mamãe colocou o leite na jarra elétrica para esquentá-lo; 
retirou as frutas e o queijo da geladeira, arrumando-os sobre a 
mesinha; despejou o leite em duas xícaras, onde já havia colocado 
o café instantâneo. Mamãe pediu a papai que preparasse o café. 
Ele respondeu que só sabia fazer o café à moda brasileira, mas 
iria tentar. Assim, ele despejou água na jarra elétrica e ligou-a na 
tomada; colocou uma colher de café solúvel na caneca, despejou 
um pouco de água fervente, bateu bem com a colher e colocou 
mais água, dizendo para mamãe: "Está pronto o café japonês." E 
assim, juntos, fizeram a primeira refeição do dia, que constou de 
frutas, café com leite, pão com queijo e café. Papai estranhou o 
café instantâneo, pois gostava do café forte, que ele mesmo pre
parava, no coador de pano. Em seguida, arrumaram-se e desce
ram para esperar tia Yuki no "lobby" do hotel. Aquele dia era 
livre, assim, papai poderia curtir bastante a sua querida irmã e no 
dia seguinte providenciaria que ela fosse incluída na excursão de 
Tokio. 

Quando tia Yuki entrou no hotel, meu pai correu 
para abraçá-la, e, juntos, choraram de emoção. Em seguida, pro
videnciou um quarto triplo para compartilhar com sua irmã, efe
tuaram a mudança e finalmente puderam conversar tranqüila
mente. 

Após longo "bate papo", e já famintos, os três re
solveram caminhar e almoçar nas redondezas. Enquanto anda-
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vam papai comentou com a irmã que precisava comprar uma 
câmera imediatamente, pois desejava registrar todos os momen
tos daquela viagem. Tia Yuki disse então a papai que os levaria ao 
bairro eletrônico de Akihabara. 

Almoçaram no mesmo restaurante da noite ante
rior e depois tomaram o metrô em direção a Akihabara, onde visi
taram várias lojas. Todos ficaram encantados com a tecnologia 
japonesa. Papai comprou uma câmera, e, como nunca havia pos
suído uma, pediu ao vendedor que lhe explicasse como manuseá-
la. Após, compraram obentoo e voltaram para o hotel, pois já 
estavam cansados, e no dia seguinte teria início a excursão e ca
minhariam o dia inteiro. 

Na manhã seguinte os excursionistas foram des
pertados às 06h30min. Às 8 horas em ponto, o ônibus de excur
são saiu do hotel. Fizeram um tour pela cidade de Tokio e visita
ram o templo budista de Asakusa. Almoçaram aí e, em seguida, a 
excursão prosseguiu até o bairro de Ginza. Passaram diante da 
gigantesca construção da Torre de Tokio, que seria inaugurada 
em 1958. Caminharam pelo elegante bairro de Ginza, famoso por 
suas lojas de grife. Lá, papai comprou dois colares de pérolas 
Mikimoto, consideradas as de melhor qualidade, para as duas fi
lhas solteiras e vários anéis de pérolas para presentear sua mulher, 
sua irmã, suas filhas e noras. 

Os turistas admiravam a bela capital do Japão. 
Tokio foi reconstruída por duas vezes. A primeira, após o terrível 
terremoto que abalou a planície de Kanto, em 1923; e a segunda, 
depois do bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Desta vez, 
de uma forma contemporânea, com a construção de modernos 
edifícios e um sistema de transporte magnífico, considerado um 
dos melhores do mundo. 

Tokio está situada às margens do Rio Sumida, ao lado da 
Baía de Tokio. No período Tokugawa recebeu o nome de 
Edo tornando-se o centro de poder do xogunato. Com a 
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restauração Meiji em 1868, Edo se transformou na capital 
do Japão, mudando o nome para Tokio. 
Atualmente, Tokio é uma das cidades mais modernas do 
mundo. Possui um transporte público muito eficiente: uma 
linha de trem "Yamanote" e inúmeras linhas de metrô cir
culam a cidade e os shinkansens partem da estação cen
tral para as principais cidades do Japão. 

Em seguida foram ao bairro de Ueno. Visitaram 
a feira de comestíveis, onde mamãe comprou shitake, kombu e 
outras guloseimas, para levar para os parentes. Conheceram tam
bém o Zoológico de Ueno, o mais antigo do Japão. Também em 
Ueno mamãe comprou sushi, suco, cerveja e doces, para o jantar, 
pois os sapatos estavam incomodando seus pés, e ela preferia jan
tar no quarto do hotel. Embora os calçados de mamãe fossem de 
pelica, apertavam seus delicados pés, por estarem estes inchados. 
Naquele tempo, não existiam os confortáveis tênis da atualidade. 

Os excursionistas chegaram ao hotel fascinados 
com a beleza de Tokio. Muitos turistas residiam em São Paulo e 
nunca haviam viajado de metrô, pois a primeira linha de metrô, 
em São Paulo, sentido Jabaquara - Vila Mariana operou comerci
almente em setembro em 1974. 

No dia seguinte, os turistas brasileiros e tia Yuki 
foram visitar o Parque Nacional de Nikko, distante aproximada
mente 150 quilômetros de Tokio. No outono, o parque de Nikko é 
admiravelmente belo! A vegetação absorve diferentes matizes. O 
contraste das folhas, de coloração verde, amarela, laranja, e ver
melha é simplesmente maravilhoso. Eles percorreram a Ponte Shin-
kyo, conhecida como Ponte Sagrada; visitaram o Templo Rinno-ji 
e o Santuário de Toshogu. Fizeram uma pausa para o almoço e 
em seguida, prosseguindo a excursão, contemplaram o Lago 
Chuzenji-ko e a esplêndida Cascata de Kegon, com mais de 100 
metros de quedas, considerada uma das mais espetaculares do 
Japão. 
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No dia onze de outubro, último dia em Tokio, fo
ram conhecer os jardins do Palácio Imperial, onde todos posaram 
para a tradicional foto diante da ponte, com vista do Castelo. Em 
seguida, continuaram, visitando o Santuário de Meiji, e retornaram 
ao bairro de Akihabara. 

Chegaram ao hotel no final da tarde, e, no lobby, 
combinaram um jantar no próprio hotel, uma vez que todos esta
vam muito cansados. No dia seguinte muitos excursionistas to
mariam rumos diferentes. Alguns iriam para Okinawa, outros 
prosseguiriam para distintas cidades, viajando de Shinkansen 
(trem bala). Meus pais seguiriam para a cidade de Miyazaki com 
tia Yuki, antes de irem para Okinawa. 

Desse modo, papai, mamãe e tia Yuki descansa
ram um pouco antes de se arrumarem para o encontro com os 
companheiros no lobby. 

Meus pais e a tia Yuki pediram sukiyaki e ochá. 
Quando foram colocados na mesa o fogareiro, a carne fatiada, os 
vegetais, os ovos, o gohan, o tofu e o molho já preparado, papai 
disse a mamãe: "Pode deixar, que eu preparo". E assim, prepa
rou o prato de que mais gostava, exibindo o seu talento, como um 
verdadeiro expert. A refeição foi aprovada por mamãe, que achou 
o sukiyaki japonês muito saboroso. No entanto, na hora de acer
tar a conta, papai disse a mamãe: "Estava muito salgado, o meu 
sukiyaki é muito mais gostoso, não é?". Após o jantar, os excursi
onistas se despediram, trocando endereços, pois todos moravam 
no Brasil. 

No dia seguinte, papai, mamãe e tia Yuki pude
ram descansar até mais tarde. Após o café, eles arrumaram as ba
gagens e desceram para comprar obentoo, pois o avião partiria 
às 16 horas para Miyazaki, e o traslado para o aeroporto seria ao 
meio dia. 

No avião, papai pensava no encontro com sua 
irmã Yoshiko, com os cunhados e sobrinhos, únicos parentes que 
lhe restavam no Japão. Mamãe também pensava nos seus paren-

203 



tes. Dois de seus irmãos estavam na Argentina; sua única irmã 
vivia no Havaí; lamentava não ter podido ficar mais tempo ao seu 
lado. Dos seus parentes, viviam no Japão somente seu irmão mais 
novo, duas cunhadas e sobrinhos. 

No aeroporto de Miyazaki, a irmã e cunhados de 
papai os aguardavam ansiosamente. O reencontro foi comovente. 
Papai não resistiu diante da imensa alegria, e ao abraçar a irmã 
Yoshiko chorou novamente de emoção. 

Já era noite quando meus pais chegaram à casa 
da tia Yuki. Finalmente, mamãe pode tirar seus sapatos e colocar 
chinelos caseiros, que se encontravam no hall de entrada. A tia 
preparou um ofuro para o seu irmão e sua cunhada. Após o 
relaxante banho de imersão, eles vestidos de yukata, oferecidos 
pela tia, entraram na sala, onde esperavam o casal anfitrião e seus 
três filhos. Então, Tia Yuki, seu marido e os três filhos brindaram 
o casal visitante com sake, dando-lhes as boas vindas e oferecen
do sua casa, com muita satisfação. Em seguida, a tia serviu soba, 
gohan, tsukemono, tofu com goya, bancha e sake. 

Após o jantar, a família reunida conversou um 
pouco, e tia Yuki conduziu-os ao quarto que lhes havia sido reser
vado. Mamãe respirou aliviada, quando viu o futon branquinho 
estendido sobre o tatami. Havia também outro futon, mais fino, 
para se cobrir. Então, finalmente a sós, mamãe pôde comentar 
com papai: "Você reparou nos cabelos da sua irmã"? E papai 
respondeu: "O que tinha nos cabelos dela?" 
Mamãe explicou: "Ela tem permanente em seus cabelos e, além 
disso, faz tintura. Se eu viesse com os meus cabelos longos, todos 
iriam me chamar de obachan. Eu deveria ter feito tintura tam
bém". E papai replicou: "Você está bem, assim". E dormiram 
tranqüilamente, naquele ambiente agradável. 

No dia seguinte, quando eles se levantaram, tia 
Yuki já havia preparado a primeira refeição, em estilo japonês: 
gohan, misoshiru, peixe grelhado, ovos quentes, além de 
tsukemono e outras conservas. Foi a primeira vez que eles tive-
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ram a refeição matinal em estilo japonês, naquela viagem ao Ja
pão. Então papai perguntou a sua irmã: "Onde está o pessoal, 
Yuki?" Tia Yuki respondeu: "Os rapazes foram para a Universi
dade e meu marido já foi trabalhar". "Vocês descansaram bem?", 
perguntou. Papai respondeu: "Sim. Foi a primeira noite que dor
mi tão bem. Até perdemos a hora". E, mamãe acrescentou: "Esta
va muito confortável. Doomo arigatoo, Yukinesan". 

Papai e mamãe apreciaram muito a refeição, di
zendo ao terminá-la: "gochisoo sama, doomo arigatoo 
gosaimashita. Eles combinaram com a tia Yuki que iriam ajudar 
nas compras dos mantimentos e que mamãe ajudaria no preparo 
das refeições. 

Após a suculenta refeição matinal, papai e ma
mãe saíram para caminhar pelos arredores. Encontraram uma qui
tanda, compraram frutas e verduras. Daí voltaram para a casa da 
tia, pois estavam com receio de perderem o caminho de volta. 
Mamãe ajudou a cunhada a preparar o almoço e lavou as roupas, 
que estavam acumuladas há uma semana. 

Nos dias seguintes, meus pais saíram com a tia 
Yuki e nos finais de semana, com os sobrinhos, ou mesmo com o 
casal Yonamine. O marido de tia Yuki era uma pessoa culta, sere
na e muito bondosa. Tia Yoshiko também vinha visitá-los, e as
sim, todos juntos, realizavam passeios pela cidade. 

Papai sabia que tinha dois irmãos, frutos de uma 
relação extraconjugal de vovô. Perguntou a tia Yuki sobre eles, 
pois gostaria muito de conhecê-los. Ela lhe garantiu que iria falar 
com eles. Papai manifestou seu desejo de tirar uma foto com toda 
a família. 

Assim, numa manhã de sábado, tia Yoshiko e seu 
marido chegaram, trazendo os dois irmãos. Papai ficou emocio
nado ao conhecê-los; eram dois jovens, que possuíam a idade das 
suas filhas mais novas. 
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Deste modo, como os irmãos estavam reunidos, e 
os filhos da tia Yuki estavam em casa, papai sugeriu que todos 
fossem ao estúdio, para tirar a foto da família. 

Meus pais passaram dias felizes em Miyazaki. 
Conseguiram descansar no lar tranqüilo e aconchegante da famí
lia Yonamine. Suas irmãs faziam de tudo para alegrá-los. Naque
le ambiente familiar, papai sentiu-se inspirado para escrever para 
sua família, no Brasil, narrando as novidades. 

Tia Yuki prometeu a meus pais que iria com eles 
para Okinawa. Papai agradeceu, pois a viagem seria de navio, 
partindo da cidade de Kagoshima. A viagem para Okinawa foi 
marcada para o dia 17 de novembro, saindo do Porto de 
Kagoshima. Papai escreveu para seus parentes de Okinawa, in
formando a data de sua chegada. Eles tiveram que providenciar 
um novo Certificado de Identidade, com escrita em Japonês. A vi
agem de Miyazaki a Kagoshima poderia ser feita de trem, no en
tanto, papai preferiu alugar um táxi, para transportá-los até o 
Porto de Kagoshima, pois as bagagens estavam muito pesadas. 

Na manhã do dia 17 de novembro, meus pais se 
despediram de tia Yoshiko, de seu marido, do Senhor Yonamine, 
de seus sobrinhos, e de seus irmãos. O pequeno navio Naha Maru 
partiu do Porto de Kagoshima, no início da tarde. A embarcação 
pegou o Oceano Pacífico, atravessou o Mar da China, passando 
por dezenas de ilhas, entre as quais as Ilhas Amami, já no Arqui
pélago Ryukyu, chegando finalmente no Porto de Naha, em 
Okinawa, no final da tarde. 

No Porto de Naha, eram aguardados pela família 
do tio Yoho, irmão de mamãe; por sua cunhada Shizuko, com o 
filho Hiro e pelo Senhor Hisamitsu Yamauchi, parente de papai. 
Mamãe ficou emocionada ao ver o irmão caçula, que deixara ain
da menino, quando partiu do Japão, trinta e seis anos atrás. 

Após cumprimentos e apresentações, foram todos 
de táxi para a casa da tia Shizuko, viúva do tio Yomei, irmão de 
mamãe. Papai e mamãe apreciavam, através da janela, planta-
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ções de cana de açúcar, típicas da região. As cidades de Naha e 
Yonabaru foram totalmente destruídas durante a Batalha de 
Okinawa, na Segunda Guerra Mundial. E, passados doze anos, 
Yonabaru ainda estava sendo reconstruída. 

Finalmente chegaram à casa da tia Shizuko, que 
morava com seus cinco filhos: Sadamu, Susumu, Hironobu, Kioko 
e Kazuo. Era uma casa ampla, com um grande quintal e um belo 
jardim, cultivado pela tia. Na ampla sala, toda revestida de tatami, 
havia o butsudan do tio Yomei. Papai, mamãe e tia Yuki foram 
logo acender osenkoo. Eles lamentaram muito a morte do tio 
Yomei, que morreu em combate, deixando viúva tia Shizuko com 
cinco filhos menores. No entanto, ela, mulher forte e corajosa, con
seguiu manter e educar seus filhos. Em seguida, a tia serviu ochá 
aos visitantes. 

O parente de papai, Hisamitsu, prometeu levar 
meus pais a passeios. Papai agradeceu e expôs a ele que precisava 
vender o terreno que herdara da sua família, solicitando-lhe ajuda. 
Hisamitsu, se despedindo, disse a papai, que ficasse sossegado, pois 
tanto ele, como seu irmão Koji estavam dispostos a ajudá-los em tudo 
que necessitassem; o que fez com que papai se sentisse tranqüilo. 

Na manhã seguinte, após a refeição matinal, pa
pai e mamãe saíram para uma caminhada até a praia, onde se 
sentaram na areia e ficaram por algum tempo em silêncio, obser
vando o mar. Papai recordava que naquele mesmo lugar, quaren
ta anos atrás, prometera a Hide que voltaria para se casar com 
ela. No entanto, ela que tinha ido ao seu encontro. Então, 
relembrou aquele dia de início de verão, quando os dois correram 
por essa mesma praia, despreocupados, imitando duas gaivotas. 
Lembrou também o dia em que decidiu emigrar para o Brasil na 
companhia de seus tios, com a intenção de voltarem em três anos. 
E somente agora, quarenta anos depois, conseguia retornar a 
Okinawa, não para ficar, pois agora sua vida estava ligada ao 
Brasil, onde constituiu família e onde trabalhou durante esse lon
go tempo, com sua mulher e seus filhos, para conseguirem, final
mente se estabelecer. Olhou para sua mulher e perguntou: "Você 
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também está relembrando o passado?" E ela respondeu: "Sim. 
Estou recordando aqueles dias maravilhosos, quando corríamos 
nessa praia. Faz tanto tempo, né?" 

Depois caminharam até a Yonabaru 412, local 
onde ele viveu com seus pais e irmãos. Lamentou não ver a casa 
onde havia nascido. O terreno estava vazio, pois a residência fora 
totalmente destruída pelos bombardeios da Batalha de Okinawa. 
Permaneceram algum tempo aí. Papai recordava a grande casa, o 
lindo jardim de sua mãe, a horta da qual ajudava a cuidar, a la
voura da família e principalmente seus pais. Sentiu muita tristeza 
em ver o terreno vazio. Mamãe, percebendo, tocou no ombro do 
marido: "Vamos caminhar até a quitanda, precisamos fazer com
pras". Em silêncio, ele baixou a cabeça, e seguiram os dois, cami
nhando. Compraram frutas, algumas verduras e carne de porco. 
Assim que chegaram à casa da tia Shizuko, mamãe foi ajudá-la a 
preparar o almoço. 

A viagem de meus pais não era simplesmente de 
visita a familiares. Papai, como yoshi da vovó Kame, herdara o 
terreno no qual a família Yamauchi vivera por quatro séculos. Tia 
Kame, casada com o irmão mais velho do vovô Yotiku, deixou a 
propriedade no nome de Tetsuo Yamauchi. Desse modo, papai 
precisava vender o terreno, além de providenciar o transporte do 
material sagrado do butsudan para o Brasil. 

Após o almoço, tio Yoho veio visitar meus pais. 
Papai resolveu então contratar um táxi para levá-los ao ohaka da 
família Yamauchi, localizado no alto de uma montanha, em 
Osama. Assim, foram papai, mamãe, tia Yuki e tio Yoho. 

O veículo percorreu Yonabaru, Sashike, e, che
gando a Osama, subiu o morro, através de um caminho estreito, 
de terra. Papai ficou pensando na coragem que seus pais tiveram 
para salvar os objetos sagrados do butsudan; atravessaram duas 
cidades sob bombardeio, subiram até o topo da montanha, para 
abrigá-los em lugar seguro as placas contendo os nomes dos an
cestrais, que eram consideradas sagradas. 
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Naquela época, o ohaka dos Yamauchi possuía 
uma porta, da altura de uma pessoa de estatura média, que dava 
acesso a um espaço de mais ou menos 3 metros quadrados. Acre
dita-se que meus avós Yotiku e Nae depositaram aí os objetos sa
grados, abrigando-se no local por algumas horas. Eles foram vis
tos por alguns amigos, quando fugiam do bombardeio. Esses 
amigos procuraram meus avós, foram até o ohaka, porém só en
contraram os objetos deixados por eles. 

