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Palavras do autor 

Setenta anos já se passaram desde que aqui cheguei, em junho de 1917, aos 
onze anos de idade. Refletindo sobre esses anos, é como se tudo tivesse sido um 
sonho. Quando penso sobre o meu próprio destino — o de quem para cá veio 
ainda menino, aqui cresceu e envelheceu e quem, em todos esses anos, se propôs 
a escrever sobre a vida dos imigrantes japoneses no Brasil — tenho a impressão 
de que toda a minha existência foi dedicada a essa tarefa. 

Foi na época das festas juninas que eu e minha família (meus pais e uma tia), 
num total de quatro, nos instalamos na fazenda Santo Antônio, como imigrantes 
contratados, juntamente com mais dez famílias. A fazenda ficava na estação Por
to Martins, na linha Sorocabana, no Estado de São Paulo. Hoje, essa estação às 
margens do Tietê já não existe. Provavelmente, essa linha secundária, que deriva
va da Sorocabana, na altura de Vitoa, deve ter sido desativada com o advento 
das rodovias. Inicialmente um porto, devido às embarcações que a serviam, a lo
calidade fora transformada em seguida em uma estação ferroviária e deve ter sido 
abandonada com a chegada das estradas de rodagem. A história do desenvolvi
mento de São Paulo foi também o pano de fundo do desenvolvimento de nossas 
vidas aqui. 

Em 1917, ano em que vim ao Brasil, havia apenas nove anos que os primei
ros imigrantes japoneses, trazidos pelo Kasato-Maru, tinham se instalado nesta 
terra. Ainda assim, nós, os imigrantes mais recentes, respeitávamos nossos ante
cessores, chamando-os de "antigos" imigrantes. Deles ouvíamos histórias sobre 
as fazendas de café de Ribeirão Preto e de toda a região Mojiana e aprendíamos 
o bê-a-bá da vida no Brasil. 

Foi em outubro desse mesmo ano que nos instalamos na fazenda Santo An
tônio juntamente com cinco ou seis famílias de "antigos" imigrantes, transferi
das de outras fazendas. "Seus traços indubitavelmente eram os de um japonês; 
no entanto, falavam português e se vestiam e agiam como se fossem brasileiros; 
com a pele bronzeada e coberta de terra roxa, falavam animadamente sobre o fu
turo; Guatapará, São Martinho, das Flores: os nomes das fazendas por que ti
nham passado soavam aos nossos ouvidos com uma estranha força mágica, como 
se fossem de países dos contos da carochinha." Tinham vindo parar nessa fazen
da infestada de malária, iludidos pela propaganda do intérprete japonês, pensan
do terem encontrado a "terra prometida". Mas, não tínhamos sido apenas nós, 
os mais recentes, a sentir a brutal diferença entre a imaginação e a realidade. Tam
bém eles, os "antigos", se juntaram a nós: tornamo-nos igualmente colonos a 
5car lamentando a irracionalidade da vida nas fazendas. 

XIX 



O nosso contrato era de dois anos. Porém, em novembro do ano seguinte, 
embora só tivesse se completado um ano e meio, resolvemos sair da fazenda San
to Antônio. Até que isso acontecesse, no entanto, ainda tivemos que enfrentar, 
no dia 25 de junho de 1917, uma forte geada que, segundo se disse, há vinte anos 
não se via tamanha, além da gripe espanhola, que assolou o país e o mundo fa
zendo numerosas vítimas. Ainda, presenciamos o término da primeira guerra mun
dial, a 11 de novembro de 1918, mas para nós imigrantes — embora também per
tencêssemos a um dos povos vitoriosos — isso não fez diferença nenhuma: a úni
ca coisa que chegou até nós foi o boato de que a guerra tinha terminado. 

E assim, em novembro de 1918 deixamos a fazenda queimada pela geada e, 
temerosos da gripe espanhola, fizemos a nossa primeira mudança no Brasil, em 
direção a Albuquerque Lins (atual Lins), na linha Noroeste, região então chama
da "sertão". 

No final do livro, no capítulo intitulado "A evolução em direção a uma di
versidade", registrei que hoje os descendentes — nisseis e sanseis — estão presen
tes em vários setores da sociedade brasileira, nela profundamente enraizados, em 
pé de igualdade com os demais brasileiros. Esse excepcional desenvolvimento dos 
descendentes, nos últimos vinte anos, pode ser constatado através de sua proje
ção social e política nas mais variadas formas. A chamada colônia — a comuni
dade nipo-brasileira — conta, ainda, com a presença de numerosas multinacio
nais japonesas, o que a torna ainda mais diversificada, demonstrando uma gran
de pluralidade e raízes cada vez mais profundas. Através desse desenvolvimento, 
pode-se dizer que a integração dos imigrantes japoneses à sociedade brasileira já 
é uma tendência certa e definitiva. Assim, acredito que o relato da vida dos imi
grantes propriamente ditos está quase completo. Já são poucos os isseis. Os tem
pos são, agora, de nisseis e sanseis, que não são mais imigrantes: são brasileiros. 

Agora sim, nós, os isseis, podemos morrer tranqüilos: os nossos descenden
tes já têm como vislumbrar o caminho que percorremos, através desta tradução 
para o português da trajetória de todos os imigrantes japoneses no Brasil. 

Quero finalizar desejando, de coração, toda a felicidade do mundo aos meus 
velhos companheiros — imigrantes isseis — e a todos os descendentes nipo-
brasileiros. 

T.H. 



Parte I 

Imigrantes contratados: 
à procura da árvore do dinheiro 



1 — A primeira leva de imigrantes 
do navio Kasato-Maru 

A CHEGADA DO KASATO-MARU EM SANTOS 

Os japoneses radicados no Brasil comemoram o Dia dos Imigrantes na data 
de 18 de junho. É que nesse dia e mês de 1908 chegaram a Santos os primeiros 
imigrantes do navio Kasato-Maru. 

Começarei a história da vida dos imigrantes japoneses no Brasil pelo relato 
da chegada dessa embarcação. Segundo Rokuro Koyama, imigrante vindo no re
ferido navio, este, que chegou na noite de 17 de junho, teve que aguardar o ama
nhecer para atracar (Imin Yonjûnenshi, História dos 40 anos da imigração). Con
ta que o céu se mostrava recamado de estrelas: 

"À notícia dada pelos tripulantes, de que 'ao raiar o dia os senhores avista
rão as montanhas do continente sul-americano', os imigrantes se alvoroçaram, 
tocados de ânimo repentino. 

"Finalmente o Kasato-Maru atracará amanhã em Santos. Teremos que lhe 
dizer adeus. Os varonis imigrantes sentiam o peito oprimido pela tristeza diante 
da separação iminente do navio de sua pátria. Viam-se tripulantes a erguer filhos 
de imigrantes ao colo, achegando suas faces às deles em sinal de despedida. A 
melodia dedilhada nos jabissen dos imigrantes da ilha de Okinawa diluía-se sobre 
as ondas escuras.1 

"Aperta o coração imaginar o estado de alma dos imigrantes que, depois de 
uma viagem de 12.000 milhas, tiveram que passar a noite ao largo do porto de 
Santos. No céu de junho, inverno no Estado de São Paulo, com toda certeza o 
Cruzeiro do Sul terá brilhado em todo o seu esplendor. Terá havido quem, a des
peito do enjôo sentido durante toda a viagem, qual um ressuscitado erguesse a 
cabeça, animado com a notícia da entrada, no dia seguinte, no porto de Santos. 
Dentro da azáf ama de quem cuidava de pôr ordem em seus pertences e daqueles 
que promoviam comemorações, notava-se entretanto um ar de tristeza a marcar 
os semblantes ante a iminência da despedida do navio. 

"Desperto o sol, era 18 de junho. Registra-o laconicamente, em seu Kasato-
maru kôkainisshi (Diário de Navegação do Kasato-Maru), Ryo Mizuno, de 50 anos, 
Diretor Presidente da Kôkoku Shokumin Kaisha (Companhia Imperial de Emi
gração), que viajara com os imigrantes: 'Tempo bom. Quinta-feira. Aportamen-
to nesta manhã em Santos. Chegada às docas às 17 horas. Velocidade: 22 milhas. 
Total: 12.000 milhas'." 

O "aportamento nesta manhã" deu-se às 9h30m, mas na verdade o navio ainda 
não estava atracado. O exame de saúde terminou depressa. Subiu a bordo a comi-
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O vapor Kasato-Maru atracado no Porto de Santos, Cais 14. 

tiva de recepção vinda de São Paulo, composta de Arajiro Miura, funcionário-
intérprete da Legação Japonesa em Petrópolis,2 Teijiro Suzuki, secretário da Hos
pedaria de Imigrantes de São Paulo, Rafael Monteiro, representante da Compa
nhia Imperial de Emigração, e Takeo Goto, funcionário da Casa Fujisaki, de São 
Paulo. 

No navio, 800 imigrantes (781 imigrantes sob contrato, 10 imigrantes espon
tâneos e outros) agitavam-se num turbilhão de excitação embriagadora à idéia da 
proximidade das fazendas e de seus cafeeiros, as árvores dos frutos de ouro.3 Às 
vésperas de São João os rojões subiam, explodindo estrondosamente. E, ainda, 
balões navegavam no céu. "Contemplando comovidos o espetáculo os imigrantes 
tiveram a ilusão de que o povo brasileiro lhes estava dando as boas-vindas."4 

Em meio aos gritos emocionados de banzai o Kasato-Maru, com suas 6.000 to
neladas e com a bandeira japonesa a tremular no mastro, atracou às 17 horas jun
to ao cais nº 14.5 Já a essa hora a lua nova se mostrava encimando as montanhas. 

O desembarque dos imigrantes teve início às 7 horas do dia seguinte, 19. Eles 
desceram do navio empunhando bandeirinhas japonesas e-bandeirinhas brasilei
ras auriverdes. 

O melhor documento existente sobre o que foi o desembarque dos primeiros 
imigrantes do Kasato-Maru é a reportagem feita por um jornalista do Correio 
Paulistano.6 

"Que vestimenta usaria essa gente?" teria sido a indagação de curiosidade 
dos brasileiros, que iriam ver japoneses pela primeira vez. 

Anotou ele: "Estavam todos, homens e mulheres, vestidos à européia". "El-
les de chapéo ou bonet, e ellas de saia e camizeta pegada à saia, apertada na cintu-
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No Porto de Santos, o desembarque dos imigrantes. 

ra por um cinto, e de chapéo de senhora, um chapéo simples, o mais simples que 
se pode conceber, preso na cabeça por um elástico e ornado com um grampo. Os 
penteados fazem lembrar-nos os que temos visto em pinturas japonezas, mas sem 
os grampos colossaes que as mesmas pinturas nos apresentam." Desenharia o re
pórter, na imaginação, as figuras femininas do ukiyoê. 

Observou ainda: "Homens e mulheres trazem calçado (botinas, borzeguins 
e sapatos) barato, com protetores de ferro na sola, e todos usam meias." 

"Alguns dos homens foram soldados na última guerra (russo-japoneza) e tra
ziam ao peito as suas condecorações." 

"Um delles trazia trez medalhas, uma das quaes de ouro, por actos de he
roísmo. Muitos traziam bandeiras pequenas de seda, numa pequenina haste de 
bambu pintado e lança de metal amarello. Essas bandeiras eram trazidas aos pa
res: uma branca com um circulo vermelho no meio, e a outra auriverde: a do Ja
pão e a do Brasil. Esta primeira leva de immigrantes japonezes entrou em nossa 
terra com bandeiras brasileiras de seda, feitas no Japão, e trazidas de propósito 
para nos serem amáveis. Delicadeza fina, reveladora de uma educação apreciá
vel." (Pode-se imaginar a emoção do repórter diante da visão de bandeiras brasi
leiras feitas com seda oriental.) 

"As suas roupas européias foram todas adquiridas no Japão e alli confeccio
nadas nas grandes fabricas japonezas." (Na época da guerra russo-japonesa a in
dústria têxtil do Japão se achava em franco desenvolvimento, não constituindo 
novidade a produção nacional de roupas — de algodão. O repórter alude ao fato 
para estabelecer uma comparação com o estádio da indústria brasileira.) 

"A vestimenta européa conquista terreno no império do sol nascente." (Mas, 
na verdade, só mesmo professores do sexo masculino, mais ninguém, usavam rou-
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pas à européia no meio rural dessa época.) "Foram os próprios immigrantes que 
compraram as suas roupas, adquiridas com seu dinheiro, e só trouxeram roupa 
limpa, nova, causando uma impressão agradável. As mulheres calçavam luvas bran
cas de algodão." 

Com certeza, ao lembrar-se dos imigrantes do sul da Europa, que chegavam 
sujíssimos e cansados, deverá ter arregalado os olhos de espanto à visão das imi
grantes japonesas, que calçavam luvas. 

NA HOSPEDARIA DE IMIGRANTES 

Os imigrantes embarcaram no trem que havia chegado a tempo de apanhar 
os passageiros do navio. Os carros eram de segunda classe (no Brasil inexiste a 
terceira classe). A partida, finalmente, deu-se às 10 horas, rumo à Hospedaria de 
Imigrantes em São Paulo. O céu de junho apresentava-se límpido. Exibindo ban-
deirinhas japonesas e brasileiras através de suas janelas, os carros correram por 
algum tempo através da campina, mas logo se puseram a galgar a serra. Na en
costa das montanhas cobertas de mata-virgem viam-se flores amarelas, brancas 
e violetas. Por entre as rochas filetes de água se precipitavam, esfumaçando-se 
nas profundezas do vale. Contemplando-se a distância, a vista erguida, notava-se 
uma nuvem a correr por sobre a cumeada das montanhas. Era realmente um pa
norama maravilhoso, que "fazia o estrangeiro esquecer-se da nostalgia da pátria 
distante".7 

No Alto da Serra (atual Paranapiacaba) a locomotiva foi substituída. Ao en
trar em São Paulo o trem especial dos imigrantes tomou um desvio para estacio-

Na subida ao planalto paulista, a viagem de trem. 
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Hospedaria de Imigrantes, bairro do Brás, São Paulo. 

nar junto à plataforma da Hospedaria de Imigrantes. A viagem durou mais de 
três horas, e "já passava das 13".8 Na Hospedaria de Imigrantes houve uma re
cepção, dada por seu diretor, pelos funcionários e por cinco intérpretes japoneses 
que já haviam chegado a São Paulo. Eram estes, vindos antes via Sibéria: Massa-
ru Mine, Motonao Ohno, Umpei Hirano, Junnosuke Kato e Takashi Nihei. 
Acrescente-se que a construção daquela hospedaria havia sido concluída em 15 
de junho de 1886 e reformada em 1890; tinha a aparência de um quartel e capaci
dade para abrigar cerca de 2.000 imigrantes. 

Consta que o jantar das 17 horas foi servido em dois turnos, em meio a gran
de confusão, numa dezena de mesas enfileiradas no enorme refeitório de teto al
to. Compreendeu pão e sopa de bacalhau e batatinhas. Segundo Teijiro Suzuki, 
então secretário da Hospedaria, o prato foi preparado em homenagem aos imi
grantes japoneses. Desde que o normal era servir pão e caldo de carne, percebe-se 
a gentileza demonstrada pelos brasileiros. 

Prossigo transcrevendo a reportagem do Correio Paulistano'. "Depois de es
tarem uma hora no refeitório, tiveram de abandona-lo, para saberem quaes eram 
as suas camas e os quartos, e surprehendeu a todos o estado de limpeza absoluta 
em que ficou o salão: nem uma ponta de cigarro, nem um cuspo, perfeito con
traste com as cuspinheiras repugnantes e pontas de cigarro esmagadas com os pés 
dos outros imigrantes."  

"Têm feito as suas refeições sempre na melhor ordem e, apesar de os últimos 
as fazerem duas horas depois dos primeiros, sem um grito de gaiatice, um signal 
de impaciência ou uma voz de protesto." 

A reportagem não dá notícias do comportamento dos imigrantes nos quar
tos, mas o autor do Brasil Nippon Imin no Kussawake (Os pioneiros da imigração 
japonesa) conta à página 337: "Pareceu-me que eram precárias as camas destina-
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O refeitório da Hospedaria 

das aos imigrantes, e que aliás se mostravam insuficientes. Pelo que revelou Her-
culano (funcionário da Hospedaria), somente os casais tinham direito às camas 
de ferro da cor de chumbo, onde dormiam sob cobertas algo espessas de algodão; 
os solteiros tinham que dormir em cima de estrados de tábuas estendidos sobre 
o soalho. Naturalmente, estes também podiam dormir em camas quando era pe
queno o número de casados." 

Pelo que se deduz desse relato, não vem dessa experiência, mas das posterio
res, a imagem que têm os imigrantes do enorme dormitório com centenas de beli-
ches de ferro enfileirados. Mas, em compensação, provavelmente deixou de ocor
rer nessa primeira vez o rebuliço causado pelo ataque dos percevejos. Fosse como 
fosse, teria havido quem, tendo-se deitado pela primeira vez em cima de uma ca
ma, tivesse dela caído durante o sono. De acordo com a História dos 40 anos da 
imigração japonesa o imigrante japonês teve contacto aqui, pela primeira vez, com 
um sanitário no lugar de uma latrina comum. 

Retornarei uma vez mais à reportagem do Correio Paulistano, deixando de 
lado o relato da vacinação, aceita ordeiramente pelos imigrantes. Eis as suas 
observações: 

"Todos os japonezes vindos são geralmente baixos: cabeça grande, troncos 
grandes e reforçados, mas pernas curtas. Um japonez de 14 annos não é mais alto 
que uma criança das nossas de 8 annos de edade. A estatura média japoneza é 
inferior à nossa estatura baixa. Mas vieram alguns homens altos, regulando a sua 
estatura pela nossa média. O que, sobretudo, attráe a nossa attenção é a robustez, 
o reforçado dos corpos masculinos, de músculos pouco volumosos (admira, mas 
é verdade!) mas fortes e de esqueleto largo, peito amplo. 
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Os imigrantes japoneses no dormitório da Hospedaria. 

"Os seus cabellos negros, que parecem negrejar mais nos volumosos pentea
dos das mulheres, são cortados, nos homens, de maneira a permitir uma marrafa, 
que quasi todos usam, uns do lado e outros ao alto da cabeça, penteada com cui
dado, perfeitamente em harmonia com a gravata que todos usam e sem incompa
tibilidade com os calos que todos trazem nas mãos." 

A impressão que causaram no início deve ter sido tão boa que o jornalista 
só faz referências elogiosas ao comentar-lhes os costumes e a educação: 

"São muito dóceis e sociaveis, tendo manifestado uma grande vontade de 
aprender a nossa lingua, e no refeitório não deixam cahir um grão de arroz ou 
uma colher de caldo. Depois de cada refeição, que dura de uma e meia a duas 
horas, o pavimento do salão está como antes delia. Os dormitórios quasi não pre
cisam ser varridos, mal se encontrando de longe em longe um pedacinho de papel 
ou um phosphoro queimado, que algumas vezes são dos serventes da hospedaria." 

E acrescenta mais: 

"Têm nas suas mulheres a maior confiança, a ponto de, para não interrom
perem uma lição adventicia de portuguez, lhes confiarem a troca do seu dinheiro 
japonez em moeda portugueza, pois todos trazem dinheiro: 10 yens, 20, 30, 40, 
50 ou mais yens, mas todos trazem um pouco." 

Proviria da constatação de que as mulheres eram alfabetizadas o espanto de
monstrado diante do fato de terem os homens a maior confiança nelas? Nada ou 
quase nada sabendo os brasileiros de então sobre o despotismo do marido japo
nês, não se está referindo certamente que a tirania estivesse mascarando esse tipo 
de confiança na mulher. Por outro lado, os moços daquela época, que para emi-
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grar para o Brasil ou tiveram de casar-se às pressas ou precisaram registrar moças 
como esposas por simples formalidade, não agiam provavelmente de acordo com 
o regime tradicional japonês de obediência ao chefe de família. Fosse como fosse, 
teria parecido extraordinário aos seus olhos o marido japonês que confiava gran
de soma de dinheiro à mulher e dedicava-se, logo na primeira oportunidade, ao 
treinamento do português com serventes da Hospedaria. Muitos brasileiros desse 
tempo não teriam tido, quem sabe, o costume de confiar às mulheres a guarda 
do dinheiro. Se se atentar para o fato de que o mesmo marido japonês, déspota, 
censurado pelos europeus porque "rebaixava a mulher à condição de escrava e 
a obrigava a trabalhos forçados", tinha contudo o costume de entregar a ela sua 
carteira, confiando-lhe a tarefa da administração doméstica — a observação re
sulta realmente muito interessante. 

"São do maior asseio com o seu corpo, tomando repetidos banhos e trazen
do sempre roupas limpas." 

"Todos têm uma caixa de pós dentifricios, escova para dentes, raspadeira 
para a lingua, pente para o cabello e navalha de barba. Barbeiam-se sem sabão, 
só com água." 

"As suas bagagens são pequenas: para menos de oitocentas pessoas, mil e 
cem malas, na sua maior parte de vime branco e algumas de lona pintada. Não 
parece bagagem de gente pobre, contrastando flagrantemente com os bahús de 
folha e trouxas dos nossos operários. Nestas suas bagagens trazem as roupas in
dispensáveis e objectos de uso diário, como pasta para dentes, um frasco de con
servas, um de molho para temperar comida, uma ou outra raiz medicinal, as in
dispensáveis e exquisitas travesseiras, pequeninas e altas, de madeira forrada de 

Os imigrantes desembaraçando a bagagem na Hospedaria. 
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velludo ou de bambu fino, flexível; cobertores acolchoados, casacões contra o frio, 
ferramentas pequenas (por signal que as de carpinteiro são muito differentes das 
nossas), um ou dois livros (cheios de garatujas, direi eu), uma caixa de papel para 
cartas, nankim para escrever, pausinhos (que podem ser de alumínio) para comer 
arroz, colheres pequenas, mas largas e chatas, para as refeições, e muitas outras 
miudezas que lhes são necessárias. De roupas japonezas, só vi um kimoninho pin-
talgado numa criança de collo." 

São admiráveis as minúcias da observação. Com certeza, tudo lhe foi novi
dade. Além disso, deveriam todos os artigos destoar daqueles que ele imaginava 
fossem próprios dos imigrantes. 

Daí a conclusão a que chega o repórter do Correio Paulistano: se forem apli
cados no trabalho o costume e o temperamento do imigrante japonês, tão assea-
do, ordeiro e dócil, "a riqueza paulista terá no japonez um elemento de produção 
que nada deixará a desejar". Todavia, é certo que nessa época nenhuma previsão 
nesse sentido podia ser feita, tanto que o próprio repórter deixou a ressalva: "A 
raça é muito differente, mas não é inferior. Não façamos, antes de tempo, juizos 
temerários a respeito da acção do japonez no trabalho nacional." 

Pois bem. Para os imigrantes, restava enfrentar a conferência das bagagens 
feita pelos funcionários da aduana. Na reportagem do Correio Paulistano ela fi
cou relatada antes da conclusão acima transcrita: 

"Nas mil e cem malas que trouxeram, a alfândega não encontrou um único 
objecto nas condições de pagar imposto, embora a conferência tenha sido feita 
com todo o rigor e durado quasi dois dias inteiros." 

"Os empregados da alfândega declaram que nunca viram gente que tenha, 
com tanta ordem e com tanta calma, assistido à conferência de suas bagagens, 
e nem uma só vez foram apanhados em mentiras." 

Estas são as palavras dos funcionários da alfândega, mas o que contam os 
imigrantes é algo diferente. Estes não sabiam distinguir, entre os que examina
vam as bagagens, quem era fiscal e quem era simples empregado. Para eles, quem 
trabalhava para o governo era fiscal, funcionário público. A conferência teve iní
cio no dia 22 de junho. Mas o espanto veio quando o lenço de seda colorido, com 
estampa de gueixa, passou das mãos do sorridente funcionário aduaneiro para 
o seu bolso.9 Para os japoneses, funcionário público é funcionário público, ra
zão pela qual alguns não conseguiram reprimir a exclamação: "Ele furta com na
turalidade!" 

De qualquer maneira, consta que a fiscalização se mostrou benevolente. 
"Dizem que raramente se realizava a conferência da bagagem dos imigrantes 

do sul da Europa, que era constituída quase que somente de pequenos embrulhos 
de roupas sujas e de bugigangas de cozinha." Contudo, "uma única coisa intri
gou os fiscais dentre os objetos trazidos pelos imigrantes japoneses. Tratava-se 
de umas 12 armações para criar bicho-da-seda, trazidas pela família de Ibaragi, 
pertencente ao grupo de imigrantes de Tóquio, e que era formado por crentes da 
seita budista Hokke. Não só armações, senão que até palhas trouxe. Como a esse 
tempo a criação de bicho-da-seda quase não era praticada no Brasil, nenhuma 
das explicações dadas conseguiu sequer dar idéia do que se tratava aos funcioná
rios da alfândega."10 
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Embora tivessem chegado ao seu destino, o Brasil, os imigrantes, cercados 
que se encontravam pelos altos muros da Hospedaria, não conseguiam dissimular 
o desassossego que sentiam. Mas, não havia razão para nada tentarem de útil, 
deixando passar as horas em branco só porque se sentiam inquietos; daí, como 
observou o jornalista brasileiro, passaram a estudar o vernáculo, para tanto re
correndo aos faxineiros da Hospedaria. É claro que, dentre os imigrantes japone
ses, ainda não familiarizados com gente de outras nações, havia senhoras que cru
zavam amedrontadas com faxineiros negros que mais pareciam gigantes. As mo
ças, entretanto, formavam grupos para iniciar diálogos: 

"Este, como se chama?" e apontavam seus próprios olhos com os dedos.
 

"Shim, shim." 
"Como se chama?" 
Desta feita, indicava-se o nariz. 
Com ar de malícia, os faxineiros iam ensinando. As moças, aplicadamente, 

anotavam os ensinamentos. Eram elas "cândidas como bebês". Sucedeu que che
gou a ocasião de fazerem diante do diretor Fraga a demonstração do português 
aprendido havia pouco. A cada palavra expressa pelas moças seu rosto corava 
de ira; ao ouvir a palavra final ". . ." seu corpo foi sacudido por um arrepio. Mes
mo assim, limitou-se a dizer-lhes: "Está bom". Só que, em seguida, sem perda 
de tempo entrou em ação, chamando Herculano, o encarregado da faxina, 

O passaporte de Hajime Nagata, um dos passageiros do Kasato-Maru. 
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ordenando-lhe que reunisse no refeitório todos os empregados. E aí, em tom ve
emente, declarou que iria despedir, energicamente, quem de futuro se atrevesse 
a ensinar palavrões às moças japonesas.11 

Os imigrantes desejavam também passear pela cidade. 
No sexto dia de sua estada na Hospedaria saíram à rua os imigrantes de Oki-

nawa, o que se deu às 13 horas, debaixo da chuva fina que caía. Conta o intérpre
te Mine, que os conduziu, temer que ocorresse algum incidente na cidade; feliz
mente, porém, nada de grave sucedeu, a não ser que, diante dos orientais que viam 
pela primeira vez, os gaiatos "punham-se à frente dos japoneses e, a encararem 
o nariz chato, apertavam os seus narizes enormes com os dedos; entretanto, os 
imigrantes, gente de distante país do Oriente, sem poderem brigar face às suas 
condições, se limitaram a sorrir contrafeitos."12 

Donde se vê que foi diferente a impressão do repórter do Correio Paulistano, 
que observou os japoneses como imigrantes, daquela dos bisbilhoteiros espalha
dos pela cidade. 

Mais ainda. No largo da Sé as mulheres e crianças foram cercadas por uma 
multidão de curiosos. "Por duas horas, elas nem puderam prosseguir a caminha
da. Parece mentira, mas é a pura verdade" — assim relata a História dos 40 anos. 
Todavia, não é possível comprovar que esse fato houvesse ocorrido no largo da 
Sé. De acordo com o registrado em Os pioneiros da imigração (p.388), se, de um 
lado, realmente, cinco intérpretes homens conduziram contrafeitos as imigrantes, 
por ordem do diretor, de outro lado conta-se entre alguns relatos jocosos que: 
"Vendo-se seguidos por um grupo de mulheres, com vestidos pretos que lembra
vam a luto e chapéus de palha chatos ornados de flores vermelhas, a caminhar 
a passos curtos de mulheres de ópera a quem chamam de gueixas, os intérpretes, 
embaraçados ao extremo, se limitaram a dar uma volta pelo bairro do Brás, di
zendo que estavam a ver a cidade de São Paulo. Nenhum deles chegou a atingir 
o centro formado pelo triângulo." 

É fácil imaginar, pelo modo japonês de caminhar, que não passava de mera 
caricatura, diante da ocidental, a maneira de vestir das japonesas elogiada pelo 
repórter do Correio Paulistano. 

Antes de serem enviados às respectivas fazendas, entre 27 de junho e 6 de 
julho, restavam aos imigrantes duas tarefas a cumprir. Uma consistia em celebra
rem, além do contrato firmado no Japão com a Companhia Imperial de Emigra
ção, um novo com os fazendeiros para quem iriam trabalhar. 

Embora o prazo do contrato celebrado no Japão compreendesse apenas a épo
ca da primeira colheita de café, cerca de meio ano, foi estabelecido, no Brasil, 
que, exceções à parte, esse prazo seria de um ano agrícola, de acordo com a praxe. 

Como constou do contrato de imigração celebrado entre a Companhia de Emi
gração e o Governo do Estado de São Paulo: "Só depois de terminarem ao menos 
a primeira colheita, bem assim de liqüidar as suas dívidas para com os fazendei
ros, decorrentes de adiantamentos das despesas de viagem, poderão os que se em
pregarem em fazendas de café...", os imigrantes haviam assumido a obrigação 
de trabalhar na colheita de café e de amortizar os seus débitos. 

As quantias pagas pelo Governo do Estado â título de ajuda de viagem con
sistiram do seguinte: 
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— Para maiores de 12 anos: 10,00 libras 
— Para maiores de 7 anos 

e menores de 12 anos: 5,00 libras 
— Para maiores de 3 anos 

e menores de 7 anos: 2,10 libras 
Dessas quantias, havia parcelas que os fazendeiros deveriam reembolsar ao 

governo: 
— Maiores de 12 anos: 4 libras 
— Maiores de 7 anos 

e menores de 12 anos: 2 libras 
— Maiores de 3 anos 

e menores de 7 anos: 1 libra 
Os fazendeiros haviam antecipado essas parcelas a favor dos imigrantes, pe

lo que elas passaram a constituir débitos destes para com aqueles. 
É por isso que o contrato firmado pelos imigrantes, antes da partida do Ja

pão, rezava: "Prazo do contrato: Tempo necessário à primeira colheita — cerca 
de meio ano." 

Ficara certo, outrossim, na parte alusiva às despesas, que: 
"Despesas de viagem: As despesas de ida e de volta correrão por conta de 

cada interessado. Parte determinada das despesas de ida, que varia de acordo com 
a idade, será objeto de subvenção do Governo do Estado de São Paulo, mas 40% 
da mesma deverão ser devolvidos ao empregador." 

O extrato de um contrato de trabalho de Yoshimi Watanabe (1941). 

14 



Sucede que não se deu nenhum esclarecimento sobre as relações entre aquele 
prazo contratual e a obrigação de devolver parte da referida subvenção. Na obra 
Brasil ni Okeru Nipponjin Hattenshi (História da expansão dos japoneses no Bra
sil) encontra-se a seguinte explicação: 

"O prazo contratual de cerca de meio ano vinha a ser aquele referido à ajuda 
de viagem concedida pelo Governo do Estado de São Paulo (podendo significar 
o prazo necessário para a devolução aos fazendeiros dos 40% da ajuda), pelo que 
não se confunde com o do contrato que os imigrantes deveriam firmar com os 
respectivos empregadores, logo ao chegarem ao destino. Por aquele contrato, a 
Companhia Imperial de Emigração obrigou-se a velar pelos imigrantes, e decla
rou, perante o Governo do Estado de São Paulo, estar ciente das obrigações que 
tinham estes. [Ocorre que] só após a chegada em São Paulo se poderia saber a 
que fazendeiros se empregariam os imigrantes. As condições poderiam variar, tu
do dependendo das gestões que fossem desenvolvidas pelos imigrantes e pelos fa
zendeiros quanto à celebração dos contratos; seja como for, entende-se que a Com
panhia Imperial de Emigração obrigou-se ao cumprimento tão-somente em rela
ção às pagas pela colheita de café e demais trabalhos feitos dentro do prazo 
obrigatório."13 

"Antes da 'distribuição às lavouras', os imigrantes celebraram contratos com 
os respectivos empregadores. Haviam concordado, no contrato que firmaram com 
a Companhia Imperial de Emigração, antes da partida do Japão, com o salário 
pago por dia ou com o trabalho empreitado, durante os seis meses da colheita 
de café. Mas o que esses imigrantes aqui celebraram obrigava-os a um ano agríco
la de trabalho. Essa aceitação deverá ser interpretada como a manifestação da 
vontade livre deles, de se submeterem aos costumes trabalhistas deste país." Eis 
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a interpretação dada pela História da expansão dos japoneses no Brasil às dispa
ridades verificadas entre o contrato assinado no Japão e o celebrado com os fa
zendeiros no Brasil. 

Registra também: "Os imigrantes chegaram quando já havia decorrido a me
tade da época da colheita de café. Isso quer dizer que lhes restava apenas a meta
de do tempo para a obtenção dos ganhos pela colheita objetivados no contrato 
firmado com a Companhia Imperial de Emigração. O trabalho que lhes restou, 
após essa primeira metade, foi o de tratamento dos cafeeiros. E, para se dedica
rem a esse trato, se viram obrigados a suportar os trabalhos de um ano agrícola 
inteiro como colonos (trabalhadores com família)."14 

Em razão da enorme distância que separa o Brasil do Japão, agravada ainda 
a circunstância pelo fato de haverem dependido de uma pobretona e desajeitada 
companhia de emigração, tiveram os imigrantes muitos lances de perplexidade. 

Outra tarefa a que se viram obrigados foi a exigência intransigente com que 
tentaram lhes fosse devolvido, a todo custo, o dinheiro depositado na companhia 
de emigração. 

É que um grupo de imigrantes, seguindo os conselhos da companhia, em Ko-
be, juntou todas as suas posses em dinheiro e as confiou à empresa até a chegada 
ao Brasil. Já na Hospedaria, quem assim tinha feito não via a hora do dinheiro 
lhes ser devolvido, mas o fato é que não havia da parte da companhia qualquer 
manifestação a respeito. 

Às vésperas da partida para as fazendas aumentaram as preocupações de quem 
não possuía um níquel no bolso. Daí, e cada vez mais inquietos, acercavam-se 
de Mizuno sempre que o avistavam a fim de cobrar dele a devolução do dinheiro. 
Consta que Mizuno os repelia sob a alegação de que "Não posso pagar-lhes por
que o Japão ainda não me fez a remessa do dinheiro". 

Foi quando "surgiu a primeira voz de reclamação e descontentamento con
tra a companhia de emigração", registra a História dos 40 anos. Dentre os recla
mantes, a inquietação foi maior entre os originários de Okinawa, que haviam de
positado importâncias mais vultosas. Seu representante, Shinjiro Shiroma, asse
diou Mizuno com veemência. 

Diz-se que "Mizuno o repeliu com violência e se refugiou no escritório ao 
lado". Preocupado com o agravamento dos acontecimentos, o representante no 
Brasil, Shuhei Uetsuka, então com 33 anos, após tentar convencer aquele porta-
voz do grupo de Okinawa com várias explicações — é o que imagino — por fim 
estendeu a cabeça e pediu-lhe que, não aceitando como satisfatórios os esclareci
mentos, o degolasse. 

Levadas as coisas a esse ponto, nada mais se podia fazer. Cabisbaixo, Shiro
ma teve que retirar-se. E, assim, os imigrantes viram-se na contingência de preci
sar transigir, aceitando a explicação do representante: "Não há outra solução se
não aguardar a remessa do Japão." O dinheiro depositado pelos imigrantes tota
lizava 7.685 ienes, sendo que a parcela maior fora entregue pelos procedentes de 
Okinawa, no montante de 5.250 ienes; depois vinham o depósito feito pelos origi
nários de Kagoshima, no valor de 1.630 ienes, e o depósito feito pelos de Yama-
guchi, de 525 ienes.15 

A verdade é que todo esse dinheiro não ficou depositado no cofre do navio.16 

A Companhia Imperial de Emigração nem foi capaz de, antes de mais nada, jun-
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tar a caução de 100.000 ienes que deveria fazer, em virtude de lei, no Ministério 
das Relações Exteriores. Depois de um esforço desesperado só conseguiu arrumar 
80.000 ienes, e com essa quantia suplicou e obteve o assentimento do então chefe 
da Secretaria do Comércio Exterior. 

Este é um sucesso famoso, registrado por todas as histórias da imigração: 
o da companhia que, por ocasião da partida do navio de Kobe, viu-se em apertu-
ras financeiras e, premida pela necessidade, inventou uma fórmula para apropriar-
se do dinheiro dos imigrantes. Mas esse dinheiro, obtido sob a forma de depósito, 
com o pretexto de que seria arriscado portá-lo no navio e de que melhor seria confiá-
lo à companhia, para ser devolvido quando da chegada a Santos, 17 esse dinhei
ro, na verdade, a companhia não estava em condições de devolver quando da che
gada ao Brasil. 

Não ficou claro de que maneira Mizuno respondeu aos imigrantes, nem qual 
foi a explicação dada pelo representante Uetsuka, mas a verdade é que eles, os 
imigrantes, foram logrados pela companhia. 

Todavia, é certo que esta não tivera esse objetivo desde o início, tanto que 
o responsável no Japão ficou com o encargo de efetuar posteriormente a remessa; 
como quer que fosse, uma companhia que até precisou pedir abatimento no valor 
da caução não podia em hipótese alguma responsabilizar-se pela guarda de 7.675 
ienes; o próprio Mizuno, sem um vintém, nem gorjeta podia dar aos empregados 
de bordo, o que chegou a provocar tumultos no navio.18 Segundo um relato, es
sa situação teve tal desdobramento que acabou resultando até num caso de 
homicídio.19 

Segundo seu diário, sabe-se que ele, tão logo chegou ao Brasil, teve de recor
rer a pequenos empréstimos em vários lugares. O destino dos primeiros imigran
tes foi marcado, desde o início, por escuras sombras projetadas pelas necessida
des de semelhante empresa pobretona. 

A partir de 27 de junho iniciou-se a entrada dos imigrantes nas fazendas. Às 
4 horas da manhã, em trem especialmente fretado, saem da Hospedaria, com des
tino à Fazenda Canaã, as 152 pessoas componentes de 24 famílias dos imigrantes 
de Okinawa. No mesmo dia, parte o grupo destinado à Fazenda Floresta, consti
tuído de 173 pessoas de 23 famílias, ainda dos imigrantes de Okinawa. 

No dia 28, vão em busca da Fazenda São Martinho 101 pessoas de 27 famí
lias vindas de Kagoshima. No mesmo dia, 88 pessoas de 23 famílias provindas 
de Kagoshima, Kochi e Niigata dirigem-se à Fazenda Guatapará. 

No dia 29, às 5 horas da manhã, partem, rumo à Fazenda Dumont, 210 pes
soas de 52 famílias vindas de Fukushima, Kumamoto, Hiroshima, Miyagi e Tóquio. 

Aos 6 de julho, 49 pessoas de 15 famílias provenientes de Yamaguchi, Aichi 
e demais províncias, as últimas a sair, dirigem-se à Fazenda Sobrado. O grupo 
tem que caminhar da Hospedaria até a Estação Sorocabana, através das desco
nhecidas ruas de São Paulo. 

Os que foram para as fazendas somaram 773 pessoas: 586 homens e 187 
mulheres. 

Entre os 18 imigrantes espontâneos ou com profissões definidas que perma
neceram na cidade de São Paulo, havia três casais. Deixarei para mais tarde o 
relato dos que ficaram. 
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Após a saída dos 773 imigrantes a enorme Hospedaria parecia um triste de
pósito completamente vazio. 
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2 — Geografia das seis fazendas 
(lavouras em que foram 

distribuídos os imigrantes) 

Por essa época os japoneses chamavam de kôtchi (terras de lavoura) as fa
zendas de café, e de haikô (distribuição às lavouras) o envio de imigrantes às fa
zendas pela companhia de emigração. Outrossim, referiam-se ao fazendeiro co
mo kôshu (dono da lavoura), denominavam de nyukô (ingresso na lavoura) o ato 
de entrar na fazenda, e shukkô, ou taikô (saída, ou retirada, da lavoura), o de 
sair dela. Essas expressões haviam sido criadas pelos imigrantes no Havaí. 

Os primeiros imigrantes japoneses foram enviados, em grupos, a seis gran
des fazendas. Por grandes fazendas compreendiam-se propriedades de vastas áreas, 
com mais de 1.000.000 de cafeeiros. Nelas trabalhavam centenas de famílias de 
imigrantes estrangeiros ou de brasileiros — os colonos. Estes constituíam a mão-
de-obra posta diretamente a serviço da produção de café, sustentáculo da econo
mia brasileira. 

Procurarei acompanhar a rota da expansão da produção de café no Estado 
de São Paulo e esboçar uma apresentação geográfica das seis fazendas. 

Fazenda Floresta, na Estação Itu, da linha Ituense: 
Nesta localidade, entrou Motonao Ohno, "cujo bigode impunha respeito aos 

imigrantes",1 à frente dos 173 integrantes de 23 famílias da ilha de Okinawa. 
A Estação Itu vem a ser a atual cidade de Itu, que dista hoje de São Paulo 

106 km por via rodoviária. Pertencendo a uma região com centro em Campinas, 
que fica a 97 km da capital, é a cidade mais próxima de São Paulo, além de 
constituir-se, juntamente com Campinas e Jundiaí, numa das zonas de café que 
antigamente vinham logo depois do vale do Paraíba. 

Fundada em 1610, Itu foi o centro do movimento republicano no Estado de 
São Paulo. A estrada de ferro denominada Ituense havia sido construída a partir 
da fundação, pelos capitalistas daquela cidade, da Companhia Ituana de Estra
das de Ferro. O início das obras da linha Campinas-Itu deu-se em 1870, tendo-se 
concluído em apenas dois anos e meio, em 1873. Com sua incorporação pela Es
trada de Ferro Sorocabana, em 1893, a linha foi ligada à Estação de Mairinque, 
da Sorocabana; com isso, Itu ganhou acesso a duas localidades, ou seja, para Jun
diaí e para Mairinque.2 

Na época da entrada dos imigrantes japoneses a linha já pertencia à Soroca
bana, mas tudo indica que ainda estava vivo o costume da chamá-la Ituense. Pela 
Sorocabana a baldeação era feita em Mairinque. Hoje, vai-se diretamente, de 
ônibus. 
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A seguir, vinha a zona da Mojiana, com centro em Ribeirão Preto, distante 
405 km de São Paulo. As estações de Guatapará e Martinho Prado pertenciam 
à Companhia Paulista de Estradas de Ferro, as de Canaã e Dumont à Mojiana, 
mas de qualquer modo essas estações se achavam próximas a Ribeirão Preto, con
formando a região central da zona. 

As atividades dos imigrantes japoneses em fazendas de café desenvolveram-
se por longo tempo tendo por centro essa zona, tanto que, em Ribeirão Preto, 
vieram a instalar-se mais tarde a sede do consulado japonês e o escritório da com
panhia de emigração, os quais tinham por objetivo servir aos imigrantes. Para 
a história da imigração japonesa é uma zona que não pode ser olvidada, pois nela 
teve início a labuta dos imigrantes vindos ao Brasil. 

Fazenda Canaã, na Estação Canaã da linha Mojiana: 
Canaã escrevia-se antigamente Chanaan, e ficava a cerca de 40 km de Ribei

rão Preto. Se se considerar que a estação e a fazenda tinham o mesmo nome, vê-
se que aquela foi feita em função desta, o que basta para dar uma idéia da gran
deza da propriedade. Dizia-se outrora que as estradas de ferro eram construídas 
para auxiliar os trabalhos de abertura de fazendas pelos seus donos. 

Aqui ingressou, à frente dos 152 membros componentes das 24 famílias da 
ilha de Okinawa, Masaru Mine, depois vice-cônsul em Santos, autor das primei
ras notas sobre o ensino do português, publicadas em 1917 no primeiro número 
do Brasil Jihô (Notícias do Brasil). 

Fazenda Dumont, na Estação Dumont da linha Mojiana: 
Trata-se da fazenda de café então considerada líder no Estado de São Paulo, 

com 3.000.000 de cafeeiros, implantada por Henrique Dumont, pai do famoso 
inventor do aeroplano, Santos Dumont. Nela se desenrolaram fatos marcantes da 
história da imigração japonesa. 

Ordinariamente dizia-se Estação Dumont da linha Mojiana, mas, a rigor, era 
a Estação Dumont da estrada que ligava a Fazenda Dumont a Ribeirão Preto. 
Parecia na verdade uma pequena cidade, com a estação no centro da fazenda, 
e armazéns, farmácias e bares enfileirados. 

Na linha, que se estendia por 23 km a partir de Ribeirão Preto, havia duas 
estações, a última das quais era a de Dumont. Hoje já não existe esse prolonga
mento, sobrevivendo, como que relembrando o passado, a cidade de Dumont, 
antiga estação do mesmo nome. Na época essa linha era administrada por uma 
companhia inglesa. 

Provavelmente os japoneses de então chamavam-na de lavoura "Dumonto", 
quando os próprios brasileiros falavam em "Dumonte" ou "Dumonti". Mas, a 
pronúncia correta é "Dumon". 

Nesse local, o emotivo e correto 3 Junnosuke Kato ingressou guiando os 210 
componentes das 52 famílias originárias de cinco províncias, entre as quais mere
cem menção Fukushima, Kumamoto e Hiroshima. 

Fazenda Guatapará, na Estação Guatapará da linha Paulista: 
Esta estação localizava-se na linha Paulista que ligava Ribeirão Preto a Ara-

raquara, tendo o mesmo nome da fazenda. Esta, por sua vez, era uma empresa 
coletiva formada por sete sócios, dentre os quais um exercia a presidência. Den-
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tro da fazenda corria uma linha de estrada de ferro destinada ao transporte de 
café. Era uma grande fazenda, com área de 9.000 alqueires, e tendo 1.800.000 
pés de café plantados. 

Nela adentrou Umpei Hirano, "dotado de extraordinário poder de lideran
ça", conduzindo os 88 componentes das 23 famílias das províncias de Kagoshi-
ma, Kochi e Niigata. 

Fazenda São Martinho, na Estação Martinho Prado da linha Paulista: 
Na mesma Paulista existe uma estação denominada Martinho Prado, no ra

mal que se inicia pouco antes da Estação de Guatapará e segue na direção norte. 
Hoje em dia há uma cidade chamada Pradópolis: pelo nome, guardaria alguma 
relação com a antiga Fazenda São Martinho. Também esta se incluía entre as gran
des fazendas do Estado de São Paulo, com mais de 2.000.000 de cafeeiros. Nela 
entrou Teijiro Suzuki, conhecido pela obra Os pioneiros da imigração, como in
térprete das 101 pessoas componentes das 27 famílias da província de Kagoshima. 
Na verdade, Hirano havia-se obrigado a conduzir imigrantes tanto para Guatapa
rá como para São Martinho; percebida, porém, a impossibilidade de dar conta 
sozinho do duplo encargo, ele encarregou-se de Guatapará e Suzuki, atendendo 
à solicitação da administração de São Martinho, saiu da Hospedaria de Imigran
tes com uma semana de atraso para, na qualidade de intérprete, dirigir-se a essa 
fazenda. 

Fazenda Sobrado, na Estação Treze de Maio da linha Sorocabana: 
Esta era uma zona que tinha por centro a cidade de Botucatu, dedicada, en

tre as regiões antigas daquele tempo, à formação de novos cafezais. Próximo, 
localizava-se a cidade de São Manoel. Esta dista 288 km de São Paulo por rodo
via atual, e foi elevada à categoria de município em 1885. 

Treze de Maio hoje já não é servida por estrada de ferro, mas, naquela época 
chegava-se a ela pela linha Sorocabana, com baldeação em Vitória, atual Vitori-
na. Das variantes que partiam de Vitória, uma seguia na direção nordeste, pas
sando por Treze de Maio e terminando na Estação de Porto Martins, à margem 
do Tietê. A outra terminava na Estação de Araquá. Talvez o declínio da lavoura 
de café e a extinção do transporte fluvial tenham concorrido para a diminuição 
da rapidez dos trens, e as facilidades do transporte rodoviário tenham tornado 
obsoleto esse complexo meio de transporte. 

Em todo caso, Treze de Maio sempre comunicou-se com a cidade de São 
Manoel. 

A Fazenda Sobrado sempre gozou de boa fama, não tendo deixado notícias 
de conflitos na história da imigração japonesa. À frente das 15 famílias somando 
48 imigrantes das províncias de Yamaguchi e Ehine, Takashi Nikei, conhecido co
mo "personalidade de todos apreciada", entrou nela depois de partir da Hospe
daria de Imigrantes em 6 de julho. 
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3 — A "distribuição às lavouras" 
e o trem de imigrantes 

O trem de imigrantes partiu da Hospedaria entre 5 e 6 da manhã. O sol ainda 
não se havia levantado nessa época, fins de junho, pois no Estado de São Paulo 
os dias eram então mais curtos. 

Os imigrantes partiram separados em seis grupos: mas os que tinham o mes
mo destino saíram ao mesmo tempo. Algumas locomotivas puxavam apenas um 
vagão, enquanto outras puxavam mais de dois. Tratava-se de carros de 2ª classe 
especialmente fretados, mas não passavam daqueles utilizados pelo povo em ge
ral, correspondendo aos carros de 3ª classe no Japão. Em seu interior havia ban
cos de madeira para duas pessoas, dispostos nos dois lados do corredor interno. 
Nos vagões da linha-tronco da Paulista os bancos de um dos lados acomodavam 
três pessoas. Até Jundiaí a linha era da São Paulo Railway, e as locomotivas eram 
movidas a carvão, mas as da Mojiana já eram a lenha a partir de Campinas, acre
ditando o autor que o mesmo acontecia com a Paulista de Jundiaí em diante. As 
da Sorocabana queimavam lenha já em São Paulo. O espetáculo oferecido pelo 
trem, expelindo fagulhas contra o céu ignoto, dava a terrível sensação de que se 
estava correndo em meio a um incêndio. 

Nas paradas a demora era grande, provavelmente em razão das baldeações. 
Nos trens de imigrantes não podiam embarcar passageiros comuns. Além disso, 
temendo-se que os imigrantes se perdessem nas plataformas, as portas dos carros 
eram trancadas. Mas, aos imigrantes pouco importava: o que lhes interessava era 
conversar animadamente a respeito das fazendas nas quais ingressariam. O único 
inconveniente, para eles, era não poder, mesmo parados numa estação, comprar 
o que queriam por causa das dificuldades de comunicação. 

Havia intérpretes nos trens de imigrantes, mas estes sentiam-se inibidos em 
"recorrer" a eles. Por outro lado, os intérpretes, conquanto se arranjassem na 
leitura, com a língua falada e com a gíria sentiam-se tremendamente inseguros, 
razão pela qual lhes convinha simular autoridade intocável, tanto que mereceram 
críticas e foram qualificados de arrogantes. 

Quando a fome apertava, recorria-se ao lanche fornecido pela Hospedaria, 
constituído de pão e uma espécie de salame. O pão era redondo e grande, bastan
te volumoso para satisfazer qualquer comilão. Só que era duro, com mistura de 
cevada. Os italianos aprtciavam-no, mas não agradava ao paladar dos japoneses. 
Salgado, era passável quanto ao sabor, mas como era seco não entrava garganta 
abaixo como o arroz cozido. É que os japoneses ainda não tinham o hábito de 
comer o pão mastigando devagar. 
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Partida para as fazendas, de trem. 

Depois, havia o salame: era a primeira vez que viam semelhante bastão de 
carne enegrecido. Percebia-se que era carne, mas tinha um forte cheiro de alho, 
cheiro todo especial de carne dentro de tripa com sal e pimenta. Alguns punham 
na boca pequenas fatias cortadas a canivete, mas a verdade é que não passavam 
pela garganta. Outros jogavam pela janela o salame inteiro, porque não conse
guiam mastigá-lo. 

"Ei, você não sabe que isso se chama salame, e que é muito apreciado no 
estrangeiro?" — é a explicação de alguém com ares de entendido. Mas, a verdade 
é que ele próprio não parecia comer com gosto. 

Em dado momento, tendo o trem parado numa estação, um deles deu o sala
me a um brasileiro. Este, desmanchando-se em alegria, não se cansava de repetir 
"obrigado". 

"Ah! já sei o que fazer!" 
Então, aquele homem de tino comercial passou a pedir e a juntar salames 

durante todo o trajeto até a estação seguinte. Nela chegando, pôs-se a vendê-los. 
Claro que não se incomodava com o preço, trocava o salame que estendia para 
fora da janela por qualquer nota que o comprador lhe passasse às mãos. 

"Como eram baratos, num instante vendeu todos" — conta um memorialista. 
Diante daquilo, alguém, despeitado, lembrou-se de insultá-lo: 
"Seu aproveitador! Como se atreve a vender uma coisa que ganhou de graça?" 
Mas ao outro bastou replicar: 
"Você não tem o direito de reclamar o que ia jogar fora!" 
É óbvio que, assim, não se podia nem pensar em brigar.1 
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Toda vez que se chegava a uma estação os brasileiros se juntavam, curiosos. 
"Ah, eles querem ver como são os japoneses" — é o pensamento que ocorria aos 
imigrantes. Na verdade, porém, eles não vinham vê-los sabendo de antemão da 
sua passagem por ali. O povo das pequenas cidades normalmente juntava-se na 
estação ao som do sino que anunciava a chegada da composição, só para ver o 
trem que todos os dias fazia duas viagens, com quatro paradas de ida e volta. 
E as pessoas punham-se a bater papo com conhecidos que desembarcavam ou que 
descobriam no interior dos carros. A estação tinha uma comprida plataforma, 
não havia borboletas para controle da entrada, e a visita constituía um dos passa
tempos diários para as pessoas do lugarejo de poucos afazeres. Mas, não se pode 
negar que lhes espicaçava a curiosidade o avistar o rosto de um oriental pela pri
meira vez, bem como o aspecto rotundo de quem não estava acostumado a vestir-
se à maneira ocidental. 

"China? Japão?" — eram as perguntas que lhes ocorriam. 
Entrementes, tem início o comércio à base de sinais internacionais (sinais de 

mão), feitos por um dos curiosos a espiar o trem de imigrantes: dá a entender 
que deseja comprar o lenço que o imigrante possui, e, a seguir, ergue a mão e 
abana uma nota. Acontece que o imigrante está trancado no trem, e ninguém ga
rante que o lenço não lhe será arrebatado sem qualquer pagamento. É claro tam
bém que, da parte do interessado, há a preocupação de perder o dinheiro à-toa. 
Então, ambas as partes, com as mãos no dinheiro e no lenço, calculam o momen
to exato de soltar simultaneamente a nota e a compra e assim concluem o escam-
bo. Eventos engraçados como este prestavam-se a animar as janelas do carro. Na 
nota estava escrito 10 mil-réis, que, convertidos em dinheiro japonês da época, 
correspondiam a cerca de 6 ienes. O lenço de seda havia sido adquirido em Kobe 
ao preço de 30 centésimos de iene: o vendedor mostra-se satisfeito e admirado 
com a excelência do país! 

A seguir, um homem avista um leque e abana a nota. Desta feita o negócio 
rendeu 5 mil-réis. 

"Ei, você ganhou um dinheirão!" — é o comentário alegre do pessoal que 
o cerca. 

Assim sucedendo de estação em estação, os imigrantes vendiam tudo que en
contravam revirando suas trouxas. 

"Se no trem já era assim, imaginem-se as surpresas que os aguardariam nas 
terras de lavoura (fazendas)" — e a essa consideração todos se entusiasmavam.2 

Mesmo a tristeza de não poderem adquirir guloseimas de arroz era esquecida quan
do se envolviam dessa forma em algazarra. 

Uma única visão realmente esquisita tiveram os imigrantes: um homem, re-
costado distraidamente à parede da estação, tendo apertado entre os dedos um 
pedaço de algo parecido com uma lingüiça preta, ou melhor, mais parecido com 
excremento de cachorro, cortava com o canivete uma de suas pontas, lentamente; 
depositava as tiras na palma da mão e, repetindo várias vezes a operação, por 
fim passou a amassá-las com as duas mãos; em seguida, enrolou-as num pequeno 
pedaço de papel (palha de milho) que trazia à orelha, fabricando um cigarro. 

Mais tarde aprenderam que se tratava de fumo em corda, mas, então, a exis
tência de tão estranho cigarro os encheu de admiração. 
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Experiências como essas ocorreram em todos os trens, passando a constituir 
recordações inesquecíveis dos imigrantes durante o resto de suas vidas. 

É famosa a história dos imigrantes destinados à Fazenda Dumont, que na 
estação de Ribeirão Preto foram recebidos com uma fanfarra. Como a linha para 
o transporte de café se estendia por 23 km dentro da fazenda, os imigrantes certa
mente terão embarcado no trem que a percorria. A Fazenda Dumont era adminis
trada por ingleses. Qiegando à estação de destino, todos, com seus pertences, são 
embarcados ou no trem da fazenda ou nas carroças. Alguns fazem as mulheres 
e crianças subirem nas carroças e preferem caminhar até a fazenda, pois lhes faz 
bem andar pisando a terra depois de uma longa viagem. A região da Paulista-
Mojiana é quase toda de terra vermelho-escuro. Atrás da carroça, dança a poeira 
vermelha no ar. 

Ao chegar à fazenda são recepcionados pelo fazendeiro (patrão), pelo admi
nistrador e pelo fiscal. Todos eles, de chapéu de aba larga, calçando polainas, 
são figuras imponentes. Alguns trazem revólver na cintura. 

O fazendeiro e o administrador dizem palavras de saudação. A tradução é 
feita pelo intérprete, embora os imigrantes não fiquem sabendo se ele efetivamen
te traduziu a saudação ou se fez um discurso por conta própria. Mas, mesmo sem 
entender, haverão de lembrar-se que eram discursos de saudação. Após os três 
banzai, é-lhes oferecido o jantar na pensão. 

É servido arroz, porque sabem que é do gosto dos japoneses. Cozido, meio 
duro, e com gordura, mas depois de tanto tempo sem dúvida alguma era gostoso. 
Também serviram feijão com sal, cozido com gordura. Foi um choque! Houve 
até quem se lamentasse: "Ah, isto adocicado, como seria bom!" 

Um outro grita: 
"Ei, há kon'nyaku no feijão!" 
"Deixe-me ver." 
Um vizinho passa-o para o seu prato com a concha e exclama: 
"O kon'nyaku do Brasil é peludo!" 
Na verdade, não era nada disso, mas um pedaço de toicinho com couro, ten

do à mostra vários pêlos.3 

De qualquer maneira, a comida foi muito melhor recebida que o salame mal
cheiroso. O jantar chegou ao fim após o café adoçado com açúcar mascavo, de 
cheiro forte. 

Finalmente, a entrada na colônia, a parte residencial das famílias de traba
lhadores. 

A fazenda de café, então chamada "terra de lavoura", era constituída pelo 
escritório, no centro, pela sede do fazendeiro, pela casa do administrador, pelo 
terreiro, pela máquina seletora de café e pelos demais setores, inclusive o pomar. 
Além da denominação fazenda, usava-se também chamá-la de sede. Em outra par
te, começando pela moradia do fiscal e pela pensão, havia a concentração de ca
sas dos colonos, as quais se dispunham em fileiras de dez, vinte ou mais. Estas 
formavam a chamada colônia, cortiços que podiam abrigar duas famílias, às ve
zes três; conforme a fazenda, esses cortiços eram construídos em duas filas, tendo 
ao meio uma passagem, a rua. 
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Se contemplarmos de longe uma fazenda, em toda a sua inteireza, teremos 
a seguinte visão: naturalmente, um verdadeiro oceano de cafeeiros, às centenas 
de milhares, quiçá atingindo mais de um milhão de pés, a envolver a imensidão 
das terras. Há um pedaço alegre, facilmente reconhecível como a sede, e avistam-
se casas de variados tamanhos, o pomar de mangueiras densamente copadas, as 
palmeiras imperiais, que na sua altivez parecem simbolizar as residências de luxo, 
e o amplo terreiro, revestido de tijolos, para a secagem do café. A partir da sede, 
estendem-se para um dos lados casas bem dispostas, numa reta que alcança algu
mas centenas de metros, em geral até o começo do pasto. Se se considerar que 
tais colônias costumam ser dispostas em grupos, um outro pode ser encontrado 
mais adiante, a estender-se igualmente em linha reta. A sensação que se tem é de 
uma visão de modernidade, com os cafeeiros plantados em xadrez, o terreiro qua
drado e as casas da colônia dispostas a espaços certos. Mas a verdade é que a vida 
ali não podia ser considerada moderna. 

Muito bem. Tão logo os imigrantes se estabeleciam na colônia eles se davam 
conta, claramente, de que não passavam de colonos sob contrato a serviço da fa
zenda. O fazendeiro e o administrador faziam-se entender através de fiscais e in
térpretes. Eram conduzidos à escura colônia, iluminada apenas pela luz de velas. 
A maioria das casas era de chão batido. Raras as assoalhadas. As pavimentadas 
com tijolos eram luxo. 

Não se podia exigir que houvesse camas. Os que ganharam leitos de madeira 
improvisados deveriam ter dado graças a Deus. O comum era cada um procurar 
fabricar sua própria cama. O grupo chegado ao anoitecer, que não teve tempo 
para tanto, estendeu os acolchoados trazidos do Japão onde melhor pareceu a 
cada um, dormindo sobre eles. Houve um grupo que teve de deitar-se sobre ca
pim seco ou palha de milho, no chão. Naquela noite, ao pensar em seu destino 
de imigrantes, todos terão sentido que não era exatamente essa a vida com que 
haviam sonhado. 
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4 — A fazenda de café do ponto de vista 
da história econômica do Brasil 

Da Hospedaria de Imigrantes os japoneses aqui chegados foram distribuídos 
em seis fazendas. Aqui, seja-me permitido referir-me brevemente à história eco
nômica do Brasil, a fim de mostrar como eram as fazendas de café.1 

A EVOLUÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA 

Na época do descobrimento do Brasil pelos portugueses este pedaço da Amé
rica era habitado apenas por tribos selvagens, não se encontrando aqui nenhum 
povo apto para o comércio lucrativo. Além disso, diante da constatação de que 
aparentemente não havia ouro e prata, durante algum tempo o reino português 
não demonstrou qualquer interesse pela terra descoberta. Limitou-se a instalar aqui 
um posto de fiscalização, chamado feitoria, com vistas ao corte do pau-brasil e 
ao seu embarque e exportação para a Europa. Mas, diante do aparecimento de 
estrangeiros que vinham roubar aquela madeira, principalmente franceses, e ou
tros piratas que assaltavam as benfeitorias, Portugal foi obrigado a cuidar de as
segurar a posse deste território, mediante a colonização e o aumento do número 
de portugueses nesta terra. 

À coroa, entretanto, entusiasmada que estava na época com o comércio com 
a índia, não pareceu atraente investir dinheiro e dedicar-se às atividades de colo
nização; assim, entre 1534 e 1536 dividiu este país em quinze domínios de caracte
rísticas feudais, a que chamou de "capitanias", e os atribuiu a doze "capitães", 
ou "donatários", pretendendo dessa forma, e através destes, iniciar a coloniza
ção. Todavia, a colonização não se desenvolveu como se esperava e, havendo que 
enfrentar até ataques dos índios, a experiência terminou em malogro quase total. 
Como exceções, tiveram êxito apenas as colonizações de Pernambuco, ao norte, 
e de São Vicente (São Paulo), ao sul. Como quer que seja, estima-se que vieram 
para cá apenas cerca de 3.000 pessoas nos vinte anos que decorreram até a aboli
ção do regime de capitanias. 

A cultura da cana-de-açúcar, que iria valorizar economicamente o Brasil co
mo colônia portuguesa, já vinha sendo tentada pelos primeiros colonizadores de 
Pernambuco e de São Vicente; enquanto, porém, mais tarde o Nordeste (regiões 
de Pernambuco e Bahia) depressa prosperou graças à produção do açúcar, a re
gião sul não o acompanhou nessa fortuna, pois, além de inferiorizada nas carac
terísticas de seu solo e no clima, achava-se mais distante da Europa, o que dificul
tava o transporte da sua produção. 
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A cultura da cana-de-açúcar tornou-se intensiva depois de 1549, ano em que 
foram abolidas as capitanias e instituiu-se a política do governo-geral. A partir 
de então iniciou-se a construção na Bahia da sede do governo-geral, em Salvador, 
bem como a concessão de incentivos à produção do açúcar pelo governador-geral. 
Naquele tempo praticava-se a cultura com mão-de-obra formada por degredados 
e índios, mas estes não se ajustaram bem ao trabalho produtivo. Com a importa
ção de escravos negros da África, a partir de meados do século XVI, é que foi 
possível a obtenção de nova mão-de-obra, com a qual aquela atividade pôde 
firmar-se. 

Desta forma formou-se no Brasil a sociedade patriarcal, assentada sobre a 
produção obtida com o trabalho dos escravos. No principio os senhores de enge
nho tinham sob suas ordens dezenas de escravos, mais tarde aumentados para cen
tenas, fiscalizados por subalternos brancos ou mulatos, e assim iam aumentando 
a produção. Segundo um relato de 1583 tais senhores, à semelhança dos "con
des" europeus, levavam "uma vida folgazã", sem "importar-se com as despesas". 

Nos engenhos (à parte os artigos de luxo, que eram importados da Europa 
e da Ásia) os gêneros de primeira necessidade, excetuados o sal e a pólvora, eram 
de produção própria; ademais disso, tinham sempre prontas armas e munições 
para enfrentar os ataques dos índios e dos piratas. O dono do engenho de açúcar 
era venerado como "o senhor do engenho", fazendo lembrar verdadeiramente 
o senhor feudal pelo poder absoluto que tinha dentro do latifúndio. 

Essa organização social sobreviveria nas fazendas de café. Os senhores eram 
produtores de mercadorias e, como tal, capitalistas que utilizavam escravos como 
meios de produção, sendo, por outro lado, possuidores de poder absoluto dentro 
de suas fazendas. Na sociedade, a posição das mulheres era inferior, e a herança 
se transmitia aos filhos primogênitos. 

Além do açúcar havia também a criação, mas esta se destinava ao atendi
mento da demanda interna; era a criação de bois e burros, para corte e para tra
balho na lavoura da cana-de-açúcar. Houve também a cultura de algodão, que 
não teve muita estabilidade: floresceu no fim do segundo reinado, graças à guerra 
de secessão norte-americana, mas decaiu juntamente com o término da mesma. 
Dessa forma, a produção do açúcar constituiu-se na principal atividade brasileira 
até a descoberta do ouro de Minas Gerais, ocorrida no fim do século XVII. 

Entretanto, quando na segunda metade do século XVIII a produção do ouro 
repentinamente começou a declinar, uma nova atividade produtiva surgiu aos pou
cos no vale do Paraíba, no Estado do Rio de Janeiro: a plantação de café. 

A EVOLUÇÃO DA CULTURA DO CAFÉ 
E AS ZONAS CAFEEIRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Consta que o café é originário da Abissínia (Etiópia) e que o nome café teria 
provindo de Kafa, uma de suas cidades. Não se têm dados certos quanto à sua 
introdução no país, sabendo-se apenas que ela ocorreu no início ou nos meados 
do século XVIII. Sua existência, porém, era já conhecida em toda a Europa. 
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No Brasil sua cultura foi iniciada no Pará, introduzida através da Guiana 
Holandesa, mas devido ao calor excessivo a região não se mostrou adequada. 

A cultura experimental foi-se deslocando aos poucos para o sul, passando 
da Bahia para o Rio de Janeiro; de início, a tentativa foi feita nos baixios situados 
entre o oceano Atlântico e a serra do Mar; em seguida, testou-se o seu plantio 
em altitudes superiores a 200 m acima do nível do mar; e mais tarde deslocou-se 
para o oeste, ou para o noroeste, encontrando o seu primeiro habitat nas atuais 
margens do rio Paraíba, abrangendo o Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Nesta altura, voltando os olhos para a política, constata-se que o Brasil se 
torna independente como monarquia desde setembro de 1822, e que, após passar 
por um período regencial, chega à proclamação da república a 15 de novembro 
de 1889. Passada a regência, e já na época do segundo reinado (D. Pedro II), os 
fazendeiros tornam-se poderosos, a ponto de ascenderem à classe da nova nobre
za. É famosa a história da outorga do baronato à senhora de São Mateus, por 
D. Pedro II, como agradecimento pela recepção que ela lhe oferecera por ocasião 
de visita à sua fazenda, em 1845. Depois dela, o título de nobreza foi outorgado 
a muitos fazendeiros. 

Como complemento, acrescente-se que o segundo reinado (1840 a 1889) po
deria ser chamado de era do alvorecer da civilização brasileira, período em que, 
tendo por centro o Rio de Janeiro, começa a surgir uma sociedade civilizada com 
a implantação da indústria, o começo da estrada de ferro, do correio e do telégra
fo, e o avanço da instrução, dos estudos e das artes. Como quer que seja, um 
fato novo surgiu nessa época, isto é, a produção do café começou a ameaçar a 
hegemonia da cana-de-açúcar. 

Nesse período houve várias guerras com países estrangeiros, dentre as quais 
a guerra do Paraguai, que sugou o tesouro nacional de 1864 a 1870 e ocasionou 
o surgimento de descontentamentos no exército com o imperador. Em seguida, 
com a abolição da escravatura sem indenização, feita em 1888, e perdido o apoio 
dos fazendeiros, a monarquia desmoronou em 15 de novembro de 1889, levando 
o Brasil a tornar-se uma república. 

Quem passou então a sustentar a república não foram mais os produtores 
de açúcar do nordeste, mas os de café do sul (Rio, Minas e São Paulo). 

Até meados do século XIX (início do reinado de D.Pedro II) o café produzi
do nas zonas que margeavam o rio Paraíba era exportado pelo porto do Rio de 
Janeiro; como um fato da cultura do café, deve-se mencionar que surgiram se
nhores de café entre os fazendeiros, empregando escravos que chegavam a somar 
2.000, numa réplica da prosperidade dos antigos senhores de engenho do norte. 

Entretanto, naquele tempo, quando ainda não existia a Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil, era impossível a cultura do café em áreas distantes de um porto; 
assim, muito embora se soubesse que quanto mais se descesse o Paraíba para o 
sul, em direção a São Paulo, mais se encontravam melhores terras para a sua cul
tura, isso era realmente difícil de ser levado a cabo. 

Mas, logo foi aberta a estrada de São Paulo levando ao porto de Santos, 
sabendo-se que até 1850 cerca de 250.000 sacas de café de 60 kg cada uma fo
ram transportadas para Santos nos lombos de burros de carga. 
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Foi em 1858 que se inaugurou a Central do Brasil (então Estrada de Ferro 
D. Pedro II), uma estrada de ferro de interesse nacional. Nessa época o café se 
tornara a produção básica dos estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais, tendo 
sido muito importante a participação dos dois últimos. O total da produção do 
decênio 1871-1880 chegou a 3.000.000 de sacas. 

A partir dessa época, entretanto, a produção do Estado de São Paulo pôs-se 
a crescer ano a ano, graças à ligação ferroviária entre Santos e Jundiaí, passando 
por São Paulo, feita em 1867 pela São Paulo Railway (linha inglesa). A região 
de Jundiaí possuía terras mais apropriadas para o cultivo do café, constituídas 
de camadas de terra-roxa, salmourão ou massapê, as quais se prolongavam para 
os lados de Campinas, Limeira, Araras, Rio Claro e demais zonas. Por esse moti
vo, as matas dessa região foram paulatinamente cedendo lugar às fazendas de ca
fé, de tal sorte que entre 1890 e 1891 Santos já havia destronado o Rio de Janeiro, 
tornando-se o principal porto brasileiro de exportação de café, o Estado de São 
Paulo passando a arcar com a maior responsabilidade na economia do Brasil. 

Desse tempo em diante foi-se tornando cada vez mais visível a diferença en
tre as regiões produtoras de café do Rio e de Minas, que contavam com o porto 
do Rio de Janeiro para a exportação, e as de São Paulo, que utilizavam Santos 
para as vendas externas; com o passar dos anos, foi-se destacando a olhos vistos 
a decadência daquelas regiões e o florescimento destas. Além disso, fazendo valer 
sua riqueza, as regiões de São Paulo cuidaram da construção de estradas de ferro 
com capitais privados, expandindo cada vez mais para o interior o aproveitamen
to das terras propícias ao café.2 

Devo referir-me mais uma vez à abolição da escravatura, dentro deste apa
nhado da história econômica que serve de pano de fundo para meu relato sobre 
os imigrantes japoneses. A abolição da escravatura no Brasil (e nos Estados Uni
dos da América também não foi diferente) constituiu-se numa revolução feita de 
cima para baixo, o que não deu ensejo à implantação imediata da moderna demo
cracia. Desde antes da abolição houve fazendeiros de café do Estado de São Pau
lo que, antevendo o futuro, tentaram a introdução de imigrantes europeus; co
mo, porém, a sociedade de então conservava ainda forte um espírito retrógrado, 
os desentendimentos com os imigrantes fizeram malograr as experiências. 

Mais tarde, pari passu com a alta do café, passou-se a receber imigrantes da 
Itália, de Portugal e da Espanha, com o que paulatinamente as fazendas de café 
do Estado de São Paulo foram adquirindo ares de modernidade. 

Quando os imigrantes japoneses chegaram ao Brasil, em 1908, os grandes fa
zendeiros viviam um momento crítico por causa do pânico criado pelas colheitas 
excepcionais de 1906 e 1907, as quais sucederam aos prenúncios de excesso de pro
dução notados desde 1896; não obstante, na região cujo centro era Campinas a 
produção não havia caído muito, a despeito da idade mais ou menos avançada 
dos cafeeiros; a "zona da Mojiana", de que Ribeirão Preto era o centro, então 
estava no apogeu em termos de produção, inclusive a de toda a região nordeste 
do Estado de São Paulo. Mas o ano de 1908 se caracterizou, em contraste com 
a excelente safra do ano anterior, por uma produção deficientíssima, com o que 
a colheita feita pelos japoneses foi pequena demais, constituindo-se em motivo 
de grande descontentamento dos imigrantes. Diga-se de passagem que, ordinaria
mente, o cafeeiro produz bem ou mal em anos alternados. 
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Isto ocorria, recorde-se, no 20 º ano da abolição da escravatura e no 19ª da 
proclamação da república; além disso, por efeito da queda da cotação do café 
depois de 1896, os imigrantes trabalhadores nas fazendas de café haviam sido lan
çados na mais terrível miséria, a ponto de o governo italiano chegar em 1902 a 
proibir a saída de seus nacionais; e foi nessa depressão, em que mesmo a contra
gosto os fazendeiros não podiam parar a produção, e a chamado destes, que en
traram em "caráter experimental" os imigrantes japoneses. 
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5 — Os primeiros imigrantes e suas 
experiências em fazendas de café 

Relatarei daqui em diante a vida que os imigrantes passaram a levar a partir 
do segundo dia do "ingresso na lavoura"; já registrei que, após a chegada nas 
respectivas fazendas, tiveram eles que passar a primeira noite em pousadas provi
sórias, na maioria dependências situadas na parte residencial dos colonos, ilumi
nadas apenas por lamparinas ou velas. Para falar agora da experiência que tive
ram em suas respectivas fazendas, procurarei dar uma idéia das colônias, como 
eram comumente chamadas as concentrações de residências dos trabalhadores ca
sados, assim como das casas que as constituíam, e também dos serviços de colhei
ta do café. 

COLÔNIA 1

Em todas as fazendas eram parecidas as disposições das colônias, permitindo 
que morassem de duas a três famílias debaixo de um mesmo teto. Havia casas 
de madeira, mas a maioria era feita de tijolos; a cobertura era de telhas paulistas, 
e não havia forro; o pavimento era quase sempre de tijolos, embora não fossem 
raros os de chão batido. As paredes externas eram pintadas com cal, pelo que ti
nham uma aparência alegre. 

Tais casas se enfileiravam em linha reta, às dezenas. As que abrigavam duas 
famílias eram seccionadas ao meio; as destinadas a três eram divididas em três 
partes, com o que a moradia localizada no meio só tinha a frente e os fundos, 
não contando com terrenos laterais vagos. Como isso era inconveniente para mo
radia, havia poucas casas feitas para abrigar três famílias. 

As destinadas a uma família geralmente tinham quatro cômodos, quase sem
pre ligados internamente por passagens sem portas, e cada cômodo quase sempre 
com uma janela, de madeira, sem vidraça. O primeiro logo à entrada servia como 
sala de visitas e de jantar, e os demais como quartos de dormir, mas o modo de 
utilização não era uniforme. Havia casas com cozinhas metidas dentro da sala 
de visitas ou de jantar, mas a maioria tinha pequena dependência construída no 
fundo, num canto da qual se achava o fogão, numa altura que permitia seu uso 
a uma pessoa em pé. A boca era uma só, mas comprida, permitindo que sobre 
ela se enfileirassem duas ou três panelas. Já encontrando pronto o fogão, comu
mente feito pelo ocupante anterior da casa, não se tinha o trabalho de construí-lo 
a não ser, é claro, em casas de edificação recente. Tratando-se de colônia de uma 

34 



fazenda que zelasse muito pelas instalações, os fogões eram feitos de tijolos fir
memente assentados. 

Em todo caso, não sendo casas do tipo japonês, achavam-se desprovidas de 
leitos. Seja qual for o país de origem, o imigrante é obrigado ou a construir ele 
mesmo uma cama simples ou, depois que a situação econômica melhore um pou
co, comprar uma para fazer parte do seu mobiliário, de modo que, ao mudar-se, 
possa transportá-la consigo. A não ser numa fazenda muito bem informada, qua
se sempre se desconhecia o número exato de pessoas em cada família, o que auto
riza a suposição de que poucos lugares deverão ter deixado adrede preparadas as 
camas para os imigrantes japoneses. Em geral, estes, nos primeiros quatro ou cin
co dias, ocupavam-se da determinação da casa de cada um, da fabricação de ca
mas e da compra de alimentos. A água, tiravam-na do tanque de uso comum ou 
do poço existentes nos fundos da colônia. Não havia privada: normalmente ia-se 
atrás da cerca do mangueirão onde se criavam soltos os porcos. As imigrantes 
européias, que tinham o costume de usar urinol, satisfaziam suas necessidades den
tro de casa. A lenha era apanhada nas terras de mata cortada ou queimada, bem 
como nos cafezais. A banheira estava incluída na classe de coisas que a cada um 
cabia estudar como fabricar. 

Cuidemos agora da feitura de uma cama. Não sabendo ainda fazê-lo do mo
do brasileiro, com as tábuas formando um estrado, os imigrantes faziam leitos 
que, à primeira vista, podiam ser ditos de estilo japonês, mediante utilização de 
tábuas de madeira distribuídas pela serraria da fazenda.2 Nesse leito estendiam 
o colchão sobre o qual, no começo, dormia a família toda. Na medida das neces
sidades impostas pela conveniência, cada membro da família cuidava de fazer sua 
própria cama. Dado, porém, que a maior parte dos primeiros imigrantes se agru-

Uma das colônias onde viviam os japoneses nas fazendas de café. 
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para apenas pro forma naquilo que se chamou de "família composta", somente 
para a finalidade de obterem autorização para imigrar, é lícito supor que, desde 
o início, seus integrantes tenham separado seus quartos. 

Além da cama, havia necessidade de mesas, cadeiras, guarda-louças e móveis 
vários; naturalmente, havia quem desde o início os fabricasse, mas em geral a me
sa ficava para ser construída mais tarde. Faziam os bancos, que eram absoluta
mente necessários, com tábuas compridas para que três ou quatro pessoas pudes
sem sentar-se ao mesmo tempo. Com dois desses bancos já se podia receber visi
tas. Comumente, porém, os que iam fazer visitas à noite preferiam conversar sen
tados ou de pernas cruzadas sobre a cama, à maneira japonesa. 

Para guarda-louça aproveitavam-se caixotes vazios adquiridos a reduzido preço 
no armazém, ou venda. Com dois desses caixotes, um sobreposto ao outro, tinha-
se um belo guarda-louça. 

Na época, um saco de 50 kg de arroz beneficiado do tipo agulha custava 19 
mil-réis; um saco de 30 kg de farinha de trigo, 13 mil e 900 réis; um saco de 60 
kg de feijão, 16 mil-réis; eram estes os preços do armazém da Fazenda Dumont 
(História dos 40 anos). 

Seguindo os conselhos do vendeiro, compravam-se também carne-seca, ba
calhau seco, toicinho, sal e açúcar, em geral mascavo. Querosene e lamparina tam
bém não podiam faltar. Quanto ao sabão, nos primeiros tempos usavam-se quase 
exclusivamente os trazidos do Japão. 

E assim os imigrantes compravam os suprimentos da cozinha brasileira, mas 
não havia quem ensinasse às mulheres o modo de preparar a comida. Nem mes
mo os intérpretes podiam cuidar disso: como os imigrantes, não passavam de ad-
ventícios no Brasil. Tampouco era possível, naquela época, pensar em convidar 

Na Fazenda Tibiriçá, os colonos japoneses, junto a suas moradias, 
recebendo um visitante ilustre (1915). 
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algum brasileiro para que desse, com auxílio de um intérprete, aulas de culinária 
às mulheres japonesas. É preciso dizer que esse tipo de tradução era o que mais 
apavorava os intérpretes. Por exemplo, conta-se que certa vez, numa venda, um 
desses intérpretes não soube pedir em português o que os imigrantes queriam com
prar: vinagre. Por mais esforço que fizesse para o vendeiro entender, o fato é que 
este não conseguiu saber o que queriam. Dizem que, retornando mais tarde ao 
armazém, já sabedores do nome, encontraram as garrafas de vinagre enfileiradas 
na prateleira, bem à vista. 

Assim sendo, no desconhecimento do preparo dos gêneros comprados a du
ras penas, comiam a carne-seca e o bacalhau seco assados. Nem desconfiaram, 
por algum tempo, que deviam deixá-los imersos na água para amolecerem. A co
mida brasileira que até então os imigrantes haviam provado não ia além de canja 
da Hospedaria de Imigrantes, do arroz gorduroso à brasileira e do feijão conten
do toicinho que haviam comido na pensão ao chegar à fazenda. Mas, não quise
ram de imediato imitar o preparo desses pratos: o que eles queriam era a comida 
japonesa, ainda que fosse arroz cozido, solto, e imerso em água quente. Queriam 
mastigar peixe salgado e comer arroz cozido imerso em água quente. 

Para os imigrantes, a primeira noite passada nas fazendas já trouxe uma es
pécie de decepção. A esse respeito, diz a História dos 40 anos que foi má a primei
ra impressão da casinhola da fazenda, cujos contrastes com a Hospedaria de Imi
grantes de São Paulo eram por demais flagrantes em termos de padrão cultural.3 

Isto se passou na Fazenda Dumont: quando, na manhã do segundo dia, o 
intérprete Kato passou em revista as pousadas provisórias, no grupo dos imigran
tes que foram obrigados a passar a noite deitados sobre capim seco, estendidos 
no chão, surgiu a reclamação de que a acolhida não fora feita em casa de gente, 

A colheita de café. 
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mas em estábulo. Certamente os imigrantes a acharam fria demais, sem saber que 
aquilo era natural no Brasil. Nem bem Kato adentrou a casa dizendo "bom dia", 
um moço, de quatro sobre o capim seco, respondeu relinchando aos saltos. Gar
galhada geral. Diante disso, julgando-se atingido pela ofensa, o intérprete Kato 
enfureceu-se a ponto de perder as estribeiras. Entretanto, o certo é que muitos 
dos imigrantes teriam gostado que fossem ouvidos sobre o porquê da atitude do 
moço e consolados pelo intérprete. Diante das imprecações recebidas, porém, o 
ânimo de todo mundo exaltou-se ao máximo. Comenta a História dos 40 anos 
que "Kato era uma pessoa incapaz de entender esse tipo de humor". Os primei
ros passos da vida dos imigrantes na Fazenda Dumont foram dados a partir da 
incompreensão recíproca dos sentimentos deles e do intérprete. Provavalmente, 
fosse qual fosse a fazenda, a insatisfação dos imigrantes deve ter sido dirigida aos 
intérpretes, com quem podiam falar em japonês. 