Ao entrar no ohaka, e ver depositado lá o materi
al sagrado deixado por seus pais, com o objetivo de preservá-lo, 
até que ele pudesse resgatá-lo, papai se emocionou muito. Então 
ajoelhou-se, e, orando, prometeu aos seus ancestrais que construi
ria um ohaka na cidade onde morava com sua família e compra
ria um novo butsudan, que ficaria em sua casa, a fim de dar 
continuidade à tradição. Depois disso, retirou as placas e envol
veu-as no lenço de mamãe. 

Naquele momento, papai sentiu que havia cum
prido uma parte da obrigação mais importante de sua vida. Des
de o dia em que tomou a decisão de fixar-se no Brasil com sua 
família, sabia que um dia teria de voltar a Okinawa, para pegar 
esses objetos sagrados. Recolheu também um pouco de areia dos 
arredores do ohaka, colocando-a em dois plásticos. Essa areia sim
bolizaria as cinzas de seus pais. 

Atualmente não existe mais acesso à parte inter
na do ohaka dos Yamauchi. A porta foi fechada com cimento e a 
própria natureza contribuiu com o fechamento, através da vege
tação nativa. Presumo que não exista em Okinawa nenhum des
cendente direto para cuidar do ohaka dos Yamauchi. No entan
to, quando lá estive, em setembro de 2007, com meu primo Susumu 
Oshiro e seu filho Koya, havia flores secas nos vasos e vestígios de 
que alguém acendera osenkoo. Perguntei ao meu primo quem o 
teria acendido, e ele respondeu-me que alguém teria passado por 
lá e, notando que estava abandonado, acendeu os incensos e orou. 
Percebi então, outra característica do espírito uchinantsu: a 
fraternidade. 
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Tio Yoho morava com a mulher, o filho Masaichi, 
a nora Toshiko e os dois netos, Masae e Techan. Tio Yoho presen
ciou, durante a Batalha de Okinawa, a morte do sobrinho Sehiti, 
que estava em Okinawa para estudar. Papai convidou o cunhado 
Yoho, chamado carinhosamente de Oji, para virem com a família 
para o Brasil. Ele, inicialmente, aprovou a idéia, porém, ficou de 
conversar com o filho e dar a resposta depois. 

No dia seguinte, o Senhor Hisamitsu Yamauchi 
veio buscar meus pais para passeios em Naha e outros pontos, na 
região norte. 

Okinawa estava sob domínio americano e torna
ra-se base militar deles, no Pacífico. Por esse motivo, viam-se ca
nhões e soldados americanos espalhados por toda a Ilha. A guerra 
havia terminado há doze anos, causando a morte de cerca de 200 
mil pessoas, deixando milhares de feridos e muitas cidades 
destruídas, principalmente Naha, a capital, e outras cidades vizi
nhas, inclusive Yonabaru, terra de meus pais. 

Apesar de tudo, os okinawanos conseguiram re
construir suas cidades, através do trabalho, da coragem, da va
lentia, da integridade, e, principalmente, da sua grandeza de es
pírito. O povo de Okinawa sofreu, passou fome, mas não se desa
nimou, porque, como dizia meu sábio pai: "O espírito uchinantsu 
é grandioso e batalhador". 

Finalmente papai conseguiu vender o terreno que 
lhe pertencia. Assim, ele pôde ajudar alguns parentes e comprou 
a liberdade de uma parenta, que havia sido vendida para uma 
casa de gueixa, no período após guerra, e se encontrava doente. 
Esse louvável gesto de papai foi muito enaltecido por parentes, 
amigos e principalmente pela beneficiada, que não continha pa
lavras de agradecimento. A partir daí, o maior objetivo de papai 
seria a construção do ohaka da família, em São Vicente e a com
pra de um grande butsudan. Após o falecimento de minha irmã 
Maria, papai comprou um pequeno butsudan, onde diariamente 
ele e mamãe oravam. 
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Muitos parentes e amigos vieram visitar meus 
pais. Então, papai teve uma idéia: convidaria todos os amigos e 
parentes para um pic-nic, numa área bem arejada. E assim, num 
domingo de sol, aconteceu o reencontro de parentes e amigos de 
Tetsuo e Hide, em Yonabaru. 

A manhã estava fresca naquele dia de outono. As 
mulheres levaram obentoo: sushi, tempurá, oniguiri, peixe fri
to, omelete e conservas e os homens contribuíram com bebidas e 
frutas. 

O encontro entre amigos e parentes foi muito di
vertido. Todos comeram, beberam, e, em seguida, alguns dança
ram, muitos cantaram, e outros tocaram samishen. 

O primo Hiro acompanhou meus pais várias ve
zes a Naha, capital de Okinawa, onde papai e mamãe fizeram 
muitas compras. A cidade foi totalmente reconstruída, após a Se
gunda Guerra Mundial. No centro da cidade havia um comércio 
muito atraente. Papai comprou dois lindos samishens, com deta
lhes em couro de cobra, dezenas de shisas (leão, considerado 
guardião de Okinawa) de cerâmica, para presentes, zooris, guetas, 
kimonos, conchas, corais e grande quantidade de lembrancinhas. 
Comprou também um gravador, no qual, com a ajuda de seus 
sobrinhos, pôde gravar músicas de Okinawa e mensagens dos 
parentes e amigos. 

Meus pais foram recepcionados nas casas de pa
rentes e amigos de Yonabaru. A festa se prolongava até altas ho
ras, com karaokê, melodia de samishen e muito sake, para os ho
mens. As mulheres preferiam chá. 

O Senhor Hisamitsu Yamauchi e Senhor Koji, 
também receberam meus pais, parentes e amigos em sua casa, 
oferecendo um jantar, onde os convidados puderam expressar sua 
alegria, cantando e tocando o samishen, que expressava o senti
mento autêntico do povo okinawano. 

Todos os dias, papai e mamãe caminhavam até a 
praia de Yonabaru, que ficava pertinho da casa da tia Shizuko, 
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onde também mamãe vivera com seus pais e irmãos. Eles ficavam 
apreciando o mar. Papai tirou várias fotos da praia de Yonabaru, 
para mostrar aos filhos e aos netos, o maravilhoso lugar onde pas
sara a infância. O outono, uma estação colorida e admirável, bre
ve terminaria; logo o inverno estaria começando no Japão. Como 
Okinawa fora abençoada com o clima subtropical, muito seme
lhante à região da baixada santista, onde moravam, o inverno era 
breve e até agradável. No entanto, havia os tufões (taifu), que 
assustavam os okinawanos. 

Papai costumava dizer a sua querida irmã Yuki: 
"Parece que o dia é mais curto aqui em Okinawa, o tempo passa 
muito rápido. Logo teremos que partir". Um dia, papai disse a tia 
Yuki: "No Brasil há uma palavra chamada saudade, que não tem 
tradução, porque revela um sentimento tão profundo, que chega 
a doer no kokoro (coração). Quando parti daqui, ainda menino, 
pensava que voltaria breve. Passaram-se quarenta anos, mas voltei, 
embora temporariamente. Sentirei muitas saudades de todos vocês, 
desse povo maravilhoso, dessa terra magnífica que amo tanto". 

Muitas vezes papai telefonou para casa, contan
do as novidades. Dizia também que estava com muitas saudades 
da família. Ele era muito apegado aos netos, e estes também sen
tiam a sua ausência; e considerando a proximidade do Natal, acre
ditavam que ficariam sem os presentes dos avós. Além disso, meus 
pais estavam preocupados com minha irmã Akiko, que esperava 
seu primeiro filho, para meados de fevereiro. Eles sempre estive
ram presentes nos nascimentos dos netos, que felizmente nasce
ram todos no hospital, ao contrário dos filhos, que mamãe teve 
todos em casa. 

Tio Yoho aceitou o convite de papai para vir ao 
Brasil. Ele iria com sua mulher, seu único filho, Masaichi, a nora 
Toshiko, os netos Masae e Tetsan, e também seu sobrinho Hiro. 
Meus pais ficaram felizes com sua decisão, principalmente ma
mãe, que teria o seu irmão caçula ao seu lado. Papai, também 
entusiasmado, prometeu-lhe que, chegando ao Brasil, tomaria as 
providências para a viagem deles. 

212 



A viagem de volta para o Brasil estava marcada 
para o dia 31 de dezembro. Meus pais viajariam de navio, saindo 
do Porto de Yokohama, perto de Tokio. Partiriam de Okinawa a 
bordo do navio Okinawa Maru, no dia 15 de dezembro. Havia 
muita bagagem para ser transportada. Por isso, houve grande 
correria para embalar os presentes e acomodar nas malas. As pe
ças grandes seriam despachadas com antecedência para o navio. 

Felizmente, papai e mamãe contavam com a co
laboração de seus sobrinhos, que, com o auxílio do Senhor 
Hisamitsu, cuidaram das bagagens grandes. 

Nos dias que antecederam a viagem de meus pais, 
os parentes e amigos novamente os recepcionaram, com muita 
festança, onde não faltavam sake, soba de Yonabaru, um sucu
lento caldo feito com pedaços de butaniku (carne de porco), típi
co da cidade de Yonabaru e outros pratos característicos de 
Okinawa, regados com muita música e dança. 

Na véspera da partida, houve muita choradeira por 
parte das mulheres. Mamãe, que não conseguiu ficar com sua irmã 
Kami por um dia sequer, se apegou muito com tia Yuki e tia Shizuko 
durante o tempo em que permaneceram juntas. E papai, que recebe
ra tanto carinho naquele lar aconchegante, despediu-se de suas cu
nhadas, sobrinhos, primos e amigos, com muita emoção. 

No dia 15 de dezembro, parentes e muitos ami
gos foram ao Porto de Naha, desejar boa viagem aos meus pais e 
tia Yuki, que ficaria em Kagoshima. Do navio eles assistiram ao 
emocionante espetáculo do aceno dos lencinhos brancos. 

O navio aportou em Kagoshima, no sul do Japão, 
no dia seguinte, onde puderam desembarcar e conhecer a cidade. 
Tia Yuki viajou de trem para Miyazaki. A noite, o navio prosse
guiu viagem, chegando a Yokohama no dia 19 de dezembro. 

Meus pais ficaram no hotel em Yokohama, onde 
puderam descansar. A bagagem pesada seria despachada direta
mente para o navio que os traria de volta ao Brasil. 
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Após alguns dias de descanso, papai e mamãe re
solveram passear e conhecer a cidade de Yokohama, que além de 
possuir o maior porto do Japão, desenvolvia a indústria e comér
cio pesqueiro. Eles caminharam pela orla marítima e conheceram 
restaurantes que exibiam peixes fresquíssimos, onde puderam 
saboreá-los tranqüilamente. 

Yokohama foi parcialmente destruída pelo terre
moto que abalou a região de Kanto, em 1923; além disso, a cidade 
foi atingida pelos bombardeios aéreos na Segunda Guerra Mun
dial. Agora, Yokohama estava sendo reconstruída com modernos 
edifícios e seu porto atualizado. 

Meus pais foram assistir ao show de Misora 
Hibari, a maior celebridade no Japão, desde os anos 50. Eles se 
sentiram emocionados ao vê-la pessoalmente, pois não perdiam 
um filme da mais famosa cantora e atriz japonesa daquela época. 

No dia 31 de dezembro eles partiram do Japão a 
bordo do navio Brazil Maru, viajando em cabine de primeira clas
se. Como era a noite do Ano Novo, houve grande festividade. Pa
pai lembrava-se da sua primeira viagem, no Wakasa Maru, onde 
os imigrantes foram acomodados na terceira classe do navio. 

O Brazil Maru navegou pelo Oceano Pacífico, 
atravessou o Canal do Panamá, entrando no Oceano Atlântico, 
com escala em Santo Domingo, capital da República Dominicana, 
chegando finalmente ao Porto de Santos, no dia 9 de fevereiro de 
1958, após 40 dias de viagem. 
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O Retorno de Tetsuo e Hide ao Brasil 

Naquela manhã do dia 9 de fevereiro, todos os 
filhos e netos de Tetsuo e Hide foram ao Porto de Santos assistir a 
sua chegada, com exceção do Zé, que ficou de plantão na peixa-
ria, e do Mario, que residia na Argentina. Os tios Yoki e Uto tam
bém foram receber os meus pais. 

Quando o Brazil Maru surgiu no Porto de San
tos, muitos passageiros acenavam com lenços brancos; porém, os 
imigrantes japoneses constituindo a maior parte deles, levanta
vam e agitavam bandeirinhas brasileiras e japonesas. Logo que o 
navio atracou, reconheci papai e mamãe, que acenavam com len
ços brancos para os seus familiares. Retirei da minha bolsa o meu 
lenço e também acenei para eles. Sentia meu coração bater mais 
forte, fiquei dominada por uma intensa emoção ao vê-los. Fazia 
mais de quatro meses que não via os meus pais. 

Naquele domingo ensolarado, houve grande mo
vimentação no Porto de Santos, pois, além de passageiros, o navio 
também trazia uma leva de imigrantes japoneses. Os passageiros 
da primeira classe foram os primeiros a desembarcar. 

Papai trazia nas mãos sua mala e uma peça amar
rada com lenço de seda, contendo as placas com as qualificações 
dos seus antepassados. Mamãe carregava sua maleta e, igual-
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mente, uma peça amarrada com lenço de seda, que simbolizava 
as cinzas dos seus sogros. Para que conseguíssemos abraçá-los, 
eles pediram para nisan segurar os objetos. Entretanto, em segui
da, tiveram que carregá-los novamente, pois teriam que passar 
pela vistoria da alfândega. Na inspeção, o funcionário pediu que 
abrissem os pacotes. Papai, preocupado, disse-lhe que eram obje
tos sagrados e que não poderiam ser abertos. Felizmente, um agen
te da alfândega, que era conhecido da família, estava presente e 
explicou ao funcionário que os pacotes continham as cinzas dos 
pais do passageiro e peças do oratório japonês. Assim, eles foram 
liberados da vistoria. Enfim, todos puderam abraçar papai e mamãe. 

Kincas permaneceu na alfândega, com dois dos 
nossos funcionários, a fim de liberar a bagagem pesada, que seria 
transportada de caminhão. Nisan chamou um táxi, onde nos aco
modamos: papai na frente, mamãe, eu e minha irmã Takeko no 
banco traseiro. Eu agarrei minha mãe, apertando a fortemente. 
Nisan voltou de caminhão, transportando seus filhos e sobrinhos, 
na carroceria. 

Em casa, minhas cunhadas Shigue e Helena ha
viam preparado um delicioso almoço para receber papai e ma
mãe. A família toda reunida mais os tios Teruya somavam cerca 
de trinta pessoas. 

Kincas chegou com a bagagem, que constava de 
várias caixas de madeira, as quais foram colocadas num quarto, 
já designado para esse fim. Com a família toda reunida, pudemos 
festejar alegremente o retorno de papai e mamãe. Eles estavam 
muito felizes por terem tido a oportunidade de rever sua terra e 
seus parentes, mas, disseram que estavam mais felizes naquele 
momento, em casa e na companhia de seus filhos e netos. Eles 
narraram vários episódios ocorridos durante a viagem, principal
mente na sua querida Okinawa. 

A tarde chegaram os primos Teruya e vários ami
gos de meus pais, e a festança prosseguiu até o final da noite. Antes 
de dormir, mamãe retirou de sua sacola dois lindos estojos verme-
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lhos, entregando-os a papai. Então ele chamou Takeko e eu dizendo: 
"Comprei para vocês as pérolas mais famosas do Japão", e entregou 
um estojo para cada uma de nós. Abri o meu estojo, e lá estava um 
lindo colar de pérolas, da grife Mikimoto. Eu e minha irmã abraça
mos e beijamos nossos pais, como sinal de imensa gratidão. 

No dia seguinte, eu estava ansiosa para que pa
pai abrisse as caixas. Arrumei uma ferramenta adequada, entre
gando-a para ele. Ele sorriu para mim e disse: "Você está queren
do mais presentes, Misachan?" Eu lhe respondi: "Estou tentando 
ajudá-lo, papai." E ele sorriu maliciosamente para mim. Meus ir
mãos ajudaram papai a abrir as caixas, e eu colaborei separando 
os objetos, que variavam desde chinelos, alimentos, guetas, 
zooris, kimonos, samishen, bonecas, tecidos, gravuras japone
sas, até um enorme gravador. Havia presentes para todos os mem
bros da família. 

O ano de 1958 foi próspero e de muitas novidades 
para a família Yamauti. No dia 23 de janeiro foi inaugurado o 
Entreposto de Pesca de Santos, na Ponta da Praia, que dispunha de 
píer para a descarga de pescados, facilitando, assim o serviço de 
Kincas, que passou a efetuar a descarga de outros barcos pesqueiros. 

Após alguns dias de descanso, papai retornou ao 
trabalho na peixaria. Os vendedores ambulantes e os pescadores 
da Rua Japão, que costumavam ser atendidos por ele, ficaram fe
lizes com a sua volta, pois papai tinha um carinho especial por 
aquele pessoal da região. 

Em 19 de fevereiro nasceu o primogênito da Akiko 
e Jorge, que recebeu o nome de Antônio Jorge Shimabukuro. 

Todos os domingos a família se reunia para o al
moço. No sábado Shigue nesan temperava os frangos, para assá-
los no dia seguinte. No domingo, logo cedo, mamãe encomenda
va na quitanda do Senhor Mako ou Senhor Goda, que foram vizi
nhos da família na Rua Guamium, frutas diversas, verduras e 
legumes. Papai comprava cerca de oito pães Pullman, 1 quilo de 
presunto e 1 quilo de queijo prato, para o lanche da tarde. Cedo 
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também chegavam minha cunhada Helena e as crianças. Então, 
elas iniciavam o preparo do almoço, que geralmente constava de 
macarronada com um suculento molho de carne e bastante toma
te, frango assado, maionese ou salada de verduras e tomate. Para 
a sobremesa, preparavam salada de frutas. Minhas irmãs Akiko e 
Conceição geralmente vinham à tarde, mas às vezes apareciam 
para o almoço. Para o lanche da tarde havia bolos e sanduíches de 
presunto e queijo. Para o jantar, minhas cunhadas preparavam 
uma deliciosa canja de galinha caipira; e eram servidos também 
macarronada e frango assado e muita cerveja e refrigerantes. 

Eu consegui vaga no tradicional Colégio Cana
dá, na época, Instituto de Educação Canadá, colégio estadual, onde 
realizei o Curso Clássico. Meus pais me incentivaram muito nos 
estudos. Costumavam lembrar-se dos tempos difíceis, dizendo-me 
que meus irmãos não puderam complementar os estudos, por 
necessidade de trabalho. Eu estudava no período da manhã. Pa
pai me chamava às 5 horas. Eu tomava banho, fazia a refeição 
matinal e me arrumava. Saía de casa antes das 6 horas; andava 
até a Praça João Pessoa e tomava o ônibus via Conselheiro Nébias, 
descendo no ponto próximo a Rua Mato Grosso. Caminhava mais 
duas quadras até chegar ao colégio. Os alunos ficavam no pátio, 
aguardando o sinal, que tocava às 7 horas, para a entrada na sala 
de aula. Após o terceiro sinal, o portão era fechado, e não era mais 
permitida a entrada de alunos. Assim, eu não podia me atrasar. 
Nos dias de chuva ou quando estava muito escuro, eu pedia para 
o meu irmão me levar até o ponto de ônibus. 

Minha irmã Takeko, representando o Grêmio Re
creativo Nissei Vicentino, foi eleita a Rainha do Cinqüentenário 
da Imigração Japonesa, num concurso entre os clubes nisseis da 
Baixada Santista. 