Para o início dos trabalhos, em 6 de julho,4 é possível imaginar que na co
lheita do café os imigrantes tenham sido acompanhados e orientados pelos intér
pretes, que já haviam inspecionado as fazendas antes da "distribuição" das famí
lias, ou por fiscais brasileiros, ou ainda por trabalhadores já habilitados para o 
serviço. 

Em primeiro lugar, os frutos são arrancados dos ramos com as mãos aperta
das. Para alcançar as cerejas localizadas no alto de um cafeeiro, que pode ter três 
metros, ou mais, trabalha-se sobre uma escada tripé. As cerejas caem sobre um 
lençol estendido no chão. Frutos vermelhos, lisos como cerejas, ou então secos 
e já enegrecidos, caem sobre o lençol juntamente com folhas e pequenos ramos 
secos. 

Terminado o serviço de derriça, passam-se para a peneira os frutos derruba
dos sobre o lençol; a seguir, gira-se a peneira para coar a terra e a poeira, e por 
meio do lançamento do seu conteúdo para o alto, retiram-se as folhas e demais 
impurezas. E depois que se remove o lençol e o apanhador passa para outro pé 
de café, juntam-se com vassoura ou rasteira os frutos caídos diretamente no chão 
sem atingir o lençol, para também peneirá-los até que fiquem limpos. As cerejas 
colhidas ou são ensacadas depois de medidas em recipientes redondos de 50 litros, 
ou então postas em sacos até a linha lateral riscada na altura dessa medida. Os 
sacos eram, geralmente, de algodão ou de juta. Havia fazendas que utilizavam 
sacos de 100 ou 120 litros. Os sacos eram numerados, para identificação das fa
mílias. Para a chamada do colono, o fiscal, que se lembrava do seu número, gri
tava: "O número tal não fez o serviço direito!" A falha no serviço consistia na 
apanha incompleta ou no abandono de frutos caídos no chão. 

Os sacos de café apanhados pelos colonos são transportados para o terreiro 
pelas carroças ou pelos carros de bois da fazenda. O fiscal anota em sua caderne
ta o número do saco e a quantidade colhida pelos colonos. O saco vazio é devolvi
do ao colono no transporte seguinte. 

Evidentemente, serviços como esses não eram particularmente difíceis de exe
cutar. Mas, era preciso tempo para o colono aperfeiçoar-se. Principalmente no 
manejo da peneira, no qual, sem destreza, o serviço não rendia. A peneira, re
donda, tem um diâmetro de cerca de 80 centímetros, e a rede de metal tem uma 
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trama que impede a passagem dos grãos. A beirada tem apenas uns 2 centímetros 
de altura. No centro ela tem uma ligeira concavidade. Então é preciso sacudi-la 
habilmente com as mãos para separar as impurezas, lançá-las ao ar juntamente 
com os frutos, jogar aquelas ao vento e fazer voltar os frutos à peneira. Com o 
avanço da habilidade, as cerejas sobem da peneira, em faixa, para o alto do om
bro direito, para, depois de expelidos os ciscos ao vento, retornar como que suga
das pela peneira. 

É fácil imaginar o esforço que fizeram os imigrantes para aprender essa tare
fa, tendo à frente as árvores que davam dinheiro, mas é quase certo que os pri
meiros aqui chegados, em sua grande maioria, mal adaptados à primeira fazenda, 
pouco ou nada puderam tentar para se aperfeiçoar. 

O trabalho, iniciado com o sinal dado pela buzina do fiscal, vai do nascer 
ao pôr-do-sol. As mulheres preparavam as marmitas à noite, para poder sair na 
manhã seguinte com os homens rumo ao local de trabalho. Não raro, tendo na 
ida contemplado as estrelas da madrugada, voltavam à noite, pisando o chão ilu
minado pela lua, aqueles cujo local de trabalho ficava distante de suas casas. 

FAZENDA DUMONT 

Na Fazenda Dumont ingressaram, conduzidos pelo intérprete Junnosuke Kato, 
as 210 pessoas das 52 famílias provindas principalmente de Fukushima, Kuma-
moto e Hiroshima, inclusive uma de Tóquio. O trabalho teve início no dia 4 de 
julho. 

Com os serviços prestes a iniciar, à frente das árvores dos frutos de ouro, 
todo mundo se encontrava na maior disposição de ânimo; entretanto, o volume 
de café que os imigrantes conseguiam colher era tão pequeno que eles mal podiam 
acreditar. 

O trabalho começava às 6 horas da manhã, mas quando o cafezal ficava em 
local distante saía-se de casa por volta das 4 horas. 

"No primeiro dia todos acordaram às 3 horas e formaram um grupo. E as
sim, homens carregando escadas, mulheres com bebês amarrados às costas e crian
ças transportando marmitas acorreram ao cafezal, chutando o sereno das relvas, 
em marcha heróica em que ninguém queria ficar atrás."5 

Mesmo assim, e a despeito da luta empreendida com suor e muita poeira, 
uma família de três pessoas só conseguiu colher de 1 a 1 1/2 sacos, ou mesmo um 
magro meio saco de café.6 

A falta de traquejo no trabalho deve ter influído no rendimento. Consta que 
uma família de imigrantes italianos, composta de quatro membros, colhia de 3 1/2 
a 4 sacos,7 se bem que em época de início de colheita. 

Quando os imigrantes japoneses chegaram, metade da época da derriça já 
passara, e as árvores de mais de 50 anos que restavam mal deixavam entrever fru
tos entre seus galhos. Por cúmulo, os frutos estavam em sua maioria enegrecidos 
e secos. É que a safra daquele ano fora uma das piores. 

Por essa razão, até a esperança de poderem colher mais com o treinamento 
aos poucos foi morrendo. 
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O café colhido é medido em recipientes arredondados. A medida é o alquei
re, ordinariamente de 50 litros, embora algumas vezes fosse de 60 litros; poste
riormente, contudo, foi uniformizada para 50. Correspondia a 1 saco em algu
mas fazendas, mas muitas contavam 2 alqueires como 1 saco. Um saco de 2 al
queires dá de 100 a 120 litros. A paga pela colheita de 1 alqueire era de 450 a 500 
réis. Como consta que era de 1 mil-réis o saco na Fazenda Dumont, nela a paga 
correspondia a 2 alqueires. 

Ainda que se leve em conta que se tratava dos bons tempos do mil-réis, o 
trabalho de uma pessoa rendia apenas 20 centésimos de iene com o ganho diário 
de 1 mil-réis (0,60 iene) conseguido por uma família de três membros. 

Segundo a propaganda da companhia, "uma pessoa pode colher 3 sacos. Uma 
família de 3 pessoas, 9 sacos. O rendimento de um dia é de 5,40 ienes."8 Desse 
jeito, não havia imigrante que agüentasse: é óbvio que se perdia até a vontade 
de trabalhar. 

"Ei, escutem! Venham aqui todos os chefes de família!" — é o berro de al
guém em cima da escada.9 Atendendo-o, começa a haver um ajuntamento. É o 
início da reunião dos chefes de família de imigrantes, que já não conseguem su
portar a situação em que se encontram. 

"Vamos largar o trabalho a partir de manhã! Se não tivermos o que comer, 
matemos os bois do pasto. E se algum desgraçado da companhia de emigração 
se atrever a aparecer, vamos espetá-lo numa lança de bambu!"10 — assim alguns 
mais exaltados chegam a gritar. 

De retorno à casa, a vituperação da mulher: 
"Quem é que me trouxe a um lugar destes? Eu quero voltar para o Japão 

amanhã mesmo! Quem foi tapeado e veio para cá foi você, a responsabilidade é sua!" 
Tratava-se dos primeiros imigrantes, que juntaram tudo que puderam para 

emigrar. Entre suas mulheres havia rameiras ou gueixas do interior, que não se 
pejavam de insultar seus maridos. As brigas, aos gritos, não tardaram a surgir. 

Passaram pela experiência de, na noite em que chegaram à fazenda, serem 
obrigados a dormir sobre capim seco misturado com fezes de cavalo, e ainda por 
cima sofrendo os ataques de pulgas que impediam um só minuto de sono. Houve 
mulheres que se puseram a chorar, aos queixumes de que "isto parece inferno, 
não posso agüentar um lugar como este!"11 

Não tendo nem caldeirões nem panelas, pois houve um atraso na chegada 
das bagagens, os imigrantes precisaram pedir aos brasileiros que preparassem a 
comida. Sucede que não lhes passava pela garganta o arroz gorduroso, nem sen
tiam apetite diante da carne com osso. Daí, finalmente, resolveram eles mesmos 
cuidar da cozinha, e foram à venda comprar panelas para cada um cozinhar a 
seu gosto, mas a comida continuava sendo o arroz brasileiro e o bacalhau seco 
assado. Na ânsia de alguma verdura, puseram-se a catar mirradas batatas-doces 
plantadas em terras cansadas: preparavam e miseravelmente sorviam sopas salga
das que apenas chegavam a lembrar as de missô (condimento à base de soja). Quem, 
desse jeito, não ficava mal nutrido? 

Quanto ao leito, não havia tábuas numa fazenda do porte desta a que estou 
me referindo, e os imigrantes tiveram que rachar coqueiros trazidos da mata e 
enfileirá-los, estendendo sobre eles esteiras de taboas, à guisa de colchões. Como 
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as casas da colônia fossem insuficientes, sob um mesmo teto tiveram que se abri
gar várias famílias. Com tanto desconforto, ninguém podia sentir-se descansado. 

A deficiência na colheita de café tornando-se definitivamente o maior pro
blema, então já não se tinha mais nenhum ânimo para trabalhar. Nas famílias 
agrupadas para conveniência da imigração, o chefe não tinha nenhum poder de 
controle, pois havia até aquelas em que ele era, dentre os familiares, o mais jo
vem. Muitas eram as famílias formadas por "membros agregados", em que exis
tiam "sobrinhos" ou "primos" mais idosos. Já na chamada feita na Hospedaria de 
Imigrantes surgiu a desconfiança dos funcionários de que "chefes tão moços pu
dessem ditar ordens aos seus familiares". Por não ter responsabilidade, o pessoal 
"agregado à família" valia-se disso para mandriar. 

"Como posso ficar perdendo tempo precioso num lugar destes?" — é o que, 
na vontade de dar o fora o mais depressa possível, desabafa o sujeito contra o 
intérprete. Este, por sua vez, mais que esgotado em sua paciência, só tem a repli
car, contrariado: "E que responsabilidade tenho eu?" Houve quem se queixasse, 
mais tarde, de que o intérprete era, de fato, "um homem sem bondade...";12 mas, 
podemos imaginar o quanto o intérprete Kato deve ter sentido não poder respon
der de outra forma. 

Segundo Kato deixou escrito dez anos após essas experiências,13 apenas a sé
tima parte dos primeiros imigrantes era constituída de autênticos lavradores, não 
passando o resto de "policiais, vigias, chefes de aldeões, estudantes egressos de 
escolas, pequenos comerciantes falidos, pescadores sem rede, mineiros cheirando 
a carvão, camaradas de ferrovias, professores de ensino primário que não conse
guiram promoção a diretores de escola, funcionários públicos sem futuro, rábu
las, negociantes de cereais quebrados no jogo da bolsa, estudantes sem dinheiro, 
artistas de teatro interiorano feito fantasmas, jogadores, marinheiros desempre
gados, prostitutas, gueixas do fim do mundo e mulheres da vida tornadas senho
ras." 

Era semelhante gente que, para a viagem, gastou individualmente cerca de 
150 ienes entre despesas de preparativos, viagens domésticas no Japão, hospeda
gem, diferença da ajuda de transporte e comissões, havendo quem tenha tomado 
emprestado a juros o numerário preciso, na esperança de que a emigração fosse 
um negócio lucrativo. Além disso, essa gente finalmente iria começar a trabalhar, 
decorridos 70 dias desde a partida do Japão, numa navegação que consumiu 51 
dias. O que significava a espera de 70 dias para um emigrante em busca de fortu
na não podemos sequer imaginar nos dias de hoje. 

Com toda certeza, porém, devia acreditar que mesmo o ganho de um dia de 
trabalho decidiria o seu próprio destino. Acrescente-se a isso que tudo o contra
riava, desde a alimentação, a moradia, o clima e a atmosfera da fazenda, até o 
jeitão de superioridade do administrador, a arrogância do fiscal e o mau atendi
mento do intérprete. Assim postas as coisas, podemos avaliar o sentimento dos 
imigrantes. 

Alguns já haviam contraído dívidas para a compra de utensílios agrícolas e 
alimentos. Como quer que se fizessem os cálculos, o ganho não dava para o 
sustento. 

41 



Alguns dias depois de iniciados os trabalhos14 visitaram a fazenda, guiados 
pelo intérprete Kato, o funcionário-intérprete da Legação no Rio, Arajiro Miura, 
e o representante da Companhia Imperial de Emigração, Shuhei Uetsuka. Ocioso 
dizer que as queixas dos imigrantes explodiram diante deles. 

Por interferência do funcionário-intérprete Miura, foram transferidos para 
outro setor mais produtivo, mas ainda assim a colheita de uma família de três 
pessoas mal chegava a 1 ou 1 1/2 sacos. Assim mesmo Miura e Uetsuka a custo 
conseguiram convecê-los "a enfrentar a adversidade", e após três dias de perma
nência na fazenda partiram rumo à Fazenda São Martinho. 

Ali chegando, os dois contaram ao intérprete Suzuki, autor de Os pioneiros 
da imigração, "a calamitosa falta de grãos a colher na Fazenda Dumont", solici
tando a este que "tirasse uma licença para ir encorajá-los a cumprir o contrato 
através da explicação do que seja vida dos colonos nas fazendas de café".15 

Dirigindo-se à Fazenda Dumont, no entanto, Suzuki ficou sabendo que a briga 
passara a ser uma desavença entre os colonos e o intérprete Kato. Este nem queria 
ouvi-lo, achando que de nada adiantavam encorajamentos ou conselhos. Suzuki, 
porém, que fora solicitado a ir, procurou por diversas formas ser ouvido pelos 
imigrantes. Em vão, contudo, pois estes não se cansavam de protestar que do jei
to como estavam morreriam de fome e que o intérprete Kato não era atencioso. 

Enquanto isso Uetsuka e Miura percorreram cada uma das seis fazendas, e 
em todas elas ouviram queixas e mais queixas. Consta que no dia 14 de julho (His
tória dos 40 anos), de volta a São Paulo, Uetsuka sentou-se, cansado e desanima
do, na cadeira do seu escritório. À pergunta do secretário Rokuro Koyama, "Co
mo está o pessoal nas fazendas de café?", teria respondido: 

"Todo mundo se queixa de que não pode comer. Também, sem os frutos 
nos cafeeiros, uma família de três pessoas só pode apanhar de l 1/2 a 2 sacos por 
dia. Realmente, ninguém pode viver daquele jeito." 

E teria lamentado: 
"O pessoal tem razão de se queixar."16 

Alguns dias depois Uetsuka dirigiu-se com o intérprete Shinzo Miyazaki à 
Fazenda Dumont, atendendo a um chamado desta. A reivindicação dos imigran
tes feita a Uetsuka era a de que: "Não trabalharemos enquanto não for assegura
da, conforme a propaganda da companhia de emigração, a paga da diária de 9 
a 10 ienes por família de três pessoas."17 

Tal exigência era impossível de ser cumprida, face a situação em que se en
contrava a fazenda. Embora resolvido a encontrar de qualquer maneira uma so
lução para o caso, Uetsuka retornou a São Paulo sem conseguir apaziguar os âni
mos. Então confiou a Shinzo Miyazaki, também de volta a São Paulo, "uma par
te" do dinheiro depositado pelos imigrantes e o enviou à Fazenda Dumont no 
dia 15 de agosto. Na noite do dia seguinte, após Miyasaki deixar a fazenda, os 
imigrantes realizaram uma reunião dos representantes de cada uma das provín
cias e deliberaram o seguinte: 

1. Solicitar a transferência para outra fazenda de melhor safra; 
2. Procurar conseguir a demissão do intérprete Kato, o qual, ao invés de trans

mitir ao dono da fazenda as exigências dos imigrantes, tem-se mostrado demasia
do arrogante e insolente. 
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Foi no dia 22 de agosto que chegou às mãos do representante Uetsuka a carta 
expressa expedida pela Fazenda Dumont, informando que os imigrantes continua
vam turbulentos. 

Registra Mizuno em seu diário, no dia 23 de agosto: 
"No trem que partiu da Estação da Luz às 5,40 horas, dirigimo-nos à Fazen

da Dumont: eu, o funcionário-intérprete Miura, o diretor da Hospedaria de Imi
grantes, o representante Uetsuka, o intérprete Shinzo Miyazaki, o sr. Davy e o 
fiscal Darli. Chegada às 6,40 horas da tarde. Hospedamo-nos na casa do sr. 
Davy."18 

No dia seguinte, imediatamente tentou-se a reconciliação entre os imigrantes 
e a fazenda, mas, como o registra a História dos 40 anos, "em vão o representan
te Mizuno apelou para a compreensão, suplicando com lágrimas nos olhos e 
jogando-se ao chão", pois a reivindicação dos imigrantes já havia ultrapassado 
os limites da conciliação. 

Havia qualquer coisa de grave no ressentimento dos imigrantes contra a com
panhia de emigração e seus membros. Registra a História da expansão dos japo
neses: "Aparatosamente, recebeu-se a comitiva de Mizuno e Uetsuka com lanças 
de bambu, enxadas e foices." Embora não tivesse evoluído até o uso da força, 
creio ser lícito reconhecer que a atmosfera de apreensão era das mais carregadas. 

Os imigrantes receberam a comitiva de Mizuno e Uetsuka no local de traba
lho, o cafezal. Conta-se que, nessa ocasião, o representante de Tóquio e crente 
de Hokke, Tomojiro Ibaragi, subiu ao topo de uma escada tripé e pronunciou 
hábil discurso incitando à luta. 

Derrotado pelas reivindicações intransigentes, Uetsuka ajoelhou-se no chão 
e suplicou: 

"Reconhecemos que fomos os responsáveis pela duríssima situação em que 
hoje os senhores se encontram. Não temos como pedir perdão, mas de nossa par
te podemos dizer que tudo fizemos para que os senhores pudessem sentir-se feli
zes. Desgraçadamente, estamos na pior depressão econômica, agravada ainda pe
la péssima safra de café. Por essa razão, nossas esperanças não puderam tornar-
se realidade, e os senhores foram jogados num inferno de sofrimento. Se quise
rem que eu me mate, digo-lhes que não tenho medo da morte, mas, se me permiti
rem, gostaria de continuar vivo mais algum tempo para poder servir aos senho
res. Empenho a minha vida na promessa de servir aos senhores."19 

No fim, as 210 pessoas das 52 famílias da Fazenda Dumont retiraram-se em 
sua totalidade após 56 dias de permanência, retornando à Hospedaria de Imigrantes 
de São Paulo. Desde então o intérprete Kato abandonou sua função junto aos 
imigrantes e passou a viver sem profissão definida. Tendo voltado à estaca zero, 
as 52 famílias retornadas à Hospedaria teriam que, mediante intervenção da Se
cretaria do Trabalho do Estado, ser distribuídas para serem empregadas em di
versas outras localidades. 

Os 28 solteiros que integravam essas 52 famílias tornaram-se operários ferro
viários na região de Faxina, da linha São Paulo-Paraná, e partiram conduzidos 
pelo intérprete Shinkichi Arikawa, vindo de Macaé, no Estado do Rio, e que não 
foi passageiro do Kasato-Maru. As 15 famílias de Fukushima e Miyagi foram pa
ra a Fazenda Veado, a 40 km da Estação de Agudos, na linha Sorocabana, tendo 
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à frente Shizuka Meguro. As sete famílias de Kumamoto e as duas de Hiroshima 
seguiram, acompanhadas pelo secretário Rokuro Koyama, para a Fazenda São 
Joaquim, na Estação Tibiriçá, na linha Noroeste. 

Das restantes 28 famílias, umas celebraram contrato com a Fazenda Sobra
do, na Estação Treze de Maio, na linha Sorocabana, ou com a Fazenda Itatiba 
(de estação e linha desconhecidas, muito embora se possa deduzir pelo contrato 
que a estação tinha o mesmo nome), outras pemaneceram em São Paulo e 
empregaram-se em serviços domésticos ou passaram a trabalhar como carpintei
ros e pedreiros. Houve quem se transferisse para a Argentina. Em todo caso, os 
que nessa ocasião se espalharam pelas diversas localidades tornaram-se, apoiados 
por elementos vindos depois deles, os pioneiros das respectivas zonas em que se 
estabeleceram. 

FAZENDA CANAÃ 

Na Fazenda Canaã — Estação Canaã, na linha Mojiana — ingressaram em 
27 de junho o intérprete Akira Mine e as 152 pessoas (segundo outro relato, 155 
pessoas) das 24 famílias da província de Okinawa. 

Consta que então havia na fazenda 190 famílias de italianos, 84 de espanhóis, 
2 de austríacos e 6 de portugueses, além de 24 de brasileiros (Brasil imin gojûnen 
— Os 50 anos da imigração japonesa no Brasil, de Toraji Irie, p. 28). Isto quer 
dizer que as 24 famílias de japoneses ingressaram numa fazenda em que já viviam 
304 famílias de colonos. 

Aqui, a paga pela colheita de 1 saco de café de 50 litros era de 500 réis, mas, 
como na Dumont, os frutos eram poucos. Os imigrantes de Okinawa, que ingres
saram na lavoura sob contrato de um ano, suportaram bem tanto o calor quanto 
a comida pobre (A história dos 40 anos da imigração japonesa no Brasil); eles 
até chegaram a levar para a fazenda os salames recebidos na Hospedaria; de tal 
sorte que devem ter aceito a comida gordurosa. Acontece que, atormentados pela 
dívida dos preparativos de viagem assumida por ocasião da partida do Japão e 
a impaciência de remeter o mais depressa possível à família, no Japão, os 150 ie
nes recebidos individualmente, não puderam dedicar-se sossegadamente aos tra
balhos da lavoura. E era mais ou menos assim em todos os lugares. Para eles, 
quando da chegada do Kasato-Maru, gravou-se-lhes na retina "a cor do mar de 
Santos, que os fez lembrar-se com saudade da paisagem da terra dos seus pais" 
(História dos 40 anos), havendo quem fugisse, na suposição de que na cidade por
tuária haveria melhores salários que nas fazendas de café. Conta-se que, depois 
de chegar a São Paulo, muitos foram a pé até Santos por não terem quase ne
nhum dinheiro no bolso. 

Foi no dia 2 de outubro. Quando o representante Uetsuka, alertado pela no
tícia dada pelo intérprete Mine, depressa acorreu à fazenda 97 dias depois da en
trada dos imigrantes, já nessa altura 6 famílias (31 pessoas) haviam fugido. Soube-se 
que a fuga foi conseqüência da propaganda exagerada feita por funcionários da 
companhia de emigração. Naquela situação Uetsuka usou de todos os argumen-
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tos disponíveis para desencorajar as 18 famílias restantes da idéia de fuga. No 
entanto, consta que, muito compreensivelmente, não deixou de haver fugitivos. 

Quando começaram as fugas todas as fazendas puseram em funcionamento, 
de ordinário, severa vigilância noturna. Havia nelas um grupo de trabalhadores, 
chamados "capangas", convocados para a vigilância. Formavam assim corpos 
policiais extralegais, já que dentro das fazendas o controle estava inteiramente nas 
mãos dos proprietários. Além disso, nas disputas entre colonos e fazendeiros, o 
ponto de vista destes sempre lograva ser acolhido como o certo, a menos que aqueles 
estivessem escudados em razões muito fortes. Havia, é claro, a lei do patronato, 
mas o recurso a ela se mostrava difícil na ausência de algum intermediário, condi
ção que não estava ao alcance dos colonos japoneses. E quando ocorriam greves, 
que desafiavam o poder dos capangas, mobilizavam-se soldados da delegacia de 
polícia mais próxima, naturalmente por solicitação dos fazendeiros. 

A fuga noturna, entretanto, não era planejada isoladamente, havendo nor
malmente a colaboração dos vizinhos para facilitá-la, ainda que se tratasse de ape
nas uma a família fugitiva. Por vezes, ofereciam-se antecipadamente "banque
tes" de despedida, augurando o êxito da evasão. Os fugitivos assumiam a obriga
ção de, uma vez chegados ao local de destino, enviar aos que ficavam dados in
formativos sobre as condições ali reinantes. É por esse motivo que, mais tarde, 
constituiu um problema para os fazendeiros o fato por estes denunciado de que, 
"para se retirarem, coletivamente criam casos, ou fogem à noite, ou ainda o fa
zem iludidos pelas palavras dos outros, e o modo de execução das fugas se torna 
cada vez mais hábil e acintoso". 

Relatarei o seguinte episódio sobre fuga noturna, sem revelar o nome da fa
zenda onde ela ocorreu. 

Um vigia noturno, em ronda pelas casas dos imigrantes japoneses, notou que 
de um vão na parede de uma delas escapava a luz da lamparina, denunciando ha
ver claridade no seu interior. Tendo-se aproximado, perscrutou-o e descobriu ho
mens e mulheres entregues ao trabalho de fabricar bombas fumegantes. 

"Cruz credo! Serão estes os japoneses que saíram vitoriosos na guerra russo-
japonesa?" — assim pensando, e considerando que era melhor não se meter em 
encrencas, bateu em retirada furtivamente, simulando completa ignorância. 

Não se sabe até onde se pode crer na estória; em todo caso, seria dispensável 
observar que as "bombas" não eram nada mais nada menos que bolinhos de ar
roz, que seriam comidos durante a fuga. O que pode ser dito é que o sucedido 
é um exemplo da ajuda que todos davam. 

O fugitivo não precisa obrigatoriamente tomar o trem na estação que serve 
a fazenda. Pode embarcar na estação seguinte ou ainda na outra, mais adiante. 
Na caminhada, tem que dormir dentro da mata, no pasto ou no rancho existente 
no interior dos cafezais. Há relatos dando conta de alguns que, por haverem to
mado precauções exageradas, foram presos dentro do trem e recambiados pelos 
perseguidores. 

Houve também acontecimentos tragicômicos envolvendo a vigilância notur
na. Como os japoneses ainda não tinham o costume de usar o urinol dentro de 
casa, as próprias mulheres viam-se obrigadas, por vezes, a sair à noite. Como não 
havia, é claro, iluminação de rua, tudo se passava no escuro. Daí às vezes elas 
serem tomadas por mulheres suspeitas ou fugitivas. 
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Uma vez que muita gente cooperava, podia-se avisar que o vigilante já se afas
tara, ou que ainda permanecia nas imediações. O vigia noturno, que sempre por
tava uma carabina, metia um pouco de medo. Sucede, porém, que também ele 
era gente como qualquer um. Mesmo armado de carabina não podia saber, por 
sua vez, quando poderia ser emboscado. Tendo essa apreensão, portanto, não pro
curava aproximar-se demais do perigo. Naquela época ainda não existia o farolete. 

Volto ao relato sobre a Fazenda Canaã. As seis famílias fugitivas citadas an
teriormente hospedaram-se num hotel de sírios em Santos, e viram-se em apuros 
pela impossibilidade de pagamentos das diárias. O dono do hotel foi exigir da com
panhia de emigração o pagamento do débito, a qual o liqüidou mediante o de
sembolso de 1.5001000 réis; depois, fez com que os fugitivos se empregassem nas 
obras de construção do porto de Santos. Foi assim que eles se tornaram os pionei
ros dos imigrantes japoneses na cidade de Santos. 

FAZENDA FLORESTA 

Falarei agora de outra fazenda onde também entraram apenas imigrantes vin
dos da região de Okinawa: Fazenda Floresta, na Estação Itu, na linha Ituense (atual 
Sorocabana). 

Aqui ingressaram, juntamente com o intérprete Motonao Ohno, que se im
pôs — como já destaquei — com seu bigode perante os imigrantes, os 173 inte
grantes das 23 famílias (26, de acordo com a História dos 40 anos). Por exceção, 
o contrato era de seis meses. Consta que a safra era abundante e que os imigran
tes trabalharam com afinco. Entretanto, também eles tinham o mesmo desejo de 
remeter ainda naquele ano as dívidas de viagem deixadas no Japão, de modo que 
o ganho não podia ser considerado satisfatório; em tais circunstâncias, mesmo 
sob contrato de seis meses a impaciência tomava conta de todos. Depois de muita 
inquietação foram levados pelo sonho de ganho fácil e fugiram. 

Shinjiro Shiroma, representante dos imigrantes de Okinawa, e que ingressa
ra na fazenda em questão, teria tornado públicas, segundo a História dos 40 anos, 
as seguintes causas da fuga: 

"Para apressar o pagamento das dívidas de viagem, desejava-se mudar, de 
uma fazenda que não proporcionava ganhos, para outro emprego que os propi
ciasse. Como causa remota desse desejo creio que influiu a história que ouvimos, 
antes da partida de Naha, de um tal Miyazato da aldeia de Koroku, e que havia 
regressado dos Estados Unidos e do Canadá trazendo ganhos de 3.000 ienes: 

'No Canadá, não me fixei num lugar só; ao contrário, corri à procura de lo
calidades que proporcionavam lucros e, assim, em seis meses ganhei dinheiro. Uma 
vez no Brasil os senhores devem ficar alertas e dar ouvidos tão-somente aos co
mentários que fizerem sobre que tipos de serviços há, onde, e quanto se ganha.' 

"Tratava-se de um grupo que havia ouvido essa conversa. É por isso que, 
abandonando a fazenda que não permitia o ganho de dinheiro, depressa se foi 
para os lados de Santos..." 

Tal foi o relato. 
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Nessa Fazenda Floresta, também os remanescentes 52 imigrantes de Okina-
wa criaram problemas no dia 25 de janeiro do ano seguinte, tendo todos recebido 
ordem de retirada por haverem causado "desagrado ao fazendeiro". A contrarie-
dade ocorreu durante as conversações que desenvolvia o representante Uetsuka, 
que para ali acorrera a chamado da fazenda para pacificar os ânimos. Conta-se 
que, naquela ocasião, a fazenda apropriou-se de todo o milho e de todas as 700 
sacas de feijão que os 52 imigrantes haviam colhido nas plantações feitas no cafe-
zal, além do carvão que haviam produzido por empreitada.20 E esses eram os pro
dutos a que os imigrantes, que permaneceram no local até depois do término da 
colheita de café, haviam-se dedicado, jogando neles sua última esperança. Toda
via, se se tem presente que existe um documento que comprova ter havido quem 
suportasse os trabalhos locais durante dois anos, também será lícito supor que 
a fazenda não era de todo ruim. Só que, como o poder do fazendeiro era grande 
em Itu, terra que deu origem ao movimento republicano, pode-se imaginar que 
o tratamento dispensado aos colonos talvez fosse bem arbitrário. Itu ficou famo
sa como o local de assembléia dos representantes do Partido Republicano. 

Por outro lado, examinando-se a estrutura das famílias dos imigrantes de Oki-
nawa, constata-se que elas foram constituídas tendo em vista a saída do país em 
busca da fortuna, para isso procurando-se reduzir o número de mulheres e crian
ças que pudessem ser apenas fardos. Nas palavras do intérprete Noda (Imin Tchôssa 
Hôkokushô Dai Go — Relatório nº 5 da pesquisa feita sobre os imigrantes, apud 
História da expansão dos japoneses, p. 286): 

"Na verdade, eles haviam agregado um ou mais homens a uma família; para 
efeito apenas de aparência, compuseram famílias com a junção de estranhos, na 
maioria, pelo que diferiam completamente das verdadeiras famílias dos imigran
tes de outras proveniências, formadas pelo casal e seus pais, filhos e irmãos; por 
essa razão, de um lado foram objeto de forte desprezo por parte dos funcionários 
da fazenda e dos demais trabalhadores, os quais suspeitaram fossem os japoneses 
gente bárbara, de famílias estruturadas em torno de uma mulher e vários mari
dos; e, de outro lado, foi difícil encontrar harmonia entre eles próprios, tendo 
surgido atritos por questões de repouso noturno, comida e trabalho. Como resul
tado, em primeiro lugar os solteiros, que não passavam de agregados de uma fa
mília, depressa passaram a fugir da fazenda, a fim de se dedicar a diversas ativi
dades na cidade de São Paulo1 e no porto de Santos. Aliás, alguns deles obtiveram 
grandes ganhos por terem abandonado os trabalhos no cafezal. Então, diante de 
notícias tentadoras, o trabalhador, que já tivera de pagar ao fazendeiro a multa 
correspondente aos fugitivos, punha-se a calcular isto e aquilo e chegava à con
clusão de que seria mais vantajoso deixar a fazenda; assim, não poucos casais ver
dadeiros praticaram também a fuga, de tal sorte que, oito meses depois do ingres
so, quando da minha visita em fins de setembro de 1909, os 119 imigrantes haviam-
se reduzido a 23." 

Naturalmente, o que aqui se questiona é a "estruturação de falsas famílias" 
e a existência real de numerosos jovens solteiros do sexo masculino. 

Quanto ao número de famílias assim estruturadas, a região de Okinawa vi
nha em primeiro lugar, seguida de Kagoshima, o que explica como nessas regiões 
havia gente necessitada de sair do país em busca de trabalho. É claro que faço 
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este juízo em relação aos primeiros imigrantes do Kasato-Maru, pelo que peço 
que compreendam não haver eu tomado o Japão como um todo para estabelecer 
comparações. 

Em termos numéricos, Okinawa contava 47 famílias e Kagoshima 46. Com 
relação àquelas, no número total de 325 pessoas havia 48 mulheres dadas como 
casadas, às quais se adicionavam 3 solteiras, contra 226 moços solteiros. Além 
disso, a maioria absoluta destes tinha em média 20 anos, idade em que os homens 
mais podem trabalhar. Já as famílias de Kagoshima não apresentavam estrutura
ções tão visíveis; mesmo assim, o número total de mulheres era de 49, havendo 
3 solteiras, portanto uma a mais em relação a Okinawa. Contrapunha-se ao nú
mero de mulheres o total de 123 homens, inclusive 74 moços solteiros. 

Já que estou falando sobre o assunto, seja-me permitido referir-me à totali
dade dos 781 membros das 165 famílias que compuseram os primeiros imigran
tes. Dentre aqueles, o número de homens era de 593, e o das mulheres casadas 
188. Isso quer dizer que havia 405 moços solteiros. Em tais condições, é fácil adi
vinhar que iriam surgir dificuldades quanto ao casamento desses jovens, uma vez 
desfeitos os sonhos de riqueza em país estrangeiro. 

Como quer que seja, pode-se dizer que a consolidação da expansão dos imi
grantes japoneses no Brasil deveu-se ao fato de, no centro das famílias ditas com
postas, haver elementos em sua maioria casados, e, além disso, jovens na idade 
de 20 anos. 

FAZENDA SÃO MARTINHO 

No dia 3 de setembro, 21 quando parte dos imigrantes saiu da Fazenda Du-
mont rumo à linha Noroeste, por telegrama dirigido ao chefe da Hospedaria pelo 
administrador-geral da Fazenda São Martinho, foi noticiado que os colonos de 
Kagoshima nesta ingressados haviam-se amotinado. Ainda no dia 4 telegrama ur
gente foi enviado pelo Secretário da Agricultura do Estado à Legação Japonesa 
no Rio. Dizia ele: "Eclodiu uma greve na Fazenda São Martinho. Situação explo
siva, talvez haja necessidade de envio de reforço policial."22 

Diante disso, o intérprete Miura, Ryo Mizuno e Shuhei Uetsuka decidiram 
partir imediatamente para São Martinho. Da Hospedaria de Imigrantes foi o di
retor Fraga. 

Na Fazenda São Martinho, o intérprete Teijiro Suzuki havia chegado com 
atraso de vários dias com relação aos imigrantes, atendendo a pedido do administrador-
geral, feito para poupar a Umpei Hirano tarefas de duas fazendas. Encontravam-
se lá as 101 pessoas componentes das 27 famílias de Kagoshima. 

Quando, em 2 de setembro, os imigrantes da São Martinho cruzaram os bra
ços, já havia decorrido dois meses desde o seu ingresso; eles ainda não tinham 
visto os seus salários. Com toda certeza esta deve ter sido a causa da inquietação. 
Além disso, pensando nas dívidas deixadas no Japão, deverão ter querido ver a 
cor do dinheiro. 

A exigência deles consistiu em: 
1. receber o pagamento mensal de salários (o pagamento era trimestral; tal 

condição se achava estipulada no contrato assinado por ocasião da "entrada", 
e o intérprete Hirano deve ter explicado a cláusula); 
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2. receber, cada família, um adiantamento de 500 mil-réis (na época corres
pondiam a 300 ienes, ou mais). 

Além disso, havia a exigência de aumento para 5 mil-réis da paga pelos servi
ços de carpintaria, assim como outros problemas envolvendo os vales, mas as prin
cipais reivindicações eram aquelas duas. 

Os imigrantes haviam deixado de trabalhar para discutir a formulação das 
reivindicações. Compreensivelmente, elas nem sequer foram levadas em conside
ração pela fazenda. A única resposta dada pelo administrador-geral, e que ficou 
documentada, foi a seguinte: "Não é possível mudar o regime de pagamentos tri
mestrais para passarmos a fazê-lo mensalmente.24 Por outro lado, aprontando-
se as contas até o fim de agosto, poderemos mostrá-las se quiserem saber o valor 
do saldo. Além do oferecimento de alimentos, podemos fazer adiantamentos de 
20 a 30 mil-réis para cada família. Repelimos todas as demais reivindicações."25 

Segundo a História dos 40 anos, a explicação dada pelo intérprete Teijiro Su-
suki sobre a recusa da fazenda foi a de que: 

"A Fazenda São Martinho era uma empresa agrícola sob a forma de socie
dade anônima, pelo que não podia dispor de recursos a qualquer momento e ao 
talante de qualquer um. Para aprovar a despesa necessária, fazia-se mister a reali
zação de reunião da diretoria. Não se admitia que esta se realizasse por causa de 
colonos japoneses, que constituíam a minoria. Havia 500 famílias de italianos, 
espanhóis, alemães, chineses, contra 25 das 27 japonesas que suspenderam os tra
balhos." 

"Fora de cogitação uma reivindicação como a do adiantamento de 500 mil-
réis para cada família. Se fosse perguntado: 'Muito bem, quem garantirá e assu
mirá a responsabilidade pela amortização?' — ficar-se-ia sem resposta. Salta aos 
olhos a impraticabilidade da exigência." 

O que caracterizou a situação vivida na Fazenda São Martinho não consistiu 
em saber se o ganho não dava nem para a comida, segundo o intérprete Susuki: 

"Atendendo a minhas súplicas, o administrador Bacellar separou os japone
ses [dos demais colonos] para fazê-los trabalhar num trecho de maior safra. Gra
ças a isso, todas as famílias tinham um saldo a seu crédito ainda depois de pagos 
os alimentos. O diabo é que não estavam contentes com isso — que fazer? Na 
ânsia de receber esse saldo eles passaram a exigir que, em vez de pagamento a 
cada 3 meses, estes passassem a ser feitos mensalmente. Mais ainda: paralisaram 
coletivamente os trabalhos a pretexto absurdo de quererem o adiantamento de 500 
mil-réis por família para pagar as dívidas que contraíram no Japão."26 

Sucede que um outro motivo levou a fazenda a pensar que aquela paralisa
ção dos trabalhos poderia degenerar numa revolta. 

Dois ou três moços conferenciaram com o administrador-geral valendo-se do 
seu português estropiado; este não chegou a entender patavina do que eles diziam, 
mas, à consideração de que mais tarde tudo lhe seria explicado pelo intérprete, 
limitou-se a dizer "sim, sim" ("shim, shim", segundo a História dos 40 anos); 
quando, mais tarde, o intérprete lhes expôs o ocorrido, ditos moços, que haviam 
entendido que as reivindicações tinham sido aceitas, revoltaram-se dizendo que 
o intérprete desfizera o trato "mediante artifício". Conta-se que, indagado pos
teriormente pelo mesmo intérprete a respeito daqueles "shim, shim", o adminis-
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trador teria rido e alegado: "Como poderia fazer isso (acatar as exigências)?" To
davia, os imigrantes persistiram firmes na posição tomada para as suas 
reivindicações. 

Entrementes, começou a espalhar-se um boato. 
Tratava-se de comentários sem pé nem cabeça, como o de que as vidas do 

administrador e do intérprete corriam perigo, ou de que os japoneses haviam com
prado uma grande partida de pregos na venda para fabricar bombas. É que, se
gundo a opinião dos brasileiros, era impossível avaliar do que era capaz aquela 
gente de pequena estatura que havia ganho a guerra russo-japonesa. Com certe
za, o próprio administrador-geral deverá ter acreditado nos boatos. E a conse
qüência foram os telegramas enviados ao secretário estadual de Justiça, ao dire
tor da Hospedaria de Imigrantes e à Legação Japonesa. 

Foi de expulsão total a medida decidida pela fazenda em relação aos traba
lhadores, determinados desde o início a trabalhar mas que temporariamente ha
viam paralisado a execução de suas tarefas. 

A despeito de tudo, e como resultado das gestões desenvolvidas logo após 
a chegada por Miura, Mizuno e Uetsuka, ficou decidida a expulsão dos líderes 
e de mais alguns, no total de sete famílias. No começo, o intérprete Suzuki achara 
suficiente a expulsão de apenas duas pessoas, os comprovados incitadores, mas, 
segundo diz, achou de melhor alvitre concordar com a saída de sete famílias do 
que aceitar o desligamento de todos os imigrantes, medida defendida pelo 
administrador. 

Entretanto, como os imigrantes não haviam começado a reclamar por des
contentamento com a Fazenda São Martinho — caso oposto àquele ocorrido na 
Fazenda Dumont — quando finalmente foi expedida a ordem de expulsão, 
puseram-se a bater o pé no chão alegando: "Nós não vemos razão para sermos 
expulsos da fazenda; não fizemos greve, apenas paralisamos o trabalho para con-
ferenciarmos; de jeito nenhum nos retiraremos." Além disso, passaram a atacar 
a companhia de emigração, dizendo: "Tudo isto está acontecendo por culpa da 
companhia de emigração, que, à custa de mentiras deslavadas, nos trouxe para 
um lugar destes." E mais, puseram-se a atacar o representante Uetsuka, aos in
sultos: "Seu desgraçado, você é da mesma laia que eles!" Surgiu até quem exigis
se: "Tragam aqui o Mizuno. E que ele peça desculpas, abaixando a careca até 
o chão!"27 Enfim, alegavam que a responsabilidade cabia à companhia de 
emigração. 

Mas, do lado da fazenda não queriam rever a decisão de expulsar as sete fa
mílias, ameaçando, caso não saíssem por bem, recorrer a força policial para efeti
var a medida. E, realmente, cinco soldados da Força Pública já se encontravam 
na fazenda, vindos de Ribeirão Preto, além de se encontrarem de prontidão nu
merosos capangas. Assim é que, finalmente, na noite do terceiro dia de paralisa
ção, ficou decidido que o administrador-geral, Miura, Uetsuka, Mizuno e Suzu
ki, tendo atrás de si os soldados e capangas, iriam à casa onde se achavam reuni
dos os imigrantes. Então, aqueles que sustentavam que jamais se retirariam, 
sentindo-se colocados diante das forças de execução da medida, e sem poder ar
gumentar o que quer que fosse, tiveram que engolir a ordem de expulsão. Com 
isso, houve quem seguisse o exemplo de amigos, e o caso teve o seu desfecho com 
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a retirada, no dia seguinte, da Fazenda São Martinho, do total de doze famílias, 
em número de pessoas, 42 ou 43.28 Conta-se que alguns deles se dirigiram para 
São Paulo, outros para a Argentina. 

O intérprete Suzuki deixou escrito posteriormente: "A paralisação geral dos 
trabalhos havida na Fazenda São Martinho semelhou-se a uma encenação circen
se, feita sobre a ignorância e o mal-entendido."29 

Segundo penso, ao dizer ignorância ele se referia ao fato de os imigrantes, 
pelo desconhecimento da situação da fazenda e das próprias condições em que 
se encontravam, haverem feito exigências descabidas; e ao falar em mal-entendido 
referia-se aos boatos a respeito dos japoneses espalhados pelos brasileiros. 

Após seis meses de trabalho na fazenda em questão o intérprete Suzuki retor
nou a São Paulo. Segundo seu parecer, não se devia deixar de dar importância 
à existência de grandes fazendas, como a São Martinho e a Guatapará, onde, con
forme a seleção que fosse feita, os imigrantes, mesmo havendo distúrbios, tinham 

   grandes possibilidades de êxito; além disso, nelas os fazendeiros e administrado
res dispensaram especial atenção e boa vontade, e os cafeeiros estavam numa ida
de muito produtiva. 

A propósito, e isso ficou registrado no Kasato-Maru (p. 126), houve quem, 
dentre os primeiros imigrantes ingressados na Fazenda São Martinho, após dez 
anos de trabalho comprasse terra em Promissão para tornar-se independente. As
sim, não é lícito supor que a São Martinho fosse uma fazenda onde não existisse 
nenhuma esperança para os lavradores. 

FAZENDA GUATAPARÁ 

Nesta fazenda ingressaram, conduzidos pelo intérprete Umpei Hirano, 67 in
tegrantes das 18 famílias de Kagoshima, 12 das 2 famílias de Kochi, e 9 das 3 fa
mílias de Niigata, num total de 88 membros e 23 famílias. Tratava-se de uma grande 
fazenda, cuja propriedade tinha a área de 9.000 alqueires e 2.100.000 cafeeiros, 
contando com numerosos colonos estrangeiros. 

Mal esfriou a contenda surgida na Fazenda São Martinho no início de setem
bro, outra irrompeu em Guatapará,30 como que numa reação em cadeia. 

Conta-se que a história da expulsão dos líderes grevistas da Fazenda São Mar
tinho repercutiu como um belo feito, de gente que havia obtido a liberdade em 
pouco tempo, o que motivou o surgimento de dois ou três arquitetos de novas 
fugas. Antes, porém, de qualquer iniciativa concreta por parte deles, o intérprete 
Hirano os expulsou de imediato, sem qualquer aviso. Comentou-se que, dentre 
os expulsos, alguns foram para a Argentina. Ainda assim, não se pode dizer que 
não se verificaram mais fugas. De acordo com levantamento feito na segunda quin
zena de setembro do ano seguinte, constatou-se que havia 34 remanescentes. Co
mo, porém, o contrato chegava ao seu fim nessa época do ano, talvez seja mais 
acertado admitir que os imigrantes suportaram bem, e muito bem, a situação. 

Seja-me permitida aqui uma referência ao contrato. Se se considerar, de acordo 
com a praxe, que o ano agrícola vai do início de outubro até o fim de setembro 
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do ano seguinte, então os três meses da época de colheira daquele ano ficariam 
desprezados. Se, porém, considerarmos que o contrato é de somente "1 ano", 
então o seu término se daria no fim de junho do ano seguinte. Sucede que junho 
é o mês mais apertado da época de colheita e, assim, acho que provavelmente nin
guém deverá ter estabelecido esse mês como o do término do contrato. Como quer 
que fosse, podendo criar atritos essa questão de saber se era ou não 1 ano agríco
la, a praxe era estabelecer-se nos contratos, expressamente, que a duração corres
pondia a 1 ano agrícola. 

Ora, muito bem. Hirano, que havia expulso os planejadores da fuga, não per
maneceu de braços cruzados. Embora fosse um intérprete, não serviu apenas de 
intermediário entre a fazenda e os imigrantes, pondo-se em ação com o objetivo 
de melhorar a situação destes. A mais significativa de suas interferências foi a ajuda 
que deu aos colonos ao abolir as compras a preços extorsivos feitas no armazém. 

"Os imigrantes tinham o costume de efetuar as compras no armazém anexo 
à fazenda, utilizando vales emitidos por esta; acontece que eram de espantar os 
preços cobrados, e se os imigrantes tentassem a compra em Guatapará ou outro 
local, viam recusados os papéis. Quanto mais longe se situavam esses locais, mais 
se viam obrigados a fazer as compras no armazém da fazenda. Descontente com 
o fato da obtenção de lucros abusivos pelo armazém, Hirano conseguiu fazer um 
acordo com o administrador e aboliu os males causados pelos "assaltos" cometi
dos durante décadas, voltando os pagamentos aos imigrantes a ser feitos em di
nheiro. Em seguida, como representante destes, se dirigiu ao mercado de Guata
pará e outras localidades, fez vultosas compras de artigos de primeira necessidade 
e os embarcou no vagão que servia a fazenda. Tais artigos, trazidos à fazenda 
e distribuídos aos imigrantes, tinham custado, ao que se verificou depois, a meta
de do que era cobrado no armazém da fazenda."31 

Desta forma, ele foi valioso no combate aos "assaltos" praticados pelo ar
mazém. Registra a História da expansão: 

"Em outras fazendas, que não puderam contar com um Umpei Hirano, de
verá ter sido astronômico o dinheiro extorquido aos imigrantes mediante estes tru
ques usados pelos armazéns." 

Conta o Kasato-Maru, editado em comemoração ao Cinqüentenário da Imi
gração Japonesa, que, dos sobreviventes dessa época, houve quem permanecesse 
cinco, sete anos trabalhando na Fazenda Guatapará. Isto nos permite avaliar a 
grandeza do feito de Umpei Hirano. 

FAZENDA SOBRADO 

Por último, registrarei o que consegui saber a respeito da Fazenda Sobrado, 
na Estação Treze de Maio, na linha Sorocabana, a qual muitas vezes é omitida 
nos relatos acerca dos primeiros imigrantes.32 

Conta-se que, nos primeiros tempos da "entrada", em que as fugas eram "mo
da", várias famílias se retiraram da Fazenda Sobrado,33 não se podendo dizer que 
nela tudo tenha corrido bem. Por outro lado, muito embora se houvesse consta-
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tado a permanência de 52 pessoas quando da visita feita pelo intérprete Noda, 
na segunda quinzena de setembro do ano seguinte, a verdade é que nesse número 
se incluíam muitos elementos vindos da Fazenda Dumont, e, assim, é presumível 
que tenha ocorrido um desfalque bastante grande. 

Segundo um sobrevivente por ocasião do Cinqüentenário da Imigração, o qual 
havia chegado ao Brasil com 15 anos de idade, na Fazenda Sobrado tinha-se a 
obrigação de trabalhar durante dois anos; com 16 anos, não suportando o rigor 
do trabalho, planejou e executou a fuga com outro menino, viajando de trem até 
São Paulo, sem pagar. 

Contaram-me que a fama da fazenda não era má, pois mesmo posteriormen
te houve quem nela ingressasse espontaneamente, ou quem, vindo por "transfe
rência" da Fazenda Dumont, ali trabalhasse por um período de 12 anos 
(Kasato-Maru). 

O que se pode pensar é que, tendo sido em geral de má safra o ano da entra
da dos primeiros imigrantes, excepcionalmente deixaram os colonos de fixar-se 
duradouramente. 

Nela ocorreu um fato absolutamente diferente. Tendo em vista não haver ne
cessidade de intérprete para os 49 imigrantes das 15 famílias, Takashi Nihei foi 
dispensado do serviço logo após a "entrada". Se, de um lado, quase inexistiram 
agitações entre os colonos, de outro determinou-se que o intérprete era 
desnecessário. 

Desta forma, dou por concluído o breve registro do comportamento dos imi
grantes japoneses nas seis fazendas em que entraram inicialmente. Resta saber o 
que sucedeu aos que se "transferiram" da Fazenda Dumont para outras. Já me 
referi à Fazenda Sobrado. As demais foram a Fazenda Veado, distante 40 km da 
estação de Agudos, na linha Sorocabana, e a Fazenda São Joaquim, da Estação 
Tibiriçá, na linha Noroeste. Falarei mais tarde dos que rumaram para São Paulo 
ou que se tornaram operários nas estradas de ferro. 

Consta que em São Joaquim permaneciam 23 pessoas por ocasião da vistoria 
do funcionário-intérprete Noda, feita em meados de setembro do ano seguinte, 
1909. Na Veado havia 23 pessoas componentes de 12 famílias. Examinados os seus 
ganhos por informação do administrador desta fazenda, constatou-se que o mais 
elevado era de 440 mil-réis anuais, obtidos por um casal e um irmão mais novo, 
portanto três elementos dedicados ao trabalho, enquanto o mais baixo era de 10 
mil-réis, obtidos por um casal (já desfalcada a família de outros membros). O ga
nho máximo de 440 mil-réis, que correspondia a cerca de 270 ienes, não dava nem 
para pagar a passagem de retorno ao Japão. Os 10 mil-réis ganhos por um casal 
significavam prejuízo, razão por que Noda registrou que se sentiu constrangido 
em persuadi-lo a enfrentar mais um ano de labuta. 

A História da expansão dos japoneses no Brasil (1º volume) registra que ha
via 28 pessoas em Campos Neto, mas silencia sobre a Fazenda Sobrados e a Fa
zenda Itatiba. 

Servindo-me novamente dos números da História da expansão, os que rein-
gressaram em fazendas de café foram as 32 pessoas da Fazenda Veado, as 28 da 
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Campos Neto e as 20 da São Joaquim, num total de 80. O funcionário-intérprete 
Amari, que vistoriou todas as fazendas de 15 de dezembro de 1908 a 7 de janeiro 
do ano seguinte, constatou a existência do número acima de imigrantes. 
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6 — A experiência dos primeiros imigrantes: 
sobre as razões do chamado fracasso 

O relato a respeito dos primeiros imigrantes do Kasato-Maru é geralmente 
considerado a história do fracasso da imigração japonesa, nas fazendas de café. 
Segundo pesquisa de então, feita pelo funcionário-intérprete Amari, do total de 
772 japoneses "distribuídos a fazendas", 430 haviam-se retirado depois de seis 
meses, ou 360, excetuado o caso especial da Fazenda Dumont. 

Já pela pesquisa feita treze meses após o "ingresso nas fazendas", apenas 
191 haviam ficado nas fazendas, mesmo computados os que "se haviam transfe
rido" da Fazenda Dumont para outras. Analisando-se isto fazenda por fazenda, 
restavam 23 em Canaã, 27 em São Martinho, 34 em Guatapará, 52 em Sobrado, 
inclusive os transferidos da Dumont, 32 na Fazenda Veado, transferidos da Du
mont, e 23 de São Joaquim. 

Provavelmente, a pesquisa feita no 13º mês da "distribuição às fazendas" 
mostra, segundo penso, o número dos que haviam cumprido o contrato de "1 
ano agrícola". Digo isto porque a segunda quinzena de setembro, quando foi rea
lizada a pesquisa, corresponde justamente ao término de um ano agrícola e início 
de outro. 

Lamento não ter tido tempo para fazer um estudo comparativo com a imi
gração européia; mas o que posso afirmar é que, em geral, nenhum imigrante, 
não importa qual tenha sido sua procedência, jamais colheu bons resultados des
de o início. 

Sem falar dos sofrimentos dos primeiros imigrantes alemães que chegaram 
ao porto do Rio de Janeiro, por volta de 1824, também os imigrantes da mesma 
nacionalidade que entraram em 1850 nas fazendas de café do Estado de São Pau
lo fizeram muita agitação por causa de descontentamentos gerados pelo tratamento 
que receberam, razão pela qual o governo alemão chegou até a proibir o envio 
de imigrantes às fazendas de café desse estado. Se se alegar que a época era outra, 
vejam-se os imigrantes eslavos entrados no país após a segunda guerra mundial: 
eles pareciam tão revoltados que surpreenderam os próprios imigrantes japone
ses, incapazes de compreender o seu comportamento. Eles se evadiram das fazen
das e colônias e, após vadiarem, chegaram a pedir esmolas pelas ruas. Na página 
55 de Os pioneiros da imigração o mesmo fato por mim observado se acha regis
trado como ocorrência de mais de 10 anos antes. 

Do lado brasileiro, tais imigrantes não se ajustavam aos propósitos do gover
no e dos fazendeiros, enquanto, do ponto de vista da política de imigração, repre
sentavam a expressão do fracasso. Se, nesse sentido, analisarmos a primeira imi-
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gração japonesa no Havaí (1885), veremos que também ali houve muitas agita
ções. Dessa perspectiva, tenho para mim que, quanto mais diferentes os climas, 
os costumes, as línguas e as condições sociais, mais se apresentava insatisfatória 
e marcada pela inquietação a vida dos imigrantes trabalhadores em terra 
estrangeira. 

Veja-se o caso dos nossos primeiros imigrantes, em que os próprios intérpre
tes que os acompanharam no "ingresso nas fazendas" não passavam de uns neó-
fitos que não entendiam nada do ofício a eles confiado. Não obstante, a meu ver, 
o fato de após treze meses ainda terem permanecido 191 pessoas nas fazendas dos 
contratos originários indica que a primeira imigração não fracassou tanto quanto 
julgaram, na época, a Legação do Japão, a companhia de emigração e os que de
puseram para a história da imigração. 

Contudo, não tendo as fazendas de café logrado ganhar a fama entre os ja
poneses, e isso até o fim, de "as melhores terras para se ganhar dinheiro fora do 
seu país", nesse sentido pode-se afirmar que a imigração foi um fracasso; mas, 
se se considerar que os japoneses do Estado de São Paulo puderam paulatina
mente melhorar de vida a partir das fazendas de café, não terá sido nada desespe-
rador o índice de fixação dos primeiros imigrantes. Foi através da dura experiên
cia que se conheceu melhor a realidade das fazendas de café e se resolveram aos 
poucos os problemas das famílias "compostas". 

Compreensivelmente, os primeiros imigrantes japoneses não corresponderam 
às expectativas dos fazendeiros. Não se poderia compará-los com os imigrantes 
italianos, entrados numa época de economia favorável e donos de grande expe
riência. Ainda assim, houve elogios: "Quem era realmente lavrador trabalhou 
muito."1 

Quero discutir aqui as razões do "fracasso", esclarecendo a característica dos 
primeiros imigrantes, a realidade das fazendas e os embaraços de quem pela pri
meira vez procurou adotar o modo de vida de um país estrangeiro. Lamento ape
nas que os relatos deixados sobre a vida dos primeiros imigrantes nas fazendas 
centralizem sua atenção quase que exclusivamente nos aspectos econômicos, rele
gando a segundo plano aqueles relativos aos acontecimentos do dia-a-dia. 

Como razões do "fracasso" dos primeiros imigrantes apontam-se o fato de 
ter havido poucos lavradores verdadeiros (Relatório do funcionário-intérprete Ama-
ri), o de não ter sido boa a composição das famílias, e o de ter sido maior o ganho 
dos retirantes do que o dos trabalhadores da lavoura (Relatório do funcionário-
intérprete Noda). "Em verdade, o ganho dos trabalhadores na lavoura não só era 
inferior ao obtido pelos retirantes, senão que, na realidade, nem dava para a sua 
subsistência" (História da expansão, 1º vol., p. 287). 

Outrossim, a História da expansão diz, sobre a realidade da fazenda e a ati
tude dos fazendeiros, que a razão da debandada dos primeiros imigrantes se en
contra na pobreza que marcou as suas vidas, e explica que essa pobreza era devi
da ao velho sistema de extorsão praticado nas fazendas (armazéns), tanto quanto 
ao regime de baixa remuneração que os obrigava a buscar a sobrevivência nas cul
turas intercalares; mais ainda, indica os pontos negativos que pesaram desfavora-
velmente para os "imigrantes em busca de fortuna no exterior": os diferentes mo
dos de viver a obrigar famílias inteiras a saírem para o trabalho, sem permitir que 
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se deixassem as mulheres e os filhos em casa, e, portanto, sem dar condições se
quer de se proverem de alimentação criando galinhas. 

Quanto à atitude do fazendeiro, cita o exemplo do que ocorreu com os imi
grantes da segunda leva, entrados na Fazenda Jatai. Ainda admitindo exceções, 
é preciso convir em que, nas grandes fazendas, apenas vinte anos decorridos da 
abolição da escravatura, não havia em geral tanta compreensão com relação aos 
trabalhadores. Além disso, levando-se em conta a organização da fazenda, basea
da na monocultura praticada desde os tempos da escravidão, os trabalhadores fi
cavam sem o que comer quando da quebra de safra. 

Segundo o que escreveu Rokuro Koyama sobre as razões da discórdia na Fa
zenda Dumont, em sua História dos 40 anos, paralelamente aos problemas de ga
nho contam-se outras inquietações respeitantes à vida que se levava: 

1. Foi pouca a frutificação do café. Porque não se estava acostumado ao la
bor da colheita, o ganho não chegava nem a 1/4 do previsto, donde a inquietação 
quanto à subsistência. Dia a dia aumentavam as dívidas, e além disso sofria-se 
com o pensamento de que, do jeito que iam as coisas, não seria possível pagar 
nem os elevados juros dos empréstimos feitos no Japão. 

2. Em virtude do cansaço e do desconhecimento da culinária brasileira, 
padecia-se de anemia; pela falta de adaptação ao clima, sucediam-se pequenas en
fermidades; e a ansiedade do chefe de família levava os familiares ao esgotamen
to nervoso. De manhã e no almoço cozinhava-se o arroz brasileiro à moda japo
nesa, comendo-se o oechazuke (arroz com água quente) acompanhado de um pe
daço de bacalhau assado. No jantar, uma subalimentação consistente de uma so
pa salgada com bolinhos de farinha, a que se adicionava uma colher de banha. 
Carência de verduras e legumes. Carência de carne. No trabalho de colheita de 
café sob o sol abrasador e suando-se por todos os poros, o corpo só podia 
debilitar-se. 

3. Além de não se estar habituado ao ambiente daquela vida, não se entendia 
a língua, e os próprios intérpretes eram uns imprestáveis que mal conseguiam 
expressar-se em português. 

Não creio que esses problemas tivessem sido peculiares à Fazenda Dumont, 
onde se verificou a retirada total dos imigrantes. 

É preciso levar em conta que eles tiveram por antecessores os imigrantes no 
Havaí, que iam ao exterior em busca da fortuna, e, como diz o Relatório Amari, 
não provinham todos diretamente do meio rural; mas é lícito apontar como uma 
das causas da debandada, aqui, o terem vindo em famílias disfarçadamente 
constituídas. 

Além disso, exerceu grande influência o fato de aquele haver sido um ano 
de péssima safra, em que o ganho se mostrou irrisório demais para os dekassegi 
imin, imigrantes em busca de fortuna no exterior, com a obrigação de fazerem 
remessas para o Japão. Mais ainda, se se levar em conta que, pela própria estru
tura da fazenda, não se podia sobreviver sem que, além do salário, se produzisse 
alimento para a família através de plantações intercaladas nos cafezais ou em ou
tros locais, é fácil perceber que a vida nas fazendas se mostrou intolerável para 
os "imigrantes em busca de fortuna no exterior", vindos só com o fito de perce
ber salários. O que lhes passava na cabeça era: "Como posso agüentar na fazen-
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da com semelhante ganho, depois de gastar um dinheirão para vir para um fim 
de mundo como o Brasil?" Acharam que vieram tapeados pela propaganda da 
companhia de emigração.2 

E não foi só. Um dos motivos que concorreram para agravar a impaciência 
era a vida num meio completamente novo, a qual aumentava o desgaste físico, 
tornando os imigrantes uma espécie de desequilibrados — tal como o aponta a 
História dos 40 anos. Além do problema da alimentação, precisavam acordar às 
4 da madrugada e no local de trabalho eram, do nascer ao pôr-do-sol, obrigados 
a trabalhar vigiados pelo fiscal como condenados. Muito teriam desejado queixar-
se, mas não conseguiam expressar-se em português, nem os intérpretes estavam 
aptos a socorrê-los; à guisa de derradeiro recurso, tinham que apelar para a em
presa de emigração ou para a legação japonesa; é natural que tudo isso levava 
a agravar, além do desgaste físico, a ansiedade e a insatisfação espiritual. 

Resumirei as causas acima, do ponto de vista dos imigrantes e do ponto de 
vista da empresa de emigração. 

A) As causas do fracasso vistas pelo prisma dos imigrantes. 
1. O terem vindo com o objetivo de rapidamente fazer fortuna. Para tanto, 

sacrificaram-se demasiadamente com empréstimos a juros elevados para a despe
sa com a passagem. E não se pôde economizar na fazenda de café desde o primei
ro dia de trabalho. 

2. O fato de ter sido feito sem muito cuidado o arranjo da família. Esta é 
também uma característica dos imigrantes "saídos em busca da fortuna" com o 
fito único de receber salários. Gente das mais diferentes ambições juntou-se em 
uma aparente família, procurando cada um suportar tudo até a chegada à terra 
de destino. Sucede que, postos a enfrentar a realidade da fazenda, muitos dos seus 
componentes tomaram desordenadamente as mais diferentes direções. É que se 
tratava de um conjunto familiar sem alguém responsável. Muitos evadiram-se à 
noite. 

3. O fato de haver famílias de elementos não lavradores, ou que não tinham 
aptidões para a agricultura. Tal gente não conseguiu suportar o trabalho no Bra
sil, principalmente sob os olhos do fiscal e em regime de escravidão. 

B) As causas do fracasso vistas pelo prisma da empresa. 
1. O desconhecimento quase total da situação interna das fazendas de café: 

sua estrutura, regime, condições de vida dos trabalhadores, etc.3 O pior é que, 
ignorando que não se ganha dinheiro no primeiro ano, e na simples ilusão de que 
o Brasil é uma "terra que acolhe trabalhadores", procedeu ao envio impensado 
de famílias formadas artificialmente. 

2. Como se tratava da primeira convocação de famílias de imigrantes, houve 
demora na junção de número necessário de pessoas, com o que os imigrantes fo
ram enviados às fazendas já na metade da época da colheita do café. As fazendas 
iniciam a colheita pelos talhões de maior frutificação do café, e passada a metade 
da época da colheita os grãos secam e enegrecem, diminuindo ademais sua quan
tidade. Com essa diminuição, não tinha o colono como subsistir sem a mesada 
(a paga mensal pelo trato dos cafeeiros). 

3. O fato de a convocação ter sido feita por gente que não conhecia o Bra
sil, através de grandiloqüentes propagandas em diversas localidades. Este fato 
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Cartaz de propaganda convidando os japoneses 
a emigrarem para a América do Sul (1925). 

chegou a constituir-se numa das causas determinantes da desilusão sentida pelos 
imigrantes. 

4. Pouca compreensão a respeito do que é um imigrante. O imigrante, ou 
a atividade de imigração, pressupõe o surgimento de dificuldades. Ainda que se 
informe da melhor maneira sobre a realidade do Brasil, nos primeiros dois ou três 
anos não se pode nem pensar em ganhar dinheiro. A imigração implica sacrifício, 
e grande, até mesmo para se acostumar com a vida que se leva nesta terra. Por 
esse motivo, se, como se pensava na empresa de emigração, era preciso enviar 
ao exterior o excedente da população nacional, objetivando com isso uma medida 
para enfrentar o problema populacional ou para a obtenção de remessas de divi
sas estrangeiras, então teria sido imperativo, após maior estudo sobre a realidade 
do local de destino dos emigrantes, antecipar diversas providências. Este ponto 
mereceu, posteriormente, uma boa compreensão. Por outro lado, já que o imi
grante servia como suprimento de mão-de-obra para o país que o recebia, as fa
zendas deveriam ter feito preparativos no mínimo iguais àqueles efetivados quan
do do recebimento de imigrantes europeus. Não chegaram, porém, a preocupar-
se em especial quanto ao que devia ser feito com relação aos imigrantes japone
ses, cujo modo de vida era completamente diferente. A esse respeito, a empresa 
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de emigração não tinha nenhuma experiência. Isto também foi percebido poste
riormente, passando-se a tomar medidas preparatórias. 

C) As medidas estudadas posteriormente 
Merecem atenção as seguintes proposições, nascidas da experiência da vida 

dos imigrantes, apresentadas e impostas pelo Ministério das Relações Exteriores 
do Japão para que a empresa de emigração possa recrutar candidatos à emigra
ção; na realidade, porém, como os imigrantes bem o sabem por experiência pró
pria, elas não foram totalmente postas em prática (História dos 40 anos, p. 83). 
Eis as medidas: 

1. Só pode emigrar quem esteja acostumado à agricultura. 
2. Tomar cuidado com a composição da família, evitando-se sua dissolução 

após a chegada ao Brasil. 
3. Aguardar que sejam cumpridas com rigor as formalidades, isto é, não re

ceber mais dinheiro que o fixado nem exagerar a propaganda. 
4. Logo após a chegada dos imigrantes, fazer todos os preparativos necessá

rios à "distribuição às fazendas", tudo fazendo para que os lucros deles aumen
tem. Para tanto, o representante no Brasil deverá previamente celebrar um acor
do satisfatório com os fazendeiros que irão receber os imigrantes, comunicando 
à autoridade japonesa no Brasil os termos negociados e dela obter anuência. 

Por sua vez, a autoridade referida indica que deverão ser os seguintes os ter
mos dos acordos: 

a) Exigir a construção de privadas nas colônias das fazendas onde elas 
inexistirem. 

b) Exigir o fornecimento de madeirame suficiente, necessário para a feitura 
de camas, mesas e cadeiras dos imigrantes. 

c) Exigir a instalação de rede de água potável nas colônias. 
d) Exigir que se facilite aos doentes a consulta médica. 
e) Evitar na medida do possível o recrutamento de imigrantes de Okinawa 

e de Kagoshima. 
f) Como o atraso na chegada ao Brasil traz conseqüências desfavoráveis para 

a colheita de café, exigir que os imigrantes cheguem ao porto de Santos o mais 
tardar até maio, quando se iniciam as derriças. 

As condições acima foram impostas pelo governo japonês à companhia de 
emigração como medidas que visavam à fixação dos imigrantes nas fazendas con
tratantes; mas, deixando de lado a questão de saber até que ponto elas foram cum
pridas,4 o fato é que não havia ainda nenhuma garantia de que os imigrantes, que 
saíam com o sonho da fortuna e da remessa de dinheiro, bem como de regresso 
à pátria, pudessem permanecer num regime de baixo salário, suportando um mo
do de vida a que não estavam acostumados, o regime da fazenda e as condições 
naturais. Além disso, as limitações impostas aos imigrantes de Okinawa criaram 
problemas posteriormente; teria bastado, na verdade, mais cuidado quanto à com
posição das famílias. De qualquer maneira, mesmo do ponto de vista de quem 
saíra "para fazer fortuna", a vida na fazenda passou a ser aceita por numerosos 
imigrantes como "o primeiro ano na escola da vida brasileira", a partir do mo
mento em que se abandonou a idéia de "remessa de numerário" para abraçar a 
do "planejamento a longo prazo". 
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7 — A segunda leva de imigrantes 
do navio Ryojun-Maru 

Os imigrantes vindos em segundo lugar ao abrigo da Takemura Shokumin 
Shôkan, Comercial Colonizadora Takemura, partiram de Kobe em 4 de maio de 
1910 e chegaram a Santos no dia 28 de junho do mesmo ano. Os passageiros eram 
em número de 906, somando 247 famílias. 

O envio deles estava sujeito ao cumprimento das seguintes condições, impos
tas pelo governo do Estado de São Paulo à vista do mau resultado obtido com 
os primeiros imigrantes: 

1. O total dos membros a introduzir compreende-se no número que restar 
dos 3.000 fixados na cláusula primeira do primeiro contrato, menos os 781 já en
viados, e não poderá ultrapassar 650 de cada vez. 

2. Até agora, a passagem de cada imigrante maior de 12 anos foi subvencio
nada com 10 libras, mas doravante ficará a subvenção reduzida para 8 libras. 

Tendo sido obrigado a aceitar essas condições, o presidente da Companhia 
Imperial de Emigração, Mizuno, regressou ao Japão para os preparativos do en
vio de emigrantes, mas, não conseguindo de jeito nenhum obter a necessária au
torização do ministério nipônico das Relações Exteriores, cedeu os direitos e obri
gações ao milionário da província de Kochi, Yoemon Takemura, tendo-se encar
regado tão-somente da execução dos serviços afetos à emigração. 

Dois anos já haviam decorrido desde a vinda do Kasato-Maru. Nesse entre-
mentes, não tendo a Companhia Imperial de Emigração condições de pagar salá
rios ao seu representante no Brasil, Uetsuka, este, na moradia em que vinham 
pedir pousada os imigrantes que do interior viajavam para a capital à procura 
do escritório da companhia de emigração, passava os dias ocupado com o traba
lho manual de fabricação de brinquedos, esperando ansioso a chegada de novos 
imigrantes. 

No dia 6 de maio de 1910 chegou às suas mãos um telegrama, enviado aos 
cuidados da Casa Fujisaki, da rua São Bento, em São Paulo. Rezava ele: "Com 
909 imigrantes a bordo, parte de Kobe o Ryojun-Maru aos 4 de maio. Pedimos 
suas providências locais." 

Nesse mesmo dia, a notícia correu de boca em boca entre os japoneses de 
São Paulo: 

"Os emigrantes já partiram de Kobe!" 
"Vai chegar o navio de emigrantes Ryojun-Maru!" 
Foi transmitida logo em seguida pelo representante Uetsuka aos patrícios de 

cada uma das fazendas. "As respostas vindas das fazendas eram, sem exceção, 
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unânimes no afiançar 'que se sentiam renascer'" — informa a História dos 40 
anos, com emoção, a notícia da partida de Kobe da segunda leva de emigrantes. 

É algo para nós inimaginável o estado d'alma dos primeiros imigrantes que, 
enviados ao longínquo Brasil, distante 12.000 milhas do Japão, viveram dois lon
gos anos sem nenhum apoio e sentindo-se abandonados como degredados em al
guma ilha. 

"Nessa época, em que dois anos completos haviam decorrido desde a chega
da, os primeiros imigrantes já tinham aprendido algumas palavras do vernáculo, 
conseguindo manter uma conversação. Puderam então os novos contar com aqueles 
como intérpretes, já habituados às condições ambientais." Este fato pode ser con
siderado um progresso do ponto de vista da história da imigração. 

Antes da partida do Japão os emigrantes do navio Ryojun-Maru celebraram 
um contrato com a Comercial Colonizadora Takemura; na cláusula 17 ficou esti
pulado: "O prazo contratual será de 2 anos a contar da data do início dos traba
lhos inloco. Na hipótese, porém, de descumprimento, na vigência deste contrato, 
da obrigação assumida na cláusula 5 deste, se haverá por termo do prazo a data 
da satisfação dessa obrigação." Para que não ocorressem infrações contratuais 
através de fugas ou de retiradas antes do tempo, deu-se ênfase a que ' 'tudo supor
tassem durante 2 anos". 

Sucede que a obrigação da cláusula 5 referia-se à devolução parcial da ajuda 
de viagem aos imigrantes, estipulada na cláusula 4 do mesmo contrato (8 libras 
para maiores de 12 anos; 4 libras para maiores de 7 e menores de 12 anos; 2 libras 
para maiores de 2 e menores de 7), consubstanciada no seguinte: 

"Considerando que os empregadores receptores de imigrantes devem deposi
tar junto ao governo estadual, nas seguintes bases, a ajuda de despesas de viagem 
estipulada na cláusula anterior, a saber: 15 ienes quanto aos maiores de 12 anos, 
7,50 ienes quanto aos maiores de 7 e menores de 12, e 2,75 ienes quanto aos maio
res de 2 e menores de 7; os imigrantes têm a obrigação de reembolsar de seus salá
rios essa ajuda. O saldo das parcelas indicadas fica livre da obrigação de reembol
so. A responsabilidade de pagamento das importâncias desta cláusula estende-se 
a cada um dos membros de uma família, que assume a obrigação solidariamente 
como o chefe." 

Além disso, o contrato proibia terminantemente as greves e os atos a elas equi-
paráveis, determinando que, em casos de reclamações quanto aos serviços, fos
sem elas apresentadas pelos empregados sempre através dos funcionários envia
dos para cuidar dos imigrantes. Está claro que se procuraram prever conflitos que 
poderiam surgir após a contratação dos serviços dos imigrantes. Acrescente-se que 
havia a assinatura de dois fiadores em cada um desses contratos. 

Mas, não havia nenhuma garantia de que, a despeito dessas cláusulas acor-
rentadoras, os imigrantes conseguissem suportar a vida nas fazendas a que fos
sem enviados. Como foi exemplo a Fazenda Jatai, o próprio Shuhei Uetsuka, re
presentante da companhia de emigração, teve de assumir em nome desta a obriga
ção de indenizar dos imigrantes e cuidar para que estes se retirassem, com um pro
testo lançado em altos brados: "Não posso deixar os imigrantes japoneses numa 
fazenda em que a desumanidade chega a este absurdo!" 
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Esse fato à parte, a segunda leva de imigrantes foi distribuída entre 17 fazen
das; o que a diferenciou da primeira foi que os intérpretes já eram pessoas expe
rientes, além de haver contato com a companhia dos primeiros imigrantes. Mes
mo nas localidades em que não havia intérpretes os experimentados imigrantes 
veteranos constituíam valioso apoio. Assim, as condições eram bem diferentes. 
Ademais, a safra de café foi ótima. Claro que mesmo assim não deixaram de ocor
rer distúrbios, constando que foram bem sérios em Jatai e em Santa Maria. 

Em todo caso, em comparação com os primeiros imigrantes, houve enorme 
diferença na maneira de se estabilizarem. Excetuando-se a famosa agitação de Ja
tai, constata-se pela pesquisa feita em março de 1911, portanto nove meses depois 
da "distribuição", que ainda permaneciam nas fazendas contratantes 681 das 906 
pessoas, tendo-se limitado a 225 os que saíram. Em contraste com os primeiros 
imigrantes, dos quais, apenas decorrido meio ano da entrada nas fazendas, mais 
de 400 haviam deixado o trabalho, é preciso concluir que a fixação se operou em 
ekvado grau. 

Apresento a seguir o resultado da referida pesquisa de março de 1911, segun-
os dados da História da expansão dos japoneses (os números entre parênteses 

foram tirados da História dos 40 anos): 

NOME DA FAZENDA INGRESSADOS REMANESCENTES 

Guatapará (reingresso) 226 (226) 225 (permanência total) 
São Martinho (idem) 106 (108) 55 

Estação Agudos, 
da linha Sorocabana: 

Veado (idem) 44 (44) 37 
Estação São Joaquim 

(Piza), da linha Noroeste: 
São Joaquim 70 (65) 61 

Estação Cordeiro, 
da linha Paulista: 

Boavista (ingresso) 38 (39) 38 (permanência total) 
Estação Nova Europa, 

da linha Douradense: 
Célula (idem) 19(19) 17 

Estação Visconde do 
Pinhal, 
da linha Paulista: 

Santa Cândida (idem) 48 (52) 34 
Estação e linha ignoradas 
(Fazenda Coqueiro, na 
Estação Pantaleão, da 
linha Paulista (?)) 

Paraíso (idem) 11(21) 11 (permanência total) 
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Estação Jataí, variante 
Jataí da linha Mojiana: 

Jataí (idem) 83 (84) 
Sobrado (reingresso) 67 (68) 

Estação e linha ignoradas: 
Araguá Mirim (?) (ingresso) 45 (45) 

Estação Rodrigues Alves, 
da linha Sorocabana 
(Aparece como 
Santa Mariana): 

Santa Maria (idem) 46 (45) 
Estação e linha ignoradas 

(Está como 
Santa Marina): 

Santana (idem) 22 (22) 
Estação Campos Salles, 

da linha Paulista: 
São Francisco (idem) 23 (23) 

Estação Joaquim Egídio, 
da linha Paulista: 

Guabiroba (idem) 14 (14) 
Cercanias de Ribeirão 
Preto (?) 

São Pedro (idem) 21 (10) 
Estação Rodrigues Alves, 

da linha Sorocabana: 
Joaquim Ribeiro (idem) 23 (24) 

3 
51 

31 

47 (permanência total) 

13 

11 

14 (permanência total) 

14 

19 

Total: 906 

(Na História dos 40 anos não aparecem Paraíso, Santa Maria e Santana, mas, 
no lugar delas, vêm Coqueiro — por vezes Cocueira —, Santa Mariana e Santa 
Marina. Acreditando que deva haver correspondência entre elas, atribuí os núme
ros aos locais que mais me parecem apropriados.) 

Vendo-se o quadro acima, nota-se que houve cinco fazendas, inclusive Gua-
tapará, onde permaneceu a totalidade das pessoas ingressadas. Depois, com exce
ção da Fazenda Jataí, da qual se retirou praticamente a totalidade (com perma
nência de apenas 1 família de um carpinteiro), só a São Francisco ficou com me
nos da metade. É presumível que alguns deverão ter saído depois de pagar a mul
ta, e que outros se evadiram. Contratos com a companhia não se cumpriam, na 
realidade, totalmente a contento. Ainda quando se conclua que apresentam me
lhores resultados que os imigrantes que os antecederam, o mínimo que se pode 
dizer é que não conseguiram superar o status de imigrantes experimentais. 
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FAZENDA JATAÍ 

Na Fazenda Jatai, da estação Jatai (variante Jatai da linha Mojiana), ingres
saram as 83 pessoas componentes de 23 famílias. O intérprete foi Motonao Ohno. 

O velho proprietário da fazenda, que começara a trabalhar como carroceiro, 
tornara-se um dos mais proeminentes fazendeiros da região depois de metade da 
quadra da vida; foi um homem tão bem-sucedido que casou a filha com o segun
do filho do então secretário da Agricultura do Estado. 

A topografia do terreno era péssima, com a fazenda a estender-se das fraldas 
ao topo de um monte pontiagudo; dizem, porém, que havia trechos de terras de 
massapê e que o arroz dava muito bem. 

Os cafeeiros estavam com frutos. No entanto, a quantidade colhida pelos imi
grantes foi pequena, por não estarem afeitos a trabalhos executados em terrenos 
de fortes aclives. Além disso, surgiu entre os imigrantes japoneses um desconten
tamento com o administrador-geral, que era italiano, e que entregava os talhões 
de boa safra aos imigrantes seus patrícios, destinando os de mau carregamento 
a eles, imigrantes japoneses. Esse fato foi também reconhecido pelo intérprete, 
e gerou um antagonismo entre os japoneses e o administrador-geral. Aproveitando-
se disso, o dono do armazém da fazenda planejou a expulsão deste. Os armazéns, 
ou vendas, que eram geridos por parentes dos fazendeiros com recursos destes, 
correspondiam por assim dizer a órgãos das fazendas, encarregados de tirar, indi
retamente, o dinheiro dos colonos. 

O conflito teve início porque os imigrantes japoneses perceberam que o ar
mazém da fazenda vizinha vendia muito mais barato que o da fazenda em que 
se encontravam, o qual vendia tudo a preços elevados; assim, os que tinham di
nheiro deixaram de fazer suas compras ali. Começaram a alvoroçar-se ao perce
ber que, no final de contas, só tendiam a aumentar suas dívidas para com a fazen
da comprando mercadorias caras com seus minguados ganhos. 

O armazém da fazenda vizinha era administrado por um parente do 
administrador-geral. O dono do outro armazém, que não via com bons olhos o 
fato de os japoneses irem fazer suas compras na fazenda vizinha, planejou a ex
pulsão do administrador-geral, esperando com isso que os imigrantes japoneses 
voltassem a comprar na sua venda. E assim, simulando estar do lado dos japone
ses, e denunciando os defeitos do administrador-geral, incitou a discórdia que ha
via entre aqueles e este. Isto serviu para deixar desgostoso o fazendeiro, e o 
administrador-geral foi destituído do cargo, por falha no dever de fiscalização. 
Sucedeu, porém, que os colonos japoneses viram-se na situação de não poder, 
como antes, tranqüilamente fazer suas compras na fazenda vizinha. 