No dia 18 de junho desse ano de 1958 foi come
morado, com grande festividade, o Cinqüentenário da Imigração 
Japonesa no Brasil. A cidade de Santos recebeu pela primeira vez 
membros da família imperial japonesa. Suas Altezas Imperiais, o 
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Príncipe Takahito Mikasa (irmão do Imperador Hirohito) e sua 
esposa estiveram em Santos, participando da solenidade. Takeko, 
vestida de kimono de gala, teve a honra de receber, no Clube Atlé
tico Santista, Suas Altezas Imperiais, que vieram conhecer a terra 
brasileira onde os imigrantes japoneses pisaram pela primeira vez. 

Também neste ano, como parte das comemora
ções, o então Prefeito Municipal de São Vicente, Exmº Sr. Luiz 
Beneditino Ferreira, e Tetsuo Yamauchi desataram a fita de inau
guração da Rua Japão, com a presença de autoridades, familiares 
e moradores da rua e arredores. A antiga Rua Guamium passou a 
ser assim denominada, em homenagem aos pescadores e à colô
nia japonesa residente naquela rua. 

Logo que chegou da viagem, papai pediu a nisan 
que providenciasse a compra de um espaço no cemitério de São 
Vicente, para a construção do jazigo da família Yamauti; pediu 
também a ele que contratasse uma pessoa para cuidar das docu
mentações necessárias para a chamada da família de seu cunha
do Yoho Oshiro. Papai e nisan planejaram a construção do jazigo, 
que foi executado em granito preto. Na parte da frente, no alto, 
foram colocados dois anjos de bronze. Na parte interna, foi 
edificado um altar em mármore branco sob o qual foram postas 
várias gavetas com revestimento em granito preto. No subsolo, 
foram construídas seis gavetas, sendo três de cada lado. Na pare
de em cima do altar foi colocada uma imagem em bronze de Cris
to crucificado. Na porta, foram aplicados detalhes em vitral. O 
jazigo da família foi construído com muita eficácia, seguindo tam
bém a religião católica, com imagens de Cristo e anjos, pois os 
filhos e netos de Tetsuo Yamauchi e Hide Yamauchi eram católi
cos. Quando ficou pronto, papai colocou numa das prateleiras, 
sob o altar, a caixa que simbolizava as cinzas de seus pais. No dia 
seguinte, depositou outras duas caixas com os restos mortais das 
filhas Maria e Yoshiko. Em seguida, afirmou: "Desejo ser a pri
meira pessoa a ser colocada na gaveta do subsolo." 

Conforme planejara, papai encomendou um gran
de butsudan, em São Paulo. Ele o idealizou com muito requinte. 
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O butsudan fora executado à moda de Okinawa, contendo um 
altar, com delicados trabalhos feitos a mão, nas cores dourada e 
vermelha. Possuía espaço para fotos e prateleiras para o ofertório. 
Assim que o butsudan chegou a nossa casa, papai pediu-me que 
o ajudasse a limpá-lo e logo depositou as placas que trouxera do 
Japão dentro do altar localizado na parte central interna; provi
denciou um pote com areia e cinzas, para o uso do osenkoo, e 
colocou também as fotos de seus pais e da sua tia Kame. 

Em junho de 1958 também chegou ao Brasil, final
mente vinda do Japão, a bordo do navio Brazil Maru, a família do 
tio Yoho (tia Hideko, seu filho Masaichi, a nora Toshiko, os netos 
Masae e Tetsuya) e seu sobrinho Hironobu (Hiro), já citados antes. 

Meus pais conseguiram uma casa, na Rua Japão, 
ao lado da nossa residência, para a família se instalar. Mamãe 
ficou muito feliz com a vinda da família de seu irmão caçula. Tio 
Yoho, carinhosamente tratado de oji, era uma pessoa calada, po
rém muito bondosa, gostava de tocar samishen; tia Hideko, co
nhecida como oba, era muito risonha, quando conversávamos com 
ela, respondia sempre com longos sorrisos; minha prima Masae, 
que chegou com nove anos, uma menina simpática e alegre, brin
cava com meus sobrinhos Paulo e Ricardo; Techan, um menino 
esperto, já brincava com outros sobrinhos menores: João e Toninho. 
Os primos Masaichi e Hiro trabalharam na peixaria. Entretanto, 
como a prima Toshiko era costureira, a família recebeu convite de 
amigos para trabalhar no ramo de terceirização de costura, em 
São Paulo. O primo Hiro permaneceu trabalhando na peixaria. 

Para completar a alegria daquele mês, o Brasil 
sagrou-se pela primeira vez campeão mundial de futebol, no dia 
29 de junho, vencendo a Suécia, país que sediou a Copa do Mun
do, por 5 a 2. 

Em 27 de julho nasceu o primeiro filho de Con
ceição e Katutoshi, recebendo o nome de Mario Yoshiyuki Ono. 

Ainda nesse ano, a casa amarela, a primeira habita
ção própria da família foi demolida, para dar espaço à ampliação da 
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fábrica de gelo. Foi construída também uma enorme câmara 
frigorífica para abrigar a produção de gelo, que havia triplicado. 

No campo econômico, houve grande desenvolvi
mento industrial no governo JK. Diversas empresas foram instala
das no Brasil, destacando-se a Ford Motors, a General Motors, a 
Willys-Overland, a Volkswagen, a Mercedes-Benz, a Simca, a 
Toyota, a Scania e a Vemag. E a construção de Brasília continua
va em ritmo acelerado para se tornar a nova capital do Brasil. 

No final de 1958, a família adquiriu o primeiro 
automóvel: um Cadillac 1951 preto. Takeko tirou sua carteira de 
motorista e tornou-se a motorista da família. Meus pais gostavam 
de filme japonês. Assim, toda quarta-feira, o expediente da peixa-
ria encerrava mais cedo, para que eu e minha irmã pudéssemos 
acompanhá-los ao cine Dom Pedro II, em Santos. Takeko dirigia 
muito bem o Cadillac. Papai sentava-se ao seu lado, e eu ia atrás 
com mamãe, que sempre levava obentoo, pois não dava tempo 
para jantarmos. 

Nessa época, meu irmão Mario, que residia na 
Argentina, visitou a família; então, papai solicitou a reunião de 
todos, para uma foto familiar. 

Em 20 de junho de 1959, Uto Teruya faleceu. Pa
pai tinha muito carinho pela tia. Ela foi considerada sua segunda 
mãe, pois, desde que partiu de Okinawa, com apenas 13 anos, 
nunca mais vira sua querida mãe. Desse modo, papai sentiu in
tensamente a sua perda. 

Em 29 de outubro de 1959 nasceu o segundo fi
lho de Conceição e Katutoshi, que recebeu o nome de Marco An
tônio Tetsuji Ono. 

A construção de Brasília foi a obra mais impor
tante de JK. Construída no Planalto Central, a cidade foi planeja
da pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa, 
para tornar-se a nova capital da República. O Presidente Jusceli-
no Kubitschek inaugurou Brasília em 21 de abril de 1960. 
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Em 7 de outubro de 1960, nasceu o segundo filho 
de Akiko e Jorge, que recebeu o nome de Carlos Alberto Shimabukuro. 

Apesar do enorme crescimento econômico, Jusce-
lino não conseguiu eleger o seu sucessor, o general Teixeira Lott. 

Jânio Quadros, ex-governador de São Paulo, ven
ceu as eleições presidenciais de 1960. Para vice-presidência, foi eleito 
João Goulart, companheiro de chapa do general Lott. Naquela 
época, os votos não eram vinculados, votava-se para presidente e 
vice-presidente separadamente. 

Jânio Quadros e João Goulart foram empossados 
em 31 de janeiro de 1961. Na noite de sua posse, o presidente Jânio 
Quadros, em cadeia nacional de rádio, criticou o governo anteri
or, alegando que herdara um país endividado. A fim de conter a 
alta inflação, Jânio assumiu uma política de severidade, conge
lando salários, cortando subsídios federais, desvalorizando o cru
zeiro, demitindo funcionários públicos "fantasmas". Essas atitu
des do presidente provocaram insatisfação popular. 

Seu governo adotou uma política externa inde
pendente, aproximando o Brasil dos países socialistas. Os Estados 
Unidos apresentaram críticas rígidas ao presidente, não acolhen
do os novos rumos da política externa brasileira. 

A campanha contra Jânio aumentou quando ele 
condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Essa 
atitude desafiou os Estados Unidos, que tentavam constranger 
severamente o novo regime cubano. 

Além disso, a UDN, de Carlos Lacerda, que apoi
ara Jânio nas eleições, passou para a oposição, e o Congresso Na
cional era, na sua maioria, desfavorável à gestão de Jânio. 

Numa madrugada de agosto desse ano, papai so
freu um enfarte, enquanto caminhava para a cozinha, a fim de 
preparar o café. Por sorte, meu irmão Zé estava por perto, conse
guindo socorrê-lo e levá-lo imediatamente para o hospital com a 
ajuda de nisan. Ele ficou internado vários dias no Instituto São 
Vicente, clínica especializada em doenças do coração, situada na 
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Rua Frei Gaspar, em São Vicente. Felizmente melhorava a cada dia. 

Ele ainda estava no hospital, naquele dia 24 de agos
to, quando Carlos Lacerda, em discurso transmitido em cadeia naci
onal de televisão, acusou Jânio de provocar uma conspiração. 

Na tarde do dia seguinte, quando lhe anunciei que 
Jânio Quadros havia renunciado, ele me disse: "Meu Deus, como 
ficará o Brasil?". Papai sentia prazer em acompanhar a política 
brasileira. Assistia pela televisão a todos os noticiários do dia e não 
perdia a transmissão do Repórter Esso. Muitas vezes, era quem 
me contava as novidades. 

O Congresso Nacional aceitou o pedido de renún
cia de Jânio e entregou o poder ao Presidente da Câmara, Pascoal 
Ranieri Mazzilli, uma vez que o vice-presidente João Goulart en
contrava-se na China, em missão diplomática. 

As preocupações de papai se confirmaram. O Bra
sil viveu momentos de grande instabilidade política, naquela épo
ca. Enquanto Jango encontrava-se no exterior, houve no Brasil 
manifestações contra a sua posse. Revelaram-se contra a posse de 
João Goulart os líderes da UDN, diversos chefes militares e gran
des empresários. Os ministros militares acusaram João Goulart de 
ter intenções comunistas. Da Europa, Jango assegurava que assu
miria a presidência; no entanto, adiou a sua volta ao Brasil, com a 
intenção de aguardar o abrandamento da situação. 

O governador do Rio Grande do Sul na ocasião, 
Leonel Brizola, cunhado de Jango, iniciou um movimento a favor 
da legalidade constitucional, denominado Campanha da Lega
lidade, que defendia a posse de Jango. Brizola falava ao povo atra
vés de emissoras locais; distribuiu armas para a população, e mi
lhares de pessoas foram às ruas para assegurar a posse de Jango. 
No entanto, a situação se agravava. O país estava à beira de uma 
guerra civil, quando, a fim de impedir uma crise maior, o Con
gresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que estabe
lecia o sistema parlamentarista de governo. Nesse sistema, o chefe 
do governo é o primeiro-ministro e não o presidente da República. 
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Papai já havia retornado a casa quando, em 5 de 
setembro, João Goulart regressou ao Brasil, tomando posse em 7 
de setembro. 

Tancredo Neves foi o primeiro ministro, no perío
do de 7 de setembro de 1961 a 26 de junho de 1962, quando re
nunciou ao cargo para concorrer às eleições daquele ano, sendo 
eleito deputado federal para o segundo mandato. 

Papai passou a ter uma alimentação controlada. 
Desde a sua vida de colono, acostumara a alimentar-se de carne 
de porco e a usar a gordura no preparo do arroz e do feijão. Ele 
também gostava de pururuca, rabada, lingüiça e carne gorduro
sa. O médico reduziu o sal na alimentação, proibiu todo tipo de 
gordura, o fumo e bebida alcoólica. Mamãe preparava-lhe a co
mida, com muito cuidado. No princípio, ele reclamava, dizendo 
que a refeição estava sem gosto, porém, aos poucos, foi se acostu
mando. Sua recuperação era lenta; por indicação médica, diaria
mente vinha a nossa casa uma senhora francesa, especializada 
em reabilitação de pacientes com traumas físicos, para tratá-lo 
com massagem e orientá-lo nos exercícios para fortalecimento de 
sua musculatura. Alguns meses após, ele já queria voltar a traba
lhar. No início, a família não aprovou sua vontade; todavia, como 
ele não aceitava permanecer sem afazeres, os filhos acharam que 
ele poderia voltar a preparar o café da manhã e a atender os seus 
clientes ambulantes. Para isso, ele levantava cedo, e mamãe passou 
a fazer-lhe companhia. Ele não gostava dessa vigilância e ficava zan
gado com ela; no entanto, mamãe sempre dava uma desculpa. 

A partir de então, papai se restabeleceu rapida
mente; ficou, porém, com algumas seqüelas, como cansaço, insô-
nia e dores musculares. Mas, continuava firme; após o atendimento 
de seus clientes habituais, ele saía para as compras, no mercado 
municipal, com mamãe e Takeko, ou o motorista, Senhor Grillo, 
que Kincas colocara à disposição dos pais, após ter conseguido 
outro, para o transporte de pescados ao Mercado Municipal de 
São Paulo. Eventualmente, seguiam dois caminhões; neste caso, 
o senhor Grillo também realizava o transporte de peixe. 
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Minha irmã Takeko ficara noiva e preparava-se 
para o casamento, que estava marcado para o mês de maio de 
1962. Foi contratada mais uma funcionária para a peixaria. Des
se modo, contávamos com duas moças simpáticas e de confiança: 
A Doralice e a Eunice, que moravam na Rua Japão. Logo que eu 
chegava do colégio, almoçava e revezava com minha irmã. 

No final de 1961, concluí o meu curso clássico no 
Colégio Canadá. Pretendia fazer o ensino superior, todavia, esta
va sem tempo para estudar para o vestibular, pois o expediente da 
peixaria era de segunda-feira a domingo, e muitas vezes minha 
irmã não retornava ao trabalho à tarde, pois estava preparando o 
seu enxoval. Meus sobrinhos Paulo e Ricardo também ajudavam 
nos fins de semana, cuidando do caixa. 

No dia 17 de fevereiro de 1962, faleceu o tio Yoki 
Teruya. Papai perdeu assim, não somente o tio, mas também, o 
seu grande companheiro de luta nos tempos difíceis, na lavoura 
de café. 

Em maio de 1962, minha irmã Takeko casou-se 
com Mitsugu Ono, em cerimônia realizada na Igreja do Embaré. 
Papai a conduziu ao altar, elegantemente. 

Também em maio de 1962 tirei a carteira de ha
bilitação. Assim, passei a levar papai mensalmente ao médico. Tra
balhava no período integral na peixaria; as segundas-feiras pela 
manhã, papai me acompanhava na cobrança semanal dos clien
tes de restaurantes, na Praia Grande. Geralmente o Senhor Grillo 
servia de motorista. 

Em junho deste ano, em meio a grande entusias
mo e alegria, o Brasil conquistou a Copa do Mundo, no Chile, 
trazendo o título de bi campeão mundial. 

Em 2 de agosto nasceu na Argentina a primeira 
filha de Mário e Elida, que recebeu o nome de Adriana Maria 
Yamauti. No mês de janeiro de 1963, a família de Mario veio para 
a festa de aniversário dos 60 anos de nosso pai, que ficou muito 
feliz, ao ver toda a família reunida. 
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No plebiscito de 6 de janeiro de 1963, João Goulart 
conseguiu a volta do presidencialismo. 

Goulart, no entanto, sofria a oposição de vários 
setores, destacando-se os militares, que receavam o comunismo; 
os latifundiários, que temiam a reforma agrária; os empresários; 
banqueiros; profissionais liberais e a Igreja Católica. Os Estados 
Unidos, em pleno apogeu da Guerra Fria, também não apoia
vam a política externa de João Goulart, negando-se a financiar 
empréstimos ao Brasil. Desse modo, sem conseguir o desenvolvi
mento da economia, nem evitar o aumento da inflação, o governo 
Goulart foi perdendo força. 

Em 28 de fevereiro de 1963, nasceu Luiz Fernando 
Ono, o primogênito de Takeko e Mitsugu. 

Paralelamente aos deslizes políticos, no início do 
ano, meus irmãos, juntamente com os irmãos Tamayose, planeja
vam a construção de uma moderna fábrica de gelo, no Guarujá, 
próximo ao serviço de "ferry-boats". Já havia um grande terreno 
à venda. Após várias reuniões, nas residências das famílias Yamauti 
e Tamayose, foram convidadas diversas pessoas para compor a 
sociedade, entre parentes e amigos, que constituiriam a idealização 
da empresa Guarujá Frio Pesca Indústria de Gelo S/A, que foi 
estabelecida no ano seguinte. 

Em maio de 1963, fui admitida como sócia na 
empresa da família: Irmãos Yamauti Limitada. Eu cuidava da 
parte administrativa. 

Nesse ano, a peixaria foi vendida para a família 
do tio Yoho, que havia regressado de São Paulo. Meus pais e a 
família de Oji ficaram felizes, pois o estabelecimento comercial 
encontrava-se em fase de prosperidade. 

No dia 31 de março de 1964, desencadeou-se o 
movimento militar que derrubou João Goulart. Deste modo, Jango 
deixou o país, refugiando-se no Uruguai. Uma junta militar cons
tituída por representantes do Exército, Marinha e Aeronáutica 
passou a comandar o país. Os militares assumiram o poder, asse-
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gurando que estavam defendendo a nação da anarquia e do co
munismo, em nome da segurança nacional. Iniciava-se assim, o 
regime militar. Em 9 de abril foi decretado o Ato Institucional 
Número 1 (AI-1), que cassou mandatos políticos de opositores ao 
regime militar. 

O marechal Humberto de Alencar Castello Bran
co foi eleito pelo Congresso Nacional, presidente da República, 
em 15 de abril de 1964. O governo Castelo Branco, reconhecido 
pelos Estados Unidos, rompeu relações diplomáticas com Cuba.  
O novo governo foi orientado pela Doutrina de Segurança Na
cional, organizada por militares norte-americanos na ocasião da 
Guerra Fria e aprimorada na Escola Superior de Guerra. Essa 
doutrina possuía a finalidade de combater o desenvolvimento do 
comunismo na América. 

Nisan e Kincas incentivaram-me a trabalhar no 
escritório da fábrica de gelo da Guarujá Frio Pesca S/A, pois, na 
ocasião, precisavam de pessoal na área administrativa. 

Nesse ano, a família de meu irmão Mário voltou 
da Argentina, juntamente com a família do tio Kazumasa, pai da 
minha cunhada Elida e irmão de papai. A tia Nobuko também 
veio com suas filhas Ritsuko e Liliana, que nascera na Argentina. 
Mário fora convidado pelos irmãos, a participar da sociedade da 
Guarujá Frio Pesca S/A. 

Meus pais ficaram felizes com o retorno de Má
rio. Ele ficou morando num apartamento, cujo prédio fora 
construído por nisan, perto do Mercado Municipal. Tio Kazumasa 
ocupou o segundo andar do prédio de Kincas, pois Akiko se mu
dara para uma casa. Tia Nobuko permaneceu morando no sobra
do da família. Algum tempo depois, papai financiou o curso de 
cabeleireira para minha prima Ritsuko e arrumou um apartamen
to térreo, no prédio em que Mário residia, para minha tia Nobuko 
e suas filhas residirem. Nesse local, a prima Ritsuko montou o seu 
primeiro salão de beleza. 
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Aos domingos, como tradição familiar, compare
ciam a nossa casa todos os membros da família. Uns vinham para 
o almoço, outros chegavam à tarde; porém, todos ficavam até o 
final da noite. Freqüentemente, compareciam também a família 
de tio Yoho e a família do tio Kazumasa. Quando algum dos fi
lhos não marcava a sua presença, papai se preocupava e pedia 
para que eu telefonasse para saber se estava tudo bem. 

Papai sentia orgulho de ver toda a família reuni
da. Seus 17 netos eram a sua maior alegria. No domingo de Pás
coa ele colocava os ovos de chocolate em sua cama, reunia os ne
tos na sala, pedindo para que eles formassem uma fila, com os 
menores na frente, e seguissem até o seu quarto, onde os espera
va. Então, distribuía os ovos de páscoa. Na noite de Natal, havia 
os presentes de Papai Noel, que ficavam escondidos, até que as 
crianças dormissem. Logo que os presentes encontravam-se arru
mados ao redor da grande Árvore de Natal, as crianças eram cha
madas para desempacotá-los. 

Num domingo, dia 17 de janeiro de 1965, uma 
tragédia aconteceu na família Yamauti. Meu querido sobrinho e 
companheiro de infância, Paulo, que iria completar 18 anos em 
fevereiro, foi nadar com um amigo, nas proximidades da Ponte 
Pênsil, e morreu afogado. Durante dois dias, e duas noites, bom
beiros e pescadores da Rua Japão, incansavelmente, procuraram 
seu corpo. Em frente à casa da família, podiam-se observar du
rante o dia, os movimentos das canoas dos pescadores; e à noite, o 
brilho dos lampiões, que despontava de seus barcos. Aqueles va
lentes homens do mar permaneciam atentos, visto que a maré 
poderia arrastar o corpo para bem longe. O pescador Massachi 
Yumoto, morador da Rua Japão, colocou seu barco "Costa Mar" 
a serviço das buscas e nele, seus filhos e sobrinhos inspecionaram 
diversas vezes a Baía de São Vicente. Finalmente, na manhã do 
terceiro dia, o corpo do nosso querido Paulo Shigueo foi encontrado. 

A tristeza tomou conta da família Yamauti. A an
gústia e a dor de nisan e Shigue nesan foram imensuráveis. Papai 
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não se conformava. Dizia que ele deveria ser o primeiro a ser en
terrado no jazigo da família. A gratidão da família Yamauti aos 
bravos pescadores da Rua Japão é eterna. 

A partir daquele triste episódio, papai se abateu 
profundamente. Não encontrava mais entusiasmo em sua vida. E 
assim, sua saúde foi se agravando. As reuniões domingueiras con
tinuaram, porém, somente a presença e as brincadeiras dos netos 
conseguiam fazê-lo sorrir. 

No dia 20 de abri l , nasceu Rosa Mar ia 
Shimabukuro, a primeira filha de Akiko e Jorge, e, em 21 de se
tembro, nasceu a segunda filha de Mário e Elida, que recebeu o 
nome de Maria Marcela Haruko Yamauti. 

O ano de 1965 deu a Tetsuo Yamauchi a honra de 
ter o seu nome no livro Personalidades da Colônia Japonesa 
no Brasil, representando a cidade de São Vicente, que faz parte 
do acervo cultural da Biblioteca do Museu Histórico da Imi
gração Japonesa no Brasil, na cidade de São Paulo. 

Neste ano, foram realizadas as eleições diretas 
para governadores de estado, vencendo a oposição em vários es
tados. O governo reagiu, decretando o Ato Institucional nº. 2 (AI-
2), que estabeleceu eleições indiretas para presidente da Repúbli
ca e eliminou todos os partidos políticos, substituindo-os por ape
nas dois: a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partidária do 
governo, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), da oposi
ção. Em 1966, o governo baixou o Ato Institucional nº. 3 (AI-3), 
que estabeleceu eleições indiretas para governadores dos estados. 
Com esse Ato, o presidente indicava os governadores, aprovados 
pelas assembléias estaduais e os governadores nomeavam os pre
feitos das capitais. 

Neste ano, resolvi pedir demissão da Guarujá Frio 
Pesca, a fim de cuidar pessoalmente de papai e estudar para o 
vestibular de Direito. 

Em 30 de abril nasceu o segundo filho de Takeko 
e Mitsugu, que recebeu o nome de Carlos Alberto Ono. 
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Em 1967 fui aprovada no vestibular da Faculda
de Católica de Direito de Santos, atual Unisantos. Iniciei meus 
estudos no período noturno, porém, como regressava a casa mui
to tarde, papai pediu-me para estudar na parte da manhã. 

No dia 31 de janeiro nasceu Roseli Maria 
Nakamine, filha caçula de nesan e Sanemasa Nakamine. 

Em 15 de março tomou posse o general Arthur da 
Costa e Silva, escolhido pelo Alto Comando Militar. 

O Brasil recebeu a primeira visita dos Príncipes 
Herdeiros Akihito e Michiko, que chegaram no dia 22 de maio de 
1967 a Brasília, em plena época do regime militar, sendo 
recepcionados pelo presidente Costa e Silva. 

No dia 24 de maio de 1967, tive a alegria de vê-
los de longe, em cerimônia realizada no Vale Anhangabaú, em 
São Paulo, onde milhares de brasileiros e japoneses saudavam os 
príncipes, com bandeirinhas brasileiras e japonesas. 

Em 2 de janeiro de 1968, nasceu Maria Fernanda 
Yukiko Yamauti, filha caçula de Mario e Elida. 

No início deste ano precisei fazer uma endoscopia 
na Santa Casa de Santos e sofri uma perfuração no esôfago. Logo 
em seguida, passei mal, tendo que ser submetida a uma cirurgia 
de emergência. Tive a sorte de ser assistida pelo grande médico 
Doutor Nedo Romiti, que, numa cirurgia de risco, conseguiu me 
salvar. Passei por um longo período de recuperação, tendo que 
interromper meus estudos na faculdade, naquele ano. 

Ainda neste ano, a empresa Guarujá Frio Pesca 
S/A, foi vendida para a Cooperativa de Pesca Nipo Brasileira. Do 
valor recebido pelos meus irmãos, coube-me uma pequena parte, 
a qual dividi com Ada nesan. 

O país sofria com a austeridade do governo Cos
ta e Silva, que decretou o Ato Institucional nº. 5, em 13 de dezem
bro. Através do AI-5, o presidente fechou o Congresso Nacional, 
cassou o mandato de centenas de políticos e prendeu milhares de 
pessoas da oposição. 
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No final do ano, a saúde de papai piorou. Ele se 
queixava de dores no dedo do pé, causado por um ferimento. Eu o 
levei ao médico, mas, apesar do tratamento, as dores continua
ram, e o médico não conseguia diagnosticar a sua doença. 

Para minimizar suas dores, Ada nesan vinha lhe 
fazer massagens todas as noites, pois papai sentia dores nas cos
tas e também as pernas frias. 

Eu estava com o casamento marcado para janei
ro de 1969, e papai não conseguia calçar os sapatos. Encomendei 
então, para ele, sapatos confortáveis de pelica. 

Contudo, no dia do meu casamento, meu pai não 
conseguiu calçar os sapatos de pelica, dizendo-me que o seu pé 
doía muito. Eu disse a ele que não se preocupasse, pois pediria a 
nisan que me acompanhasse na cerimônia religiosa. Pedi a papai 
que descansasse e quando eu voltasse da igreja, viria buscá-lo, a 
fim de que ele pudesse me conduzir ao clube. Ele aceitou, porém, 
antes da minha saída, me abraçou soluçando, pedindo desculpas por 
não poder me levar à igreja. Então, emocionada, também chorei. 

Nisan me conduziu ao altar da Igreja Coração 
de Maria, em Santos, onde me casei com Kiroiti Ikeoka, no dia 11 
de janeiro. Após a cerimônia religiosa vim buscar meu pai, para 
que ele me conduzisse à festa, que foi realizada no Grêmio Recre
ativo Nissei Vicentino, próximo da residência da família. Falei a 
papai que ele poderia ir de sandálias. Entretanto, ele discordou, 
dizendo-me que não ficaria bem. Então, calçou os sapatos e me 
conduziu ao clube. Mamãe, prudentemente, colocou um chinelo 
em sua bolsa, e, mais tarde, quando ele já permanecia sentado, 
discretamente substituiu pelo chinelo, o sapato que comprimia o 
seu pé. 
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A Família Yamauti Perde o Seu Líder 

Quando retornei da viagem de núpcias, papai não 
estava bem. Então, resolvi levá-lo a um médico especialista. 
Agendei uma consulta para ele com o Doutor José Goulart Pente
ado, conceituado médico cirurgião vascular de Santos. Após a con
sulta, enquanto mamãe ajudava papai a vestir-se, Doutor Goulart 
fez um sinal e eu o acompanhei a sua sala. Ali ele me disse, em 
tom baixo, que o estado de meu pai era grave. Fiquei assustada. 
Chegando à casa de papai expus a meus irmãos a gravidade da 
moléstia de nosso pai. 

Então, meus irmãos se reuniram e com o auxílio 
do cunhado Katutoshi Ono solicitaram que o Dr. Goulart compa
recesse à casa de papai para que lhe prestasse assistência e infor
masse aos filhos a seriedade da doença. Portanto, a família já ti
nha o diagnóstico da enfermidade de papai: um avançado nível 
de aterosclerose. O médico explicou que o colesterol havia se 
aglomerado nas paredes das artérias, estreitando-as e criando obs
táculos ao fluxo sangüíneo. Por esse motivo, papai sentia sempre 
a perna gelada e seu ferimento não cicatrizava. O competente Dr. 
Goulart alertou a família, dizendo que papai necessitava ser sub
metido a um transplante de vasos sangüíneos. Kincas expôs ao 
médico o triste episódio que eu havia enfrentado no ano anterior, 
motivo pelo qual a família não confiava nos hospitais da cidade. 
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O Dr. José Goulart Penteado era formado pela Pri
meira Turma da Escola Paulista de Medicina e conhecia, em São 
Paulo, conceituados médicos especialistas nesse tipo de cirurgia. 
Desse modo, ele indicou dois colegas, alertando, porém, à família 
que agisse imediatamente. 

Papai foi internado no Hospital São Camilo, em 
São Paulo, ficando aos cuidados de médicos especialistas em ci
rurgia vascular, sob indicação do Dr. Goulart. A primeira cirurgia 
foi bem sucedida, e o ferimento do dedo já estava cicatrizando. 
Algumas semanas após, ele já estava de volta a casa. 

No inicio do ano, eu havia retomado os meus es
tudos na Faculdade Católica de Direito de Santos, para cursar o 
segundo ano; porém, com o agravamento da doença de papai, 
resolvi adiar o curso, para cuidar dele. 

Ficou combinado entre os irmãos de sempre ficar 
uma pessoa de dia e outra à noite, para prestar-lhe assistência. 
Mamãe ficava o tempo todo ao seu lado, fazendo-lhe todas as von
tades. Certa vez, quando fui conferir sua medicação, notei que 
faltavam comprimidos. Perguntando a papai, ele confessou-me 
que havia tomado a mais, para sarar depressa. Então, expliquei a 
ele, o perigo da alta dosagem do medicamento, e ele, com lágri
mas nos olhos, disse-me que gostaria de viver por mais tempo, 
pois amava muito a sua família. Pedi-lhe que tivesse paciência, 
pois ele estava sendo assistido pelos melhores médicos de São Pau
lo, e logo se restabeleceria. Disse-lhe também que a família estava 
planejando uma grande festa para comemorar as suas bodas de 
ouro. Ele sorriu para mim, num gesto de esperança. 

Algum tempo depois, papai passou a reclamar de 
intensas dores na perna. Ele regressou ao Hospital São Camilo e, 
posteriormente, foi submetido a outra cirurgia, para transplante 
de vasos sangüíneos. Entretanto, haja vista o avançado estado da 
aterosclerose, a operação desta vez não foi bem sucedida. Sua 
perna passou a apresentar úlceras e gangrena. Houve uma junta 
médica, a única solução seria a amputação. A família ficou apre-
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ensiva. A grande preocupação era: como revelar o fato a papai e 
qual seria a sua reação. 

Num domingo, a família se reuniu no hospital 
com essa finalidade. Papai reagiu corajosamente, como um va
lente soldado em combate. Disse a sua mulher e filhos: "Se for 
para viver mais tempo com minha mulher, meus filhos e netos, eu 
concordo. Mas não deixem que joguem a minha perna no lixo, 
desejo que ela seja colocada no ohaka". 

Deste modo, meus irmãos conversaram com o ci
rurgião, a fim de que ele atendesse ao pedido de papai. Assim, o 
meu irmão Zé providenciou uma caixa devidamente adequada e, 
após a cirurgia, ele trouxe a caixa contendo a perna amputada de 
papai, para depositá-la no ohaka, atendendo ao seu desejo. 

A recuperação foi lenta e muito sofrida. Infeliz
mente, algum tempo depois, a doença já havia atingido a outra 
perna. Em seus momentos de sofrimento, papai pediu aos filhos 
que cuidassem de mamãe. E delirando, chamava por sua mãe, 
talvez recordasse os seus últimos momentos com ela, antes de sua 
vinda ao Brasil, quando lhe disse: "Nos momentos mais difí
ceis de sua vida, tenha fé e ore; seja sempre forte e corajoso, 
meu filho". Entretanto, papai que sempre fora forte e corajoso, 
involuntariamente, encontrava-se debilitado e não resistiu, fale
cendo na madrugada do dia 30 de junho de 1969. 

O sepultamento foi marcado para as 17 horas da
quele mesmo dia, no jazigo da família. O corpo foi velado por 
algumas horas na residência dos Yamauti. Pela primeira vez pre
senciei minha mãe chorar intensamente. Hide perdia o seu ama
do, o seu companheiro de quase cinqüenta anos de vida em co
mum. E eu, angustiada, perdia o meu grande líder. 

Pelo fato de o óbito ter acontecido em São Paulo, 
ocorrendo toda a burocracia da liberação do corpo e do traslado 
do mesmo para São Vicente, não houve tempo suficiente para a 
família comunicar o falecimento de papai a todos os seus amigos 
e os da família. Mesmo assim, tanto no velório como no seu sepul-
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tamento, compareceu um elevado número de pessoas. Todos os 
amigos pescadores e moradores da Rua Japão seguiram atrás do 
carro funerário, e uma fila enorme de carros acompanhou os ca-
minhantes. Entre os amigos, além dos pescadores e moradores 
do bairro, havia comerciantes e políticos. O prefeito da cidade, 
Senhor Jonas Ribeiro, também era amigo de papai e presenciou o 
sepultamento dele. Muitos amigos apresentaram as condolências 
à família dias após, porque desconheciam o acontecimento. 

Tetsuo Yamauchi deixou além de sua mulher 
Hide, nove filhos, vinte e um netos, quatro noras e quatro genros. 
Transmitiu a eles, como legado, os princípios básicos que regem a 
formação da pessoa e da família: amor, dignidade, honra, traba
lho honesto, respeito, entre outras virtudes. 

Tetsuo Yamauchi foi Conselheiro da Associação 
Japonesa de Santos e da Associação Okinawa de Santos. Foi tam
bém, um dos fundadores do Grêmio Recreativo Nissei Vicentino. 
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Hide Yamauchi 
Símbolo de Amor e Coragem 

Hide Yamauchi permaneceu forte e corajosa, le
gado do sangue Oshiro dos Oogusuku e afinidade com a tradi
ção dos Yamauchi. 

Após o falecimento de papai, a família prosseguiu 
unida, na casa de mamãe. Inúmeras condolências foram recebi
das, através de visitas, telegramas e cartas. Muitas pessoas ami
gas da família e amigos pessoais de papai tiveram conhecimento 
de sua morte através do jornal. Na missa de sétimo dia, a Igreja 
Matriz de São Vicente ficou completamente lotada. E dezenas de 
pessoas permaneceram do lado de fora. 

Houve também as missas semanais, tradição de 
Okinawa, com início na primeira e término na sétima semana, ou 
seja, 49 dias. Nessas missas, amigos okinawanos, além de paren
tes e familiares se reuniam na casa de mamãe, para acender 
osenkoo, tomar chá e conversar a respeito de papai. Os amigos 
okinawanos não precisavam ser comunicados, eles compareciam 
espontaneamente. 

Nisan continuou morando com mamãe. Os filhos 
sempre a visitavam, porém, as reuniões domingueiras já não eram 
freqüentes, como na época de papai. Reunindo suas forças, ma
mãe se tornou a estrela guia da família. Ela transmitia coragem, 
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carinho e amor a seus filhos e netos. Naquela época, o Brasil en
frentava a repressão e crueldade da ditadura militar e todos se 
sentiam carentes e preocupados. Mamãe, que sempre fora valen
te e batalhadora, demonstrava também exemplos de sabedoria e 
paciência. Ela alertava os filhos para nunca perderem o entusias
mo pela vida, dizendo-lhes que a crise haveria de passar. 

Diante de tanta intranqüilidade, Costa e Silva foi 
vítima de um derrame e se afastou do governo. Então, o Alto Co
mando Militar escolheu para substituí-lo o general Emílio 
Garrastazu Médici, cujo governo foi o mais repressivo do período 
da ditadura, ficando conhecido como "anos de chumbo". Mui
tos cidadãos brasileiros, considerados subversivos por discorda
rem do governo, foram detidos, torturados e mortos. Grupos da 
oposição praticaram assaltos a bancos, a fim de arranjar dinheiro 
para as suas lutas. Eles seqüestravam diplomatas estrangeiros para 
substituí-los por presos políticos. Foi realmente uma época difícil, 
foram anos em que o cidadão brasileiro era desprovido de liber
dade. 

Em 29 de janeiro de 1970, nasceu a filha de Takeko 
e Mitsugu, que recebeu o nome de Elizabeth Ono. Naquela mes
ma noite, mamãe veio para minha casa, pois eu estava às véspe
ras de ter o meu primeiro filho. 

Eu havia combinado com o Kiroiti que, se o nosso 
bebê fosse do sexo masculino, gostaria que tivesse o nome de meu 
pai. Mamãe estava em casa quando meu marido levou-me ao hos
pital naquela madrugada de 3 de fevereiro de 1970, em que nas
ceu o meu primeiro filho, que recebeu o nome de Tetsuo Ikeoka, 
em homenagem a papai. Logo que vi o meu filho e pude segurá-
lo, senti uma intensa emoção e orgulho de ser mãe. O significado 
de seu nome em japonês é o mesmo de seu avô materno, Tetsu, 
do Kanji, que significa Filosofia. Quando voltei a casa, mamãe 
me esperava com um substancioso caldo de galinha caipira, que 
segundo ela, aumentava o leite materno. Mamãe permaneceu dois 
meses em minha casa, ajudando-me a cuidar do bebê. Diariamente 
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ela comprava frutas e uma galinha caipira para fazer o tradicio
nal caldo ou canja. Realmente eu tive leite em abundância, e meu 
filho foi amamentado até os oito meses. 

Algum tempo depois, a família de nisan mudou-
se para a cidade de Praia Grande, onde já havia se estabelecido no 
ramo de construção civil. Nisan, como filho mais velho, tinha a 
incumbência de zelar pelo butsudan e cuidar de mamãe. Assim, 
ele levou o butsudan para a sua residência e convidou mamãe 
para morar com ele. 

A mudança da casa, que fora um sonho realizado 
após longos anos de trabalho, interferiu no quotidiano da vida de 
mamãe. Em um curto período, ela suportou duas grandes altera
ções em sua vida: a perda de papai e a transferência de residência. 
Estava acostumada a morar em casa com quintal, a conviver com 
seu irmão Yoho e sua cunhada Oba, a caminhar pela tranqüila 
Rua Japão, onde moravam várias amigas. Gostava também de 
observar a Ponte Pênsil logo pela manhã, quando abria a sua ja
nela; amava a natureza. 