Como já disse, a Fazenda Jatai era de topografia muito ruim. Por essa ra
zão, o talhão atribuído ao colono era menor que o recebido em outras fazendas. 
Exemplificando: isso fez que uma família de imigrantes japoneses com três pes
soas empreitasse o trato de 3 a 4 mil pés, em talhões cheios de pedras dos aclives 
que só serviam para atrasar os serviços. O volume de trabalho era pequeno, mas 
o ganho também diminuía. O salário pela empreitada era de 90 mil-réis anuais 
por 1.000 pés, pelo que se tinha um ganho que ia de 270 a 360 mil-réis. Calculando-
se esse salário ao mês, quem tivesse a seu cargo 3.000 pés receberia 220 mil-réis. 
Um salário tremendamente baixo. 
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No 6º mês, os imigrantes estavam com dívidas superiores a 90 mil-réis, e até 
300 mil-réis entre os mais endividados. Além disso, concorriam para o aumento 
das dívidas as compras feitas no armazém da fazenda a preços escorchantes. 

Para os imigrantes, cujo ganho era pouco e com dívidas que aumentavam 
cada vez mais, restava uma única esperança: tencionavam colher alimentos nas 
terras da lavoura independente. Contavam, uma vez feita a colheita, não precisar 
mais comprar mercadorias a preços extorsivos no armazém. 

A baixada atribuída à cultura extra, que ficava fora do cafezal, era de terra 
boa, e as plantações cresceram bonitas. Eram o resultado de tratos feitos com suor 
e lágrimas derramados aos domingos e feriados, diante dos olhares de estranheza 
dos brasileiros e imigrantes italianos. Elas já haviam crescido o suficiente para 
permitir a previsão do volume da colheita. Seguramente haveria uma colheita de 
10 sacos de grãos para cada família. 

Aconteceu que, numa noite, a boiada da fazenda devorou essa lavoura com
pletamente. À vista daquela desolação, através do intérprete os imigrantes solici
taram que a fazenda os indenizasse ao menos pela metade da colheita que havia 
sido prevista. Mas o fazendeiro não era homem de acolher sem problemas uma 
solicitação dessas. Disse simplesmente: "Forneceremos meio saco de arroz para 
cada família. Não atenderemos a nenhuma outra negociação." A previsão de ca
da família, de 10 sacos de grãos, reduziu-se a meio saco de arroz. Os imigrantes 
não tiveram alternativa senão lamentar-se. 

E assim, ao concluir que por mais que trabalhassem só conseguiriam acumu
lar dívidas, alguns preferiram retirar-se mesmo pagando multa. Também o intér
prete Ohno demitiu-se e retirou-se da fazenda, decepcionado com ela. Quem veio 
em seu lugar, como intérprete e fiscal, foi Rokuro Koyama. 

Por essa época, o ânimo dos imigrantes estava abalado ao extremo. Alguns 
já haviam saído da lavoura. Outros propuseram um movimento geral: "Nós tam
bém devemos ser transferidos, não importa o que custe, para outra fazenda", e 
muitos apoiaram a proposta. Naturalmente, havia os que sustentavam a manu
tenção do status quo, imaginando que as coisas se resolveriam com o tempo. Em 
resumo, os imigrantes dividiram-se em duas facções. Fosse como fosse, e já que 
havia sido encarregado de apaziguar os ânimos, Koyama, de comum acordo com 
o fazendeiro, expulsou as três famílias consideradas incitadoras e conseguiu que 
o movimento se acalmasse temporariamente. 

Endividados, e não podendo contar com dinheiro vivo, os imigrantes japo
neses viram-se obrigados a fazer suas compras no armazém da fazenda. Isto tam
bém queria dizer lucro desta. Daí a fazenda arquitetou, em conluio com o arma
zém, um plano mais radical de extorsão dos colonos. 

No dia do primeiro pagamento mensal o armazém notificou os imigrantes 
de que suspenderia a partir de então o fornecimento de mercadorias caso eles não 
entregassem todos os seus salários como parte do pagamento de suas dívidas. Co
municando essa exigência, o intérprete obteve a concordância de todos e fez com 
que todo o salário fosse pago pela fazenda diretamente ao armazém. Como se 
isso não bastasse, no dia seguinte o armazém declarou que "a partir de hoje, só 
venderemos a dinheiro aos japoneses". Foi o mesmo que dizer: "Trabalhe sem 
comer". Que atitude desumana, essa de tomar todo o dinheiro e dizer que só ven-
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deria a dinheiro! Pressionados a esse extremo, aos imigrantes não restou alterna
tiva senão fugir o mais depressa possível. 

Há mais uma história de logro praticado pelo fazendeiro contra os colonos.4 

Quando estes colheram o feijão, o armazém prometeu comprá-lo ao preço de 28 
mil-réis a saca. Mas, quando os imigrantes japoneses fizeram a entrega do produ
to de seu trabalho e pediram o pagamento, foi-lhes dito que "aquilo ficava por 
conta das dívidas". Nesta armadilha caíram todos os colonos japoneses. Depois 
disso os colonos passaram a vender o feijão ao armazém da fazenda vizinha. Nes
ta, o administrador-geral, pouco antes expulso da fazenda em questão, tomava 
a iniciativa de apregoar: "Aqui compramos a 32 mil-réis, em dinheiro". 

O feijão da Fazenda Jatai foi transportado para a fazenda vizinha e entrou 
dinheiro no bolso dos colonos japoneses. À vista disso começou a ser espalhada 
a notícia de que eles, agora com dinheiro vivo, haveriam de evadir-se. 

Foi exatamente nessa época que Hirano, fiscal-geral da Fazenda Guatapará, 
fez uma visita ao seu amigo Koyama. A administração da fazenda deduziu: "Ora 
essa, veio para retirar os imigrantes!" 

Os capangas puseram-se a fazer a ronda noturna. 
Para os imigrantes, transcorreram dias extremamente aborrecidos. Dizem que 

o seguinte fato teve lugar ao entardecer de um dia do fim do quente mês de feve
reiro. Estando um imigrante a tomar a fresca diante de sua casa, seminu, veio 
chegando um grupo de cerca de 20 camaradas de retorno do trabalho de reparo 
da estrada. Esses camaradas carregavam enxadas, foices e espingardas. Ao avis
tar o japonês seminu, por brincadeira brandiram as foices e simularam cortá-lo. 
Sem atinar que o gesto não passava de um gracejo, o referido japonês teria levado 
tamanho susto a ponto de dar um berro de medo. Eis uma faceta dos imigrantes 
japoneses, incapazes de compreender o modo de ser dos trabalhadores brasilei
ros. Aquele homem assustado encheu-se de ira, catou um pau que havia junto 
à parede da casa e se dispôs enfrentá-los aos gritos: "Se querem me matar, que 
tentem!" O riso desapareceu dos rostos dos camaradas, que, agora pálidos, se 
puseram em guarda brandindo seus respectivos utensílios. Nisso, os japoneses da 
vizinhança, que acorreram ao local atraídos pelo grito de medo, começaram a di
rigir em altas vozes imprecações contra os camaradas. Provavelmente, deverão 
ter xingado em japonês. 

Por sua vez, o velho fazendeiro, que assistia da afastada sede a esse espetácu
lo de tumulto, convocou aos gritos as pessoas das proximidades; e, assim, um grupo 
de aproximadamente 30 pessoas, tendo à frente o velho fazendeiro, com armas 
nas duas mãos, marchou para o local. O intérprete Koyama de braços estendidos 
se lhes antepôs e gritou: "Isto não é nada! Peço que se retirem!" O fazendeiro, 
que apontava o revólver para ele, voltou-lhe as costas e ordenou a retirada geral, 
gritando para os camaradas: "Não é nada, voltem!" Ouvida a explicação de Ko
yama, também os japoneses entraram em suas casas. 

(Esta história tem duas versões. A História da expansão baseia-se no Relató
rio nº 9 da Pesquisa sobre os Imigrantes e relata: "O incidente teve início com 
a prisão, por um vigia noturno negro, de uma pessoa que saíra à noite de sua casa 
para fazer necessidades." Mas eu me baseei na História dos 40 anos, de Koyama, 
que esteve presente no local.) 
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Assim teve fim um ato da curta comédia. Entretanto, os japoneses, que já 
estavam desgostosos com a fazenda, valeram-se do incidente para teimar que não 
iriam mais trabalhar, nem um dia que fosse. Diante disso, ao fazendeiro, ferido 
nos seus brios, só restou praguejar: "Japoneses desgraçados!" 

Com a chuva, o mato cresce. Começa-se a perceber que as folhas dos cafeei-
ros estão amarelando. Conta-se que o fazendeiro, tomado de cólera, ameaçou: 
"Se não trabalharem, chamarei soldados da cidade de São Simão e farei com que 
trabalhem à força. E se apesar disso se recusarem a trabalhar, botarei todos na 
cadeia!" 

Diante de tal deterioração da situação, Koyama chamou Uetsuka, represen
tante da companhia de emigração, e procurou contornar o impasse, mas seus es
forços resultaram infrutíferos. Daí, solicitou a ajuda da legação japonesa no Rio, 
mas esta não entendeu corretamente a mensagem e o instruiu para que chamasse 
Uetsuka. 

Em face disso, por acordo feito com o fazendeiro e o dono do armazém, Uet
suka e Koyama estabeleceram que a companhia de emigração iria posteriormente 
saldar toda a dívida dos imigrantes, e prontificaram-se a providenciar a retirada 
total destes da Fazenda Jatai. Conta-se que, nessa ocasião, Uetsuka comentou: 
"Não poderei enviar imigrantes japoneses para uma fazenda tão desumana como 
esta". Os imigrantes todos retornaram a São Paulo às suas custas. Foi no dia 2 
de março de 1911. 

Este caso foi noticiado também no Japão, em conseqüência do que chegou 
a haver uma paralisação temporária do envio de emigrantes. 

Aqui também nos deparamos com sofrimentos e fracassos dos imigrantes, 
desacostumados com o clima, a alimentação, o tipo de vida e o modo de ser dos 
brasileiros; a verdade, porém, é que os fazendeiros de então pareciam não pensar 
em como agir para que os empregados pudessem trabalhar em paz; só se interes
savam em fazê-los trabalhar com salários baixos, extorquindo-lhes o máximo de 
rendimento. Isto nos dá a prova de que permaneceu forte nas fazendas a concep
ção de trabalho herdada dos tempos da escravidão. Mais tarde, inventou-se a ex
pressão "escravo assalariado"; mas, na verdade, não se tinha por outra coisa se
não escravo a quem se pagava salário. 

Os conflitos que a seguir relatarei, relativos às fazendas Santa Maria e Santa
na, constam do relatório elaborado por ocasião da visita feita por Toshiro Fujita, 
então chefe em exercício da legação, a cada uma das fazendas do Estado de São 
Paulo em que havia imigrantes japoneses. Ambas as fazendas eram de proprieda
de do ex-presidente Rodrigues Alves. 

FAZENDA SANTA MARIA 

Chamava-se Sítio Lagoa a colônia dos imigrantes japoneses que entraram nesta 
fazenda; eles ficaram com os imigrantes italianos, sob as ordens de um fiscal 
italiano. 

Este tendia fortemente a favorecer os patrícios, mostrando-se muitas vezes 
parcial com relação aos imigrantes japoneses. 
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No fim de janeiro de 1911 eclodiu finalmente um conflito que acarretou o 
pedido de presença da legação, feito pelo administrador da fazenda e pelos 
imigrantes. 

Segundo a alegação destes, como havia muitos erros e pontos obscuros no 
cálculo das diárias pagas pela capina e pela limpeza geral, 11 chefes de família 
dirigiram-se um dia à casa do fiscal e procuraram conversar com ele, diante da 
cerca, para obter esclarecimentos convincentes. 

Sucedeu que, nessa ocasião, caiu uma chuva repentina de verão e o fiscal correu 
para dentro da casa. Entrando na varanda os japoneses insistiram em perguntar 
se podiam receber a resposta ainda naquele dia; foi quando o fiscal começou a 
tocar afobadamente uma buzina dentro da casa. Não se sabe se havia combina
ção prévia, mas dezenas de italianos acorreram à casa armados de porretes, foi
ces, revólveres e carabinas. Pareciam dispostos a um ataque imediato ao menor 
sinal de que os imigrantes japoneses quisessem molestar fisicamente o fiscal. 

Segundo o fiscal, como os imigrantes japoneses eram pouco obedientes e, além 
disso, como havia sinais de que iriam agredi-lo fisicamente, ele convocou seus su
bordinados apenas para o defenderem, preparando-se contra o ataque. 

Esse fiscal viera como imigrante da Itália e, graças a longos anos de trabalho 
na fazenda, tinha experiência na cultura de café; entretanto, analfabeto, arrenda
va as roças vantajosas aos patrícios do mesmo idioma e mesmos costumes; além 
disso, dava-lhes serviços mais leves e empreitava-lhes maior número de cafeeiros; 
fazia-lhes enormes pagamentos pelas empreitadas e dava-lhes preferência quanto 
ao transporte de coisas e utilidades, postergando a minoria constituída pelos ja
poneses; enfim, muitas eram as ações caracterizadas pela parcialidade. 

Acredita-se que estas coisas acontecem nas camadas inferiores da sociedade, 
mas a verdade é que os japoneses, muito sensíveis a esse tipo de iniqüidade, tudo 
observavam com espírito crítico. Tinham por hábito, além disso, pôr a idéia indi
vidual em ação com a ajuda da coletividade. 

O administrador desta fazenda tinha conhecimento do modo parcial com que 
o referido fiscal tratava os colonos; todavia, não querendo intrometer-se a toda 
hora em assuntos corriqueiros da alçada do fiscal, parece ter feito sempre vista 
grossa a isso. 

Eis o que contém, em resumo, o relatório de Fujita, chefe em exercício da 
legação. 

Não há registro de como o caso foi resolvido nos livros que compulsei; o que 
se pode dizer, em todo caso, é que se tratou de um incidente de fácil ocorrência 
se imaginarmos as condições em que então se encontravam as fazendas. Residin
do, no mesmo lugar, colonos hábeis em adular o fiscal pelo domínio da língua, 
e imigrantes japoneses cujos costumes e hábitos eram diferentes e que ainda eram 
incapazes de entender o português, compreende-se que tal incidente ocorresse, a 
menos que o fiscal fosse dotado de um caráter muito firme. Para os japoneses, 
atos como o de convocar camaradas armados a toque de cometa, ainda que ale-
gadamente para efeito de defesa, constituíam atos de violência que ultrapassavam 
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qualquer imaginação; mas, para as fazendas da época, acontecimentos desse tipo 
não tinham grande importância. Entretanto, tudo isso infundiu no espírito dos 
primeiros imigrantes um forte desencanto pela vida a ser levada no Brasil. 

FAZENDA SANTANA 

"Os imigrantes japoneses que trabalhavam nesta fazenda eram os 13 mem
bros das 3 famílias provindas de Aichi, integrantes da segunda leva aportada em 
julho de 1910. No início havia 6 famílias, mas 3 da província de Hiroshima, ale
gando que não havia condições de os ganhos cobrirem as perdas, acabaram por 
fugir para os lados da cidade de São Paulo. Como as 3 famílias restantes eram 
tratadas com carinho pelo administrador e pelo fiscal, por sua dedicação ao tra
balho e por sua docilidade, nesse aspecto não causaram preocupações." 

Assim está registrado no relatório. Contudo, a vida que levaram foi dura. 
Veja-se o resumo abaixo: 

"Não passando de cerca de 5.000 m2 a área de cultivo particular que a fa
zenda emprestava a uma família, a colheita do milho se limitava a apenas 7 ou 
8 sacas, com um preço de venda de 70 a 80 mil-réis. Outrossim, para a cultura 
intercalar no cafezal, permitia-se a uma família um espaço correspondente a 2.000 
cafeeiros (é de crer que as plantações não iam bem), insuficiente até mesmo para 
fornecer alimentos a uma família. Daí que o ganho do imigrante estava limitado 
aos salários pela colheita do café, tratamento dos cafeeiros e empreitada da capina. 

"Diante da situação, eu [o funcionário já referido] consultei o administrador-
geral sobre se não podia ampliar a área das culturas independentes, ao que me 
respondeu: 'Não há mais áreas a emprestar nesta fazenda...' Acrescentou ainda, 
como quem exibe orgulho: 'Toda esta região é saudável e apresenta pouca inci
dência de doenças; de japonês, só morreu uma criança de 9 anos, de hepatite'. 

"Sucede que (segundo as palavras dos imigrantes), tendo adoecido uma pes
soa, o médico exigiu 10 mil-réis pela consulta, e por isso levaram um enorme sus
to. E também foram presa de inquietação quanto às enormes despesas que teriam 
se um dia fossem acometidos por alguma enfermidade."6 

No Brasil, são assustadoramente caras as consultas médicas; de ordinário, 
para uma visita de 1 légua de distância (50 a 70 km), cobrava-se 25 mil-réis; de 
2 léguas, 60 mil-réis; e de 3 léguas, 100 mil-réis, e assim por diante. Isso queria 
dizer que, havendo da cidade à fazenda uma distância de 15 a 20 km, tinha-se 
que pagar o triplo do salário de uma família de colonos, ou seja, o equivalente 
ao salário de 3 meses. Os imigrantes viam-se em enormes dificuldades quando con
traíam enfermidades sérias ou quando adoeciam por longo tempo. 

Mesmo numa fazenda onde aparentemente tudo ia bem, inquietações dessa 
ordem agitavam os corações dos imigrantes. Ainda que no relatório nada se en
contre registrado sobre as causas diretas que levaram a História da expansão a 
relacionar a Fazenda Santana entre as localidades de conflito dos imigrantes, a 
referência ao fato de que todos se sujeitaram à dominação desumana do fazendei
ro autoriza a suposição de que os próprios imigrantes, que assistiram à fuga dos 
integrantes de 3 famílias, devem ter apelado à legação para que estudasse um meio 
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de "transferência da terra de lavoura", caso não fosse possível contar com um 
tratamento melhor. 

OS RESULTADOS DA SEGUNDA LEVA DE IMIGRANTES 
E OS ENVIOS POSTERIORES 

Como já registrei, os resultados da segunda leva de imigrantes mostraram-se 
muito mais positivos em termos de fixação, comparativamente aos da primeira 
leva. Entretanto, viu-se provado que não haviam saído ainda, nem de longe, do 
estágio de imigração experimental. Como quer que tenha sido, casos como o da 
Fazenda Jatai jamais poderiam ser minimizados com a alegação simplista da difi
culdade de fixação dos imigrantes. 

A introdução dos imigrantes japoneses no Estado de São Paulo deveu-se pri
mordialmente à vontade manifestada pelos fazendeiros de café; e como estes eram 
os poderosos que manipulavam a política do estado, não se podiam introduzir 
imigrantes ignorando as exigências deles. Por essa razão, era muito difícil excluir 
corno exceções fazendas como a Jatai e a Santana, a fim de estabelecer que nelas 
não voltariam a ser introduzidos imigrantes japoneses. O consulado e a compa
nhia de emigração receberam reclamações dos imigrantes, já fixados no Brasil, 
de que deveriam escolher melhor as fazendas, mas aquelas entidades estavam na 
difícil situação de terem que se defender dizendo: "Nós queremos introduzir imi
grantes, mas é impossível colocá-los apenas em boas fazendas." 

Mas, o fato é que os problemas relativos à composição das famílias haviam 
diminuído bastante, melhorando, muito mais do que na ocasião anterior, as pers
pectivas de introdução de imigrantes. 

Foi nessa época que iniciou suas operações outra empresa de emigração, além 
da Comercial Colonizadora Takemura. 

Após o envio da primeira leva em nome da Takemura (segunda em termos 
de emigração para o Brasil), a Tôyô Imin Kaisha, Companhia de Emigração Tô-
yô, celebrou contrato com o governo e iniciou suas atividades nos negócios de 
embarque de emigrantes. A Tôyô era a empresa que, no passado, havia contrata
do com a Casa Prado Jordão o envio de emigrantes, mas que foi obrigada a 
suspendê-lo. 

Dessa forma, as duas empresas mandaram para o Brasil 14.886 emigrantes, 
através de dezenas de navegações, até o corte da subvenção, feita em 1914, sob 
o pretexto de que os imigrantes japoneses eram instáveis como trabalhadores em 
fazendas. O capítulo seguinte trata dos embarques posteriores de emigrantes. 
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8 — O que era o imigrante? Os que ficaram 
à margem da modernização do Japão 

O que fez com que os "mortos-vivos que partem em busca das árvores dos 
frutos de ouro",1 assim chamados os imigrantes pioneiros, viessem para as lon-
juras da antípoda terrestre, foi a esperança de vida nova a que se agarraram esses 
miseráveis camponeses sem perspectiva de vida sequer razoável nas terras onde 
nasceram, e os que, abandonando-as, vegetavam nas cidades.2 

Por trás da política de emigração para esses paupérrimos habitantes dos cam
pos e das cidades, e que chegou a ser executada como um empreendimento nacio
nal, houve razões sociais e econômicas que exigiram promovesse o Japão a 
emigração. 

A respeito da indagação: "O que vinha a ser o imigrante?", Zempati Ando 
põe a claro, sob o prisma da história universal, "O Caráter Social da Imigração 
Moderna",3 e esclarece que, à parte a variedade de motivos pessoais ou esperan
ças de cada um dos que saem,4 a emigração representou um fenômeno universal 
devido a exigências de ordem social e prática da época. 

Na fase de transição da era feudal para a capitalista, a economia mercadoló
gica e monetária trouxe reflexos de vária ordem para a comunidade rural, até en
tão submetida a velhos padrões. Uns perderam terras, outros ficaram desempre
gados, e quando a estrutura da sociedade até então vigente começou a desmoro
nar, passou a aumentar o número dos que saíam para tentar ganhar dinheiro em 
outras localidades ou se afastavam das regiões em que moravam em busca de no
vos empregos na metrópole. E se a industrialização de um país se mostrava insufi
ciente, incapaz de absorver os trabalhadores saídos do meio rural, então era im
perioso deixar a família no interior e tentar ganhar dinheiro em outras localida
des. Quando se ia para o exterior, a emigração se caracterizava pelo objetivo de 
ganhar dinheiro. 

Além disso, é preciso ver que mesmo os que iam para as cidades e se torna
vam pequenos comerciantes ou artífices, à medida que a produção capitalista se 
expandia após a revolução industrial feita pela tecnologia viam-se, pequenos pro
dutores dependentes de mão-de-obra que eram, a braços com dificuldades admi
nistrativas; se acaso fossem presa do pânico causado pela superprodução, acaba
vam em completa bancarrota. Dessa maneira, à medida que avançava a produção 
industrial da cidade, os que a custo ali haviam chegado para tentar uma vida nova 
perdiam as esperanças. Daí que também eles começavam a pensar em emigrar pa
ra o novo mundo e tentar a fortuna. 
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Assim, se um grande número de emigrantes buscava o exterior era porque, 
em termos de expansão das sociedades modernas, ocorriam variadas distorções 
ocasionando o surgimento do desemprego. 

Além disso, de outra parte, vivia-se no novo mundo uma época em que os 
empresários agrícolas, após a abolição da escravatura, possuíam enormes exten
sões de terras já desbravadas e tinham a todo custo que chamar trabalhadores 
assalariados do exterior, sob pena de tornar-se impossível prosseguir com a pro
dução. Acrescente-se que o açúcar, o algodão e o café, produtos do novo mundo, 
rapidamente foram ganhando mercado na indústria e na vida do velho mundo, 
ajudando o crescimento da produção. Ambas as partes fizeram com que se desen
volvesse a economia capitalista moderna. Para planejar o bem-estar de sua popu
lação, precisava o Japão enviar emigrantes para o exterior. O novo mundo, por 
sua vez, procurava expandir seus negócios através do recebimento de imigrantes. 
Foi diante de semelhante conjuntura mundial que um grande número de pessoas 
emigrou para o novo mundo. É o que, em linhas gerais, diz Ando. 

Devo dizer, aqui, o que foi a época que o Japão atravessava quando os imi
grantes vieram para o Brasil, bem como esclarecer as razões do aumento ou dimi
nuição do seu número. 

É claro que, para poderem vir ganhar dinheiro em tão distante país como 
o Brasil, fazia-se necessária uma ajuda de viagem do governo brasileiro ou do ja
ponês; entretanto, também é certo que, se não houvesse necessidade, ela não teria 
sido dada. Ademais, para o envio de numerosas pessoas era indispensável a assis
tência de empresas de emigração para cuidar dos serviços necessários, assim co
mo políticos que apoiassem a política emigratória. 

Pretendia desenvolver com fatos a história da emigração para o Brasil, dan
do prosseguimento à exposição teórica de Ando; limitar-me-ei, porém, a uma ex
planação bem simplificada para evitar que, dentro da perspectiva da história da 
vida dos imigrantes, esta parte se torne excessivamente prolixa. Resumirei, pois, 
a história moderna do Japão, em especial a ação do capitalismo sobre a agricultura. 

Desde a exigência da abertura dos seus portos, imposta pelos países mais adian
tados, a modernização do Japão foi impulsionada, em caráter urgente e artificial
mente, pelas classes dirigentes; em parte por causa disso a quota de sacrifício pa
ga pelos camponeses que até então sustentavam basicamente a economia nacional 
foi bem grande. 

Quando os emigrantes conhecidos como oficiais partiram para o Havaí com 
o fito de ganhar dinheiro, e isso de acordo com o contrato assinado pelos gover
nos dos dois países, em 1885, procedeu-se ao ajuste (1882-1885) dos bônus intrans
feríveis emitidos pelo governo Meiji para atenuar a apertura das finanças nacio
nais; nessa época o preço do arroz sofrerá uma queda espetacular em razão da 
deflação, e numerosos camponeses viram suas terras executadas por impossibili
dade de pagamento dos impostos. 

De outra parte, em 1908, quando se concretizou o envio de emigrantes pela 
Companhia Imperial de Emigração, houve uma sucessão de casos de desempre
go, dando origem a questões trabalhistas, por efeito do pânico que tomou conta 
da economia no segundo ano do término da guerra russo-japonesa. Aquela era, 
ainda, uma época em que se assistiu, nos meios rurais castigados pelos impostos 
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dos tempos de beligerância, à decadência dos pequenos e médios proprietários e 
à concentração de terras nas mãos de grandes proprietários, e em que irromperam 
discussões quanto ao regime de parceria entre camponeses empobrecidos, dando 
nascimento a movimentos de camponeses desconhecidos antes da guerra. 

Da conjuntura de então pode-se ter uma idéia também através do Nambei 
Tôkô Annai (Guia de viagem à América do Sul), da autoria de Ryo Mizuno, pre
sidente da Companhia Imperial de Emigração. Diz ele: 

"Quando, no ano passado, a guerra russo-japonesa estava no auge, achei que, 
com o retorno dos militares dos campos de batalha, teríamos temporariamente 
um grande número de desempregados; acreditei então que era chegado o momen
to de aproveitá-los como vanguardeiros na introdução de emigrantes japoneses 
na América do Sul; assim, elaborei uma proposta nesse sentido e solicitei a mani
festação das autoridades e de civis mais qualificados do que eu: não houve quem 
não concordasse com a idéia."5 

Além do mais, o Havaí, que nessa época constituía uma terra procurada pe
los que saíam em busca de trabalho, passou a proibir a imigração depois que foi 
anexado pelos Estados Unidos, em 1898; também neste país houve limitação pra
ticamente idêntica, por força do acordo de cavalheiros nipo-americano celebrado 
em dezembro de 1907. 

É por isso que o autor da História da expansão observou que a celebração 
do contrato para a introdução de emigrantes japoneses no Brasil "deu extraordi
nário alento à nossa população rural, que se encontrava num beco sem saída, tan
to quanto à política de expansão no exterior, constituindo-se num exemplo de pla
nejamento oferecido pela história de nossa expansão externa". 

Sucede que naquela época a emigração dos italianos estava suspensa para o 
Brasil, proibida que fora em 1902 pelo governo italiano, e foi por isso que se re
solveu introduzir experimentalmente os emigrantes japoneses. Só que, para estes, 
as condições do Brasil se mostraram frustrantes como terra procurada para tra
balho. Eles infringiam o contrato e passavam de um lugar para outro, diante do 
que o Brasil manifestou sua contrariedade acusando-os de incapacidade de fixa
ção; e em 1914 foi decidido o corte da subvenção, quando já haviam sido envia
dos imigrantes pela décima vez, num total de 14.886 pessoas. A propósito, registre-
se que tendo a Companhia Imperial de Emigração, com o envio da primeira leva, 
sofrido dificuldades por falta de recursos, e sem capacidade para o envio de no
vas, o encargo foi confiado à Comercial Colonizadora Takemura, sendo certo que 
a segunda leva foi enviada em nome desta. Juntou-se a ela a Companhia de Emi
gração Tôyô, e os embarques passaram a ser feitos por estas duas empresas. 

A essa altura encerrou-se, em 30 de julho de 1912, o período da Restauração 
Meiji, iniciando-se o de Taisho, mas o fato não influiu no curso da história no 
que concerne à situação social do Japão. A tarefa do governo continuou intensa 
para pôr ordem nos bônus de guerra e despesas militares. Os impostos da belige
rância suportados pelo povo continuaram normalmente a subsistir, e a recessão 
econômica tornou-se crônica, agravando a dura vida dos nacionais e dando causa 
à irrupção de greves. 

Além do mais, com o início do conflito armado mundial, em 1914, paralisou-se 
a produção de artigos destinados à Europa. A queda então verificada no preço 
dos casulos do bicho-da-seda tornou ainda mais dura a vida dos camponeses. 
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Da parte do Brasil, com o início da guerra, houve nova interrupção na vinda 
de imigrantes. Então, outra vez as companhias de emigração do Japão iniciaram 
gestões visando o envio de emigrantes. Desta feita conseguiram seu intento atra
vés de negociações com a empresa Antunes dos Santos, que, nessa época, detinha 
o direito especial concedido pelo governo paulista de introduzir 10.000 imigrantes 
por ano, além de estar favorecida pela cláusula especial que dizia "independente
mente da nacionalidade".6 

Todavia, com a volta da paz na Europa, e reiniciadas as saídas de emigrantes 
da Itália, Portugal e Espanha, novamente foi declarado o corte das subvenções 
em 1921. A razão invocada foi que sua concessão a imigrantes não estáveis só 
aumentava as despesas, sendo melhor destiná-las aos emigrantes estáveis da Eu
ropa meridional. Após muitas negociações conseguiu-se obtê-las em 1922 para cerca 
de 600 pessoas, mas daí em diante não mais foram concedidas à imigração japonesa. 

Foi então que, a partir de 1923, o governo japonês passou a dar uma subven
ção de 200 ienes por pessoa, a título de auxílio aos flagelados do grande terremo
to ocorrido na região de Kanto naquele ano; essa prática evoluiu para a conces
são, a partir de 1924, da totalidade das despesas, dando nascimento à chamada 
"emigração dirigida pelo governo". 

Nesse período o capitalismo japonês chegou a exercer um poder quase exclu
sivista no mercado asiático, graças à participação do país na guerra européia, a 
ponto de justificar a opinião de que "pôde usufruir dos lucros econômicos de país 
neutro bem como dos lucros políticos de país participante da beligerância". 

No boom do pós-guerra certos setores das grandes cidades foram animados 
pela classe dos novos-ricos. 

Mas, embora houvesse aumentado o número de consumidores de produtos 
agrícolas, pari passu com a expansão da economia capitalista, não ocorreu um 
crescimento paralelo da produção agrícola. O capital ia sendo sugado pelas cidades. 

Outrossim, em virtude do estado de beligerância, diminuíram as compras de 
arroz estrangeiro e passou-se a exportar esse produto a partir de 1915, dando iní
cio à guerra de preços. Com isto, ajudado pelos investimentos feitos pelos comer
ciantes para a compra de cereais, o preço do arroz pôs-se a subir vertiginosamen
te. A famosa "rebelião do arroz" começou no dia 22 de julho de 1918, com dis
cussões surgidas entre comadres, numa vila de pescadores da província de Toya-
ma. O estopim foi deflagrado pelos brados: "Assim morreremos de fome! Bai
xem o preço do arroz!" Em pouco mais de dez dias a agitação estendeu-se por 
todo o país. Justamente nessa época iniciara-se o envio de soldados para a Sibé
ria, mas a população, sem dar importância aos interesses da nação proclamados 
pelos falsos patriotas, sublevou-se gritando: "Como ficaremos, com a continua
ção deste estado de coisas?" 

Conta-se que, naquela ocasião, foram presas 25.000 pessoas, das quais mais 
de 700 processadas; no julgamento em primeira instância 71 pessoas foram con
denadas à reclusão por mais de 10 anos, e, em última instância, 2 pessoas tiveram 
sentença de morte. 

Este acontecimento não chegou a ser nem uma revolução organizada nem uma 
sublevação contra a ordem. Foi um clamor repentino do povo, privado de 
alimentos. 
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A História da expansão registra que, em tal conjuntura social, "no meio ru
ral e na classe dos operários das cidades, inclusive empregados de escritórios, co
meçou a aparecer, um após outro, quem se aventurasse a iniciar vida nova no ex
terior; em 1917,1918 e 1919, nesses três anos, mais de 60.000 pessoas saíram anual
mente, tanto com destino ao Brasil como também para os Estados Unidos, Havaí 
e Canadá, com isso abrindo a página de ouro, única, da nossa história de expan
são no exterior". 

Após o segundo corte das subvenções pelo governo paulista, passou-se ao envio 
de emigrantes com o pagamento de suas despesas pelo governo do Japão; mas 
então, nos anos que se seguiram a 1923, a prosperidade proporcionada pela guer
ra desapareceu da noite para o dia, o comércio com o exterior debilitou-se e a 
situção social do Japão transformou-se em pânico. "O contínuo e transbordante 
surgimento de desempregados e o agravamento das condições de vida dificilmen
te podiam ser resolvidos com uma política de emergência de alcance apenas inter
no."7 Foi assim que, a partir de 1921, o empreendimento emigracional foi socor
rido pela diretriz governamental de ajuda prioritária, passando a receber auxílio 
sob vários títulos. Outrossim, é certo que o grande terremoto de 1923 na região 
de Kanto agravou ainda mais a recessão em que se encontrava o Japão. 

O que expressivamente nos transmite a imagem da atmosfera social e política 
dessa época é a promulgação de uma "Lei de Manutenção da Ordem Pública", 
destinada a reprimir movimentos repentinos da população, dez dias antes do esta
belecimento da lei de sufrágio universal pela 50º Reunião do Congresso de 29 de 
março de 1925. 

A seguir, novamente o pânico esteve presente em 1927, e com ele as ativida
des produtivas do Japão foram sendo controladas a olhos vistos pelos grandes 
capitais. E então, tratando-se de uma época em que as forças populares não eram 
ouvidas pelo governo, não só se desrespeitava a lei da jornada de trabalho de oito 
horas como também se exigia o trabalho noturno das mulheres. 

Também nessa época passaram a ser freqüentes os movimentos revolucioná
rios populares na China; com o seu desenvolvimento, os descontentamentos se 
voltaram contra as forças imperialistas em sua marcha de dominação e deram ori
gem aos boicotes às mercadorias japonesas, tanto quanto às pressões contra os 
japoneses residentes no país. Tais movimentos estenderam-se também a Mánchú-
ria, então sob influência japonesa. A "diplomacia da força", na época adotada 
pelo Japão, deu nascimento ao caso Sainan, com o entrechoque das tropas envia
das ao distrito de Santo e as do Norte, comandadas por Chang Kai-Chec. No "Pla
no de Ação Frente à China", discutido e aprovado pelo governo do Japão após 
esses acontecimentos, ocultava-se a intenção de dominar a Manchúria. Achava-se 
a um passo de sua execução o avanço do Japão no continente. 

Logo depois, o grande pânico provocado pela quebra da Bolsa de Nova York 
em 24 de outubro de 1929 estendeu-se a todo o mundo, levando também a econo
mia japonesa ao caos: queda na exportação do fio de seda, miséria nos campos 
a despeito das boas safras, agravamento das condições de vida nos campos pelo 
retorno dos desempregados das cidades — o pânico se fez sentir de maneira trágica. 

Foi nessa conjuntura, isto é, do pânico de 1927 até 1930, que o Japão enviou 
ao Brasil mais de 10.000 emigrantes por ano. Em 1931 houve uma diminuição 
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por causa da revolução de Getúlio Vargas, verificada no ano anterior, e da guerra 
da Manchúria no mesmo ano. Mas, em 1933 e 1934 o movimento emigratório che
gou a um pico nunca superado, com um envio superior a 20.000 pessoas. 

Entretanto, em novembro de 1933 foi aprovada a lei da quota de 2% pela 
Assembléia Constituinte do Brasil, isto é, autorização de entrada anual no país 
de apenas 2°/o dos imigrantes ingressados nos últimos 50 anos. A quota corres
pondente aos japoneses era de 2.849 pessoas. 

Essa limitação constitucional "evidentemente, causou enorme desapontamento 
não só aos japoneses que aqui se encontravam como também aos funcionários 
governamentais do Japão ligados à emigração e colonização ... Com a limitação 
brasileira à imigração, a saída para o continente, que atraía o máximo interesse 
do povo, sofreu um radical resfriamento, bem como a febre de ir para o Brasil, 
e a situação evoluiu de tal forma que a população em geral como que passou a 
esquecer a necessidade de emigrar" — assim registra a História da expansão. Mes
mo assim, e muito embora estivesse em vigor já em 1935 a limitação dos 2%, o 
número foi ultrapassado sob a alegação de que havia sobra do total autorizado 
no ano anterior. Também em 1936, e igualmente em 1937, quando irrompeu a 
guerra com a China, esse número foi ultrapassado. Todavia, o movimento pas
sou a declinar paulatinamente, de tal sorte que, em 1938, foi inferior ao limite. 
No ano seguinte, então, reduziu-se a menos da metade do permitido. Em 1940, 
pareceu animar-se um pouco o movimento emigratório, mas nova queda se verifi
cou em 1941, acabando depois por cessar completamente. 

A essa altura, de um lado a situação da produção agrícola do Brasil já não 
carecia da introdução de imigrantes em grande escala, e de outro, no Japão, 
treinavam-se colonizadores militarmente para envio ao continente asiático. 

Neste ponto, caso este autor se propusesse a escrever a história da emigração 
do ponto de vista do Japão, teria que voltar sua vista, naturalmente, para o conti
nente asiático. Mesmo assim, seria lícito dizer que os que emigraram sob a ban
deira japonesa já não poderiam ser tidos como representantes do moderno movi
mento emigratório. Com o término da segunda guerra mundial, finalmente 
esboroou-se o sonho da Ásia unificada imaginado pelo capitalismo japonês, le
vando de roldão a um fim trágico os emigrantes para isso aproveitados.8 
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Um ano agrícola vivido na fazenda 
(entre 1912 e 1922) 

A vida na fazenda que passarei a relatar é a soma das experiências dos colo
nos compreendida num interregno de dez anos, de 1912 a 1922. Por volta de 1920 
a idéia de juntar dinheiro na fazenda e regressar ao Japão já tendia a desaparecer 
do pensamento dos colonos. Ao invés disto, três direções passaram a nortear o 
caminho a eles aberto. Não sendo muito conhecida ainda a colônia de Iguape (com 
ingresso pioneiro verificado em 1913, no núcleo Katsura), anterior à eclosão da 
primeira grande guerra, aos imigrantes pareceu constituir uma "árvore dos frutos 
de ouro" a cultura de arroz praticada desde o Triângulo Mineiro até as margens 
do rio Grande. Foi só depois que se espalhou a fama da colônia de Iguape. Em 
seguida, após 1915, o sertão da Noroeste passou a ser comparado a ela. Só que 
a palavra sertão ainda lembrava regiões inóspitas. Levando uma vida de priva
ções dentro da fazenda, os colonos de então estavam indecisos entre a permanên
cia, a busca da cultura de arroz e a aventura na mata virgem. 

Aqui, tentarei descrever como era a vida que eles levavam na fazenda e a ex
periência por que passaram ao longo de um ano agrícola. 

TÉRMINO DO ANO AGRÍCOLA: 
OS QUE VÊM, OS QUE SE VÃO 

Nas fazendas de café, há movimentação de colonos entre fins de setembro 
e princípios de novembro: o ano agrícola chegou ao seu término, e reina a prima
vera no Estado de São Paulo. Nas colônias começam a surgir carroças e carros 
de bois que fazem a mudança dos que chegam, dos que partem. 

Nos carros vêem-se camas, mesas, bancos e caixotes cheios de panelas, cal
deirões, pratos e talheres; tratando-se de imigrantes japoneses, avistam-se ainda 
canastras de vime e shingen-bukuro. Se a viagem não foi de trem, trazem também 
porcos e galinhas e, conforme o caso, até cabritos. Os porcos são presos em en-
gradados, e as galinhas acomodadas entre a bagagem, com as asas e os pés amar
rados. Os cabritos vêm puxados por crianças. 

As carroças e os carros de bois mais parecem montes de bagulhos em movi
mento. "Ô, mula sem-vergonha, vamo!" — berra o carroceiro. Estala o chicote. 
De longe, vem vindo o carro de bois, com o chiado barulhento das rodas. 

Os imigrantes japoneses recém-chegados ao Brasil só transportam umas pou
cas bagagens amarradas com cordas e barbantes, mas aqueles que já trabalharam 
em alguma fazenda procuram trazer o mais que podem. Se vêm de perto, até tá-
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buas e estacas portam para construir chiqueiros, galinheiros e até mesmo paióis. 
Como eles próprios procuram as fazendas e firmam os contratos livremente, tudo 
já vem planejado. De seu lado, também os fazendeiros lhes oferecem condições 
vantajosas. Assim, vêm contando receber bons talhões de roçado para plantio. 
Enfim, porque trazem até milho para dar de comer aos porcos e galinhas, uma 
carroça apenas não consegue fazer suas mudanças. 

Se se tratar de fazenda de boa fama, nela já estarão instalados colonos japo
neses desde o ano anterior. É aí que aparecem os imigrantes, tanto veteranos co
mo os recém-chegados ao Brasil. 

A colônia anima-se. 
Se o veterano diz, por exemplo, "Eu passei um ano de dureza na Mojiana, 

onde só havia pedras", já o recém-chegado diz, à guisa de cumprimento: "Como 
não entendo de nada, peço a ajuda de todos". 

As administrações das fazendas procuravam geralmente agrupar os japone
ses em casas próximas umas das outras, para maior comodidade deles. Com isso, 
podiam os japoneses formar hortas em comum nos quintais. Mas é claro que as 
transferências não se operavam globalmente de uma colônia para outra, razão pela 
qual algumas vezes tinham eles que coabitar com brasileiros ou imigrantes euro
peus. Para os imigrantes recém-chegados ao Brasil, era em todos os sentidos con
veniente conviver com os patrícios veteranos, pois podiam recorrer a eles, sem 
acanhamento, mais do que a intérpretes, para o aprendizado das menores coisas, 
mesmo as de somenos importância. O imigrante recém-chegado que entrasse nu
ma fazenda e nela encontrasse algum patrício veterano, podia conseguir hospeda
gem e até comida em sua casa nos primeiros dois ou três dias, não precisando 
passar pelos incômodos experimentados por aqueles que ingressavam em locais 
onde não havia japoneses. 

Aqui levarei em conta principalmente os imigrantes recém-chegados ao Brasil. 
Qualquer que fosse a fazenda, os colonos tinham que fabricar eles próprios 

a cama e os demais móveis da casa nos primeiros quatro ou cinco dias, e às vezes 
até mesmo o galinheiro, o paiol e o chiqueiro. Acontece que os imigrantes recém-
chegados não possuíam animais domésticos, e por isso limitavam-se inicialmente 
ao fabrico de camas e cadeiras. A casa podia ser de tijolos e abrigar duas famílias, 
e seu vizinho talvez fosse colono brasileiro. 

FEITURA DO COLCHÃO 

Pois bem. O que era preciso aprender com os imigrantes veteranos era a fei
tura do colchão para ser usado no leito à brasileira. 

Como as noites às vezes são gélidas no Brasil, o colchão é indispensável. Muitos 
imigrantes novatos montavam estrados de madeira mais altos que as camas, neles 
estendiam esteiras de vime e sobre estas os acolchoados, aquelas e estes trazidos 
do Japão. Os que não haviam trazido essas peças precisavam de colchões, vendi
dos já feitos nos armazéns das fazendas, mas normalmente eles eram feitos em casa. 

Para começar, comprava-se uma carroça de milho de algum colono já radi
cado na fazenda. O milho servia depois como ração para porcos e galinhas. Cus-
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tava cerca de 30 mil-réis. Se não se dispusesse de dinheiro, ia-se ao paiol da fazen
da e se oferecia para o trabalho de debulhar o milho, recebendo em paga as pa
lhas. Da parte da fazenda isso até era vantajoso, já que o milho era debulhado 
sem qualquer pagamento de mão-de-obra. Nem reclamavam se, na volta, o em
pregado apanhava duas ou três espigas, com as quais faziam pipocas para as crian
ças. Nem havia administradores sovinas que fiscalizassem a debulha. 

Trazidas para casa, as palhas eram rasgadas em tiras de cerca de 2 cm, 
retirando-se as partes duras das bases. Para um colchão necessitam-se de dois a 
três sacos de palha, tudo dependendo, é claro, do tamanho desejado. 

A capa do colchão é feita com tecido de algodão ordinário, podendo-se re
correr também a sacos de farinha de trigo vazios adquiridos na venda. Em todo 
caso, faz-se a capa maior que a cama, deixando-se uma abertura de 60 a 70 cm 
bem no meio, sem costurar, de modo a permitir que ela seja fechada com barban
te ou corda. Enche-se então com palha a capa através dessa abertura, depois do 
quê, ela é fechada, amarrando-se com barbante. A seguir, experimenta-se deitar 
sobre o colchão para ajeitar a gosto. É quentinho e gostoso. Como, porém, ele 
logo se achata, é preciso que à noite se enfie a mão pela abertura para revolver 
a palha e tornar o colchão estufado. E se a cama não é feita com tábuas, mas 
com ripas de madeira à maneira de jiraus, a acomodação é feita com o próprio 
corpo deitado. Age-se assim para tirar a sensação de altos e baixos da cama. À 
noite, ouve-se o ruíco típico de palhas remexidas no quarto vizinho. 

A ALIMENTAÇÃO DOS PRIMEIROS TEMPOS 

Ao mesmo tempo em que fabrica a cama e o colchão, o imigrante precisa 
aprender a cozinhar sozinho. No início, coze o arroz agulha à moda japonesa. 
Encontra dificuldades na avaliação da água necessária, chegando a pô-la em de
masia. Passa o bacalhau seco ao fogo: porém, não o tendo deixado de molho pa
ra tirar o excesso de sal, acha-o extremamente salgado. A carne-seca, evita comê-
la por achar que não se adaptará ao seu paladar, devido ao cheiro forte. Ou, me
lhor dizendo, deixa por vezes de comprar o que gostaria de comer para não au
mentar as despesas. 

Para o japonês, o preparo do bacalhau seco é mais fácil que o da carne-seca. 
Através do aprendizado com imigrantes veteranos experimenta preparar o arroz 
à moda brasileira, com banha, que dispensa outros pratos por conter também sal. 
Só que logo se enjoa, achando-o com muito cheiro de gordura. Espia então o jei
to de preparar o arroz do vizinho brasileiro: em primeiro lugar lava-se o arroz, 
enxugando-o bem em seguida. Joga-se na panela um pedaço de toicinho ou uma 
colher de banha, e depois se leva ao fogo a panela. Coloca-se a seguir o alho pica
do, que se deixa fritar na gordura até ficar um tanto queimado, para só então 
pôr o arroz. Acontece que, no início, o imigrante japonês não se animava a usar 
o alho. Só depois os brasileiros adicionam a água. Com efeito, se se esquenta pri
meiro a gordura para em seguida cozer o arroz, o cheiro diminui um pouco. Mas 
é muito difícil tirar o cheiro da banha sem recorrer ao uso do alho, ou de seu subs
tituto, a cebola. Entre os japoneses, a maioria absoluta afirmava que o melhor 
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mesmo era o arroz à japonesa. De qualquer maneira, a verdade é que foi de muita 
ajuda o fato de terem encontrado o arroz na dieta brasileira. Conforme o ganho 
de cada um, os demais pratos também foram sendo estudados gradativamente. 

PREPARO DO CAFÉ 

Muito bem, agora vem o café. Mas, como proceder? Até a chegada à terra 
do café, que é o Brasil, os primeiros imigrantes o desconheciam. Nunca o haviam 
tomado. Eles levavam mais de meio ano, após o ingresso nas fazendas, para apren
der a preparar um café gostoso de tomar. À medida que se vai conhecendo o gos
to do café, o seu preparo se torna cada vez mais difícil. É que tudo começava 
com o café cru, que em geral, nas fazendas, era dado de graça aos colonos. Eram 
grãos não comerciáveis, como os não uniformes na qualidade, os pequenos, os 
quebrados, os de casca preta ou com mistura de pedrinhas. Espalhavam-se tais 
grãos sobre a mesa para separar os que não prestassem. Depois eram torrados 
na caçarola os grãos pacientemente escolhidos, cuidando-se para que não quei
massem e não se transformassem em carvões. Sucedia por vezes que ficavam pre
tos só por fora, sem estarem torrados por dentro. Partia-se o grão ao meio e quando 
se constatava que por dentro ele ainda estava vermelho-escuro retirava-se a caça
rola do fogo e se espalhavam os grãos sobre uma peneira, a fim de esfriá-los de
pressa: é que se transformariam em carvão se assim não se procedesse. Naquela 
época os imigrantes novatos não possuíam torradores e por isso torravam os grãos 
na panela de ferro remexendo-os com algo como uma espátula ou concha de pau. 
Quem não possuía panela utilizava a frigideira trazida do Japão. Parte dos grãos 
sempre ficava ou excessivamente torrada ou aquém do ponto certo — a irregula
ridade era comum. Levava-se tempo para aprender a torrar bem o café. 

Torrados e esfriados, os grãos eram moídos no pilão, peneirados e transfor
mados em pó. Eram moídos e peneirados duas, três e mais vezes, até se converte
rem em fino pó. É assim que se obtém o café-de-pilão. Depois, joga-se o pó na 
água fervente, mexe-se rapidamente e passa-se no coador; no começo, costumava-se 
colocá-lo primeiro no coador para sobre ele despejar a água fervente. Natural
mente, vai-se mudando aos poucos a quantidade da água e do pó, conforme o 
gosto de cada um. 

Por fim, vem o açúcar, mas naquela época inexistia o refinado de hoje. O 
colono comprava o açúcar preto. Chamava-se mascavo, e continha por vezes pe
dras de açúcar pretas, do tamanho de um punho cerrado, pelo que era necessário 
despedaçá-las. Às vezes se encontravam até fibras de cana-de-açúcar. O sabor fa
zia lembrar a rapadura, mas é fora de dúvida que se tratava de açúcar de inferior 
qualidade, de doçura mais forte. Algumas vezes, até acidez continha. É claro que 
não se prestava para ser posto diretamente no café, razão pela qual primeiro ele 
era dissolvido na água quente, para ser coado juntamente com o café, o qual se 
costumava tomar bem adocicado, na caneca. Por ser fraco, podia-se tomá-lo na 
quantidade que se desejasse. Contudo, nem esse café poderia ser tomado se se 
entrasse em fazenda onde existissem apenas imigrantes recém-chegados ao Brasil. 
Nas fazendas em que já havia imigrantes veteranos as mulheres aprendiam de-
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pressa o preparo do café, mas nos meios constituídos exclusivamente de brasilei
ros o aprendizado se fazia lentamente através da observação e da imitação, à mín
gua de entendimento verbal. 

Fosse como fosse, procurava-se a todo custo variar o preparo do café, pois 
não havia qualquer distração na fazenda, nem ao menos se podia dar ao luxo de 
preparar o chá. Acontece que o japonês não se contenta apenas com um café de 
manhã, na hora da saída para o trabalho. Precisa comer alguma coisa. Na falta 
de chá (o chá-mate ainda não era conhecido nas fazendas), engolia arroz ensopa
do em água quente e então partia. Comia arroz três ou quatro vezes por dia, mas, 
por motivos de economia, pois as refeições limitadas ao arroz pesavam demais 
no orçamento, passava a usar farinha de milho ou de mandioca, fazendo boli
nhos fritos para comê-los na hora do café da manhã. Mas, se achasse que mesmo 
isso era antieconômico, mudava a comida da manhã para batatas-doces ou man
diocas cozidas na véspera, à noite. Relataram-me alguns imigrantes idosos que 
só a lembrança de tais coisas lhes provocava engulhos. Mais tarde, aprendia a co
mer a farinha de milho misturada ao café. 

Pela manhã, ao sair para o trabalho, enchia uma garrafa ou bule com esse 
café adocicado e fraco para levar à roça. 

LAVAGEM  DE   ROUPA    E    CATAÇÃO   DE   LENHA 

Ficava para as mulheres o serviço importante de lavar as roupas. Os homens 
iam catar lenha. 

Não tendo trazido bacias japonesas, em geral os imigrantes só dispunham, 
como utensílio para lavar roupas, de baldes ou pequenas bacias de metal. Tinham 
alguns pedaços de sabão trazidos do Japão, mas logo se deram conta de que o 
sabão do Brasil se mostrava bem mais prático. 

"Como as brasileiras gostam de lavar roupa!" 
"Expõem ao sol até ficar branca. Depois, lavam-na batendo na tábua. Desse 

jeito, devem estragar o tecido." 
"Como são folgadas, não? Passam o dia lavando roupa e cozinhando. Onde 

se juntam, vira local de bate-papo." 
Com tais comentários, as mulheres imigrantes — que, fazendo o mesmo tra

balho de roça dos homens, tinham ainda que cozinhar e lavar roupa — contem
plam invejosas o espetáculo oferecido pelas mulheres brasileiras a lavar roupas, 
ao lado de um tanque ou à margem de um córrego. Como ferviam as roupas ensa
boadas no fogo aceso debaixo de velhos tambores de gasolina, mesmo de longe 
se enxergava a fumaça branca. Além disso, estando as roupas a secar sobre a rel-
va, a visão que se tinha era a de uma brancura só. Ouvia-se o bater do pano na 
tábua. Havia quem cantasse tão alto que a resposta vinha pelo eco do vale. 

As mulheres dos imigrantes japoneses lavavam as roupas com rapidez e 
punham-nas a secar em seguida. Não demoraram, porém, a imitar as brasileiras: 
ensaboavam a roupa e deixavam-na secar sobre a relva, e na hora de lavar batiam-
na na tábua. Até que esse trabalho resulta rápido e torna a roupa mais limpa. 
Só que, não possuindo roupas brancas em demasia, como as brasileiras, não viam 
necessidade de pôr tudo a secar ensaboado. 

82 



O jeito de catar lenhas também era aprendido com o tempo. Não havia ne
cessidade de ir buscá-las especialmente, bastando catar, na volta do trabalho, um 
toco que fosse no cafezal ou na capoeira. Às vezes alguém da família se encarre
gava de trazer um pouco a cada dia. Então, era só deixá-las arranjadas com jeito. 
Nas tardes de sábado juntavam-se as lenhas catadas durante a semana debaixo 
ou ao lado do fogão. Ou, não querendo ter esse trabalho, escolhiam as mais fá
ceis de rachar para deixá-las encostadas à parede de fora da casa. Ainda quando 
se molhe um pouco, a lenha rachada a machado queima muito bem. Os colonos 
brasileiros assim procediam, como um preto vizinho de quem voltarei a falar. 

A COLOCAÇÃO DO CABO DA ENXADA 
E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS NOS TRABALHOS 

DA ROÇA 

Como o serviço começava na segunda-feira, e se já não fosse época de co
lheita do café, tinha-se que começar com a roça do cafezal. Embora os imigrantes 
recém-chegados ao Brasil, por terem saído do Japão visando a época da colheita, 
em geral aprendessem primeiro a apanhar o café, aqueles que, acompanhando o 
costume generalizado no Brasil, chegassem às fazendas no início do ano agrícola, 
tinham que começar com a roçada do cafezal. Era normal, para cada um, 
encarregar-se de 1.500 a 2.000 pés de café. Se se tratasse de imigrante veterano 
certamente ele procuraria encarregar-se de menor número de pés, pleiteando maior 
área para seu próprio plantio. É que, assim agindo, os cafeeiros a seu cargo esta
riam sempre mais bem cuidados e podia fazer boa figura perante a fazenda. Além 
disso, o veterano já sentira na carne que não se ganhava dinheiro esperando a 

Alguns dos instrumentos agrícolas utilizados pelos colonos. 
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mesada paga em parcelas. O próprio pagamento pelo serviço de apanha de café 
dependia da sorte, e não se podia confiar nele desde o início. De qualquer jeito, 
o Brasil era um país de salários muito baixos, sendo quase impossível juntar di
nheiro só com salários, principalmente com os da lavoura. Ficava-se sabendo, aliás, 
através de perguntas a quem quer que fosse ou mediante ingresso na melhor das 
fazendas, que não se ganhava dinheiro no primeiro ano. Mas o imigrante recém-
chegado ao Brasil esforçava-se demais e sofria excessivamente desde o início. Não 
se estava num país que permitisse a vinda, financiada a juros de usura, para tra
balhar visando a remessa de lucros. 

Primeiramente, tinha-se que cuidar dos intrumentos necessários ao início dos 
trabalhos. Então, o que devia ser aprendido antes de mais nada era o modo de 
colocar o cabo da enxada. Nas fazendas carentes de florestas compravam-se os 
cabos em vendas; naquelas em que havia muitas matas, ia-se à procura de cabos 
convenientes: escolhe-se madeira de tamanho adequado para segurar; descasca-se 
enquanto ainda está verde, ou crua, para depois secá-la à sombra. Há madeiras 
que, ao secar, apresentam rachaduras longitudinais que machucam a palma da 
mão do trabalhador. Por essa razão, há que aprender a conhecer a qualidade da 
madeira. O comprimento pode ser da altura de um homem. De acordo com a es
pécie de trabalho a que se destina, diferem um pouco a maneira da colocação ou 
o comprimento do cabo. No começo, ganha-se ou compra-se o cabo de brasilei
ros ou imigrantes veteranos. Quem não tem experiência solicita a um fiscal ou 
imigrante veterano que o coloque, e pelo exemplo observado vai aprendendo o 
modo de proceder. 

A enxada é semicircular, com um alvado para o cabo. Enfia-se nele firme
mente a ponta do cabo, mas sua posição com relação à enxada terá de ser de uns 
50°. Se o trabalho é executado num terreno em aclive, onde se vai capinando de 
baixo para cima, pode ser de uns 60°. Por outro lado, conforme o mato a capi
nar, muitas vezes é mais fácil o manejo de cabo mais curto. Para deixar inclinada 
a enxada, procede-se de modo tal que o cabo forme a figura de um cachimbo. 
Depois, faz-se uma rachadura ao meio, dentro da qual se enfia a cunha. Esta há 
de ser forte, o suficiente para não rachar ou quebrar ao ser batida com força. 
Corta-se bem comprida a cunha, cuja ponta é desbastada até que fique bem cha
ta. Então enfia-se a ponta do cabo no alvado e deita-se o conjunto no chão, com 
a lâmina da enxada voltada para cima. Fixa-se o cabo com um pé e, ereto, malha-
se a cunha com as costas do machado. O melhor lugar para esse trabalho é o chão: 
fica mais fácil bater porque a cabeça da enxada se enterra no chão, firmando-se. 
Não se pode trabalhar com uma enxada mal armada, com a cunha malhada fra
camente. E como a inclinação da enxada costuma sofrer alteração quando das 
batidas na cunha, convém que primeiro se bata até firmar bem e verificar-se o 
grau de inclinação. Para que se possa capinar ereto, sem necessidade de curvar 
muito o corpo, adquire importância a inclinação obtida. O trabalho fica mais ár
duo se a enxada mergulha demais na terra, ou se, em virtude de inclinação exces
siva, for impossível cortar as raízes das plantas sem que se curve em demasia. Quan
do se acha que a inclinação está boa, malha-se à toda. Depois, corta-se o exceden
te da cunha com o serrote. Como a maioria das cunhas atravessa o cabo e sai 
pelas suas costas, cortam-se ambas as pontas. 
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A enxada é o instrumento mais importante na época da capinação. Seja dito 
que corresponde à espada do samurai. Por isso, cada um conserva com carinho 
a enxada de seu uso. Depois de usada, remove-se a terra grudada ou lava-se o 
instrumento. Conforme o caso, deixa-se a cabeça da enxada mergulhada na água, 
a fim de evitar que a cunha se afrouxe. Torna-se motivo de vaidade dos homens 
a habilidade na colocação do cabo: é a vaidade de quem tem uma boa arma de 
guerra. 

As enxadas variam na forma e no tamanho. Por ora, interessam-nos as usa
das na capinação em fazendas de café. Os tamanhos têm suas respectivas numera
ções, como 3, 2 1/2 e 2. Pode-se dizer que o nº 3 é de uso de homem, o 2 1/2 de 
mulher e o 2 de criança, mas a verdade é que o tamanho não influi no rendimento 
do trabalho. No início, é mais fácil o manejo da enxada pequena e leve, por exemplo 
a de nº 2 1/2. Só que esta se desgastava com o uso e diminuía de tamanho. As enxa
das de fabricação inglesa eram as preferidas. 

Para quem trabalha com a enxada não pode faltar nunca um esmeril, de uns 
2,5 cm de largura e de cerca de 20 cm de comprimento. Sempre afiado, é levado 
à cintura. Também para o seu uso se requer prática: esmerilha-se agachado, fir
mado o cabo com os joelhos e a lâmina da enxada voltada para cima, ora com 
o joelho direito, ora com o esquerdo; esmerilha-se a lâmina da direita para a es
querda, ou da esquerda para a direita. Todo mundo tem seu próprio hábito, uns 
fazem gastar mais o lado esquerdo da lâmina, outros o lado direito; as diferenças 
individuais são grandes. Disso decorre que é realmente um bom manejador da 
enxada aquele que consegue gastar por igual ambos os lados da lâmina. 

Necessita-se por vezes de mais um instrumento: é o usado em regiões de ter
ras barrentas, para tirar o barro que fica grudado à enxada em trabalho realizado 
após a chuva. Em geral cortava-se a metade da concha de alguma colher velha 
e endireitava-se, amassando, a parte côncava que restava até se obter uma espécie 
de espátula. Entortava-se também o cabo dessa espátula, para portá-la enfiada 
à cintura. Havia quem a trouxesse pendente de um barbante. É claro que não era 
de nenhuma utilidade em terras arenosas: nestas, quando a enxada se enchia de 
terra, bastava que se dessem algumas batidas em algum toco para que logo ficasse 
limpa. 

Quando se vai para o trabalho a água é uma necessidade. Para o seu trans
porte há o "colote", e o garrafão. O colote é uma pequena pipa de cerca de 50 
cm de comprimento. Costuma-se deixá-lo deitado. No meio há uma pequena aber
tura, por onde se põe a água para beber; no lado existe uma asa circular, que se 
presta para segurar e transportar ou para ser passada pelo cabo da enxada e assim 
levar ao ombro o colote. O garrafão, por outro lado, é de vidro, com capacidade 
para 5 litros, e vem coberto com vime. Este também é de fácil transporte, pois 
possui uma alça onde segurar. Para tampa usa-se a cortiça, mas como é ela de 
fácil extravio, usa-se muito o sabugo de milho. O sabugo substitui a cortiça nas 
fazendas, como tampa de colotes, garrafões e torneiras. Para que a água não fi
que morna debaixo do sol, os colotes e os garrafões levados ao cafezal são coloca
dos à sombra de um cafeeiro ou de alguma árvore de porte. 
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PRIVADA 

Falemos da privada. Já me referi, ao descrever os primeiros imigrantes che
gados, aos mangueirões em que se criavam os porcos. Tratava-se de lugares am
plos que não diferiam muito dos pastos comuns, e geralmente se situavam a vá
rias dezenas de metros das colônias. Desde já, entretanto, tem que ser dito que 
os mangueirões não eram necessariamente usados como privadas dos colonos. Se 
atrás da casa se estendesse o pasto, ou se houvesse capoeira ou pomar, usavam-se 
esses lugares. Mas, invariável era a presença dos porcos, onde quer que se fosse: 
era extremamente difícil encontrar um local escondido a salvo do ataque dos por
cos. Ia-se às vezes armado de pau. Por esse motivo adquiria-se o hábito de fazer 
as necessidades no serviço, escolhendo-se o interior do cafezal ou da capoeira. 
Tendo à mão uma enxada, podia-se deixar limpo o terreno depois de feitas as ne
cessidades, qualquer que fosse o lugar. Mas, passava-se mal à noite. Os japone
ses, como já destaquei, desconheciam o uso de urinol. 

Os brasileiros nunca urinam à vista de alguém. Esse costume não vem do uso 
de penicos, mas do hábito de sempre escolherem a sombra de alguma coisa. Caso 
não encontrem nada em redor, aproximam-se de algo, mesmo imaginário, fazen
do de conta que esse algo é um esconderijo. As mulheres, então, jamais chegam 
a agachar-se se acreditam que podem ser vistas. Quando não encontram nenhum 
jeito, limitam-se a parar de andar por um instante. 

INÍCIO DOS TRABALHOS — A SAÍDA PARA O TRABALHO 

Tem-se que trabalhar. Nas fazendas, os sinos substituem o relógio e acham-
se colocados nos terreiros próximos à sede ou em frente à casa do fiscal que fica 
na entrada da colônia. Pendem do alto de uma viga. O primeiro sino é batido 
às 4 horas da madrugada. Trata-se de aviso para acordar, mas a hora não é igual 
em todas as fazendas, variando cerca de uma hora, do inverno (época da colheira 
do café) para o verão (época da capinação). A hora da saída é dada pelo sino 
das 6, quando já está claro o dia. Há fiscais que se postam num canto da colônia 
e tocam buzinas. Como estamos na época da capina o fiscal não se mostra tão 
rigoroso quanto ao horário, inclusive porque o trabalho é de empreitada. Seja 
como for, o sino não deixa nunca de dar os diversos avisos. O almoço é às 9 ou 
10 horas. Para os colonos que saem para trabalho apenas com o café da manhã 
o sino das 9 horas indica o almoço, e o das 2 da tarde o café. Para alguns, o jantar 
é às 5 ou 6 horas da tarde. Por fim, ao pôr-do-sol, é tocado o sinal de encerra
mento dos trabalhos. Na roça, o fiscal toca a buzina. Seja como for, tem-se mais 
folga na época da capinação. As mulheres retornam ao lar mais cedo para os pre
parativos da janta, e as-que têm crianças podem até deixar de ir à roça sem que 
recebam imprecações. Quando se ouve a buzina do fiscal, anunciando 6 horas, 
todos vão saindo das casas: com enxada ao ombro, carregando colotes, passa o 
pessoal pelo caminho em frente à colônia.e dirige-se para o pasto. Caminhando 
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uns 400 ou 500 metros chega-se à porteira do cafezal. Quando se empurra a por
teira armada com pesado madeirame, o som característico da batida de volta, ao 
fechar-se, é ouvido mesmo de longa distância. Como ainda se estava na época 
dos carros de bois ou puxados a cavalo, tempo em que ainda não existiam auto
móveis, não havia mata-burros nas fazendas. 

Vendo os colonos brasileiros que caminham pelo pasto em direção à portei
ra, repara-se que os homens não usam calçados ou então têm apenas sapatões de 
borracha, e que usam chapéus velhos. Não há necessidade de paletós. Nas ma
nhãs de frio ou quando há chuvisco cobrem os ombros com sacos de juta. As mu
lheres também, quando não estão descalças, usam sapatões. Naquela época, a gran
de maioria andava descalça. Vestiam saias compridas, trazendo a cabeça resguar
dada com um lenço. Os japoneses pensavam que o lenço vermelho era indicativo 
de moças. Todos carregam enxada ao ombro; as mulheres passam pelo ombro 
sacola de algodão contendo lanche e garrafa de café. Ali pelas 9 horas, vêem-se 
mulheres com crianças "carregadas de lado", o almoço posto dentro de panelas 
esmaltadas vermelho-escuro. Os imigrantes japoneses carregam em sacos suas mar
mitas ou refeições. Não têm, ainda, o hábito de levar a comida dentro da própria 
panela. 

A vestimenta utilizada pelos colonos para trabalhar nas fazendas de café. 

A figura do imigrante recém-chegado é facilmente reconhecível, não só pelo 
jeito de andar mas também pela vestimenta, de homem ou de mulher, que vista 
de longe em geral tende para o cinza. Nada de branco ou vermelho. As mulheres 
fazem seus vestidos com o tecido das vestimentas japonesas. Entre os homens, 
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há quem use boné. Trazem toalhas penduradas à cintura, havendo os que usam 
polainas e jika-tabi (calçados) japoneses. As mulheres usam toalhas na cabeça, 
ao invés de lenços. Quem usa lenço entre elas, vê-se logo, é imigrante veterana. 
O imigrante também veterano envolve o pescoço com toalha ou lenço, à moda 
brasileira. Em vez de calçados japoneses usa sapatões. Mas a postura e a maneira 
de andar continuam os de um japonês. As mulheres carregam lanches com as duas 
mãos e caminham um pouco cabisbaixas. Se têm bebês, invariavelmente carregam-
nos às costas, à maneira japonesa. Não conseguem carregá-los como as brasilei
ras. As crianças brasileiras que já começam a andar são carregadas cavalgando 
lateralmente sobre os quadris das mães, talvez se deva dizer tratar-se de costume 
de caboclas. Como, além disso, elas carregam as coisas em cima da cabeça, a mão 
direita sempre está livre para portar algum objeto. As japonesas não conseguem 
imitá-las nesse modo de levar as crianças, ainda que se lhes dissesse: "É feio, os 
brasileiros riem das japonesas por carregarem crianças como macacas." Porque 
não sabiam como fazer para trabalhar com as crianças montadas em seus quadris. 

As japonesas não deixavam o transporte do lanche para depois, quando po
diam fazê-lo sem pressa. Faziam os preparativos já à noite, levantavam-se de ma
drugada e preparavam as comidas para poderem sair para a roça juntamente com 
os homens. Estes achavam natural que elas assim agissem. 

APRENDIZADO DA CAPINAÇÃO 

Também o trabalho da capina é difícil de ser aprendido somente através de 
explicação verbal. Só se torna hábil vendo o trabalho real e imitando-o, e ainda 
ouvindo críticas ao seu próprio trabalho. Às vezes o serviço era ensinado por imi
grantes veteranos, outras vezes por intérpretes, fiscais e instrutores. 

"Em primeiro lugar, a postura. Sem curvar muito o corpo puxa-se a enxada, 
rente ao chão. Derruba-se o mato com dois ou três golpes, e o ritmo é mantido 
no movimento de estender e puxar a enxada. Nesse movimento ela cobre uma fai
xa ao comprido de 40 a 50 cm, cortando o mato. E assim o terreno vai sendo lim
po sistematicamente. Se por acaso alguma planta ficar sem ser cortada, ou se a 
raiz de alguma planta permanecer encoberta pela terra, bastará uma chuva para 
que, milagrosamente, por assim dizer, apareçam novamente brotos e mais bro
tos. Por isso, as plantas puxadas pela enxada devem ser levemente revolvidas, pa
ra que não fiquem com terra grudada. Bem, agora, experimente você mesmo." 

Assim era a instrução. O colono, então, seguia os ensinamentos, sob as vis
tas do instrutor. 

"Não, com quadris bambos assim, não. Isso, isso, desse jeito. A enxada de
ve ser segurada nesse ponto, fica mais leve." 

E continua: 
"Esta terra vermelha, terra-roxa, sabe, gruda quando chove. Quer dizer que 

o trabalho também tem que ser diferente. Aí você tem que manejar a enxada em 
pequenos golpes, evitando que as plantas fiquem com terra grudada. Os matos 
grandes devem ser virados ao avesso com o auxílio da beirada da enxada." 
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Os colonos japoneses executando o trabalho de capina, sob fiscalização do capataz. 

"Depois, ahn... Não basta ir raspando da direita para a esquerda. Assim vo
cê gasta só o lado esquerdo da enxada. Precisa manejar também da esquerda para 
a direita. Bem, virei mais vezes, para outras observações..." 

As coisas se passavam mais ou menos assim, e os ensinamentos não duravam 
sequer meia hora. O importante era praticar. Como não estava acostumado ao 
trabalho, movimentava o corpo mais do que o necessário, e então começava a 
suar por todos os poros. Diferentemente da época de colheita, no inverno, o sol 
brilhava com intensidade ardente. Fazia da enxada bengala, e punha-se a descan
sar enxugando o suor. Descansava, depois trabalhava, e assim prossegue. O que 
importava era acostumar o corpo, mas a regra para o imigrante recém-chegado 
era, no fim, perder as estribeiras, tamanho o esforço despendido. Havia que de
correr dois ou três meses até que aprendesse a trabalhar pacientemente, com o 
manejo natural da enxada de quem tem a alma em abandono, insensível às coisas 
em volta. Uma vez acostumado o corpo e começando a ver que o trabalho rendia, 
podia-se dar ao luxo de contar pilhérias, cantar, enfim, toda uma família podia 
trabalhar alegremente. 

Mas quem mal chegava do Japão e ingressava na fazenda não via nenhuma 
perspectiva de melhora na vida, e, por isso, sempre que se punha a descansar, 
atormentava-se com mil pensamentos: 

"Será que meu corpo vai agüentar este serviço? Quando poderei trabalhar 
para produzir minha própria comida? Que tal seria criar porcos ou galinhas? Co
mo construirei o mangueirão? E as verduras? Ah, sim, ia-me esquecendo de uma 
coisa muito importante. Não pensei na educação dos filhos." 

De longe, dos lados da sede, ou fazenda, se faz ouvir o som débil do sino. Nis
so, como que em resposta, soa a buzina do fiscal. É hora do almoço, 9 horas da 
manhã. O pessoal da roça vizinha parece que já se recolheu à sombra dos cafeeiros. 

Os cafeeiros confiados aos colonos variavam, como já esclareci, conforme 
o lugar, de 1.000 a 2.000 pés, o que era determinado tendo em vista a distribuição 
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A hora do almoço no cafezal. 

eqüitativa dos lugares de fácil trato ou que permitia o plantio intercalar, além de 
proporcionar ao fiscal melhor controle do maior ou menor rendimento num e nou
tro lugar. 

REFEIÇÃO NO CAFEZAL 

A refeição no cafezal não é o lanche de um píquenique: coloca-se o arroz 
agulha já frio no prato de porcelana, joga-se água do colote sobre ela e, 
abocanhando-se um pedaço de bacalhau seco, engole-se a comida com o auxílio 
de uma colher de sopa. Tratando-se de japonês, bem que ele gostaria de comer 
um pedaço de picles à japonesa, mas nem isso existia ainda. 

Mesmo nas famílias organizadas apenas para efeito de imigração sempre ha
via mulheres. Têm início, então, as histórias sobre o aproveitamento de verduras: 

"Segundo os imigrantes veteranos, é muito bom o picles feito com mamão 
verde cortado ao meio e posto a secar um dia ao sol. Depois, sabe, não há por 
aí pés de melancia crescidos sozinhos? Dizem que é gostosa a sopa de melancia 
à base de toicinho. Vou trazer algum dia destes." 

"Ah, sim? Posso tentar fazer." 
"Além disso — sabe? — vou fazer fermento e fabricar missô com feijão. Os 

imigrantes veteranos dizem que mesmo sem soja se pode fabricar missô. 
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E assim, ao invés de procurar aprender a cozinha brasileira, os imigrantes 
novatos se esforçavam por encontrar sucedâneos da comida japonesa, tais como 
picles de mamão ou picões cozidos à japonesa — numa época em que não existia 
shoyu nem peixe-bonito seco (tempero). 

Enquanto conversavam, homens e mulheres retiravam os frutos de ervas que 
grudavam nas roupas, principalmente picões e carrapichos. Os picões são frutos 
de uma planta comestível, são pretos e dão um sem-número de espinhos. Quando 
se senta, ou se agacha, a roupa encosta na pele, e então os picões picam, e tanto 
picam que dói. Os carrapichos são frutinhos que quando grudam na roupa dificil
mente se desprendem. As saias das mulheres ficam todas coladas. 

Os brasileiros raspam os frutos grudados nas roupas com o auxílio de facas 
que trazem à cintura. Perde-se muito tempo com o trabalho de tirar os frutos das 
ervas, cerca de uma hora. 

Soa a buzina; novamente é hora de trabalho. 
Bebendo a água do colote, suando por todo o corpo, o maior desejo agora 

é passar o dia em paz e segurança no cafezal. O dia é extremamente longo. O café 
das 2 da tarde, o intervalo de descanso das 4 (quando se come algo), mesmo o 
café frio sabendo a água com açúcar, tudo isso é aceito com delícia pelo corpo 
cansado. Bebe-se o café aos goles, como água. 

INTERVALO PARA FUMO 

Os cigarros não estavam ao alcance dos colonos. Havia-os nas vendas, na
quela época? Não importa: o fato é que ninguém fumava cigarros. Comprava-se 
fumo em corda ou picado, para enrolar por conta própria. No começo, não se 
sabia bem picar bem o fumo de rolo, sem falar que não se conseguia fumar coisa 
tão forte, razão pela qual se optava pelo que já vinha picado. Fumava-se o pica
do, que vinha em caixinhas, enrolando-se num papel fino apropriado. Não se usa
vam fósforos. Uma caixa custava 100 réis, mas, por medida de economia, usavam-
se bingas. O uso da binga não era exclusivo dos brasileiros, mas também dos imi
grantes europeus. Naquela época inexistiam os isqueiros de hoje. Punha-se algo
dão num tubo pequeno de latão deixando-o chamuscado na parte superior. 
Encostava-se nele a pederneira e lançavam-se as fagulhas produzidas com um pe
daço de esmeril velho. Quando as fagulhas dirigidas para dentro do tubo acen
diam o algodão, soprava-se para aumentar o fogo. Em seguida, enfiava-se no tu
bo o fumo enrolado em papel, ascendendo-o mediante sucção. Depois, podia-se 
enfiar o dedo pelo fundo do tubo e empurrar o algodão para cima. O tubo era 
ruarnecido de corrente, em cuja ponta havia uma tampa. Andava-se com ele com 
lampa colocada. Em geral, os japoneses faziam saquinhos que prendiam à cintu
ra, trazendo dentro deles esses isqueiros. Os brasileiros enfiavam as bingas direta
mente no bolso. 

Mesmo os camaradas diaristas que trabalhavam em terreiros podiam fazer 
e fumar esses cigarros, sem que os fiscais implicassem com isso. Os camaradas 
retiravam sem pressa o fumo em corda do bolso, picavam-no com faca e depois 
desmanchavam os pedaços com as palmas das mãos; em seguida cortavam a pa-
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lha que traziam presa à orelha no comprimento adequado, lambiam-na para torná-
la mole, raspavam-na depois com faca, enrolavam nela o fumo e finalmente acen
diam o cigarro. Como nem sempre conseguiam acender o algodão da binga na 
primeira tentativa, batiam duas, três vezes a pederneira, até conseguir o fogo e 
acender o cigarro. Em seguida, com expressões de alívio, saboreavam uma traga
da, expeliam a fumaça em direção ao céu e, com barulho, cuspiam para o lado, 
pelo vão dos dentes, uma saliva vermelho-escuro. Como o fogo se apagava depois 
de duas ou três baforadas, colocavam o fumo enrolado sobre a orelha e voltavam 
ao trabalho. Nisso levavam cerca de 10 a 15 minutos, e tudo se passava com os 
fumantes em pé. 

Assim, os trabalhos no Brasil desenvolviam-se lentamente, sem muito esfor
ço. Tanto que, se não houvesse alguém observando, deixava-se estar em pé, sem 
fazer nada, à toa. É por isso que se tornava necessário o fiscal, para vigilância 
constante. Os imigrantes japoneses custavam a assimilar esse modo de agir. Tal
vez seja mais acertado dizer que para eles não fazia diferença assimilá-lo, por sen
tirem que o que influía diretamente em suas vidas era o volume de trabalho que 
realizavam. Sucede, porém, que quem se esforçava impacientemente, não estan
do acostumado à temperatura ou às condições de vida no Brasil, necessariamente 
tinha a saúde estragada: costuma-se dizer "Calmano Brasil"; antes da adaptação 
àquela mentalidade não se conseguia entender as peculiaridades da vida brasileira. 

Tal mentalidade, contudo, era difícil de ser assimilada. Queria-se ganhar di
nheiro o mais depressa possível. Ainda mais: achava-se que era obrigação ganhar 
dinheiro. Visto o futuro com essa ânsia, acelerava-se o passo sem querer, e nesse 
empenho nem havia tempo para avaliar se o fôlego agüentava ou não. Pois tudo 
que os homens faziam ao seu redor simplesmente parecia, ao imigrante recém-
chegado, caminhada preguiçosamente lenta. 

VOLTA À CASA 

Na época da capinação as mulheres retornavam à casa cerca de uma hora 
antes, ao entardecer, para preparar a janta. No caminho, catam galhos secos de 
cafeeiros para lenha. Os homens trabalham até o pôr-do-sol e sempre trazem pelo 
menos um toco de árvore. Naquela época ainda havia nos cafezais tocos não to
talmente apodrecidos rolando pelo chão. Podiam-se ver os colonos de regresso 
à casa, passos apressados, carregando os tocos e apoiados no cabo da enxada. 

Chegados à casa, todos se sentem prostrados de cansaço, as palmas das mãos 
cheias de calos, os dedos cheios de bolhas d'água. Como ainda não tinham o fu
ro, os homens, depois de lavar o rosto e as mãos, têm vontade de tomar um gole 
de alguma coisa. Sucede que a pinga, que então podia ser comprada por menos 
de 1 mil-réis, é tão forte que parece queimar a garganta. Então, eles se põem a 
pensar em dar um jeito, pois a verdade é que era impossível passar sem álcool: 
logo começariam os queixumes da "velha", e como é possível agüentar, sem ál
cool, lamentações mais do que sabidas? É o que pensam. 

Tenta-se adicionar água à pinga. Às vezes, depois de colocar água quente, 
adiciona-se um pouco de açúcar, à maneira do quentão, embora nem houvesse 
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tal idéia, porque quando diluída a pinga ainda era passável e suportável. Enquan
to está tomando duas ou três doses, mastigando o pedaço de bacalhau que restou 
da marmita, o trabalhador começa a sentir-se tocado. E nesse estado é poupado 
de atormentar-se com pensamentos em demasia. Tomando-se depois, na janta, 
um caldo salgado e quente de melancia verde, tem-se a impressão de um certo 
relaxamento. 

Terminado o jantar, todos, com os rostos iluminados pela luz da lamparina, 
põem-se a conversar vagarosamente e em voz baixa sobre os planos futuros de 
trabalho. É preciso formar a horta de sábado à tarde até domingo, ou começar 
logo a cuidar dos trabalhos da roça independente, sob pena de perder a época 
da semeadura. Além do mais, é preciso consultar sobre muitos assuntos os imi
grantes veteranos ou os fiscais. 

Enquanto pensam e conversam sobre isto e aquilo, as mulheres perdem até 
a vontade de lavar os pratos. É horrível ter que ir buscar água na escuridão. O 
que se deseja é ir logo para a cama, lavando-se os pés com o resto da água da 
cozinha. Então, alguém que terminara de lavar os pés põe-se a dizer: "Não sei 
por que os dedos dos meus pés estão cocando." Ao que os demais secundam: "Na 
verdade, os meus também estão." Descem a lamparina até o banco, onde exami
nam os pés. 