Quando mamãe se mudou para Praia Grande, es
tranhou bastante, pois nunca havia morado em apartamento e 
detestava elevador. Com a mudança, começou a sentir-se angus
tiada e debilitada. Ela que cuidara de papai com devoção, carinho 
e paciência, demonstrando sempre entusiasmo, sentia-se agora 
fragilizada. Os filhos, a fim de distraí-la, convidavam-na a passar 
uma temporada com eles. Assim, ela passava o verão na casa de 
Kincas, que havia se aposentado e construíra uma casa em São 
Paulo. Logo que voltava, ia para a casa da minha irmã Takeko. 
Depois vinha para minha casa; outras vezes ia para a casa de Ada 
nesan, Zé e Mario. Em seguida voltava para a casa de nisan, em 
Praia Grande. 

Em 21 de junho desse ano, para a alegria de to
dos os brasileiros, o Brasil venceu o Campeonato Mundial de Fu
tebol, realizado no México, sagrando-se tricampeão mundial, con
quistando a posse definitiva da Taça Jules Rimet, e Pelé conquis-
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tou o título de tricampeão mundial. Naquele domingo, foi reali
zado o batizado de meu filho Tetsuo, na Igreja Matriz de São 
Vicente. Os padrinhos são os amigos Jorge e Lúcia Miyazaki. Após 
a cerimônia do batismo, regressamos imediatamente para casa, 
onde almoçamos e assistimos ao jogo final da Copa, no qual o 
Brasil venceu a Itália por 4 a 1. Mamãe estava presente e ajudou a 
cuidar do neto, enquanto eu torcia pelo Brasil. 

A família continuava aumentando. Em 3 de no
vembro nasceu Sérgio Yushiharu Yamauti, filho de Bihan (Zé) e 
sua segunda esposa Tereza Yamauti. 

Durante o governo Médici, apesar de ser o mais 
opressivo do regime militar, houve crescimento econômico e a in
flação permaneceu estável. Em decorrência desse desenvolvimen
to, o período ficou conhecido como o milagre econômico. O mi
nistro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, obteve financiamentos 
no exterior, atraiu capitais estrangeiros e ofereceu facilidades para 
investimentos no Brasil. Houve expansão industrial, principalmen
te de automóveis e eletrodomésticos. 

No dia 23 de setembro de 1971, nasceu em San
tos, a minha filha Cristina Mitiko Ikeoka, num dia maravilhoso 
de primavera. Cris nasceu gorduchinha. Seu nome japonês se es
creve com o Kanji "Michi", que significa Caminho. Mamãe tra
zia todos os dias o frango caipira para a tradicional canja, porém 
o meu leite era pouco e Cris recebeu o complemento do leite em 
pó. Cristina também foi batizada na Igreja Matriz de São Vicente, 
tendo como padrinhos, os primos do Kiroiti, Morimasa e Inês Tobo. 
Cris foi a criança mais dócil e calma que conheci. 

Mamãe sempre esteve presente nos nascimentos 
dos netos. A princípio, na companhia de papai, prosseguindo a 
tradição, animando e auxiliando suas filhas e a nora Tereza. Sua 
presença calma era sempre um conforto. 

Ela gostava de brincar com os netos Tetsuo e 
Cristina. Geralmente vinha aos domingos, ou então ficava alguns 
dias em casa. Relembrava somente os momentos alegres e felizes 
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de sua vida. Jamais se lastimava dos tempos difíceis do passado. 
Costumava dizer-me que com perseverança e paciência podemos 
conquistar nossos objetivos. Eu admirava e amava profundamen
te aquela mulher corajosa. 

No dia 22 de outubro de 1972, nasceu a filha do 
Zé e Tereza, que recebeu o nome de Kátia Mitie Yamauti. 

Em 26 de outubro de 1972, nasceu a minha filha 
Regina Hiromi Ikeoka, de parto prematuro. Ela aspirou líquido 
ao nascer, ocasionando um problema pulmonar. A recém-nascida 
pesava apenas 2 quilos e 200 gramas, diminuindo depois para 2 
quilos. Felizmente o meu bebê foi assistido pela competente e 
dedicada pediatra Doutora Keiko Miyasaki Teruya. Quando en
trei no berçário, dois dias após o nascimento, e vi o meu bebê, tão 
pequenino e sem forças para pegar na "chuquinha", fiquei preo
cupada. No entanto a Doutora Keiko me animou. Saí do hospital 
angustiada, por deixar a minha filhinha, que precisava de cuida
dos especiais e ganhar peso. 

Ainda não tínhamos escolhido o nome do nenê. 
Naquele tempo, não existia ainda o ultra-som, somente após o 
nascimento o sexo do bebê era conhecido. Escolhi um nome, po
rém o Kiroiti escolhera outros. Então resolvemos fazer um sorteio. 
Escrevi em dois bilhetes um único nome (Regina) e coloquei num 
saquinho. Kiroiti escolheu dois nomes (Márcia e Marta), colocan
do também os dois bilhetes no saquinho. Eu balancei bem o sa
quinho e o pequeno Tetsuo retirou o bilhete onde estava escrito 
Regina. Assim, o bebê já possuía um nome: Regina Hiromi Ikeoka. 
Eu tirava o escasso leite três vezes ao dia, que o Kiroiti levava para 
a maternidade. Certo dia, quando fui visitar a Regininha, implo
rei à Doutora Keiko que me deixasse levá-la para casa. A pediatra 
me fez prometer, que alimentaria o meu bebê de 2 em 2 horas, 
ininterruptamente. Eu prometi. E assim, a médica liberou a saída 
da minha filhinha, após 18 dias de internação, pesando apenas 2 
350 gramas. Logo que cheguei a casa, trazendo o bebê no colo, os 
irmãozinhos Tetsuo e Cristina vieram correndo nos abraçar. As 
vovós Hide e Kim também festejaram a chegada da Regina. 
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Eu oferecia a minha filhinha primeiramente o meu 
leite, que já estava acabando, e depois uma "chuquinha" de leite 
em pó, recomendado pela médica. Repetia o procedimento dia e 
noite. Eu não dormi durante quase dois meses, apenas cochilava. 
Quando Regina completou dois meses, já estava gordinha e sau
dável. Então foi liberada pela médica para viajar com a família 
para Uberaba, em Minas Gerais, onde residiam os avós paternos, 
e lá festejamos o Ano Novo de 1973. 

Regina, minha filha caçula, representa na ascen
dência de Tetsuo Yamauchi e Hide Yamauchi, a vigésima oitava 
neta, finalizando a terceira geração, os sanseis. Ela foi batizada 
com 5 meses, na Igreja Matriz de São Vicente, como os irmãos, 
tendo como padrinhos, minha irmã Takeko e meu cunhado 
Mitsugu. 

A Doutora Keiko tornou-se uma grande amiga da 
família, e hoje somos comadres. Eu e o Kiroiti batizamos o seu 
filho Kenji Teruya. 

A maioria dos sanseis da família Yamauti com
pletou o nível superior, destacando-se na área de engenharia civil, 
na medicina, na administração de empresa e no comércio. Entre
tanto existem muitos trabalhando no Japão, como dekasseguis. 

Mamãe animou-se com o nascimento dos seis ne-
tinhos em menos de três anos. Ela mantinha residência fixa na 
casa de nisan, porém, continuava sua trajetória nas casas dos fi
lhos Kincas, Zé, Mário, Ada nesan, Takeko e na minha. Essas pe
quenas viagens, como mamãe costumava dizer, eram benéficas 
para a sua saúde. Os filhos, noras, genros e netos cortejavam-na e 
faziam todas as suas vontades. 

Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a pre
sidência, iniciando um lento procedimento de transição à demo
cracia. Seu governo coincidiu com o fim do milagre econômico. 
O presidente Geisel era a favor de que os militares entregassem o 
governo aos civis. Consentiu a propaganda eleitoral e os debates 
entre os candidatos no rádio e na televisão, para as eleições parla-
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mentares, que aconteceriam naquele ano. No pleito, o MDB con
seguiu uma vitória triunfante. 

Em 1975 retornei aos meus estudos na Faculdade 
de Direito de Santos. Felizmente pude contar com Dona Manuela, 
que me ajudou a cuidar dos meus filhos. Eu estudava no período 
da manhã, deixando as crianças aos seus cuidados. 

Em abril de 1976, eu e Kiroiti compramos a nossa 
casa em Santos. Durante o tempo em que ela estava sendo refor
mada, fui com minha família morar no sobrado dos Yamauti, que 
permanecia vazio. Mamãe gostou da idéia, vinha sempre passar 
os finais de semana comigo e muitas vezes, ficava mais tempo. 
Lá, ela podia visitar o irmão e a cunhada diariamente, também 
caminhar pela Rua Japão e rever as amigas. 

Os estudantes voltavam a se manifestar publica
mente em 1977, exigindo liberdades democráticas e reivindican
do a anistia ampla, geral e absoluta para todos que haviam sido 
cassados e condenados pela ditadura militar. 

Em junho de 1978, os Príncipes Herdeiros Akihito 
e Michiko visitaram o Brasil pela segunda vez, a fim de participar 
das comemorações do 70º Aniversário da Imigração Japonesa. Entre 
as inúmeras solenidades das quais participaram, destacam-se a 
inauguração do Museu Histórico da Imigração Japonesa no 
Brasil, localizado no Bairro da Liberdade, em São Paulo, e a co
memoração no Estádio do Pacaembu, onde compareceram cerca 
de 70 mil pessoas. 

O presidente Geisel extinguiu em 1978 os atos 
institucionais, inclusive o AI-5; restabeleceu o direito ao habeas 
corpus, abrindo caminho para o retorno da democracia no Bra
sil. 

Em dezembro de 1978, conclui o meu curso na 
Faculdade de Direito de Santos. Na colação de grau, entre os pa
rentes e amigos, encontravam-se meu marido e meus três filhos. 
Fiquei emocionada quando ouvi assovios e aplausos do meu filho 
Tetsuo, que ia completar nove anos. 
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Nesse ano, houve eleição indireta para presiden
te, tendo sido eleito, o general João Batista de Oliveira Figueiredo 
que prometeu dar continuidade à abertura política defendida pelo 
presidente Geisel. O governo Figueiredo decretou a Lei de Anis
tia, que concedeu o direito de regresso ao Brasil, aos políticos, ar
tistas e outros cidadãos brasileiros exilados e condenados por cri
mes pol í t icos . O governo F igue i redo res tabe leceu o 
pluripartidarismo, a Arena e o MDB foram extintos e novos parti
dos foram constituídos: o PDS, o PMDB, o PDT, o PTB e o PT. 

Por volta do ano de 1984, meus irmãos venderam 
a fábrica de gelo e o sobrado da família. Eles rescindiram a socie
dade entre irmãos, resolvendo cada família trabalhar com os pró
prios filhos, que já estavam formados ou terminando o curso su
perior. 

O governo militar estava no final, e o Brasil atra
vessava um período de inflação alta. Políticos da oposição, perso
nalidades públicas, artistas, jogadores de futebol e milhões de bra
sileiros participaram da campanha das Diretas Já. O deputado 
Dante de Oliveira propôs no Congresso a volta imediata das elei
ções diretas para presidente da República. No entanto, a emenda 
não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. 

O Colégio Eleitoral escolhera o deputado Tancredo 
Neves para ser o novo presidente da República. No entanto, na 
véspera da posse, durante uma cerimônia religiosa no Santuário 
Dom Bosco, Tancredo Neves sentiu fortes dores abdominais e foi 
internado no Hospital de Base em Brasília. Como seu estado se 
agravou, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas em São 
Paulo. 

Mamãe, que passava uns dias em casa dizia-me: 
"Este homem precisa reagir, ele é a salvação do Brasil, vamos orar 
por ele". 

A população de São Paulo permanecia em vigília 
constante, em frente ao Hospital das Clínicas, orando pelo 
restabelecimento de Tancredo, e o Brasil inteiro acompanhava os 
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noticiários pela televisão também rezando pela melhora do presi- 
dente. Lamentavelmente, Tancredo Neves não resistiu, falecendo 
no dia 21 de abril de 1985. O povo brasileiro, comovido, chorou a 
sua morte. Tancredo Neves representava a esperança do Brasil; 
ele seria o primeiro presidente civil, após 21 anos de ditadura mi- 
litar. 

Mamãe encontrava-se em tratamento, há alguns 
anos, por problemas na vesícula. Ela era muito cuidadosa com 
sua saúde, procurando sempre alimentar-se de maneira saudável 
e praticar exercícios físicos. Seu café da manhã era farto, consis- 
tindo em: mamão papaia, 



onde minhas irmãs anunciaram-nos a doença de mamãe: câncer 
no estômago. Ficamos todos atemorizados. Naquela época, o cân
cer era uma moléstia incurável. Eu senti uma forte dor no peito e, 
não me contendo, abracei minhas irmãs e juntas choramos. O Zé 
também nos apertou e vi lágrimas correrem em suas faces. Em 
seguida, ligamos para todos os irmãos, dando a triste notícia. 

Quando retornei à casa de Ada nesan, mamãe 
me disse: "Sinto muita dor no estômago". Eu lhe respondi: "Vai 
passar, mamãe, o médico recomendou que se internasse para to
mar soro e medicamentos, assim, breve estará forte." No íntimo, 
eu não conseguia entender a causa da doença de mamãe, pois ela 
sempre tivera uma alimentação saudável. 

No dia seguinte, mamãe foi internada na Benefi
cência Portuguesa de Santos, a fim de receber tratamentos especí
ficos. Ela foi assistida pelos competentes médicos, Dr. Antônio 
Batista e Dr. Joaquim Pinho. Desesperada, eu implorei ao médico 
e amigo Pinho, que cuidasse de mamãe e não a deixasse sofrer. E 
o grande amigo, tranqüilizando-me, disse para mim que cuidaria 
de mamãe como se fosse a sua própria mãe. 

Mamãe foi subme t ida ao t r a t a m e n t o de 
quimioterapia e radioterapia, reagindo com muita coragem e pa
ciência, apesar dos efeitos desagradáveis dos medicamentos. O seu 
objetivo era se curar e retornar ao convívio dos filhos, netos e bis
netos. 
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A Família Perde a 
Querida Hide Yamauchi 

Mamãe foi internada várias vezes na Beneficên
cia Portuguesa de Santos, para o tratamento. Meus irmãos prefe
riram que mamãe permanecesse na casa de Ada nesan, quando 
recebesse alta do hospital. Assim, ela ficaria perto das casas de Zé 
e Mario, que moravam em São Vicente, facilitando também para 
Nisan, que residia em Praia Grande, e de Kincas, que costumava 
ficar na casa do filho Antônio, em São Vicente. Além disso, Akiko 
morava no mesmo prédio de Ada nesan. Desse modo, todos pode
riam cuidar de mamãe, e os homens estariam próximos, no caso 
de emergência. 

Assim sendo, os irmãos e cunhadas se reuniram 
para cuidar de mamãe. Combinamos de nos agrupar em turmas 
diurnas e noturnas para acompanhá-la. A turma da noite era com
posta de duas pessoas. Esse procedimento permaneceu durante a 
hospitalização de mamãe, e depois, durante sua estadia na casa 
de minha irmã. Ada nesan não participava do rodízio. Ela ficou 
encarregada do preparo da alimentação de mamãe. Meus irmãos 
também sugeriram a abertura de uma conta bancária, destinada 
as despesas do tratamento. Fiquei incumbida dessa ocupação e 
abri uma conta conjunta com minha irmã Takeko. Meus irmãos 
semanalmente contribuíam com um valor, o qual eu depositava 
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no banco. Meus cunhados e alguns sobrinhos também colabora
ram. Eu arrumei um caderno, onde fazia todas as anotações. 

Em virtude de seu estado de fraqueza, do avan
çado grau da doença e de sua idade, os médicos não recomenda
ram a cirurgia para a retirada do tumor maligno, pois seria muito 
sofrimento para mamãe. 

Havia dias em que mamãe estava bem lúcida. 
Então ela conversava bastante, mas lamentava que estivesse de
morando muito tempo para curar-se; outros dias encontrava-se 
debilitada. E naqueles em que se submetia à quimioterapia, ela 
passava mal. Mas, não desanimava, continuava corajosa e lutava 
contra a morte, sem saber a gravidade de sua moléstia. Os filhos, 
entretanto, tinham noção de que a vida de mamãe estava chegan
do ao fim. Ela, felizmente, desconhecia que sua doença era incu
rável. 

Na noite de 19 de agosto de 1986, eu permanecia 
com Akiko, na casa de Ada nesan, cuidando de mamãe. Ela teve 
várias crises de enjôos, não conseguindo dormir. Liguei para Takeko 
para que ela providenciasse o hospital e, juntamente com Kincas, 
internamos mamãe na Beneficência Portuguesa. Ela conseguiu 
reagir e apresentou sensíveis melhoras. 

Na tarde de sexta-feira, dia 22, estava com ma
mãe no hospital. Eu havia levado para o seu jantar um caldo de 
músculo e alcachofra. Ela estava tranqüila naquela tarde. Alimen
tei-a e ainda conversamos um pouco. Depois ela adormeceu e, 
quando acordou, notei que expelia um pouco de sangue, junto 
com a saliva. Retirei a grade de sua cama e permaneci sentada ao 
seu lado. Mas achei estranho o seu estado e resolvi ligar para 
Takeko, a fim de que ela informasse ao médico. De repente, ma
mãe sentiu falta de ar e pediu-me, no dialeto de Okinawa, que 
colocasse oxigênio nela. Rapidamente toquei a campainha e apa
receu um enfermeiro. Pedi a ele que providenciasse oxigênio e ele 
me disse que precisaria de ordem médica. Então, pedi-lhe que 
chamasse imediatamente um médico e ligasse também para o Dr. 
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Pinho. O enfermeiro ligou o oxigênio e mamãe sentiu-se melhor. 
Naquele momento chegaram o meu irmão Zé e a cunhada Tere
za. Eu disse baixinho para o meu irmão que mamãe não estava 
bem, mas que o médico dela estava a caminho. Pedi a Tereza que 
ligasse do corredor, para todos os irmãos, a fim de que mamãe 
não percebesse, e pedisse que viessem ao hospital. 

O Dr. Joaquim Pinho chegou e, examinando ma
mãe, confirmou minhas impressões e disse que ela precisava ser 
conduzida para a Unidade de Tratamento Intensivo. Acompanhei-a 
até a porta da UTI, e ela, consciente, ainda me pediu os óculos. 
Todos os irmãos vieram e ficamos do lado de fora, no andar térreo 
do hospital, orando por ela. Logo chegaram os amigos Dra.Keiko 
e Dr. Joji Teruya, que puderam entrar na UTI e vê-la. Seu estado 
era grave e permanecia sedada. Infelizmente mamãe não resistiu 
mais, e faleceu na madrugada do dia 23 de agosto de 1986. 

A princípio fiquei chocada. Não me conformava 
de perder uma pessoa tão querida. Mamãe foi a minha heroína. 
Admirava-a e amava-a intensamente. Ela foi a mulher mais cora
josa e batalhadora que conheci. Rezei muito, e minha dor só foi 
amenizada quando o amigo Pinho me confortou, dizendo-me que 
o sofrimento de mamãe seria intenso se ela conseguisse viver por 
mais algum tempo. 

No velório e no sepultamento de mamãe compa
receram centenas de pessoas, entre elas, parentes, familiares e 
amigos. Havia uma grande quantidade de carros acompanhando 
o funeral, que saiu da Beneficência Portuguesa, até o cemitério de 
São Vicente. Lá aguardavam os amigos e pescadores da Rua Ja
pão e dos arredores. Na capela do cemitério foi preciso abrir o 
ataúde, a fim de que os amigos de mamãe pudessem prestar-lhe a 
última homenagem. No momento em que o caixão adentrava o 
jazigo da família, ouvi uma senhora, grande amiga de mamãe, 
pronunciar palavras de agradecimento. Fiquei comovida. Então, 
ela disse-me: "Sua mãe era uma pessoa muito bondosa. Quando 
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comprava tecidos ou roupinhas para seus netos, ela presenteava 
também as minhas filhas. Nunca encontrei mulher tão generosa". 

Hide Yamauchi faleceu com 82 anos, deixando 9 
filhos, 27 netos, 19 bisnetos, 4 noras, 4 genros, parentes e muitos 
amigos. Deixou também para os seus descendentes, exemplos de 
amor, coragem, dignidade, entusiasmo, alegria de viver, paciên
cia e, principalmente, bondade. 

Hide Yamauchi e Tetsuo Yamauchi adotaram o 
Brasil como sua segunda pátria, a qual aprenderam a amar e a 
respeitar. O Brasil foi o país escolhido por eles, para educarem os 
seus filhos e continuarem a sua prole. 

No dia 18 de junho de 1988, em comemoração 
aos 80 anos da Imigração Japonesa no Brasil, Tetsuo Yamauchi 
recebeu, da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de São 
Vicente, uma grata homenagem póstuma. Com a presença do DD. 
Cônsul do Japão, em São Paulo e autoridades de São Vicente, fa
miliares, parentes e amigos, foi inaugurada a PRAÇA TETSUO 
YAMAUCHI, no bairro da Cidade Náutica, em São Vicente. 

Passei muitos anos cuidando dos meus pais e dos 
meus três filhos. Após o falecimento de mamãe e com os filhos já 
adolescentes, resolvi estudar para prestar concursos públicos. Em 
1987,  fui aprovada no concurso público do TRT da 2ª Região. Em 
1988 tomei posse, entrando em exercício na Secretaria da então 1ª 

Junta de Conciliação e Julgamento de Cubatão. No ano seguinte, 
fui removida a pedido para 2ª JCJ de Santos. Em 1997 trabalhei 6 
meses na Distribuição da Justiça do Trabalho de Santos e em feve
reiro de 1998 fui nomeada Diretora de Serviço de Distribuição de 
Praia Grande, onde trabalhei até me aposentar em 29 de agosto 
de 2006. 

Em 1996, meu sobr inho Ricardo Akinobu 
Yamauti foi eleito Prefeito do Município de Praia Grande, sendo o 
primeiro descendente de Tetsuo Yamauchi e Hide Yamauchi a 
exercer um cargo político. 
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Graças à disciplina e organização de mamãe, que 
manteve todos os seus documentos e os de papai guardados em 
pastas, assim como conservou fotos antigas da família em álbuns, 
consegui registrar fatos inéditos de suas vidas. 
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Os Yonseis e Goseis Descendentes 
de Tetsuo e Hide 

Atualmente, os descendentes de Tetsuo Yamauchi 
e Hide Yamauchi constituem a quinta geração (gosei). Registrei 
neste livro o nascimento de todos os sanseis descendentes de Tetsuo 
e Hide, porque cada um deles foi motivo de muita alegria e come
moração para os avós. Papai presenciou o nascimento de 22 netos 
e mamãe acompanhou o nascimento de todos, dos 29 netos e de 
19 bisnetos. Não poderia deixar de mencionar os yonseis (quarta 
geração) e goseis (5ª geração), pois nenhum deles conheceu o lí
der Tetsuo Yamauchi. Mamãe, no entanto, assistiu ao nascimento 
de alguns bisnetos, os yonseis. 

Alguns sanseis e yonseis, descendentes de Tetsuo 
Yamauchi e Hide Yamauchi, se cruzaram com diferentes raças, 
dando origem a yonseis e goseis de olhos amendoados e mais 
claros, tez morena e cabelos ondulados. Realmente, criaturas 
lindíssimas! 

A quarta geração (yonsei) de descendentes de 
Tetsuo Yamauchi e Hide Yamauchi, composta de 42 pessoas até 
15 de março de 2008 é a seguinte: 
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Fabiana Baltazar Nakamine (17/05/1973). 

Adriana Nakamine Oshiro (03/04/1974). 

Tatiana Yamauti (18/10/1975). 

Leandro Yamauti da Silva (03/04/1976). 

Flávio Ricardo Akitoshi Yamauti (18/04/1977). 

Douglas Yamauti da Silva (30/05/1978). 

Márcio Shigueo Yamauti (25/12/1978). 

André Takeshi Yamauti (28/12/1978). 

Priscila Conceição Nakamine Lima (08/12/1979). 

Antônio Carlos Sehiti Yamauti (13/02/1980). 

Patrícia Carina Nakamine dos Santos (05/04/1981). 

Janaina Nakamine Vieira (17/02/1982). 

Marcelo Toshinori Yamauti (01/08/1982). 

Diego Mitsuo Yamauti (15/08/1982). 

Mariko Yamauti Lameira Ramos (21/10/1982). 

Rafael Hossamu Yamauti (27/11/1982). 

Thaís Nakamine Alves (25/02/1983). 

Tatiana Baltazar Nakamine (05/11/1983 + 05/07/1993). 

Marcos Tetsuji Yamauti (28/03/1985). 

Maria Tereza Baltazar Nakamine (25/08/1986). 

Letícia Yamauti (01/12/1986 + 03/12/1986). 

Ana Carolina Mitie Yamauti da Silva (22/12/1986). 

Fernanda Nakamine Capelini (06/05/1987). 

Antônio Carlos Baltazar Nakamine (15/02/1988). 

Mariana Tomie Yamauti (10/11/1988). 

Silvio Nakamine Ribeiro (02/09/1989). 

Rodrigo Mituaki Torre (02/12/1992). 

Lucas Rodrigo Nakamine Ribeiro (25/08/1993). 

Camilla Namie Ikeoka (15/11/1994). 
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Thiago Seitsuo Esteche Yamauti (18/09/1995) 

Daniel Nakamine Ribeiro (31/01/1995). 

Kin Shimabukuro Castro de Assumpção (23/02/1996). 

Rafael Hiroki Ikeoka (11/05/1996). 

Jasmin Baltazar Nakamine (11/06/1996) 

Giovanna Alvarenga Ono (21/10/1998). 

Vinicius Hideki Esteche Yamauti (10/09/1998). 

Natalia Yumi Ono (10/03/2000). 

Bruno Alvarenga Ono (01/05/2001). 

Pedro Henrique Ikeoka Krupensky (16/06/2003). 

Matheus Tetsuji Yamauti Angelotti (21/12/2003). 

Paola Yumi Esteche Yamauti (29/01/2004). 

Ricardo Yudi Yamauti Hata (02/09/2005). 

Esta geração não parou aí. As mulheres sanseis, 
continuam produtivas e no mês de julho de 2008 nascerá o filho 
de Elizabeth Ono Tsunematsu, neta de Tetsuo e Hide. 

A quinta geração (gosei) de descendentes de 
Tetsuo Yamauchi e Hide Yamauchi, iniciada em 1997 compõe-se 
de 8 pessoas, até 15 de março de 2008: 

Ana Paula Natsumi dos Santos (02/02/1997). 

Gabriela Nakamine (26/03/2001). 

Brenno Tetsuo Cordeiro da Silva (12/12/2003). 

Rodrigo Nakamine dos Santos (30/08/2004). 

Graziely Nakamine Lima (27/08/2005). 

Mariana Tiemi Nakamine Higa (12/01/2006). 

Vitor Yudi Oogusuku (04/06/2007). 

Rafael Kenji Nakamine Higa (14/03/2008). 
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A geração dos goseis, descendente de Tetsuo 
Yamauchi e Hide Yamauchi está apenas começando. Com certe
za, essa prole se expandirá, não somente no Brasil, como também 
no Japão, onde se encontram muitos de seus descendentes sanseis 
e yonseis, trabalhando como dekasseguis. 
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Arquivos 
de 

Fotos 





Nae Yamauchi e Yotiku Yamauchi, pais de Tetsuo Yamauchi no final da década de 20. 



Foto do passaporte de Tetsuo Yamauchi -julho de 1917. 



Foto do passaporte de Hide Yamauchi - abril de 1921. 



Hide Yamauchi antes de deixar Yonabaru / Okinawa -junho de 1921. 



"Wakasa Maru", navio que transportou Tetsuo Yamauchi do Porto de Kobe / Japão, chegando 
a Santos em 28 de dezembro de 1917. 

"Tacoma Maru", navio que transportou Hide Yamauchi do Porto de Kobe / Japão, chegando 
a Santos em 11 de setembro de 1921. 



Família Yamauti no quintal de sua residência, em São Vicente, em dezembro de 1948. 

Festa de aniversário de Elida Yamauchi, em 30 de novembro de 1954, 
na primeira casa própria dos Yamauti. 



Tetsuo Yamauch i e Hide Y a m a u c h i , no " J a r d i m de I n v e r n o " do s o b r a d o dos Yamaut i cm 1955. 



Hide Yamauchi e Tetsuo Yamauchi em 1957. 



Familiares e amigos de Tetsuo e Hide desejando-lhes feliz viagem ao Japão, em 5 de outubro de 1957. 

Excursionistas em frente ao Palácio Imperial em Tokio no dia 11 de outubro de 1957. 



Hide e Tetsuo, com suas irmãs Yuki e Yoshiko, cunhados, sobrinhos e seus dois irmãos, 
em Miyazaki /Japão - Outubro de 1957. 

Cidade de Yonabaru em outubro de 1957. Vista das casas, praias e avenida principal. 



Ohaka dos Yamauchi - Tetsuo, sua irmã Yuki e o cunhado Yoho, em 1957. 

Encontro de Tetsuo e Hide com parentes e amigos após 40 anos. Yonabaru /Okinawa, novembro de 1957. 



Hide e Tetsuo passeiam em Miyazaki / Japão. 





Hide Yamauchi e Tetsuo Yamauchi em frente à peixaria e residência da família, em 1958. 



Família Yamauti, no salão verde da residência dos Yamauti, em 1958. 



Maria Cecília orando pelos "Oogusuku", ascendentes de Hide Yamauchi em Nakijin-Jô-Site, Okinawa. 



Maria Cecília no portal de Nakijin-Jô-Site, Okinawa. 



"Biquinha" - Fonte de água potável emanada do Morro dos Barbosas, em São Vicente. 

Ponte Pênsil de São Vicente, inaugurada em 1914 é exemplo de capacidade da engenharia brasileira. 



Coluna Padrão, Marco Comemorativo do IV Centenário da Fundação de São Vicente. 

Monumento aos Imigrantes Japoneses, localizado na praia do Boqueirão de Santos. 



Edifício da Bolsa do Café de Santos no ano de 2007. 



"As Duas Árvores" plantadas por Tetsuo Yamauchi em 1955. 

Praia de Nishihara em 2007. 



Jazigo da família de Tetsuo Yamauchi, construído em 1958, no cemitério de São Vicente. 



'Butsudan" da família Yamauti, atualmente no Brasil, teve início no século XVII, em Oki 



Tetsuo Yamauchi e Maria Cecília em Poços de Caldas - Setembro de 1968. 

Hide Yamauchi e Maria Cecília, em sua residência, em maio de 1981. 



Hide Yamauchi com seus nove f i lhos, no aniversário de 61 anos de Haruko Yamauti (Ada nesan) . 
M a r i o , K i n c a s , Z é , A k i k o , M . C e c í l i a , H i d e , A d a , C o n c e i ç ã o , T a k e k o e A l í p i o . N o v e m b r o d e 1 9 8 4 . 



"Ohaka dos Yamauchi em Okinawa, em setembro de 2007". 

Vista de Manza-mo e o Mar Leste da China. Okinawa, setembro de 2007. 



Maria Cecília em Okinawa - setembro de 2007. 

As irmãs Akiko e Maria Cecília, com duas okinawanas. Okinawa 2007. 



Cristina Mitiko Ikeoka na noite de sua Formatura de Piano, em 8 de dezembro de 1988. 



Kiroiti, Cristina, Maria Cecília, Regina e Tetsuo após a Missa de Formatura de Piano da Cristina. 

Maria Cecília e seus filhos Tetsuo e Regina em 2007. 



Rafael, Camilla e Pedro Henrique, em 2007. 

Rafael e Camilla, com seus pais Tetsuo e Margarete. 



Guilherme Henrique e Regina com o filho Pedro Henrique. 

Akiko e Maria Cecília com dekasseguis brasileiros, no aniversário de Carlinhos, 
em Toyota-Japão, no dia 07-10-2007. 



E A História Continua... 

Os Dekasseguis 

A linda e emocionante história de Tetsuo e Hide 
acabou. No entanto, suas lembranças permanecem vivas nos co
rações de seus descendentes. 

Os acontecimentos políticos e econômicos enfren
tados pelo país, sempre fizeram parte das reuniões dos Yamauti, 
pois muitos fatos atingiram diretamente a família. 

O Brasil, durante o governo de José Sarney pas
sou por várias mudanças no plano econômico, tais como: Plano 
Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão, e congelamento de preços. 
Em decorrência dessas mudanças, a inflação disparou. Desse 
modo, tornou-se mais vantajoso para os brasileiros fazer aplica
ções bancárias do que investia na produção. Como resultado, houve 
queda na economia do país e, conseqüentemente, aumento do 
desemprego. 

No outro lado do mundo, a partir de 1980, o Ja
pão obtinha um grande desenvolvimento industrial e econômico, 
necessitando de mão de obra estrangeira. Assim, centenas de bra
sileiros, desempregados no Brasil, foram trabalhar como 
dekasseguis no Japão. Eles iniciaram o movimento contrário de 
seus ascendentes, partindo em busca de trabalho e meios de sub
sistência no país de seus ancestrais. 
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Nas eleições presidenciais de 1989, os jovens bra
sileiros votavam pela primeira vez para escolher o presidente, que 
poderia mudar os rumos do Brasil. Após 29 anos, o cidadão brasi
leiro tinha o direito de votar e escolher o presidente da República. 

No entanto, em março de 1990, o presidente 
Fernando Collor de Mello herdou dos governos anteriores, uma 
dívida externa intensa e uma inflação altíssima. O governo Collor 
então bloqueou o dinheiro da caderneta de poupança e outras apli
cações financeiras acima de um determinado valor, prometendo a 
devolução em 18 meses. Essa medida causou pânico aos brasilei
ros. As vendas no comércio e a produção industrial sofreram uma 
queda violenta, aumentando o desemprego. 

No Japão, o fenômeno dekassegui iniciou ofici
almente em junho de 1990, com a alteração na lei de imigração 
japonesa, permitindo ao descendente de japonês, até a geração de 
sansei, receber um visto de trabalho no país. A partir de então, 
milhares de descendentes de japoneses partiram para o Japão. 

Em 1990, meu filho Tetsuo trabalhava na empre
sa Marubeni, em Santos, e estudava à noite. Todavia, ele foi trans
ferido para a filial, na cidade de Franca. Lá estudou e foi aprova
do no vestibular de Administração de Empresas. Tetsuo trabalha
va de dia e estudava à noite. No final de 1991, ele resolveu 
trabalhar no Japão, a convite de seus primos, que já estavam con
tratados pela indústria automobilística Subaru. 

Quando meu filho informou-me de sua intenção, 
eu fiquei preocupada. Pedi-lhe que terminasse a faculdade, po
rém, ele disse-me que o primo já havia arrumado uma colocação 
para ele e não poderia perder a oportunidade. Naquele momento, 
lembrei-me das sábias palavras de meus avós, quando papai deci
diu vir para o Brasil. Então, disse ao meu filho que ele já era um 
homem para escolher o seu caminho (Michi) e eu confiava nele. 
Deste modo, comprei roupas, calçados, agasalhos, malas, enfim 
tudo de que meu filho necessitava e ofereci a ele algumas econo
mias para as primeiras necessidades. 
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Em março de 1992, ele viajou para o Japão, le
vando consigo muita coragem e esperança, igualmente como seu 
avô Tetsuo, quando viera para o Brasil. Ele morava em Oizumi, 
em Gumma-Ken. Lá conheceu Margarete, casaram-se e tiveram 
dois filhos: Camilla e Rafael. Eu presenciei o nascimento da Camilla 
e pude observar a vida difícil dos dekasseguis. Tive a oportuni
dade de conviver durante dois meses com eles. Tetsuo trabalhou 
intensamente por quatro anos e meio, em linha de montagem da 
Subaru. Ele regressou com sua família para o Brasil em outubro 
de 1996. Foi um ótimo aprendizado. Valeu a pena! 

Retornei ao Japão em setembro de 2007. Tive opor
tunidade de passar alguns dias conversando com dekasseguis 
na cidade de Toyota, onde trabalha meu sobrinho Carlos Alberto 
Shimabukuro, e em Nagoya, onde está concentrado um dos ma
iores grupos de dekasseguis brasileiros. 

Interessei-me em saber se os dekasseguis contri
buem para a previdência. De acordo com informações obtidas por 
eles, somente contribuem para a previdência quem está inscrito no 
Shakai Hoken, que é um plano do governo, no qual a empresa e 
o trabalhador contribuem. Esse é um plano completo, incluindo 
seguro saúde, seguro-desemprego e aposentadoria. No entanto, 
muitas empresas fazem um seguro saúde particular. 

Perguntei-lhes também, de que maneira é envia
do o dinheiro aos familiares do Brasil. Eles responderam que exis
tem no Japão agências do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú e 
ABN. Os dekasseguis usam o cartão magnético para efetuar os 
depósitos diretamente na conta do beneficiado, em qualquer agên
cia do Correio ou banco filiado, e, em aproximadamente dois dias 
úteis, o crédito já está no Brasil. O dinheiro é depositado em Yen, 
sendo descontada uma taxa de 1.500 yens por remessa; o valor é 
convertido em dólar, no câmbio do dia no Japão. Em seguida, esse 
valor é remetido para o Brasil, onde é convertido em real, obede
cendo ao câmbio do dia daqui, e finalmente depositado na conta 
do beneficiário. 
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De acordo com a reportagem do jornal NIPPO-
BRASIL, nº. 449 (edição semanal de 13 a 19 de fevereiro de 2008), 
o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia e mais 
seis parlamentares que fizeram parte da missão oficial que visitou 
o Japão, debateram com autoridades locais soluções para os pro
blemas dos brasileiros que residem no país. 

O presidente da Câmara dos Deputados reforçou perante 
as autoridades japonesas a necessidade de se concluir o 
mais rápido possível, acordos bilaterais para o recolhimen
to previdenciário dos trabalhadores brasileiros. 

A reportagem também menciona a participação 
dos brasileiros na economia japonesa e brasileira: 

"Aqui no Japão vivem cerca de 350 mil brasileiros que en
viam por ano algo em torno de US$ 2,5 bilhões para pa
rentes que ficaram no Brasil". 

(Vital do Rego Filho- Jornal Nippo-Brasil- ed. 449- pág. 1B). 

"Outro problema enfrentado pelos dekasseguis 
são as dificuldades que eles têm para fornecer educação a seus 
filhos em idade escolar, pois as crianças não conseguem se adap
tar às escolas japonesas". Chinaglia reforçou também essa ques
tão ao imperador Akihito, em visita realizada ao Palácio Imperial. 