BICHO-DE-PÉ 

Põem-se então a examinar os dedos que cocam. No começo, é difícil a locali
zação. Pressionando-se com a unha, topa-se com um ponto de coceira dolorosa. 
"Ah, é aqui!" — e começa a examinar melhor, quando percebe uma marca 
vermelho-escuro logo abaixo da unha de um dos dedos do pé, semelhante a um 
pequeno espinho ali espetado. E é lá que coca, coca... Olhando com mais aten
ção, depois de passar cuspe sobre ela, nota que a carne sob a pele se apresenta 
branca, formando o que parecia ser um pequeno caroço do tamanho de um grão 
de arroz. "Que coisa! Então, é isto o tal de bicho-de-pé?" — é a surpresa de to
dos. Naturalmente, já tinha ouvido falar dele. Mais ainda: sabiam que depois de 
sua extração era recomendado passar no local querosene da lamparina. Só que, 
no começo, não é nada fácil tirá-lo. Enquanto se está picando com a agulha, o 
saco do bicho é rompido e expele uma infinidade de ovos esbranquiçados. É pre
ciso esmagá-los um a um com a unha, mas acontece que dificilmente eles saem 
de uma só vez. Além disso, se o saco permanece sob a pele, não só a coceira conti
nua como também, quando o local é irritado várias vezes, corre-se o risco de in-
fecção. Esse bicho, pertencente à classe das pulgas, infiltra-se entre as unhas e 
os dedos. Parece preferir as unhas. Uma vez aferrados, dificilmente saem. En
fiam, enfiam a cabeça na pele, deixando a traseira de fora. O melhor é tirar com 
a agulha tão logo ele se aferre, mas o problema é que ele não é percebido no co
meço. Pouco depois o bicho estufa a barriga, criando ovos. É quando começa 
a cocar tremendamente. 

Para tirar o bicho-de-pé é preciso ter experiência: em primeiro lugar se faz 
um buraco suficientemente grande com a ponta, não muito fina, de uma agulha 
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ou canivete. A seguir, arranca-se o bicho do tamanho de um grão de arroz sem 
romper o saco. Depois, basta desinfetar o local com querosene e o orifício se fe
cha numa noite. No começo, por fazer medrosamente pequenas perfurações com 
agulhas pontiagudas, acabava-se furando os sacos. 

Os velhos imigrantes amiúde gostam de contar vantagens: "Quando do in
gresso na fazenda, o bom era, à noite, tirar bicho-de-pé." Anos, dezenas de anos 
após, com a vida estabilizada, parece que os sacrifícios no Brasil se transforma
ram em recordações orgulhosas. 

Sucede que, tanto para o imigrante novato quanto para o veterano de um 
ou dois anos, esse bicho é das coisas mais incômodas que podem existir. É que, 
mesmo querendo descansar gostosamente à noite, não se pode deixar para o dia 
seguinte o trabalho de tirá-lo. Quando se deixa de fazê-lo, por preguiça, a conse
qüência é grave: conforme a pessoa é quase certo que terá de sofrer com a infec-
ção. Há quem diga que é por causa dos sapatos, mas mesmo sem eles o bicho 
não deixa de aferrar-se. A prova disso são os cachorros, que o tiram a dentadas, 
incapazes de curativos perfeitos como os dos homens. E, assim, são freqüentes 
nas fazendas cachorros mancando, com feridas de bichos. 

Como prevenção, joga-se uma solução de água e creolina no chão, mas só 
a muito custo diminui o número dos bichos-de-pé. São piores que as pulgas. 

Às 9 da noite soa o sino anunciando a hora de dormir. À luz da lamparina 
não se pode ler nem há livro para isso, de modo que se deita logo depois. Na colô
nia a noite é silente, rompida algumas vezes por inesperados latidos de cães à apro
ximação de cavalos ou bois, já que ao redor da colônia costuma haver pastos. 

SÁBADO 

Nas fazendas trabalha-se normalmente aos sábados apenas na parte da ma
nhã, mas há algumas onde só se descansa após o café das 14 horas. A tarde é 
reservada para serviços de limpeza ao redor da casa, rachar lenha, consertar o 
chiqueiro, matar porco para consumo doméstico, fazer pão, tratar da roça 
independente. 

O colono que trabalha desde o ano anterior dedica-se a um desses serviços. 
Aqui, cuidarei dos imigrantes japoneses novatos e da feitura de uma pequena horta 
perto do mangueirão. Cabe apenas registrar que os de Okinawa tinham mais ur
gência na construção de chiqueiros. 

A horta exige o mesmo trabalho que o chiqueiro, porque os brasileiros ou 
os imigrantes europeus, que não sentem tanto a falta de verduras como os japo
neses, criam galinhas e porcos soltos na colônia. Se se quer plantar verduras perto 
da casa, tem-se que evitar a todo custo a entrada desses animais domésticos. 

O mangueirão, na verdade, é o local onde se criam porcos. Os colonos arma
vam chiqueiros no seu interior; para alimentá-los com milho, atraíam os porcos 
para dentro deles gritando "xô, xô", e para engordar os animais capados deixavam-
nos presos para dar-lhes bastante comida. 

Mas os porquinhos eram deixados soltos em qualquer lugar. Conforme a fa
zenda, o mangueirão era como se não existisse, e na verdade nem existiam, condi-
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ção em que os porcos livremente transitavam pela colônia como seu campo de 
recreação. Por isso os japoneses sofreram para formar suas hortas. E diga-se que 
essa preocupação só existiu da parte deles, não sendo hábito dos colonos brasilei
ros ocupar-se disso. 

Assim sendo, não havia modelo brasileiro a imitar quanto à feitura de cerca 
para horta. 

Para começar, basta estacar moirões e esticar dois, três fios de arame farpa
do para defender a horta dos cavalos e bois. Contra os porcos, porém, isso não 
funciona: é preciso cercar a área com tábuas para que estes não enfiem o focinho. 
Quando há capoeira por perto ainda se pode trazer paus, mas se perdem dois ou 
três dias só para cercar um pequeno espaço. De modo que em geral se reduz à 
metade ou a um terço o tamanho inicialmente projetado. 

Na medida do possível, plantam-se vagens ou nabos no cafezal ou na roça 
independente. Próximo à casa, plantam-se cebolinhas ou nabos de crescimento 
rápido, sempre algo que não exija cuidados constantes ou que permita às mulhe
res, logo após a volta do trabalho, colher facilmente para pôr na sopa. 

No cafezal, por vezes as culturas fenecem com a invasão do mato; nas roças 
independentes, que em geral são terrenos já utilizados e esgotados, ninguém pode 
garantir que não haja saúvas: sempre há possibilidade de numa só noite tudo ser 
levado por elas. 

Todo imigrante traz sementes de verduras do Japão. Anseia por fazer a se-
meadura o mais depressa possível, e é por isso que se esforça por formar a horta 
nos sábados à tarde. Todavia, pelo conhecimento vago que tem da vida brasilei
ra, principalmente das condições da colônia, a cerca não dura tanto quanto se 
imagina e deseja ao fazê-la. Quase sempre os porcos ou galinhas invadem a horta 
para acabar com as verduras. É que não se calculava a necessidade de levantar 
cercas fortes, do tipo requerido pelo mangueirão, nem tempo ou habilidade para 
juntar o material necessário. 

Seja como for, o imigrante japonês se tranqüiliza plantando e contemplando 
verduras. 

A seguir, vem o galinheiro. Este, convém que fique perto da casa. Natural
mente, há quem pense em construí-lo já no primeiro sábado. Mas não se está fa
lando aqui da criação de galinhas como atividade produtiva secundária, mas da
quela meramente destinada a fornecer a alimentação doméstica. Assim, as aves 
são criadas soltas ao redor da casa, e o galinheiro é o local onde elas pousam à 
noite e põem os ovos. Em todo caso, sua feitura requer a juntada de compridos 
pedaços de madeira e o erguimento da cobertura. Esta é de sapé, mas ainda não 
se conhece o lugar onde ele pode ser encontrado. Assim é que, no início, fazem-se 
poleiros sob o beirai, à maneira brasileira, um conjunto de prateleiras largas fixa
das à parede da casa. Só que ninguém garante que as galinhas não sejam furta
das. É difícil levarem porcos, mas as galinhas freqüentemente somem. Por isso, 
compram-se duas ou três aves, que são conservadas durante 4 ou 5 dias dentro 
de casa, presas numa caixa, para só depois serem soltas. Ao entardecer elas são 
conduzidas para o interior da casa, amarradas e colocadas sobre os poleiros. 
Repetindo-se a operação por duas ou três vezes, elas acabam lembrando-se do po-
leiro. Como ficam durante o dia a ciscar alimentos com as aves da vizinhança, 
no começo criam-se galinhas, de preferência a gaios. 
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Para recolher os ovos, dependura-se inclinada ao lado do poleiro uma jaca, 
em cujo interior se espalha um pouco de palha de milho. Para que os ovos não 
rolem e caiam, deixa-se a jaca com o fundo abaixado. Depois da postura de uns 
dez ovos a galinha caipira logo começa a chocá-los. É por isso que muita gente 
trabalha aplicadamente no galinheiro logo após a compra das aves, pois assim 
é mais fácil conseguir pintinhos. Deixando-se a galinha e os ovos encerrados um 
dia na jaca, ela passa a chocar sem barulho. Os pintos, basta que à tarde sejam 
conduzidos para dentro da casa. 

Freqüentemente as galinhas caipiras põem ovos sem escolher o lugar. Às ve
zes uma galinha do vizinho põe ovos no galinheiro da gente, assim como o inver
so pode suceder. Não raro põe ovos dentro do mato, evitando os locais freqüen
tados pelos homens. Quando se pensa finalmente que ela foi roubada, a galinha 
volta seguida de 7 ou 8 pintos. Ou, algumas vezes, de 2 ou 3 quando tem os ovos 
comidos por algum bicho. No Brasil o inimigo não é a cobra, como no Japão 
rural, mas o lagarto. Alguns atingem mais de 50 cm, e vivem à cata de ovos e 
pintinhos. Mas também há o ataque dos ratos. As galinhas põem ovos com fre
qüência no paiol; quando aí chocam, há o receio de serem visados por eles. 

Vivendo-se na colônia, nota-se que os brasileiros criam aves com penas arre
piadas ou de pescoço depenado. Outras vezes, encontram-se as de pernas compri
das, de briga. Dizem que são boas para comer. Os japoneses não criavam muito 
as galinhas-d'angola que quase todos os brasileiros tinham. À aproximação de 
estranhos alvoroçam-se aos gritos: "Tô fraco, tô fraco." 

Nas tardes de domingo, estando todos concentrados em seus trabalhos, as 
mulheres dos imigrantes japoneses preparavam um manjar à moda japonesa cozi
nhando o feijão com açúcar e bastante água, em que punham bolinhos de farinha 
de trigo. O gosto do feijão é um pouco forte, mas, uma vez recozido, até que 
vai bem. Na fazenda, vinha a ser um fino manjar japonês. 

O MESTRE DO MACHADO 

Estando a descansar em casa, vê-se o preto vizinho cortando lenha. Estaria 
certamente a preparar a lenha suficiente para o preparo de coisas gostosas no do
mingo. Corta ele a madeira redonda até 1 m de comprimento, coloca-a sobre ou
tra madeira redonda e a racha com um golpe de machado. Este penetra com faci
lidade, longitudinalmente, no meio da madeira, que se rompe com um estalido. 
O machado é brandido inclinado, com todo vigor, do lado do ombro direito. O 
espetáculo é lindo. O imigrante japonês extasia-se diante do jeito de manejar o 
machado demonstrado pelo brasileiro, jeito que ele vai aprendendo aos poucos. 

Mesmo as mulheres são hábeis no manejo do machado. Só que o jeito delas 
difere daquele dos homens, pois nenhuma delas brande o machado num ângulo 
inchnado. Erguem-no acima da cabeça e golpeiam perpendicularmente. Pode-se 
até imaginar que, fazendo a coisa de lado, elas ficariam muito atrapalhadas com 
os braços embaraçados nos enormes seios que têm. Mas, falando seriamente, não 
sei a razão pela qual elas agem daquela forma. 
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A habilidade dos brasileiros no manejo do machado não se limita apenas ao 
trabalho de rachar lenha. Eles usam o machado na manufatura de muitas coisas. 
Esculpem desde unhas de enxada até pilões. Para esculpir a parte interna às vezes 
usam machado de cabo curto; outras vezes, queimam a parte que servirá de reci
piente, depois do que raspam o carvão. Quem observa esses trabalhos tem a im
pressão de assistir ao manejo de um instrumento de pedra por homens primitivos; 
sem precipitar-se, com calma, esculpem pacientemente pequenos objetos com enor
mes machados, de lâminas de mais de 10 cm. 

Cabe aqui uma observação sobre instrumentos japoneses de corte. Por ser 
dura a maioria das madeiras brasileiras, não se prestam os facões às necessidades 
locais, porque suas lâminas se quebram com facilidade. Estes servem para cortar 
madeira verde, nunca a seca. Os brasileiros usam a foice. Usam também o facão, 
que costumam trazer à cintura, dentro de bainhas de couro. Valem-se deles no 
cafezal quando as enxadas se quebram; com eles abrem caminhos nas matas, cor
tando galhos de árvores e cipós que atrapalham a passagem. Usam-no igualmente 
na feitura de objetos, manejando-o do mesmo jeito com que utilizam o machado, 
isto é, aproveitando o peso do facão comprido, e assim vão pacientemente cor
tando a madeira. 

Mais tarde, também os japoneses aprenderam a manejar o machado, mas nun
ca chegaram a usá-lo na feitura de objetos. O facão também parece que não caiu 
na sua preferência. Assim, mesmo aqueles que, ao afiar a lâmina do machado, 
vangloriavam-se de saber derrubar árvores com elegância ou cortar lenha com ha
bilidade, ou, ainda, de raspar os pêlos das pernas, muito raramente se aventura
vam a fabricar pequenos objetos, pacientemente, com o auxílio daquele pesado 
instrumento. Os japoneses usavam, ao contrário, diversos instrumentos, tais co
mo o cinzel, a plaina, o serrote. Os colonos brasileiros não possuíam esses 
instrumentos. 

NOITE DE SÁBADO 

Nas noites de sábado os imigrantes veteranos e novatos reuniam-se na casa 
de um deles para conversar. É que tinham necessidade de reunir-se em algum lu
gar para contar vantagens ou para se queixar da vida. As demonstrações de jac-
tância giravam em torno de fatos ocorridos no Japão ou em torno da vida que 
levavam no Brasil, ou ainda em torno da que se vivera no Japão, quando era cos
tume cada qual exagerar a excelência do seu anterior padrão de vida. Acontece 
que essa fanfarrice prestava-se a engrossar as queixas com relação à vida que se 
levava no Brasil. Naquela época ninguém dizia "Foi bom ter vindo para o Bra
sil". O que se dizia era: "Seja como for, pode-se dizer que este lugar é sossega
do". Que significa isso, senão que "No Japão, a vida era boa; no Brasil, é aperta
da — não se tem o que se quer — e dura, mas é sossegada"? 

Acredito que a interpretação é a seguinte: no. Japão, o imigrante poderá ter 
levado uma vida boa, seguramente terá sido convidado uma vez ou outra para 
jantares, por algum parente rico. Poderá ainda ter-se divertido em algum lugar, 
a convite de amigos, e mesmo o mais pobre terá experimentado alguma coisa boa. 
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Nessa época havia uma ajuda do governo brasileiro para a viagem, mas não era 
total, de maneira que cada emigrante precisava trazer pelo menos uns 150 ienes 
para despesas. Assim sendo, alguém realmente pobre nem podia pensar em vir 
para o Brasil. É possível que a recordação feliz do passado fizesse com que as 
pessoas passassem a acreditar que as boas coisas acontecidas no Japão tivessem 
sido contínuas. E como aqui não se conhecia o passado de ninguém, permitia-se 
um pouco de mentira, sem considerar a satisfação com o exagero e a vangloria. 
Na verdade, porém, não via nenhuma perspectiva de melhora no Japão e deixou-
se levar pela lábia dos agentes de promoção da emigração, na crença de que pode
ria enriquecer de alguma forma no Brasil. 

Acontece que, mesmo no Brasil, a fortuna não se encontrava com tanta faci
lidade, como ouro jogado ao chão. Além disso, deve-se lembrar que vinte anos 
antes usava-se aqui o trabalho escravo na produção. A mentalidade segundo a 
qual o trabalhador não passava de um homem inferior não se apaga em apenas 
vinte anos. Considerando a mesada l que se ganhava, com o preço das mercado
rias no armazém as compras iniciais correspondiam a mais de dois meses de salá
rio. Desse jeito, ninguém poderia sequer pensar logo no começo em fazer remes
sas de dinheiro à sua terra natal. Nenhum dos imigrantes veteranos se incomoda
va com a obrigação de remessa de dinheiro. Os que sentiam na carne o ônus da 
remessa já há muito tinham ido trabalhar nas docas de Santos ou nas estradas 
de ferro em Mato Grosso. Não se sabia se tinham conseguido amealhar dinheiro 
como mensalistas nem mesmo os que haviam ido a São Paulo para trabalhar co
mo carpinteiros ou pedreiros. Fazendo economias em alimentos, o que cumpria 
era esperar ganhar muito dinheiro na época da colheita do café, mas, então, todo 
mundo vivia apenas sonhando. Nem para impressionar os outros o imigrante po
dia dizer: "Que bom! Foi como pensei: aqui se pode ganhar dinheiro." 

Como quer que seja, este país se encontrava no outro lado da Terra. Nós, 
que vivemos agora, sessenta anos depois, não somos capazes sequer de imaginar 
como os imigrantes de então sentiam a distância em que situava o Brasil. 

O credor não vinha até aqui para cobrar. Ainda que não se conseguisse reme
ter dinheiro, podia-se justificá-lo de algum jeito. Aqui inexistia aluguel ou impos
to. Não era preciso trocar visitas com parentes, nem era exigido salvar as aparên
cias. Ainda que se vangloriasse de ter sido chefe de aldeia no Japão, não havia 
quem pusesse tal afirmação em dúvida. Desde que aqui chega, todo mundo se 
equipara a um joão-ninguém. Não interessam as coisas do Japão. Não há necessi
dade de confessar: "Olhe, na verdade, fui um simples agregado no Japão." Isso 
porque ali todos levam uma vida pacata, parecendo nem se preocupar com pro
gredir. Não parece haver quem tenha fibra, mesmo entre os imigrantes japoneses. 
Uma vez que se habitue com os trabalhos, que se aprenda um pouco a língua e 
se use a cabeça, aqui se pode passar a perna nos outros e avançar a passos largos 
para frente. Não demorará e será possível comprar sua própria terra. "Não há 
dúvida, terei meu próprio cafezal" — assim pensando, brotam-lhe esperanças no 
peito. E, deste jeito, passa a achar que os sofrimentos atuais não passam de trei
namento. O Brasil é grande. Ainda restam infinitas terras por explorar. Assim 
pensando, consegue dizer: "Como quer que seja, aqui a gente tem sossego." Por-
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que, sem dizê-lo ele se sentirá demasiado infeliz. "No Brasil se tem sossego" sig
nificará muitas coisas no decorrer da vida dos imigrantes japoneses. 

É oferecida a pinga. Se a dona da casa for boa, haverá ainda bastante baca
lhau dessalgado e passado na brasa. Sai também café açucarado. Igualmente, fei
jão cozido com açúcar. Com tanta comida e bebida a festa se anima. 

"A senhora tem usado estes dias pó-de-arroz escuro?" — surge a caçoada 
de alguém. 

"Feliz do senhor por eu não ser sua mulher" — a resposta não se faz esperar. 
"Oh, não estou dizendo que minha mulher seja bonita. Ela é morena desde 

que nasceu. Qual o quê! Nem por brincadeira pode-se dizer que é bonita: do jeito 
como vai, no fim ficará uma velha de se jogar no lixo" — diz assim para disfarçar. 

"Ei, ei, outra vez com suas lamúrias?" 

"É mesmo, parece mesmo choradeira. Deixe-me tomar um gole e tomar âni
mo..." — fecha os olhos e entorna de uma vez a pinga forte. 

Há quem tome o café e coma os bolos de fubá. Da lamparina sobe uma fu
maça retilínia em direção ao teto. Esta noite, tarda o sino de recolher, mas muitas 
vezes deixava-se de tocar o sino nas noites de sábado. 

DOMINGO 

No domingo, os brasileiros e os imigrantes europeus vestem roupas brancas 
bem lavadas e passam a visitar as casas de amigos da colônia. As mulheres sur
gem com blusas de rendas e saias listradas, quase sempre vermelhas. A maioria, 
entretanto, está descalça. Há quem traga os cabelos enrolados, outras deixam-no 

Jogando bocha. 
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correr sobre o ombro; ninguém se cobre com lenço nesse dia. Algumas usam brin
cos grandes. Quem não se importa com a aparência, mesmo no domingo, é so
mente o imigrante japonês: cuida de aproveitar esse dia para dedicar-se à planta
ção independente. 

Os brasileiros jogam malha no caminho que existe em frente à colônia. Trata-se 
de folguedo em que se deve derrubar um alvo do tamanho de uma bala com um 
pequeno disco de ferro. Os italianos jogam a bocha, animadamente, no campo 
dos fundos. É jogo parecido com o atual boliche, só que se lançam bolas de madeira. 

Uns levam suas varas e vão pescar. Outros, com a espingarda ao ombro, vão 
à caça. Seguem-nos, ou se adiantam a eles, dois ou três cachorrinhos magros. Es
tes têm por função achar coelhos ou espantar nambus: dizem que são hábeis. As 
armas que os colonos de então possuíam eram carregadas com pólvora e chum-
bos com o auxílio de um bastão fino que se encaixava na parte inferior do cano. 
À cintura trazia-se bolsa de chumbos e tubo de pólvora. Embora estivessem só 
de calças curtas e descalços, entravam correndo em qualquer capoeira. Quando 
não tinham cachorro, atiravam em pombas-do-mato. Para isso, cevavam previa
mente o local e abrigavam-se em esconderijos apropriados. Cavavam uma valeta 
reta e comprida no lugar da ceva. Assim fazendo, podiam matar muitas pombas 
com um tiro só. 

Por vezes retornavam trazendo um papagaio vivo. Se tivesse machucado só 
uma asa, por exemplo, traziam-no para criação. 

O japonês ainda não tinha disposição de espírito capaz de permitir-lhe plane
jar a melhor maneira de passar um domingo feliz. Pensava só na produção do 
arroz. A vida para ele só deixava de ser dura quando podia comer arroz à vontade. 

Se a terra destinada à lavoura independente fosse uma capoeira onde cres
cem arbustos, primeiro se fazia uma derrubada com a foice para, mais ou menos 
depois de um mês, nela atear fogo. No domingo seguinte já se encontrava o terre
no em condições de ser lavrado. Se as ervas não estivessem bem secas, bastava 
deixá-las amontoadas num canto.2 

Semeava-se logo o arroz. Como quase todas as capoeiras são constituídas de 
terras baixas, inadequadas para a plantação de cafeeiros, o arroz cresce bem. Fazia-
se uma cova rasa com a enxada, e nela se lançavam uns vinte grãos, cobrindo-os 
de terra com os pés e pisando-se de leve em cima. Dependendo da qualidade, uma 
colheita de 10 sacos resultava em 5 sacos de arroz beneficiado, o que era uma pro
dução bem-sucedida de alimentos. 

Dessa forma, durante alguns domingos seguidos continuavam os trabalhos 
no terreno da cultura independente. Se os trabalhos do cafezal estivessem em dia, 
podia-se conseguir permissão do fiscal para nela trabalhar até durante a semana. 
Mas, como no verão cresce mato no cafezal, além de haver a necessidade de cui
dar das plantações intercalares, a regra era pedir permissão especial apenas na época 
da colheita. 

A CULTURA INTERCALAR 

Na segunda-feira reiniciavam-se os trabalhos do cafezal. Se o mato não esti
vesse demasiadamente crescido, podia-se plantar primeiro o feijão, para depois, 
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com vagar, proceder à capina. Não se pode proceder de outro jeito quando se 
tem pressa na obtenção de alimentos. Do feijão pode-se aproveitar a vagem mole, 
servindo como substituto de verduras. Dizia-se que os japoneses, tão logo entra
vam numa fazenda, começavam a furtar vagens de feijão. Consta, realmente, que 
os imigrantes japoneses, loucos por verdura, por vezes tivessem furtado vagens 
das roças dos outros. Segundo recorda um imigrante, não se achava, na época 
da chegada no Brasil, que fosse furto tirar coisas das roças de outrem. Por serem 
as terras tão grandes — dizia — parecia que a cabeça se tornava oca, a ponto 
de não conseguir distinguir as coisas próprias das de terceiros. 

Planta-se o feijão, após a passagem de uma chuva, em covas abertas com 
a enxada. Faz-se a colheita depois de quatro meses, mas se se plantar na primave
ra os grãos apodrecem com as chuvas que cairão na época da colheita. É por isso 
que se recebia a advertência do imigrante veterano, de que não se deve semear 
precipitadamente. 

Mais ou menos em novembro as chuvas começam a ser mais freqüentes, as 
plantas crescem e os cafeeiros aguardam as chuvas da primavera para se abrir, 
uma três vezes, de fins de agosto a outubro. Naturalmente, se as chuvas tardam, 
as flores também atrasam. A florescência é maior na segunda vez. Não se sabe 
se os botões intumescem com a aproximação da chuva ou se esta costuma vir na 
época da floração; o fato é que, quando chega esse tempo, os colonos que já es
tão na fazenda desde o ano anterior acham-se preparados para a semeadura do 
feijão e do milho. 

Na época da entrada de colonos de fora, entretanto, a floração já terá passa
do. Em novembro os cafeeiros já se encontram cheios de pequeninos frutos ver
des. Pode-se plantar milho entre cafeeiros de até três anos de idade. Semeia-se 
uma fileira de milho e, em ambos os lados, filas de feijão. Pode-se também cuidar 
do plantio no outono, e lançar as sementes de feijão depois da floração do milho. 

A maior alegria do colono é ver crescer sua própria plantação. Nessa época, 
já afeito ao trabalho, o imigrante novato terá começado a ter autoconfiança para 
de alguma forma cumprir o ano agrícola. Já não se atormentará planejando a 
fuga, tal como os imigrantes entrados na época da colheita, em face do que ganha 
e do que precisa para viver. 

FUGA NOTURNA 

Ainda que entrassem na melhor das fazendas, os imigrantes novatos não po
diam deixar de se atormentar. É que não se ganhava o suficiente para o sustento 
e eles não tinham garantias na criação de porcos ou na obtenção de arroz no culti
vo independente, ou ainda na produção do feijão plantado entre os cafeeiros. Daí, 
inquietavam-se enormemente quando ouviam falar que "este ano a safra de café 
não parece boa". A isso podiam somar-se as notícias vindas de fora: "Fulano 
de tal ganhou tanto" — "As terras de tal cafezal são excelentes, quem for para 
lá acertará um dia" — "Agora é a oportunidade de entrar em fazendas com mui
tos cafeeiros novos". Ao ouvir tais conversas, o que lhes acudia era o pensamen
to de fuga, largando o pouco da plantação própria que possuíam. Por outro lado, 
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acreditavam que não seriam apanhados: a fazenda deixaria de vigiá-los sabendo 
que eles não abandonariam a safra formada. Quando o calor se tornava intensís-
simo, levando o cansaço ao corpo, havia quem começasse a detestar a vida de 
lavrador. Além disso, se se tratasse de região onde a maleita se manifestava na 
época das chuvas, a inquietação aumentava cada vez mais. Pode-se afirmar cate
goricamente que não existia fazenda onde houvesse médico. Além disso, para quem 
não entendia a língua, de nada adiantava ir ao médico da cidade, ou que o trou
xessem até ele. Muitas vezes, até os intérpretes eram de pouca ou nenhuma valia. 
Nas fazendas encontravam-se farmácias instaladas, e o "farmacêutico" dava o 
remédio após duvidoso exame: na maioria dos casos costumava receitar purgan
tes em primeiro lugar; depois, se o caso era de maleita, a quinina. O imigrante 
novato, de saúde precária, via aumentada a fraqueza pela ingestão do purgante. 
Se ouvia o diz-que-diz sobre algum doente grave já abandonado até pelo médico, 
então se amedrontava completamente e queria fugir o quanto antes, enquanto es
tivesse vivo. Entre as pessoas que costumavam trocar idéias, este tipo de inquieta
ção passava de uma para outra, ficando resolvido que, em caso de fuga, iriam 
todos juntos. 

"Então, fugiu mesmo? Eu também, quando entrei na primeira fazenda, esti
ve a ponto de seguir os fugitivos, mas resolvi agüentar. Depois que aqui cheguei, 
vi que podia ganhar dinheiro de uma forma ou de outra. Já tenho porcos e gali
nhas. A safra do arroz parece promissora. Este ano vou ficar folgado. É claro, 
o imigrante novato não podia alimentar esperanças com aquele mato crescendo 
na roça independente; ele nem sequer tinha criação de porcos. Não tinha outra 
alternativa senão a fuga." 

Assim o imigrante veterano comentava a fuga do novato. Vistas as coisas re
trospectivamente, percebe-se, pelos trabalhos largados no meio, que desde o iní
cio não se alimentava qualquer esperança na fazenda abandonada. 

Aqui relatarei o desenrolar da fuga noturna. 
Como não se podia pretender usar veículos, tinha-se que estar decidido a fu

gir a pé. Se possuísse objetos de porte, antecipadamente os confiava à guarda de 
algum amigo, ou dava-os de presente a alguém, ou ainda, se fossem valiosos, 
vendia-os. Mas as coisas necessárias ele tinha de carregar, distribuindo-as entre 
os familiares. Se sabia que no caminho iria necessitar de pouso, então teria que 
levar a esteira (trazida do Japão para embalar objetos) e o sobretudo. As coisas 
eram diferentes se a fuga fosse para uma fazenda vizinha, pois combinava-se com 
antecedência o local onde alguém pudesse ir buscar de carroça o fugitivo, e uma 
vez entrado na fazenda visada o perseguidor da outra não tinha mais o direito 
de prendê-lo. Mas, quem fosse para longe tinha que andar até a estação da estra
da de ferro. Sucede que não servia a estação mais próxima da fazenda, devendo-
se procurar uma outra mais distante ou de outra linha. Tinha que andar, assim, 
sem despertar atenção, de 20 a 30 km. Como fazia calor excessivo durante o dia, 
caminhava à noite. Para tanto, precisava prevenir-se de alimentos, pois seria mui
to arriscado procurar os armazéns. De modo que utilizava atalhos no mato, por 
onde passassem poucos caminhantes. Mas, mesmo assim não conseguia livrar-se 
da impressão de estar sendo perseguido. Se acaso ouvisse o barulho de cascos de 
montaria, procurava esconder-se em algum canto da estrada. Acontece que os ca-
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valos são sensíveis a tudo que se acha escondido perto da estrada e muitas vezes 
estacam próximo ao esconderijo. Naquela hora o fugitivo ficava morto de medo. 
O cavaleiro, que conhecia bem o caminho, esporeava o animal e procurava seguir 
em frente. Então, o cavalo, que havia estacado saía em disparada. Havia cavalei
ros que, em ocasiões como essa, sacavam do revólver e davam dois ou três tiros 
para o alto, quem sabe pensando afugentar as feras imaginárias. O fugitivo saía 
à estrada, dando graças a Deus por não ter sido um perseguidor o cavaleiro. Mas, 
como não tinha certeza disso — ao contrário, o cavaleiro poderia retornar a qual
quer momento pelo mesmo caminho — entra em algum atalho. Por fim amanhe
ce, e ele podia descobrir que havia perdido o caminho. Se isso acontecesse, daí 
em diante jogava tudo na sorte. Havia casos, então, em que era forçado a procu
rar alguma casa e pedir comida, pois do contrário não conseguiria mais andar 
de tanta fome. Pelo fato de caminhar com peso nas costas e sem dormir direito, 
as pernas doloridas mal permitiam que se andasse. Assim, a sensação de estar sendo 
perseguido, enquanto caminhava durante uma ou duas noites, enraizava-se no fun
do da alma, até parecendo, mesmo depois de chegado ao destino, em pesadelos 
noturnos em forma de negra sombra de um perseguidor. Fugas nessas condições 
só podiam ser realizadas pelo imigrante recém-chegado obcecado pela idéia de ga
nhar dinheiro depressa e retornar ao Japão. 

O VERÃO BRASILEIRO 

Dezembro, janeiro e fevereiro — estes três meses compõem o verão brasilei
ro. A gente da fazenda não usava a palavra "verão", designando por "tempo-de-
água" os seis meses que abarcavam a época chuvosa e por ' 'tempo-de-seca" os 
seis restantes. 

Ai pelos meados de dezembro o mato e a plantação entram em competição. 
Tratando-se de terreno fértil o mato pode atingir a altura de um homem, e quan
do isso acontece o trabalho não rende muito. Mal se percebe a formação de nim-
bos em algum canto do céu e eles depressa se expandem, qual um pano cinzento, 
para desencadear trovoadas e aguaceiros. Então já não há tempo para se refu
giar, por mais que se corra: a água infiltra-se das costas aos quadris, escorrendo 
até as coxas, e aí não há outro jeito senão, totalmente ensopado, voltar para casa. 
Há ranchos em algumas das esquinas das ruas carroçáveis dos cafezais, mas rara
mente se consegue refugiar a tempo. 

Com a chuva podia-se descansar sem aviso, que o fiscal nada dizia. Respirava-
se aliviado só quando chovia. Enquanto não soava, passada a chuva, o corno anun
ciando o retorno ao trabalho, os japoneses iam fiscalizar suas culturas indepen
dentes: o arrozal verdejante — quase não se podia ver o solo — abria-se à sua 
vista alegremente. Então era preciso verificar se não estava frouxa a cerca próxi
ma ao pasto porque, estando apodrecidas as estacas ou solto o arame farpado, 
de uma hora para outra poderia ocorrer uma invasão de cavalos e bois. E, uma 
vez consumada a invasão, de nada adiantavam choros ou protestos. 

Por terem o arrozal arruinado por animais, os imigrantes vindos na segunda 
leva protestaram contra a fazenda, mas foram praticamente ignorados; embora 
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a previsão da colheita fosse de 10 sacas de grãos para cada família, consta que 
a indenização recebida foi de meia saca de arroz beneficiado. Os japoneses se re
voltaram diante dessa falta de humanidade, mas se considerarmos que se permitia 
o cultivo da terra sem cobrança de aluguel, a fazenda terá argumentado que não 
tinha a responsabilidade de fiscalizar. Em matéria de cercados, sabia-se de ante
mão que os colonos sairiam perdendo a discussão. Na verdade, mesmo entre os 
próprios colonos não se podia responsabilizar o outro se a horta fosse destruída 
pelos porcos do vizinho. Ainda que a fazenda proibisse fossem criados soltos os 
porcos e as galinhas era necessário plantar verduras dentro de cercados, pois aquele 
costume vinha de antigos tempos. 

Como os japoneses esperavam muito da cultura independente, trabalhavam 
também nos domingos e feriados, diante do que os brasileiros diziam: "Japonês 
não respeita nem dia santo! É pecado!" 

Na fazenda não havia rigor com relação à religião. Para o fazendeiro, im
portava em primeiro lugar que se trabalhasse bastante para a fazenda, razão por 
que não lhe interessavam nem a religião nem os costumes dos colonos. Apenas, 
sendo a maioria católica, havia a tendência de respeitar os dias santos, mais que 
os domingos. É claro que não se trabalhava também nos domingos. Mas, do lado 
do fazendeiro, não se dizia que era pecado cada um fazer o seu próprio trabalho. 
Ninguém se recorda se existiam ou não os chamados feriados nacionais. 

OS DOENTES — OS FUNERAIS 

Com o aumento impiedoso do calor começava-se a comentar: "Fulano ficou 
com febre e caiu de cama. Treme que nem bambu verde debaixo da coberta!" 
Quando notava a falta de alguma família durante sua fiscalização dos trabalhos 
no cafezal, o fiscal, assustado, corria para a colônia: as janelas da casa estão fe
chadas, mas alguém consegue entrar e logo se verifica que não se trata de fuga. 
A mulher está apavorada. Diz que o marido delira com uma febre de quarenta 
graus. O fiscal voa para o escritório da fazenda. Chega o farmacêutico, que deixa 
purgante e quinino. Um punhado de sal amargo. Pobre do japonês, que tem que 
tomar purgante na fazenda, onde inexiste latrina. 

"Febre!" E a notícia corre. 
Comenta um brasileiro: "É porque o japonês trabalhou dia santo, por isso 

recebeu o castigo." Então, um outro mais esclarecido explica: "Não é isso, foi 
porque plantou arroz numa várzea como aquela!" De fato, a terra era de várzea 
e, ainda por cima, próxima a um rio. 

Com a sucessão dos casos de doença, a colônia se abate. 
"É. Enfim, não agüentou." 
"Foi febre amarela?" 
"Dizem que foi malária." 
"Que horror! E nós, não corremos perigo?" 
"Não sei." 
Fica completamente atemorizado quem já teve febre ou tremedeira. 
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O funeral era comandado pelos chefes das famílias japonesas e pelos colonos 
brasileiros da vizinhança. O caixão era posto na carroça e levado até o portão 
do cemitério da cidade, onde entrava carregado por todos. Os acompanhantes, 
todos a pé. Os brasileiros não se cansavam de repetir: "Coitado!" Depois que 
0 enterro saía, sem coroas de flores, a colônia parecia mergulhar num repentino 
silêncio. 

Com o aumento do número de doentes, e após a saída de um ou outro enter
ro, cessavam as rondas da guarda noturna. O trabalho do fiscal aumentava de 
repente, tinha que procurar recuperar — e depressa — os doentes para fazê-los 
voltar ao trabalho. 

No cafezal, o mato crescia à vontade. 

O PÃO DE FORNO E A MATANÇA DE PORCOS 

Os brasileiros e os imigrantes europeus alegravam-se com a aproximação do 
Natal. Os imigrantes japoneses esperavam contando nos dedos a chegada do Ano-
Bom. No Brasil, nessa época é pleno verão, pelo que não se tem a real sensação 
do Ano-Bom. 

Com o amadurecimento das mangas os imigrantes japoneses tomavam co
nhecimento pela primeira vez daquele gosto forte de fruta tropical, entre doce e 
azedinho. Crianças havia que se intoxicavam com a manga e tinham coceiras em 
todo o corpo. 

As italianas e as espanholas assavam pães. Os homens preparavam banque
tes matando porcos. Os japoneses também aprendiam a fazer pão. 

Tendo ganho um pedaço de carne de porco, querem aprender a matar esse 
animal e retribuir o presente. Para tanto, pedem a ajuda de alguém na matança 
de um porco. 

"Yo também porco mata. Ajuda pra mim" — assim faz o pedido. 
Um negro vizinho gentilmente se dispõe a ajudá-lo. 
"Shim, shim. Oburigaado. Oburigaado" — diz antes da ajuda, à moda ja

ponesa, por não saber que é preciso dizer "faz favor". 
O pão era feito nas tardes de sábado. Trata-se de tarefa das mulheres. Da 

italiana à imigrante veterana, e desta para a imigrante novata, assim os ensina
mentos se sucediam. A farinha era distribuída para ser amassada e depois coloca
da perto do forno, envolvida num pano. Deixava-se também na cama, envolvida 
num cobertor. 

Acendia-se o forno. Este existe na proporção de um para cada grupo de cin
co famílias, encontrando-se construído próximo ao tanque de água. De tijolos, 
tendo a forma de uma semi-esfera, acha-se colocado sobre uma base de cerca de 
1 m de altura. A boca mede cerca de 30 cm em cada um de seus quatro lados. 
No alto da parte posterior existe um orifício do tamanho de um tijolo para exaus
tão da fumaça. Pela fama da peroba, que era tida como a melhor lenha, enfiava-
se lenha e mais lenha daquela madeira vermelha. O fogo ardia em labaredas can-
dentes dentro do forno. De tempo em tempo levava-se a mão à parede externa 
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para verificar a temperatura interna. Quando se percebia que o forno estava bem 
aquecido, retiravam-se rapidamente a lenha e a brasa. Em seguida tirava-se a cin
za com o auxílio de uma vassoura, em várias operações molhando-a de quando 
em quando para que não se queimasse e ficasse pelada. Para avaliar a temperatu
ra adequada jogava-se no forno uma casca de milho, pois a medida era dada pelo 
jeito de ela se contorcer no calor. Quando se achava que a temperatura estava 
boa, introduzia-se a massa e em seguida tampava-se o forno com uma tábua, 
segurando-a com alguns tijolos. Tapava-se também com um tijolo o orifício de 
saída da fumaça. Depois era só aguardar algum tempo até que o pão ficasse con
vencionalmente assado. 

Os imigrantes europeus eram mestres incontestáveis nessa operação. Tam
bém se podiam fazer pães cheirosos, mediante mistura de fubá. Se a isso se jun
tasse a carne gostosa de porco, tinha-se verdadeiramente uma mesa de primeira. 
Era possível que algum italiano oferecesse uma ou duas garrafas de vino importa
do de sua terra natal, colaborando, assim, para maior alegria da mesa. 