A questão previdenciária é motivo de grande pre
ocupação dos dekasseguis, que trabalham arduamente, com o 
objetivo de retornar ao Brasil. Deus permita que as autoridades 
brasileiras e japonesas concluam esse acordo, neste ano em que se 
comemora o Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. 
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Era Heisei 

A dinastia japonesa é a mais antiga do mundo, 
tendo como símbolo a flor do Crisântemo. 

Com o falecimento do Imperador Hiroito, conhe
cido como Imperador Showa, em 7 de janeiro de 1989, o Impera
dor Akihito ascendeu ao trono, iniciando uma nova era no Japão, 
a Era Heisei, que simboliza a Era da Construção da Paz. A Ce
rimônia de entronização ocorreu somente em 12 de novembro de 
1990. 

Papai tinha um grande respeito pelo Imperador 
Hiroito. Ele mostrava-me as fotos da família imperial e dizia-me 
apontando para a figura do príncipe Akihito, ainda jovem: "Ele 
será o próximo Imperador do Japão". 

Tenho acompanhado a vida do Imperador Akihito 
desde a época de sua juventude, quando ainda era príncipe her
deiro e conheceu a jovem Michiko Shoda, no ano de 1957. Desde 
então, acompanhei a vida do casal, passando a admirá-los. Con
servo as fotos do encontro deles, em Karuizawa, quando jogaram 
tênis, do noivado, do casamento, fotos com a família, com o Impe
rador Hiroito e Imperatriz Nagako, como também de suas via
gens. 
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Em maio de 1967, quando os então Príncipes Her
deiros estiveram pela primeira vez no Brasil, eu também marquei 
minha presença no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, naquele 
dia 24 de maio, entre milhares de pessoas que foram saudar o 
príncipe Akihito e a princesa Michiko. 

Em junho de 1978, acompanhei a segunda visita 
deles ao Brasil, através dos noticiários transmitidos pela televisão 
e comprei todas as revistas que publicavam as suas fotos. 

Acompanhei também por meio de noticiários, 
com muita emoção, a visita do já Imperador Akihito e da já Impe
ratriz Michiko, em junho de 1997. O Casal Imperial em sua pri
meira visita ao Brasil foi recebido em Brasília, pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso e pela primeira dama, Dona Ruth 
Cardoso. 

Admiro profundamente a Imperatriz Michiko. 
Seu rosto suave transmite paz e encantamento. Ela possui uma 
beleza interior que enriquece a formosura de sua face. Imagino 
que a Imperatriz Michiko, com sua bondade, ternura e sua força 
espiritual, com certeza, contribuiu muito, nos momentos difíceis 
que a família imperial viveu antes do nascimento do príncipe 
Hisahito. 

Acompanho também a vida do príncipe herdeiro 
Naruhito e da princesa Masako. Rezo pela saúde da princesa e 
desejo que em breve ela possa se recuperar e acompanhar o prín
cipe Naruhito em suas viagens. 

O Imperador Akihito inspira confiança e paz. No 
ano em que o Japão comemora o 20º ano da Era Heisei, desejo à 
família imperial japonesa e ao povo japonês, votos de paz, pros
peridade e felicidade. 
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Cristina Mitiko Ikeoka 

Não poderia finalizar este livro sem dedicar algu
mas páginas à memória de minha querida filha Cristina Mitiko 
Ikeoka. 

Cristina nasceu numa linda manhã do dia 23 de 
setembro de 1971, dia do início da primavera. Foi uma criança 
tranqüila, alegre e meiga. Em casa, sempre demonstrou carinho e 
respeito com os pais, irmãos e avós. Na escola, destacava-se entre 
os melhores alunos; era estudiosa, disciplinada e esforçada. Em 
suas amizades, era a grande companheira e amiga fiel. 

Cris, como era carinhosamente chamada, iniciou 
os estudos em São Vicente, na Escola Notre Dame. Em Santos, 
estudou o curso primário e ginasial (atual Ensino Fundamental I e 
II) no Colégio São José; cursou o colegial (atual Ensino Médio) 
no Colégio Universitas e estudou Inglês no Centro Cultural Bra
sil Estados Unidos. Formou-se em piano, no Conservatório Mu
sical Heitor Villa Lobos, em 1988. 

No início de 1989, Cris passou no vestibular de 
Engenharia Química da USP optando pela Faculdade de Enge
nharia Química da USP, em Cubatão. Naquele ano ocorreram 
greves de professores e os universitários foram prejudicados. Ape
sar disso, Cris foi promovida para o segundo ano. Entretanto, no 
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ano seguinte as greves prosseguiram, aumentando a insatisfação 
dos estudantes. 

Em meados de 1990, Cristina conseguiu vaga no 
curso de Engenharia Química, na Universidade Federal de São 
Carlos. Ela estava radiante e esperançosa. Inicialmente Cris ficou 
hospedada numa pensão para moças. Depois com um grupo de 
amigas alugaram uma casa. 

Cris vinha a casa, geralmente duas vezes ao mês, 
na sexta-feira à noite ou sábado à tarde. Ela pegava um ônibus 
de São Carlos até o terminal Tietê, em São Paulo, de lá tomava o 
metrô até Jabaquara e aí pegava o ônibus para Santos. A viagem 
levava em torno de 8 a 9 horas. 

Cristina gostava de música, de leitura, de dançar, 
de cantar e principalmente de curtir suas amizades. Quando vi
nha para Santos, ligava para as amigas e logo a nossa casa estava 
repleta de moças alegres e tagarelas. Ela adorava tocar piano, e 
eu me encantava ouvindo-a tocar, desde os clássicos de Choppin, 
Beethoven, Mozart, Strauss ou Schubert, aos folclóricos brasilei
ros ou Tico-Tico no Fubá de Zequinha Abreu. 

Durante as refeições, Cris contava que fora esco
lhida para assistente do professor, ou então que tinha tirado nota 
10 em determinada matéria. Ela continuava sendo uma aluna 
exemplar e recebia sempre elogios dos pais. O final de semana era 
curto para tantos compromissos, ela curtia a noite com amigos, ia 
à praia no domingo e à tarde já se preparava para voltar a São 
Carlos. 

No início de 1992, Cristina ganhou do pai o seu 
primeiro carro, um corcel branco, que ela cuidava com muito ca
rinho. Esse carro facilitou a sua vida. Ela ganhava tempo tanto no 
percurso da casa à universidade como nas viagens para Santos. 
Assim, sobrou tempo para Cris estudar Inglês. 

A amiga Daniela Ogata convidou Cris para mo
rar na casa dela. Minha filha ficou muito feliz, pois as duas ami
gas se davam bem e a casa tinha dois dormitórios e era muito 
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confortável. Assim, Cris ficou acomodada num quarto e poderia 
estudar tranqüilamente. 

Em janeiro de 1994, o pai trocou o carro da Cris 
por um Santana, pois o seu corcel já apresentava problemas. Ela 
ficou muito feliz e agradecida. Cris cursava o último ano de Enge
nharia Química e desde 1993 sua classe já estava em clima de 
formatura, arrecadando as mensalidades para a festa. 

Cristina estava desde 1993 procurando estágio 
para trabalhar. Certa vez, ela ligou para mim, para que eu lhe 
enviasse um vestido, por intermédio de um colega, pois teria uma 
entrevista na Rhodia, em Paulínia. Ela estava confiante de que 
iria conseguir uma vaga para o estágio, pois preenchia todos os 
requisitos exigidos. Ficou mais animada ainda após a entrevista, 
pois demonstrara muita segurança. No entanto, Cris não foi 
convocada para o estágio e ficou muito desanimada. 

Em maio de 1994, finalmente Cris conseguiu um 
estágio remunerado na Duratex, em Botucatu. Quando me ligou 
anunciando a novidade, eu disse a ela que a empresa ficava muito 
distante e que seria mais cômodo se começasse depois da forma
tura, que já estava próxima. Então Cris respondeu-me: "Mãe, 
quando terminar a faculdade eu já quero estar empregada". 
Assim era minha filha Cris, mulher inteligente, corajosa, 
batalhadora, disciplinada e, ao mesmo tempo meiga, alegre e de 
uma bondade infinita. 

Cris veio a casa pela última vez no feriado de 
Corpus Christi, ficando do dia 2 a 5 de junho de 1994. Ela veio 
com o namorado Mauro e trouxe também sua cachorrinha Loly, 
de apenas 6 meses, para deixar em casa. Ela falou sobre o estágio, 
demonstrando muita alegria. Contou também que tinha aulas na 
universidade apenas na segunda-feira e quarta-feira, pois já ha
via eliminado muitas matérias. Assim, Cris ia para Botucatu na 
terça-feira bem cedinho e voltava à tarde para São Carlos; ia tam
bém na quinta-feira e dormia numa pensão, retornando a São 
Carlos somente na sexta-feira à tarde, quando terminava o seu 
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estágio. Cris contou que viria a casa com menos freqüência. En
tretanto, nas férias poderia ficar mais tempo com a família. 

Observei que minha filha estava muito feliz. An
tes de partir, Cris pediu emprestado o meu sobretudo, pois iria em 
junho para a formatura do Mauro, em Lages (SC). Como não 
haveria tempo de providenciar em Santos um vestido para o bai
le, recomendei que comprasse ou alugasse um traje em São Carlos. 
Foi a última vez que vi minha querida filha. Conversamos muitas 
vezes por telefone. Ela narrou-me sobre a formatura do namora
do; disse-me que alugara um vestido muito bonito, em Lages; fa
lou também que conhecera familiares do Mauro. 

No dia 11 de julho ela ligou-me para falar sobre 
as fotos que tirara com a turma da universidade, para o álbum de 
formatura. Notei, pela suavidade de sua voz, que a minha filha 
estava muito feliz. 

Na manhã do dia 14 de julho Cristina saiu bem 
cedo de casa e por volta das 6 horas, quando se dirigia para a 
Duratex, na Rodovia SP-215, um caminhão em sentido contrário 
desviou-se para o outro lado e se chocou violentamente contra o 
carro da minha filha. Sua morte foi fatal. 

Quando eu me preparava para ir trabalhar rece
bi um telefonema de um homem, perguntando se era da casa de 
Cristina Mitiko Ikeoka. Eu respondi que sim. A pessoa então pe
diu para falar com o pai. Eu disse que ele estava trabalhando e 
perguntei quem desejava falar. O indivíduo se identificou como 
um amigo do meu marido, então, eu lhe dei o número do telefone 
dele. Em seguida, essa pessoa ligou para o Kiroiti e informou-o do 
acidente. 

Meu marido, então, sem conseguir falar, chamou 
o seu colega Carlos Alberto, o qual tomou conhecimento do fato 
com maiores detalhes. Em seguida, o amigo ligou para o cunha
do Katutoshi, que veio imediatamente para o consultório, pois o 
Kiroiti passou mal, ao receber a notícia de uma maneira tão bru-
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tal. Logo, vários amigos médicos foram prestar assistência ao 
Kiroiti. 

Eu fui trabalhar, mas os meus colegas não conse
guiam revelar-me a ocorrência. Somente quando comentei com a 
colega Edi o estranho telefonema, ela sugeriu que eu ligasse para 
o meu marido. Meu cunhado Katutoshi atendeu ao telefone. Achei 
estranho e perguntei-lhe o que havia acontecido. Ele então me re
velou que a Cris havia sofrido um acidente. Aflita, procurei saber 
se ela estava bem. Meu cunhado respondeu-me simplesmente que 
eles iriam a São Carlos. Eu disse-lhe, então, que me esperasse, 
porque eu também iria com eles. 

Quando cheguei a casa, conduzida pela colega 
Maria Goreti, Lúcia, também colega de trabalho, aguardava em 
frente ao meu portão. Logo apareceram minhas irmãs Takeko e 
Conceição e minha filha Regina. Comentei com elas que o Kiroiti 
estava demorando muito e que eu queria ir logo ver a Cris. 

Quando finalmente o meu marido chegou a casa, 
notei que ele estava muito pálido. Perguntei-lhe como estava a 
nossa Cris, e ele, sem comentar, apenas balançou a cabeça. Eu 
entendi o gesto, porém não conseguia admitir a realidade. Contu
do, naquele momento, eu me ajoelhei e orei. Depois, pedi ao 
Katutoshi que ligasse para nisan, a fim de que ele permitisse que 
a Cris fosse sepultada no jazigo da família Yamauti. 

Não foi necessário a família ir a São Carlos, pois 
os amigos e mestres da Cris se comprometeram de realizar todos 
os trâmites legais, poupando-nos assim, de um ato muito doloro
so. 

Em seguida, chegaram vários amigos, entre os 
quais os compadres Joji e Keiko Teruya. Eu revelei a Keiko que 
havia separado um conjunto branco de seda, que a Cris havia usado 
no Ano Novo. Então, ela disse-me que o caixão viria fechado. Eu 
não conseguia acreditar que não veria mais a minha filha. Joji 
aplicou-me uma injeção, que a princípio não queria aceitar, di
zendo-lhe que eu queria estar lúcida para receber a Cris. Entre-
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tanto, Teruya disse-me que a injeção seria apenas para tranqüili
zar-me. 

Escolhi uma foto da Cris e uma toalha branca, 
pedindo às minhas sobrinhas que transportasse de casa uma 
mesinha, e sobre ela arrumasse a toalha e colocasse a foto da Cris 
e um vasinho azul, que permanecia sempre sobre o piano. Pedi 
também a elas que providenciassem uma tigela com areia, para 
acomodar o osenkoo e encomendassem um lindo arranjo de flo
res, para ficar sobre o caixão, e uma coroa de flores, em nome dos 
pais e irmãos, mas que os dizeres simbolizassem amor. 

Solicitei ao amigo Teruya que cuidasse do Kiroiti, 
pois notei que ele não estava bem. Antes de sair de casa rezei bas
tante, implorando amparo e força; pedi também aos meus pais, 
que me ajudassem a suportar aquele momento tão difícil. E en
tão, fui à Santa Casa de Santos, já no início da noite, onde foi 
realizado o velório. O carro funerário já havia chegado, e uma 
multidão de pessoas aguardava no pátio. Dirigi-me à sala lúgu-
bre, onde estava o esquife e sobre ele um lindo arranjo de flores; 
no canto estava a mesa já arrumada, com a foto da Cris, um 
vasinho com uma rosa branca e um recipiente branco, onde já 
havia osenkoo aceso. 

Olhei ao redor da sala, lá estavam meu marido, 
todos os meus irmãos e sobrinhos, porém, permaneci parada. Não 
podia acreditar que dentro daquele caixão fechado estava o corpo 
da minha querida Cris. Então, eu me debrucei sobre o ataúde, e, 
finalmente, chorei bastante. Após recebi as condolências dos fa
miliares, parentes e amigos. 

Mais tarde, no silêncio da noite, fechei os meus 
olhos e orei. Naquele momento, eu recebia uma força divina, a 
qual sou grata até hoje. Então, agradeci a Deus por ter me presen
teado com uma filha tão maravilhosa, que só me dera alegria nos 
vinte e dois anos de sua vida. Depois, entreguei-a a Jesus para que 
Ele cuidasse dela por mim, iluminasse o seu caminho e abençoas
se a mim e minha família, dando-nos força. E foi maravilhoso o 
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que presenciei. Com os olhos ainda cerrados, vi a imagem de Je
sus com os braços estendidos e, de Suas mãos, saíam feixes de 
luzes. Então, eu agradeci a Deus, a Jesus e a Nossa Senhora por 
terem atendido as minhas súplicas. Percebi naquele instante, que 
Cristina Mitiko Ikeoka já havia ganhado a Vida Eterna. E eu re
cebia a sagrada resposta. A revelação foi tão maravilhosa que eu 
permaneci durante muito tempo orando e agradecendo, em com
pleto silêncio. Minhas irmãs ofereciam-me água ou alimento, po
rém, eu desejava apenas permanecer venerando minha filha e 
aquele momento divino. Depois, senti uma força inabalável den
tro de mim. 

De madrugada chegaram, num ônibus da Uni
versidade Federal de São Carlos, todos os amigos da classe da Cris, 
alguns mestres e amigos de outros cursos da UFSC. Vieram tam
bém colegas da USP de São Carlos, que faziam parte da amizade 
da Cris. Eu recebi todos eles e agradeci pelo carinho dedicado à 
minha filha. Foram esses corajosos amigos que estiveram no IML 
de São Carlos e acompanharam todos os procedimentos para a 
liberação do corpo, sendo que, muitos deles acompanharam o carro 
funerário até Santos. 

Após, fui levada a casa para descansar um pou
co. No entanto, a minha grande preocupação era como dar a 
notícia ao meu filho, que estava no Japão. Logo pela manhã, meu 
sobrinho Eduardo ligou-me, do Japão, para saber se os primos 
poderiam dar a notícia ao Tetsuo. Eu pensei um pouco e disse a 
eles que eu mesma gostaria de dar a notícia, mas, preferia que 
fosse após o enterro, que seria às 10 horas. Ficou combinado que 
às 13horas eu ligaria para a casa do Tetsuo e os primos estariam 
lá, para apoiá-lo. 

Cristina foi sepultada no jazigo da família 
Yamauti, em São Vicente. Foi triste e emocionante. Centenas de 
pessoas compareceram ao velório e ao sepultamento. A maior parte 
delas era de jovens estudantes. 
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Às 13 horas liguei para o Tetsuo. Falei que tinha 
que informá-lo de uma triste notícia e que ele precisava ser forte. 
Ele, no entanto, já desconfiava que algo tinha acontecido, pois os 
primos não costumavam aparecer de madrugada. No Japão era 
l  hora AM do dia 16 de julho. Então, meu filho disse-me: "Pode 
falar mãe". Eu apenas disse: "ACris partiu para outro Universo." 
Tetsuo ficou mudo. Demorou alguns segundos para que ele falas
se comigo novamente. No entanto, depois se acalmou e consegui
mos conversar. 

Desculpem-me, caros leitores, pela narração des
se triste episódio, porém, ele estava guardado não somente em 
minha mente, mas especialmente dentro do meu coração. Há 
muito tempo, logo após a morte da Cris, eu tinha intenção de es
crever um livro sobre a sua vida. Entretanto, sempre adiei o meu 
desígnio, pois achava que ainda não me sentia preparada. 

A finalidade da descrição desse fato foi para reve
lar a todos que lerem essas páginas, especialmente às mães que 
perderam seus filhos, que a FÉ é um bem precioso e fundamental 
em nossas vidas. A fé e a oração amenizam o sofrimento. 

Lembro-me de que meu pai mantinha dentro de 
si e sempre comentava as palavras de sua mãe, antes de sua parti
da do Japão: "Nos momentos mais difíceis da sua vida, tenha 
fé e ore. Seja forte e corajoso, meu filho. Estarei sempre re
zando por você". 

Através da oração diária conseguimos reforçar a 
fé e armazená-la dentro de nós. Então, essa força inabalável cres
cerá sempre, pois, independentemente de qualquer religião, o 
importante é ter fé e orar. 

Hoje ainda sinto muitas saudades da minha Cris, 
porém, ofereço-lhe minhas orações diárias, diante do seu oratório, 
e depois sinto-me confortada e em paz. 
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Centenário da Imigração Japonesa 
no Brasil 

A imigração japonesa no Brasil tem como marco 
inicial a chegada a Santos do navio Kasato Maru, no dia 18 de 
junho de 1908, que trouxe a primeira leva de imigrantes japone
ses, composta de 781 imigrantes constituída de 165 famílias. 

Aqueles primeiros imigrantes japoneses desembar
caram no Porto de Santos cheios de sonhos e esperanças e foram 
trabalhar nas lavouras cafeeiras, substituindo a mão de obra es
crava. A intenção deles era a de trabalhar bastante, ganhar di
nheiro rapidamente e retornar ao Japão. No entanto, eles sofre
ram um intenso período de adaptação e maus tratos. 

Justamente no ano de 1908, a safra de café foi péssi
ma, causando desânimo aos colonos japoneses. Por mais que traba
lhassem, não conseguiam juntar dinheiro para retornar ao seu país. 

Mesmo assim, os imigrantes japoneses incentiva
dos pelas propagandas exageradas da Companhia de Imigração, 
e sem trabalho na agricultura japonesa, continuaram chegando 
ao Brasil em busca de um futuro mais promissor para as suas fa
mílias. 

Os imigrantes japoneses são responsáveis pelas 
gerações de agricultores que desenvolveram técnicas modernas, e 
atualmente têm lugar definitivamente marcado na economia bra-
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sileira. Eles constituíram também a fonte de disseminação das 
gerações de médicos, dentistas, engenheiros, advogados, profes
sores, empresários, comerciantes, técnicos, intelectuais, artistas, 
políticos, juizes, funcionários públicos e outras profissões, na soci
edade brasileira. 

Atualmente, a Comunidade Nikkei no Brasil está 
completamente integralizada aos costumes e à cultura brasileira, 
formando a maior colônia japonesa fora do Japão. No entanto, a 
maioria dos descendentes de imigrantes japoneses conserva tra
ços da cultura japonesa. 

Finalmente, no dia 18 de junho de 2008, os brasi
leiros de todos os cantos desse imenso país vão comemorar o Cen
tenário da Imigração Japonesa, em agradecimento àqueles cora
josos pioneiros dessa imigração. 

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu a 
Comissão Nacional Organizadora das Comemorações do Cente
nário da Imigração Japonesa no Brasil por meio dos Decretos 6.036/ 
07 e 5.966/06. 

O governo de São Paulo promulgou o Decreto 
48.941/04 e a Prefeitura de São Paulo promulgou o Decreto 46.828/ 
05, com o objetivo de proceder às providências necessárias para 
as comemorações do Centenário da Imigração Japonesa no Esta
do de São Paulo. 

A Agência da Casa Imperial do Japão confirmou 
que o Príncipe Herdeiro Naruhito será o representante oficial da 
Família Imperial Japonesa nas comemorações do Centenário da 
Imigração Japonesa no Brasil. 

O governo do Paraná, do Mato Grosso, do Mato 
Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará, Ama
zonas e outros também já iniciaram as comemorações do Cente
nário. 

A cidade de Santos, solo brasileiro que os imigran
tes pisaram pela primeira vez, também se preparou para as festi
vidades. A Bolsa do Café de Santos inaugurou, no início de 2007, 
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uma exposição em homenagem ao Centenário da Imigração Ja
ponesa. 

Santos também possui o Monumento aos Imi
grantes Japoneses, erigido no maior jardim de orla marítima do 
mundo, no bairro do Boqueirão. O monumento foi inaugurado 
em junho de 1998, na celebração dos 90 anos da imigração japo
nesa, no governo do Prefeito Paulo Roberto Gomes Mansur. No 
ano do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, a cidade de 
Santos será presenteada com uma escultura monumental da ar
tista plástica Tomie Ohtake, considerada a "dama das esculturas 
brasileiras". 

Está previsto que um navio partirá do Porto de 
Kobe, no Japão, com destino ao Porto de Santos com a Tocha da 
Amizade, representando a vinda dos imigrantes. Em Santos, a 
tocha, após um percurso pelos principais pontos históricos da ci
dade, acenderá uma pira, que permanecerá em frente ao Paço 
Municipal. Em seguida, ela será levada ao Memorial do Imigran
te, onde funcionava a Hospedaria dos Imigrantes, em São Paulo. 
No dia 21 de junho, a Tocha da Amizade será encaminhada ao 
Sambódromo, onde será realizada a cerimônia do Centenário da 
Imigração Japonesa, com a presença do Príncipe Herdeiro 
Naruhito. 

Na cidade de São Vicente, o Prefeito Tércio Garcia 
estabeleceu o ano de 2008, o Ano da Cultura Japonesa em São 
Vicente. A programação das festividades iniciou-se em 10 de ja
neiro, com a inauguração da exposição Imigração Japonesa em 
São Vicente, na Casa Martim Afonso. A programação dos even
tos estender-se- á até dezembro, sendo que no mês de agosto, São 
Vicente irá receber o Prefeito de Naha, capital de Okinawa e cida
de irmã de São Vicente. 
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Considerações Finais 

Há muito tempo desejava escrever a história de 
meus pais. Eles estudaram pouco, mas tiveram uma vida inteira 
de aprendizado. Para mim, meus pais são exemplos de sabedoria. 
Palavras ditas por eles, que antes considerava insignificantes, hoje 
têm acepção imensa e constituem parte de minha vida. 

Comecei as pesquisas para a realização deste li
vro em 2002. Na época, eu trabalhava na Justiça do Trabalho de 
Praia Grande e só dispunha de tempo para a leitura. No período 
de férias, eu pesquisava. Fui diversas vezes ao Museu Histórico 
da Imigração Japonesa no Brasil, localizado em São Paulo, onde 
realizei pesquisas e adquiri vários livros. A cada obra que lia mais 
me entusiasmava, pois revelavam fatos vivenciados por meus pais 
e narrados por papai, desde a infância. Assim, comecei a escrever 
num rascunho. 

A princípio, o título escolhido era Banzai Brasil! 
Eu desejava homenagear a nação que acolheu os meus pais, por
que eles sentiam muito respeito pelo Brasil. Meu pai não admitia 
que ninguém falasse mal do Brasil. Costumava dizer que esta é 
uma terra rica e abençoada. Pela experiência adquirida desde os 
14 anos, quando aqui chegou, conhecia a riqueza do solo brasilei
ro. Ele dizia àqueles que reclamavam desse imenso país: "Plan-
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tem verduras no seu quintal, criem galinhas e suas famílias nunca 
passarão fome. O Brasil é a melhor terra para se viver". 

Intensifiquei minhas pesquisas após a minha apo
sentaria, que ocorreu no dia 29 de agosto de 2006. A partir daí, 
dediquei-me intensamente à minha obra. Visitei em São Paulo o 
Memorial do Imigrante, antiga Hospedaria dos Imigrantes, 
com duplo objetivo: conhecer o lugar onde se abrigavam os imi
grantes, antes de serem encaminhados para as lavouras de café, e 
obter as certidões de desembarque dos meus pais. 

Compareci várias vezes ao Museu Histórico da 
Imigração Japonesa no Brasil, em São Paulo, a fim de realizar 
pesquisas, conseguir registros e a confirmação do nome da fazen
da para onde meus pais foram encaminhados. Comprei mais li
vros e iniciei de fato minha obra, em setembro de 2006. 

Em 15 de agosto de 2007 visitei a Associação 
Okinawa Kenjin do Brasil, em São Paulo, onde tive a honra de 
conhecer o presidente, Sr. Akeo Yogui e o vice-presidente, Sr. Shinji 
Yonamine. Lá obtive informações de Okinawa e fui presenteada 
com o livro "Okinawa, uma ponte para o mundo", de José 
Yamashiro. Já conhecia outras obras do autor e admirava-o, pelos 
profundos conhecimentos literários. 

Em setembro de 2007, fui ao Japão pela segunda 
vez e conheci Okinawa, onde permaneci 11dias na capital Naha. 
Percorri Okinawa de Norte ao Sul, pesquisando e apreciando os 
lugares históricos e suas belas praias. Estive também em Yonabaru, 
terra natal de meus pais, onde conheci primos e me emocionei ao 
pisar o solo no qual meus pais nasceram e passaram a infância. 
Okinawa é conhecida como a Terra da Cortesia. 

Nas cidades de Toyota e Nagoya convivi com 
dekasseguis. A minha viagem foi muito proveitosa. Os meus co
nhecimentos foram valorizados. Além da parte histórica e cultu
ral, apreciei o cuidado com que os japoneses tratam o meio ambi
ente. 
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Atualmente, a preservação do Planeta Terra cons
titui assunto fundamental e deve ser tratado com muito carinho. 
O Brasil tem intensificado sua luta contra o aquecimento global e 
o desmatamento. O Japão é um dos países que mais se preocupa 
com a preservação do meio ambiente. Desse modo, as duas na
ções se encontram unidas pela mesma causa. 

Quando regressei da viagem ao Japão e dei conti
nuidade ao meu livro, resolvi alterar o título para: Banzai Brasil! 
Banzai Japão! 

No momento em que o Brasil e o Japão permane
cem unidos, pela preservação do meio ambiente; e que se co
memora o Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, unin
do as duas nações; considerando também o 20º  ano da Era Heisei 
e, igualmente, o ano em que os brasileiros que trabalham no Ja
pão, os dekasseguis, esperançosos aguardam pelos Acordos Bi
laterais, para recolhimento previdenciário dos trabalhadores, eu 
saúdo as duas pátrias, num gesto de amor e respeito: BANZAI 
BRASIL! BANZAI JAPÃO! 

309 



Notas Explicativas 

Através de documentos obtidos, no Museu Histó
rico da Imigração Japonesa no Brasil, em São Paulo, registrados 
no livro do navio Wakasa Maru, que chegou a Santos em 28-12-
1917, soube que Tetsuo Yamauchi, meu pai, fazia parte das 
dezenove famílias encaminhadas para a Fazenda Agudos de José 
M. Junqueira Netto, na Estação Orlândia, linha Mogiana. 

HideYamauchi foi encaminhada para a mesma 
fazenda, através de Carta de Chamada. No entanto, não tive in
formação correta a respeito do proprietário da mesma, na época 
da chegada de mamãe, em setembro de 1921. Papai, em suas nar
rativas, sempre se referiu à Fazenda Agudos e ao Senhor 
Junqueira (Junkera). 

Dizia também meu pai que durante os nove anos 
que trabalhou como colono, apesar das dificuldades enfrentadas, 
jamais teve a intenção de fugir da fazenda, como acontecia, em 
outras, onde os imigrantes eram maltratados 

Alguns nomes, tais como o do administrador Se
nhor Joaquim, dos amigos Akira e Sadako foram substituídos. 

A história de meus pais é verídica, baseada em 
fatos vivenciados por eles e contada para mim, por papai. 
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Meus pais conversavam entre si e com velhos ami
gos, que freqüentavam a nossa casa, no idioma de Okinawa 
(Uchinaguchi). Entretanto, falavam com seus filhos e netos sem
pre em Português. 
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Glossário 

Banzai: Literalmente significa "Dez mil anos de vida". A palavra era 
or iginalmente usada para saudar o imperador . Mais tarde, o termo 
popularizou-se, sendo atualmente definido como: Viva! Salve! 

Banzai Brasil!: Salve o Brasil! 

Banzai Japão!: Salve o Japão! 

Era Taisho: Período compreendido entre 1912 a 1926. Com a morte do 
imperador Meiji em 1912, o príncipe Yoshihito é denominado imperador 
do Japão, recebendo o nome de imperador Taisho. 

Yamauchi Ke: Família Yamauchi; os Yamauchi. 

Butsudan: Oratório japonês; altar budista. 

Chonan: O filho mais velho. 

Ofuro: Banho de imersão. 

Tatami: Esteiras que forram o chão das casas japonesas. 

Karate: Arte marcial. 

Hai: Sim. 

Bushido: Código de ética da famosa classe japonesa dos samurais, que 
governou o Japão de 1192 a 1868. 

Okane: Dinheiro. 

Michi: Caminho. 

Otoosan: Pai. 

Okaasan: Mãe. 

Gambare: Força. Seja forte. 

Koseki-tohon: Registro familiar; certidão de nascimento japonês. 

Undokai: Gincana esportiva familiar. 

Obentoo: Lanche. 

Futon: Acolchoado. 

Oshoogatsu: Ano Novo. 

Mochi: Doce japonês feito de arroz. 

Motigomi: Arroz próprio para fazer o mochi. 
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Oniguiri: Bolinho à base de arroz. 

Omedetoo gosaimasu: Parabéns. (Feliz Ano Novo). 

Kimono: Vestimenta japonesa. 

Samishen: Viola de cordas, típica da região de Okinawa. 

Satosan: Senhor Sato. 

Junkera: Junqueira. 

Junkerasan: Senhor Junqueira. 

Domoo arigatoo gosaimasu Junkerasan: Muito obr igado (a) Senhor 
Junqueira. 

Shim: Sim. 

Missoshiru: Caldo a base de missô. 

Misso: Pasta de soja. 

Tamago: Ovo. 

Sakura no hana: Flor da cerejeira. 

Sakura: Cerejeira. 

Niguirimeshi: Bolinho a base de arroz (geralmente em forma de triângulo 
ou círculo). 

Manju: Doce japonês com recheio do feijão azuki. 

Ogusuku: Período da História do Japão. 

Sodesu ne: E mesmo. Sim, é isso. 

Ki o tsukete: Tome cuidado. 

Yukata: Kimono de algodão. 

Domoo arigatoo: Muito obrigado (a). 

Mazegohan: Arroz misturado com legumes picados; semelhante ao arroz 
à grega. 

Oyasumi nasai: Boa noite. 

Akinobuchan wa kawaii desu ne: O Akinobu está gracioso. 

Kawaii: Gracioso. 

Akichan: (chan é um sufixo usado após o nome, para se referir de forma 
carinhosa, principalmente em se tratando de crianças). 

Obi: Faixa. 

Sukiyaki: Prato típico japonês preparado com carne e verduras diversas. 

Anata no burajiru no namae wa, bara no hana desu: Seu nome brasileiro 
é Rosa. 
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Arigatoo, kirei na namae desu ne: Obrigado (a). Que nome bonito! 

Yurikosan: A Srª. Yuriko. 

Chi: Sílaba do Hiragana. 

Hiragana: Alfabeto silábico da língua japonesa. 

Yama: Montanha. 

Uchi: Interior. 

Yamauchi: Interior da Montanha. 

Kanji: Ideograma da língua japonesa, de origem chinesa. 

Akirasan: Senhor Akira. 

Sadakosan: Senhora Sadako. 

Período Showa: Período iniciado com a subida ao trono do Imperador 
Hiroito, filho de Taisho - (1926-1989). 

Gochisso: Comida saborosa. 

Domoo arigatoo gozaimashita: Muito obrigado (a) (forma no passado) . 

Ashita made: Até amanhã. 

Banzai! Arigatoo. Okagesamade: Salve! Obrigado. Graças a Deus. 

Oniisan: Irmão mais velho. 

Oishi desu ne: É gostoso, não é? 

Nisan: irmão mais velho. 

Biquinha: Local histórico em São Vicente, também conhecido como 
Biquinha de Anchieta, onde existe água potável, vinda da fonte do atual 
Morro dos Barbosas. 

Nesan: Irmã mais velha. 

Mi: (do Kanji que significa beleza). 

Tsukemono: conserva à moda japonesa. 

Oichi, oichi: Gostoso, gostoso. 

Nissei: 2ª geração. 

Ohaka: Túmulo; jazigo. 

Tetsu no ame: Chuva de ferro. 

Tetsu no bofu: Vento violento de aço (Termo de Okinawa). 

Kimi Ga Yo: (Hino Nacional Japonês). 

Tofu: alimento à base de soja (também conhecido como queijo de soja). 

Shoyu: Tempero japonês, feito com soja. 

Sake: Aguardente feito com arroz. 
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Aji-no-moto: Tempero japonês 

Gohan: Arroz cozido. 

Hai, doozo: Sim, por favor. 

Oichi desu: Está gostoso. 

Shindo Renmei: Organização formada pelos kachigumi ou vitoriosos, que 
acreditavam que a rendição do Japão, divulgada nas rádios tratava-se de 
propaganda americana. 

Mármore de Carrara: Mármore originário de Carrara, na região da Toscana-
Itália. 

Alta fidelidade: Reprodução de áudio feita por um aparelho de som com a 
maior fidelidade possível ao som real. 

"Hi fi": Som de alta fidelidade. 

"Long play": Disco de vinil desenvolvido no início da década de 1950 para 
a reprodução musical. Surgiu no ano de 1948, substituindo os antigos 
discos de goma-laca de 78 rotações. 

Discos de 78 rotações: Discos de goma-laca que tocavam a uma velocidade 
de 78 rotações por minuto, tendo normalmente uma música de cada lado. 

Taieur: Nome dado ao conjunto de saia e casaco feminino. (Palavra derivada 
do Francês: "tailleur"). 

Gripe asiática II: Iniciada em fevereiro de 1957, no norte da China. O vírus 
atingiu a população mundial em 10 meses. 

JAL: Japan Air Lines - Companhia de Aviação Japonesa. 

Shitake: Tipo de cogumelo comestível, muito valorizado na cozinha 
oriental. 

Kobu: Alga marinha. 

Shinkansen: Rede ferroviária de alta velocidade - (trem bala). 

Ocha: Chá. 

Soba: Prato típico japonês à base de macarrão feito de trigo sarraceno. 

Bancha: Chá verde. 

Obachan: vovozinha (forma carinhosa). 

Miyazaki: Cidade de Miyazaki ou nome próprio. 

Yonaminesan: Senhor Yonamine. 

Osenkoo: Incenso japonês. 

Domoo Arigatoo Yukinesan = Muito obrigada, Yuki. (nesan= termo usado 
para se dirigir a irmã mais velha, ou cunhada mais velha). 
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Gochisoo sama, domoo arigatoo gosaimasu: m u i t o o b r i g a d o (a) 
Agradecendo a refeição. 

Yoshi: Herdeiro- Aquele que cuidará dos ancestrais. 

Uchinantsu: pessoa descendente de Okinawa. 

Oji: Tio. 

Oba: Tia. 

Tempura: Bolinho frito à base de legumes e ovos. 

Shisa: Leão, usado como amuleto, na Província de Okinawa. 

Zoori: Chinelo. Calçado típico japonês. 

Gueta: Calçado típico japonês espécie de tamanco. 

Taifu: Tufão, muito comum em Okinawa. 

Kokoro: Coração. 

Soba de Yonabaru: Prato típico de Yonabaru, feito com carne de porco. 

Butaniku: Carne de porco. 

Tofu com goya: Prato típico de Okinawa; goya é um legume verde, de 
gosto amargo e cheio de bolinhas. 

Kokusai Dori: A rua mais animada de compras, em Naha, capital de 
Okinawa. 

Sansei: 3ª geração. 

Dekasseguis : Pessoas que saem de sua ter ra na ta l pa ra t raba lhar 
temporariamente em outro lugar. 

Yonsei: 4ª geração. 

Gosei: 5ª geração. 

Era Heisei: Período compreendido entre 1989 até os dias atuais. Após a 
morte do Imperador Hiroito, seu sucessor, o Imperador Akihito, assinou 
no dia 7 de janeiro de 1989, uma ordem proclamando o início de uma nova 
Era Imperial: a Era Heisei que significa "Construção da Paz". 
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Tetsuo e Hide passaram a infância brincando na praia de Yonabaru,em Okinawa. 
Correr na praia, arremessar pedrinhas no mar, jogar conversa fora, era o diverti

mento preferido de Techan e Hidechan. 

Certo dia, no verão de 1917, Tetsuo foi convidado para compor a família de seus 
tios e juntos emigraram para o Brasil. 

O objetivo do menino de catorze anos era trabalhar três anos no Brasil, regressar 
rico para o Japão e se casar com Hide. Entretanto, nas lavouras de café,a realidade 

era outra. 

Então, em 1921 Hide veio ao encontro do seu amado, e, no Brasil, deram origem a 
quatro gerações de brasileiros. 

Banzai Brasil! Banzai Japão! Relata também a história de quatro séculos da 
estirpe dos Yamauchi. 

17763 

Banzai Brasil! Banzai Japão! 
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