Vejamos agora como se mata o porco. 
O imigrante japonês já prometeu ao negro vizinho a cabeça e as vísceras, ca

so o ajude a matar o porco. 
O chiqueiro da colônia é feito com paus fincados em fileira, bem juntos. Existe 

um local em que alguns desses paus podem ser retirados: é a entrada. O chiqueiro 
é tão estreito que não há espaço para o porco correr: ele só pode comer e dormir 
ali dentro, de tão gordo que ficou. Entra-se no chiqueiro e retira-se o animal 
puxando-o pelas patas. Quem está acostumado mata-o dentro do chiqueiro mes
mo, mas, como agora tem que ensinar os aprendizes, faz o serviço fora, para fins 
de demonstração de todas as fases da matança. Alguém derruba o animal 
segurando-lhe as patas, enquanto outro agarra-lhe as orelhas para imobilizá-lo. 
O brasileiro encarregado de matá-lo levanta-lhe uma das patas dianteiras com a 
mão direita, aperta-lhe a barriga com o joelho, tira o facão que traz à cintura 
e enfia-o deslizante no coração, com toda facilidade, como quem enfia uma faca 
na areia. Com facilidade, sim, mas sem errar, pois o facão atinge certeiramente 
o coração. O grito de estertor logo se extingue, e o animal jaz morto derramando 
rios de sangue, recolhido numa bacia de metal ou panela. O ajudante limitou-se 
a usar toda a sua força para imobilizar o animal. Essa técnica de matar não podia 
ser aprendida em apenas uma ou duas lições. Tratava-se de imigrantes que mal 
sabiam matar uma galinha. Firmou-se a tradição, por vários anos, desde a sua 
chegada ao Brasil, de encarregarem os japoneses "alguém de fora" do serviço 
de matar esse animal. Já disse que uma pessoa experiente matava sozinha um por
co: deixava inconsciente o bicho com uma pancada de barra de ferro ou de ma
chado na cabeça, para depois enfiar calmamente o facão no seu coração. Nem 
se ouvia o grito de dor. O ladrão de porcos hábil entrava no chiqueiro à noite, 
matava e roubava o porco, e a menos que fosse assaltado pelo cão de guarda, 
os da casa não ficavam sabendo do roubo até o dia seguinte. 

Mas, deixando essa conversa estranha de lado, tratarei das duas maneiras de 
limpar o couro do animal morto. Desde que haja lugar apropriado, ferve-se água 
numa lata de gasolina de 20 litros e, enquanto alguém a joga sobre o couro com 
alguma concha, raspam-se os pêlos com o facão. Este ato é repetido até que o 
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couro fique branco, inteiramente depilado. Outro sistema consiste em queimar 
palhas de milho em cima do porco e raspar o couro com a enxada. Onde os pêlos 
ficam mal raspados coloca-se mais palha e queima-se novamente, continuando-se 
a raspar com a enxada que, nessa operação, é de melhor serventia que o facão. 
Como o trabalho é muitas vezes dificultado nas patas e na cabeça, joga-se água 
fervente e tiram-se os pêlos por raspadura. 

Terminado esse serviço, coloca-se o porco em cima de uma tábua ou mesmo 
sobre um gramado, a fim de arrancar as vísceras. Como há muita banha grudada 
no intestino fino, compreende-se que as vísceras tenham bastante valor. O mata
dor é, pois, bem recompensado se recebe como paga por seus préstimos a cabeça, 
as vísceras e as partes dianteiras das quatro patas. Mais tarde, os imigrantes apren
derão a fabricar sabão com as vísceras e então será preciso que logo aprendam 
a matar porcos eles mesmos, mas custam a aprender. O volume da gordura exis
tente nas tripas é algo espantoso. Com o tempo passam a negociar, ora prometen
do dar 2 kg de toicinho, ora dizendo que pagarão em dinheiro. E como a banha 
é importante, aprendem também a conservá-la. As partes boas conservam-se sal
gadas (toicinho salgado). A gordura situada no lombo era valorizada pela espes
sura, sendo costume avaliá-la com a indicação de três, quatro dedos. Nos açou-
gues, os imigrantes familiarizaram-se com a exposição de toicinhos pendurados, 
cortados transversalmente, com larguras que variavam de 14 a 15 cm. Tratando-
se de porcos comuns, a espessura de quatro dedos era considerada boa. Não po
dendo a carne e o toicinho serem consumidos por uma só família eles eram distri
buídos entre os colonos a preços normais de venda. Mas é claro que uma família 
devia conservar o suficiente, de tal sorte que, depois de retiradas as vísceras e a 
cabeça, tinha-se que fazer todo o trabalho necessário para a conservação do que 
fosse possível. 

Na cozinha rústica brasileira a banha é o elemento mais necessário. Tratando-
se de uma época em que inexistia o óleo de algodão, usava-se a banha em tudo, 
desde o cozimento do arroz até o preparo de legumes e verduras. Daí, e com ra
zão, achar-se que o porco é tanto melhor quanto mais gordo ele for. 

A gordura é dividida em banha e toicinho. Aquela vem a ser o óleo resultante 
do derretimento da gordura, depois de retirados os restos, chamados torresmos, 
que podem ser usados em diversos pratos; os japoneses serviam-se deles como tem
pero para várias comidas. O toicinho é a gordura de porco em si, também assim 
chamada quando conservada em sal. O sistema de conserva consiste em retalhar 
a espessa gordura, encher os cortes com sal e deixar assim por algum tempo, de
pois do que ela é dependurada em cima do fogão. Com isso, por efeito da fumaça 
do fogão, vai-se transformando aos poucos numa espécie de toicinho defumado, 
dos quais se cortam pedaços, quando necessário, para uso na cozinha. É ingre
diente indispensável do feijão. Pela acentuada influência européia, não se pode 
dizer que a cozinha seja sempre à brasileira, mas tratando-se desta o prato princi
pal é sempre constituído de mandioca e feijão, o qual inicialmente deve ser bem 
cozido para depois ser temperado com toicinho e alho. Quanto à maneira de tem
perar, derrete-se antes um pedaço de toicinho na panela e em seguida acrescenta-
se o alho bem picado. Ao imigrante recém-chegado é por demais agressivo o chei
ro do alho queimado, mas, com a permanência durante longo tempo no Brasil, 
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aos poucos ele começa a despertar-lhe o apetite. Quando o alho já está quase quei
mado, vermelho, coloca-se um pouco de feijão cozido com uma escumadeira, e 
depois de deixá-lo cozer por mais algum tempo na gordura ele é amassado, 
mexendo-se tudo. A seguir, despeja-se essa mistura na panela do feijão, prova-se, 
e novamente se cozinha. Penso tratar-se de influência de imigrantes italianos, mas 
às vezes adicionava-se macarrão picado ao feijão. Outras vezes, punham-se ver
duras. Na cozinha da fazenda acrescentava-se quase tudo ao feijão. Segundo a 
cozinha brasileira, comia-se feijão assim cozido com farinha de mandioca. 

Mas, voltando à carne, ela é conservada salgada ou na forma de lingüiça. 
As tripas usadas na fabricação de lingüiças eram compradas já secas nas vendas, 
talvez para facilitar a manipulação, que é mais difícil no caso de tripas frescas. 
Em primeiro lugar, mói-se a carne no moedor; em seguida ela é misturada com 
sal, alho, pimenta e outros aromatizantes, para, finalmente, as tripas serem en
chidas com essa mistura. Para isso existe um aparelho apropriado feito de folha-
de-flandres, com a forma de um funil. Aplica-se este na boca da tripa, que é en
chida de carne lentamente. Quando se percebe que a carne não entra mais, por 
causa do ar existente no interior da tripa, esta é furada com uma agulha para que 
o ar possa sair. É repetindo essa operação que se fazem as lingüiças. 

Uma vez morto o porco, chamam-se para jantar as pessoas que ajudaram, 
mas a verdade é que não se tem muita disposição de comer carne à vontade quan
do ainda não se está acostumado com a vida no Brasil: fica-se enjoado à lembran
ça das cenas de matança do porco e da sua limpeza. Deseja-se, ao contrário, co
mer algo leve da comida japonesa: escolhe-se a parte magra da carne, para ser 
cozida com verduras. Como não se tem o shôyu, tempera-se com sal. A comida 
salgada era normal na cozinha brasileira, mas sem tempero, nem óleo, tinha-se 
um prato verdadeiramente estrambótico. É que o imigrante ainda não sabia como 
temperar a comida. Na cozinha brasileira primeiro tempera-se a carne, para de
pois cozinhar com o óleo. O tempero é para dar gosto à carne, antes de levá-la 
ao fogo. O imigrante japonês cozinhava a carne na água e só depois a temperava 
com sal. 

Para o japonês, acostumado a dar gosto à comida com o shôyu, aquela era 
uma cozinha que não o satisfazia. Desagradava-lhe o cheiro da carne de porco, 
mas como podia contar com o arroz branco, tinha pelo menos a sensação de uma 
boa mesa servida com carne. 

A ALIMENTAÇÃO DOS IMIGRANTES JAPONESES 

Em geral a mesa dos imigrantes japoneses nas fazendas era servida com pra
tos à moda japonesa, feitos com ingredientes brasileiros, o que não se alterou até 
hoje. A base era o arroz, mas não o cozinhavam sempre à maneira brasileira, com 
óleo. Se não estava ao alcance de seus orçamentos comer arroz todos os dias, co
zinhavam o meio-arroz ou a canjica. Algumas vezes cozinhavam-no juntamente 
com mandioca ou com batata picada. Outras vezes, com ervilhas. Como os de
mais pratos também eram temperados após o preparo, sempre à moda japonesa, 
apresentavam-se insossos, por mais gordurosos que fossem. Do jeito brasileiro, 
nunca se deixa de temperar a comida antecipadamente. Primeiro se faz com que 
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ela adquira gosto com a adição de sal, vinagre, alho, por vezes cebola, pimenta 
e até salsão picado. Só depois é que se cozinha com óleo. 

Esse sistema de dar gosto à comida, com tempero, apenas a custo ingressava 
numa família japonesa. Mesmo quando cozinhavam verduras com lingüiças, pa
ra que estas dessem melhor gosto àquelas, os japoneses achavam simplesmente 
que as lingüiças não passavam de carne em conserva, pelo que, ao comê-las, não 
se compenetravam do seu valor como tempero. É por isso que, mesmo já adapta
dos ao jeito brasileiro quanto à vestimenta e à moradia, levavam muito tempo 
para aprender a cozinhar. 

Mesmo depois de passar cerca de dez anos no Brasil os primeiros imigrantes 
não haviam conseguido aprender o modo de temperar a comida. Depois de tanto 
tempo, já se fazia missô nas fazendas. O shôyu era vendido apenas nas cidades, 
o que significava que só começou a aparecer quando os japoneses, com o aumen
to de sua população, começaram a procurar as cidades para suas moradias. Nos 
primeiros tempos, utilizava-se como substituto do shôyu o caldo que sobrava no 
fundo do barril de missô. Só depois de 1915, com o aparecimento de jornais, é 
que iriam saber da sua existência. 

Um prato sem tempero ou sem shôyu, mas feito com ingredientes brasileiros, 
era algo realmente esquisito. Só o feijão no início foi assimilado, por constituir 
a base da alimentação brasileira. Mas, o recém-chegado do Japão tinha o costu
me de cozinhá-lo com açúcar. 

Com a independência conseguida na lavoura, e à medida que passaram a pro
duzir diversos alimentos, a cozinha a que até então se viam os japoneses obriga
dos, inqualificável tanto a brasileira como a de outro lugar, passa a adquirir colo
ração nitidamente japonesa. 

Como o imigrante ainda não havia perdido, na época da entrada na fazenda, 
aquela vontade de ganhar dinheiro e retornar depressa ao Japão, procurava eco
nomizar na comida, fazendo o máximo possível de cortes no seu orçamento. Para 
quem mal comia arroz no Japão, por pertencer a uma família rural, constituía 
um luxo poder alimentar-se desse cereal diariamente. Não agüentando, porém, 
comer somente comidas brasileiras gordurosas, ora fazia canjica com arroz, ora 
punha bolinhos de farinha de trigo em sopa preparada com sal. Para economizar 
a farinha de trigo, nela misturava a de mandioca. Como disse antes, o japonês 
não perdia o hábito de considerar a carne um okazu, e por não conseguir consu
mir sozinho toda a carne do porco morto, a distribuía a todos os amigos. 

Podia beber café à vontade, que era dado de graça pela fazenda, ainda que 
o gosto não fosse grande coisa. Há o fato ainda de ser o açúcar preto barato: 
o quilo custava poucas centenas de réis, sendo mais barato que qualquer outra 
coisa. Comprava-se açúcar em sacos grandes, nos quais, deixados num canto da 
cozinha, muitas vezes, juntavam abelhas, que fidavam a sugar o açúcar derretido. 

Comiam-se bolinhos feitos com mistura de café, farinha de trigo e fubá. Ou
tras vezes, à maneira brasileira, farinha de milho (melhor que fubá, por não con
ter casca de milho) e café amassados dentro de uma xícara, o que costumava ser 
a merenda matinal. Compreende-se que houvesse quem preferisse, à maneira ja
ponesa, comê-los dissolvidos em água quente. Para o preparo do café, todos com
pravam em primeiro lugar um pilão. Quando não conseguiam comprá-lo, pediam-
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no emprestado, e o brasileiro o emprestava quando não estava utilizando esse uten
sílio. O japonês ainda não tinha nem paciência nem tempo para fabricá-lo. O usa
do também servia, pelo que era mais prático comprá-lo. Com seu auxílio fazia-se 
a canjica e, mais tarde, descascava-se o arroz colhido na roça independente. 

Como se preparava a canjica? Deixava-se o milho branco mergulhado du
rante uma noite na água. Depois, moía-se no pilão. Como o milho normalmente 
se esparramasse para fora ao contacto da mó, era preciso rachar finamente suas 
cascas. Moía-se até que os grãos se descascassem, os quais depois eram passados 
pela peneira e retiradas as cascas. Tratava-se de tarefa para mulheres e crianças. 

Há várias maneiras de se utilizar a canjica, que pode ser posta na sopa ou 
empregada no preparo de pudim, mas o imigrante não sabia disso nem pensava 
em comer coisas que demandassem trabalho: limitava-se a cozinhá-la e depois 
misturá-la ao arroz. Nada mal, pois ajudava a diminuir o consumo do arroz. 

Quando havia verduras, dava para preparar picles com sal. Naquela época 
ninguém comia saladas, e os brasileiros se espantavam ao ver que havia quem co
messe verdura crua. Nos cafezais encontravam-se mostardeiras, quem sabe plan
tadas por alguém. Quem tivesse horta no fundo da colônia podia colher o pouco 
que fosse de verduras. Como a gente da terra não as apreciava, não havia o risco 
de furto. Plantava-se um pouco também no cafezal. A vagem verde do feijão 
prestava-se como ingrediente da sopa. Na roça independente costumava-se culti
var o nabo. Já disse que, quando não havia nenhuma verdura, apanhava-se ma
mão verde para fazer picles. Os brasileiros comiam serralha e chicória. Comiam 
também caruru. Aos japoneses sabiam melhor os picões. Eles apreciavam tam
bém os fungos que cresciam em cortes apodrecidos de árvores derrubadas, cha
mados kikurage. Nos cafezais, cresciam abundantemente os maxixes, parecidos 
com pepinos. Eram do tamanho de um ovo de galinha, recobertos de espinhos, 
e tinham sementes duras; os brasileiros comiam-nos fritos. Tratava-se de hábito 
esquisito, aos olhos dos japoneses, esse de comer pepinos fritos. 

Depois que se obtinham verduras conhecidas dos japoneses, essas coisas só 
eram apreciadas pelo gosto da novidade. Colhiam-se nabos extraordinários. Mas 
como o desejo era apenas o de ganhar dinheiro o mais depressa possível, ou de 
mudar para um lugar onde fosse mais fácil ganhar dinheiro, não havia quem pen
sasse em cultivar verduras com mais carinho e em conseguir uma vida mais sosse
gada. Havia quem viesse transferido de outro lugar e que, por exceção, se dedi
casse com tranqüilidade à lavoura, mas a maioria dos imigrantes levava um regi
me alimentar carente de valor nutritivo por falta quase absoluta de verduras. Por 
efeito do calor e do cansaço, a maioria nem tinha forças para reagir às doenças. 

O IMIGRANTE NOVATO E A LÍNGUA PORTUGUESA 

Quando começa a relacionar-se com os brasileiros e outros imigrantes euro
peus, através, por exemplo, do aprendizado do modo de assar o pão, o imigrante 
novato principia a sentir na carne a dureza de não ser capaz de comunicar-se com 
eles pela palavra. Logo ao chegar, era natural que não soubesse falar bem, quan
do os intérpretes também demonstravam boa vontade. Bastavam, então o "bom-
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dia" e o "boa-tarde", com o sotaque japonês aprendido no navio. Entre os pri
meiros imigrantes houve quem não chegasse a aprender nem isso: ouviram só aqui, 
pela primeira vez, a fala brasileira, e procuraram aprender alguma coisa tomando 
notas em cadernos depois que chegaram à Hospedaria de Imigrantes. Naturalmente, 
as anotações eram feitas em japonês. Tratava-se de uma época em que inexistia 
qualquer dicionário. A primeira edição do Dicionário de Otake só veio a lume 
em 1918. 

Tentou-se estudar à noite, tendo o intérprete como professor, mas as explica
ções eram difíceis e as lições não entravam com facilidade na cabeça do aluno: 
por que a língua falada era tão diferente da escrita? Além disso, o que o intérpre
te sabia era o castelhano, bem diferente do português. Some-se a isso o fato de 
haver intérpretes que, por terem vindo ao Brasil apenas dois ou três anos antes, 
só sabiam rudimentos do vernáculo. Não estavam capacitados, em absoluto, a 
dar explicações. 

Em 1917, entrou em circulação o semanário Brasil Jihô (Notícias do Brasil). 
Quando se iniciou a publicação, em separatas, das lições de português do intér
prete Akira Mine, os colonos comentaram que semelhante língua não se prestava 
à prática nas fazendas. Diante da flexão verbal, os imigrantes veteranos alegavam 
que havia ali algo de errado, pois jamais haviam ouvido palavras assim flexiona
das. Presta-se ao entendimento dizer-se: "Yo tem, bocê tem, ere tem". Em japo
nês também é assim quanto ao verbo ter, sendo iguais todas as formas, seja eu, 
seja você. Assim, criticava-se o ensinamento de que se devia dizer "eu tenho, tu 
tens", etc. É que não havia ninguém para explicar a razão da flexão do verbo. 

No começo, acreditando poder captar alguma coisa quando abordados por 
brasileiros, os imigrantes punham-se a escutar atentamente, mas, percebendo que 
tudo era ininteligível, limitavam-se a dizer: "Yo nom compurende." O interlocu
tor procurava fazer-se entender por todas as formas, através de gestos e mímicas. 
Isto, para o imigrante, era algo tremendamente embaraçoso. Alguns evitavam ao 
máximo avistar-se com brasileiros, alegando: "Olhe, lá vem outro brasileiro: 
esconda-se que é maçante." 

A coisa piorava quando se aprendia um pouco o português, porque, não con
seguindo esforçar-se para ouvir até o fim, não agüentava mais e respondia: "Shim, 
shim". Acontece que o interlocutor podia interpretar isso como sinal de que fora 
compreendido e ficar satisfeito com a conversa, e o resultado podia ser inespera
do. "Aquele japonês disse que me vendia o porco." Enganos desse porte não eram 
nada quando comparados com aqueles que faziam o brasileiro reclamar: "Ele disse 
que eu podia casar com a filha." Tinha-se, então, que pedir a ajuda do intérprete: 
"Na verdade, não entendia nada do que ele falava e, por isso, não tive mais pa
ciência para continuar ouvindo e mandei-o embora dizendo 'shim, shim' a tudo. 
Peço que vá explicar a ele, pedindo desculpas." O intérprete é que desempenhava 
um papel ingrato, precisando ir desfazer o prometido. 

"Com o brasileiro você não pode ser tímido; tem que falar tudo, pois é um 
absurdo pensar que se aprende o português sem conversar" — diziam alguns imi
grantes veteranos, orgulhosos de saberem falar o português. Até em suas próprias 
falas, entretanto, misturavam palavras portuguesas: 

"Precisa-se de muito cuidado para falar com aquele fiscal, que é 'burabo'." 
"Nom pode, fiya-da-man-ye" (em lugar de: "De jeito nenhum, filho da mãe"). 
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O imigrante novato até começa a invejar quem pode falar, ainda que as pala
vras usadas não passassem de palavrões para ele ininteligíveis. Por outro lado, 
porém, pensa com os seus botões: "Por que esse veterano tem que usar o portu
guês até na minha frente? Como essa gente é afetada!" Só que o português usado 
pelos imigrantes veteranos era mais ou menos o seguinte: "Amanhiam Japom ga-
rande diya santo torabaya nada" (amanhã não se trabalha no Japão, por ser um 
grande dia santo). Entender a língua portuguesa consistia em enfileirar vocábulos 
segundo a construção japonesa. 

"Yo garinha cômpura. Ocê tem? Nom tem?" 
"Não." 
"Yo cômpura." 
"Não, não tenho." 
Nem isto era entendido pelos imigrantes. Mas é preciso explicar: se a respos

ta à pergunta "Nom tem?" é "Não", o imigrante japonês pensa que se respon
deu afirmativamente. É diferente da língua japonesa, em que à pergunta "Não 
tem?" responde-se "Sim, não tem". O imigrante não conseguia entender ao ou
vir a resposta "Não". 

Os imigrantes japoneses não conseguiram distinguir durante muito tempo entre 
"voltar" e "ir embora", confusão que continuou mesmo após a vida nas fazen
das de café. Em japonês, "voltar" significa tanto "retornar" como "ir embo
ra". Eis um exemplo de expressões que eram incompreendidas na vida de fazen
da, e que permaneceram como origem de enganos até muito tempo depois. Fosse 
como fosse, o fato de não entender a linguagem enervava as pessoas de mais ida
de, que, já preguiçosas para iniciar o aprendizado, procuravam até evitar o en
contro com brasileiros. 

Como as crianças aprendiam a língua rapidamente, usavam-nas como inter
mediárias. Elas repetiam à maneira de papagaio, e aprendiam pelo ritmo do fra
seado. Imitavam a ação das crianças brasileiras, repetindo o que elas diziam. 

O folguedo mais notado entre as crianças da colônia era a de carroceiro. Pa
ra elas, constituía algo valente e belo o espetáculo de um carroceiro a guiar quatro 
ou cinco burros, fustigando-os com o chicote. Às vezes fabricavam pequenas car
roças, mas quase sempre contavam apenas com um chicote, com o que tanto po
diam se imaginar tocando burros quanto fazer com que alguma outra criança ser
visse de carroça. Vez ou outra divertiam-se fazendo puxar uma carrocinha por 
um cabrito. Porém, o que mais as divertia, o que mais as fazia sentir-se importan
tes era improvisar um chicote e estalá-lo no ar. 

"Vamo, desgraçado. Ô, sem vergonha!" Nessas ocasiões usavam gírias e pa
lavrões para gritar com os animais. Faziam o mesmo para espantar cachorros e 
porcos. E assim iam aprendendo as xingações. Os adultos, também, aprendiam-
nas logo. Recordando-se do linguajar brasileiro aprendido nas fazendas (às vezes 
tratava-se de italiano) os imigrantes japoneses viam-se forçados a reconhecer que 
havia muitos palavrões. 

Com as crianças aprendendo tais xingações os pais começavam a ter outra 
sorte de preocupações quando passavam a entender-lhes o sentido. Pensavam: "Se
rá que poderemos desprezar assim a educação dos filhos?" Havia escolas em al
gumas fazendas, mas as crianças não sabiam explicar em japonês o que os profes-
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sores ensinavam, limitando-se a decorar palavras ininteligíveis aos pais. Na ver
dade, porém, inexistiam escolas na maioria das fazendas: as crianças cresciam li
vres e soltas. 

"Só quero ver quando retornar um dia ao Japão com uma criança assim: 
que acontecerá se voltar ao Japão com dinheiro, sim, mas com filho analfabeto 
e selvagem?" Quanto mais pensava no assunto, mais passava as noites em claro. 
O que vem primeiro, o dinheiro ou a educação dos filhos? E, assim, punha-se 
a perguntar se não existia escola de japoneses. 

AS DIVERSÕES DAS CRIANÇAS 

As crianças brincavam livremente correndo pelo mato e pelos campos. Para 
elas, não havia brancos ou pretos: todos eram iguais e companheiros: Tônico, Ma-
neco, José, Bastião. Percorriam o pasto e apanhavam e comiam pitangas e gabi-
robas. Aprendiam a encontrar as cabeças-de-negro (frutas cheirosas de uma árvo
re de grande porte). Não tardavam a saber onde, na floresta, estão os pés de 
jatobá4 e jabuticaba.5 

Aprendiam a apanhar passarinhos com alçapão. Entretanto, não conseguin
do elástico não podiam fabricar estilingues, e em seu lugar faziam os bodoques 
que antigamente os índios utilizavam. Onde não havia pedregulhos, fabricavam-
se pedrinhas com barro posto a secar ao sol. 

Quando era descoberta uma casa de abelhas, pedia-se a um menino que sou
besse manejar o machado para buscar o mel. Entre as abelhas há muitas do tama
nho de uma mosca, sem ferrão. Muitas delas armazenam o mel dentro de um saco 
de cera. O mel de uma abelha pequenina, de cor avermelhada, chamada jatai,6 

é famoso pelo seu gosto excelente. Algumas de suas casas são tão pequenas que 
podem ser carregadas com uma só mão. Existem abelhas que, à aproximação de 
alguém, emaranham-se nos seus cabelos e, se é mulher a intrusa, voam para den
tro da saia e aí ficam a zunir insistentemente. Armazenam bastante mel, mas fra
co e por vezes ácido. 

Se achavam que o pai podia implicar com a escapada, bastava dizer que iam 
buscar lenha. Como em geral as abelhas se aninham nos tocos de grossas árvores 
cortadas ou em troncos caídos no chão, eles são rachados já com o propósito de 
levar a lenha para casa. Há muitos troncos nos quais basta a gente bater com o 
machado longitudinalmente que se soltam tiras como se fossem cascas. Com as 
perobas acontecia isso. 

Tanto era divertido procurar ovos de galinha no mato, como tinha sabor de 
aventura furtar melancias ou abacaxis dos outros no cafezal. Enquanto os pais 
se preocupavam, as crianças depressa iam deitando raízes no solo brasileiro. 

O ANO-BOM NA FAZENDA 

O Natal não significava nada para os imigrantes japoneses: no meio rural 
do Japão nunca o celebraram, e ainda nem tinham conhecimento da vida que le-
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vavam os brasileiros. Por isso, eram totalmente indiferentes àquela data. Mas, 
com o Ano-Bom era diferente. Não se sentiam bem se o fim do ano deixasse de 
ser considerado. As mulheres punham-se a arrumar a casa, preparando frangos 
para a sua chegada. Só não se contava com o cerimonial da feitura de mochi. Na
turalmente, nem se podia sonhar com o konbu ou kazu-no-ko. 

No dia primeiro tomava-se o tosso e o ozôni. O tosso é feito com pinga diluí
da na água, e o ozôni com bolinhos de farinha mergulhados em sopa de galinha. 
As esposas mais hábeis faziam doce de feijão, com o qual recheavam bolinhos 
de farinha, obtendo, assim, o que corresponderia a soda-manjû. E estas coisas 
constituíam o melhor manjar de Ano-Bom que se conseguia fazer. Como se trata
va do Primeiro Dia, requeria-se comida que lembrasse o Japão. 

Conforme a localidade, celebrava-se a festa do Ano-Bom sob o comando do 
chefe da família (entendendo-se que, não tendo sido festejada a data natalícia do 
imperador, em 3 de novembro, por causa da entrada recente na fazenda, devia-se 
ao menos organizar uma reunião para comemorar alegremente o início do ano). 

Era a ocasião de velhos e novos imigrantes juntarem-se para beber, evitando-
se o trabalho de percorrer casa por casa para a saudação do início do ano, o nens-
hi. Na noite de 31 os homens matavam as galinhas trazidas por todos. Quem não 
as tinha, trazia, não importava, batatinhas ou cebolas em quantidade que corres
pondesse ao valor de uma galinha. Fosse como fosse, todos levavam alguma coisa 
com que se preparavam comidas do agrado geral. Comprava-se pinga em garra-
fão de 5 litros, e também pelo menos 1 litro de vinho para as mulheres. Caso algu
ma das mulheres não conseguisse beber vinho, davam-lhe água açucarada mistu
rada com um pouco desta bebida. 

O prato constituía-se do cozido de carne de galinha com batatas e cebolas, 
o qual lembrava a especiaria provada no navio. Havendo nabos, fazia-se o namassu. 

O salão de festas era armado no espaço compreendido pelas casas da colô
nia. Estendiam-se panos e aí todos se sentavam. Por causa do calor havia que pro
videnciar também coberturas. 

Se houvesse sala disponível em alguma casa, tanto melhor. Mas, como as sa
las das casas da colônia geralmente eram estreitas, na maioria das vezes escolhia-
se um lugar ao ar livre. 

A comida era posta numa bacia grande, à moda brasileira. Podia-se levá-la 
à boca, diretamente, cada um com a própria colher, mas em geral preferia-se colocá-
la no prato. 

Por outro lado, não havendo sushi, tentava-se fazer o nigirimeshi, 
mas o arroz tipo agulha da fazenda, solto, não se prestava a tal. Assim sendo, 
também o arroz era oferecido na bacia. 

A pinga era bebida em canequinhas esmaltadas usadas para o café. Como 
é bebida forte, o efeito também vinha rápido. Quando alguém iniciava um canto 
qualquer, nem era preciso pedir que continuasse. Canto aprendido no Japão, canto 
aprendido no navio, que iam desde aqueles com um toque sentimental da era Meiji 
aos então em voga, como a Katusha. 

Para espantar a lembrança dos sofrimentos, recorria-se a canções inventadas 
por eles mesmos: 
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"Mentiu quem disse que o Brasil era bom, 
mentiu a companhia de emigração; 
no lado oposto da Terra cheguei, 
fiado no Paraíso, para ver o Inferno." 

Evidentemente, o canto não havia sido composto antes da chegada ao Brasil; 
seja como for, ele prossegue falando dos sofrimentos do labor no cafezal, até 
referir-se às queixas das mulheres. E no fim descamba numa coisa como: 

"Do jeito como vão as coisas, 
não passa de puro sonho 
o dia do retorno glorioso. 
Já que o fim é a morte por inanição, 
melhor, então, é ser comido 
por onça, por qualquer bicho." 

Todavia, os cantos distraíam. Mesmo com o sol brilhando com toda a inten
sidade, e ainda que se transpirasse a valer, não faltava o cumprimento: "Boas 
Festas!" 

"Vamos todos trabalhar valentemente, certo? Qual o quê! Desde que nos es
forcemos, terminaremos donos de um milhão de pés de café..." — alguém se põe 
a bazofiar. 

Havia quem ficasse embriagado e acabasse caindo no chão da cozinha; um 
outro voltava à casa, cambaleante. Assim a tarde do dia primeiro ia passando. 

Durante a arrumação e limpeza as mulheres se punham a comentar, em tom 
de lamento, as recordações do Japão e a dureza da vida no Brasil. 

OS GANHOS EXTRAS E OS PREJUÍZOS POR DOENÇA 

Chove muito em janeiro e fevereiro, com o que o mato cresce no cafezal. 
Em janeiro há a primeira safra do feijão plantado entre os cafeeiros; fevereiro 
é o mês do segundo plantio de feijão. A partir de meados deste mês começam 
a abrolhar os grãos no arrozal da roça independente, quando, então, chega a épo
ca de muito trabalho para o colono. Se acaso adoecesse e a fazenda precisasse 
contratar camaradas para a capinação, tinha que indenizá-la das despesas. 

Caso estivessem em dia os seus serviços particulares, podia atender à chama
da da fazenda para trabalhar por dia, ganhando de 2 mil a 3 mil e 500 réis. 

Havia, nas fazendas, cafeeiros que não estavam sob os cuidados dos colo
nos, em cujo trato trabalhavam elementos verdadeiramente assalariados, deno
minados camaradas. Estes, na maioria solteiros, faziam primordialmente, na época 
da colheita, os trabalhos afetos aos terreiros. 

Os colonos convocados para os serviços pagos com diárias diziam que "iam 
a camaradar"; por vezes, juntamente com os camaradas autênticos, dedicavam-
se à carpa nos cafeeiros confiados aos colonos com serviço atrasado. Em termos 
de continuidade, os trabalhos extras não requeriam mais que dois ou três dias, 
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mas, quando executados em várias etapas, proporcionavam bons ganhos. A 2 mil 
réis ao dia, cinco dias davam 10 mil-réis; se a 2 mil e 500 réis, rendiam 12 mil 
e 500 réis (entretanto, esses trabalhos extras não se limitavam necessariamente à 
capinação no cafezal, compreendendo diversos outros serviços, tais como os de 
colheita do milho e de capina do mato crescido no pasto). 

Sucede que sofria grande prejuízo quem tivesse os serviços atrasados e fosse 
substituído por camaradas. Tinha que indenizar a fazenda de todas as despesas, 
as quais variavam de acordo com o número de cafeeiros que um camarada trata
va por dia; porém, como este era contratado porque a fazenda não podia deixar 
que o mato crescesse, não se tratava evidentemente de roça que demandasse uma 
capinação de apenas 200 cafeeiros. Dizia-se que, em terreno seco, mesmo um imi
grante novato podia se encarregar, por dia, da carpa de 200 cafeeiros. Mas as coi
sas eram diferentes na terra-roxa, em época chuvosa. Se se levar em conta que 
o trabalho de um dia atingia 100 pés, 1.000 pés correspondiam a dez pessoas; en
tão, a 2 mil-réis por dia ganhava-se 20 mil-réis, a 2 mil-réis e 500, 25 mil-réis.7 

É certo que as despesas com os camaradas eram incluídas no acerto geral do 
fim de ano, mas o desconto correspondia a 50 sacas de café (ao cálculo de 50 li
tros por medida, 100 sacas). Se o ano fosse de safra ruim, tinha-se apenas prejuízo. 

Caso, adoentado, se tivesse que pagar as contas do médico e dos remédios, 
a desgraça era total. Não se encontrando em geral médicos na fazenda, as consul
tas eram cobradas de acordo com a distância que eles percorriam. Havia o costu
me de pagar-se mensalmente 2 mil-réis, como antecipação, mas quem não o fazia 
era obrigado a despender, a cada visita — feita a cavalo, a partir da cidade — 
10 mil-réis até a distância de 10 km, e de 15 mil a 20 mil-réis acima disso. 10 mil-
réis correspondiam a cinco diárias de um camarada e davam para a alimentação 
de seis dias de um colono. 

A freqüência das enfermidades na época chuvosa decorria do fato de os co
lonos se molharem na chuva, apanhando resfriados, ou de tomarem água insalu
bre; nem sempre a causa era a malária. O método brasileiro de prevenção da doença 
era o de, retornando à casa com as roupas encharcadas, tomar um gole de pinga 
e aquecer-se sob o cobertor, mas os colonos japoneses praticavam abusos, muitas 
vezes continuando a trabalhar mesmo molhados. Outras vezes, padecendo de di-
senteria provocada por amebas, resultado da má alimentação e do desgaste físico, 
ficava-se dias e dias sem poder trabalhar. Numa situação de ter que pagar as con
tas do médico e da farmácia, e ainda por cima sendo substituído nos seus serviços 
por camaradas, espiritualmente o colono sentia-se totalmente arrasado. 

Entre os colonos, se de um lado havia os que, tendo ganho o salário de cama
radas, se compraziam na previsão da safra de suas plantações particulares, de ou
tro havia aqueles que tinham a saúde estragada e feito gastos, sentindo-se liqüida
dos com a entrada de camaradas em sua roça. Eis uma faceta da tragicomédia 
da vida. 

COLHEITA DA PRODUÇÃO INDEPENDENTE 

Até abril ou maio, quando começava a colheita do café, os colonos já deve
riam ter terminado a quarta capinação, para passar à coroação. Na medida do 

116 



possível, deviam, antes disso, concluir a tarefa de colher a produção da plantação 
intercalar, bem como da roça independente. Quando os grãos (cerejas) amadure
cidos começavam a cair aos poucos no chão, muitas vezes vinha a ordem para 
ser feita a coroação, o que implicava deixar para depois a colheita da produção 
intercalar. É bem verdade que, tratando-se de uma simples fileira de feijão plan
tado entre os cafeeiros, o trabalho dos colonos não chegava a ser muito afetado. 

Para a colheita da produção independente pedia-se de antemão a autoriza
ção do fiscal, de modo a poder-se dedicar o dia inteiro à tarefa. 

Em primeiro lugar, arranca-se o feijão quando a vagem fica quase totalmen
te amarelecida; tratando-se de feijâo-das-águas, quando possível ele é enfileirado 
sobre tocos de árvores cortados ou sobre troncos tombados. Quando isso é im
possível, juntam-se quatro ou cinco feixes ao avesso, deitados sobre o solo. Desse 
jeito a secagem é mais rápida. Depois de quatro ou cinco dias, já bem secas as 
vagens, juntam-se todas para serem batidas sobre um pano ou num canto da es
trada. Às vezes, os japoneses batiam com bastões, à moda japonesa, mas era muito 
mais eficiente bater com força, com varas finas e flexíveis. Em certo sentido, pode-
se dizer que os bastões convinham mais ao trabalho das mulheres e as varas ao 
dos homens. O serviço seguinte consistia em peneirar os grãos. Os colonos cha
mavam de sabiru o ato de peneirar. 

Como o feijão-das-águas sói apodrecer à chuva ou germinar antes de secar, 
tinha-se o trabalho de trazer para casa a pequena quantidade que se produzia pa
ra consumo próprio; esse feijão, com vagem e tudo, era deixado amontoado em 
leves feixes dentro da casa nos dias de chuva; quando fazia sol, os feixes eram 
secos no quintal, onde, depois, eram batidos para que os grãos se desprendessem. 

Os japoneses chamavam de "seca-feijão" (feijão-das-secas) aquele que sazo-
nava na altura de maio, e quanto a esse não havia motivo de preocupação com 
o apodrecimento. Como, além disso, a quantidade era grande, o trabalho geral
mente era executado no cafezal ou na roça independente. 

Os colonos reunidos em torno do banco para o esbagoamento do arroz. 
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E quanto ao arroz? Na sua colheita, seguia-se totalmente o sistema brasilei
ro. Para o corte das hastes, era melhor a foicinha japonesa. Não que a brasileira 
não prestasse, mas, acostumado que se achava àquela, o rendimento do trabalho 
era maior. Mais tarde, a foicinha brasileira passaria a ser usada nas colônias for
madas depois da saída das fazendas. 

Não servindo as palhas para nada, não havia necessidade de cortar as hastes 
desde a raiz. Como elas crescem bem alto, conforme o local, eram cortadas à meia-
altura. Só que, para que fosse possível deixar as espigas secar sobre os tocos das 
hastes, cortavam-se estas numa altura conveniente para tanto. Havendo alguma 
tora de madeira caída por perto, deitavam-se as espigas sobre ela. 

Não havia máquinas de esbagoar. Montava-se uma armação com finos ga
lhos de árvores, um pouco mais baixa que uma mesa, e contra ela batiam-se as 
espigas carregadas. Havendo alguma tora grossa, podia-se utilizá-la em lugar da 
armação. Nas capoeiras encontravam-se esquecidas, aqui e ali, grossas toras do 
tempo do desmatamento da mata virgem. Em geral, porém, montavam-se arma
ções. Ao redor delas levantava-se uma proteção em forma de U para que os grãos 
não voassem, com um cortinado de pano ou com duas ou três carreiras de hastes 
ou palhas enfeixadas e amarradas a bambus. É claro, estendia-se um pano embai
xo das armações. 

Quando bem secas, no Brasil as hastes desprendem os grãos com facilidade: 
levantando-as bem alto e batendo-se duas ou três vezes, todos os grãos se solta
vam das espigas. Com duas pessoas batendo na comprida armação, tinha-se a im
pressão de que o trabalho era mais leve que o de transporte posterior. Em lugar 
da expressão "esbagoar" surgiu a denominação "bater os grãos." 

Para separá-los dos ciscos, subia-se no alto de um toco de árvore e jogavam-
se os grãos da peneira no pano estendido embaixo, para que o vento espalhasse 
as cascas vazias e as palhas. Quando se dispunha de um pano grande, lançavam-
se os grãos para o ar, bem alto, com o auxílio de um prato. De qualquer maneira, 
aproveitada desse modo a ação do vento, o trabalho rendia, aliás não muito, já 
que se obtinha um máximo de 10 sacas de 100 litros cada. A colheita não deman
dava mais que quatro dias de mobilização de uma família de três a quatro mem
bros. Com as sacas pesadamente empilhadas em algum canto da casa, o colono 
sentia uma espécie de tranqüilidade. 

No caso do milho, apanhava-se a espiga e derrubava-se o pé. Contudo, a parte 
da planta acima das espigas era quebrada desde cedo, nos cafezais de formação 
recente, para que o feijão-das-secas plantado em ambos os lados do milho não 
ficasse excessivamente sombreado. Viam-se, então, sucessões de pés carregando 
apenas as espigas. Estas depois eram apanhadas, e os pés derrubados. As apanha
das eram empilhadas a espaços regulares para, inicialmente, serem transportadas 
para algum canto da estrada, se se tratasse de cafezal; no caso de roça indepen
dente, para um local previamente escolhido. Em seguida eram levadas para casa 
em carrinhos de mão ou carroças emprestadas pela fazenda. Quem não tinha paiol 
as empilhava em algum canto da casa. Se o local não fosse assoalhado faziam-se 
estrados de madeira para evitar a umidade. 

Para dar de comer aos porcos, tanto fazia jogar as espigas com ou sem casca: 
eles sabem descascá-las habilmente para comer os grãos. 
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Para se obter a farinha, descascavam-se as espigas e debulhavam-se os grãos 
durante a noite. Se se achasse isso trabalhoso, bastava colocar as espigas num sa
co de juta e em seguida batê-las com um pau. O sabugo substituía a lenha para 
cozinhar o feijão. O brasileiro também se valia dele quando da satisfação das suas 
necessidades. 

Os grãos eram dados às galinhas ou usados na feitura da canjica. Outras ve
zes eram levados à sede, para serem trocados por fubá. Trocava-se 1 litro de grãos 
por 1 litro de fubá. 

A palha mede cerca de 20 cm, mas forte como é, prestava-se à fabricação 
de corda ou de chinelo japonês (zôri). Havia quem, ao invés de comprar sapatões, 
usasse chinelos. Estes eram feitos à noite. Não só porque os pés não suavam tan
to, mas também porque evitavam a entrada do bicho-de-pé, mais do que os sapa
tos, alguns imigrantes japoneses só usavam chinelos feitos de palha. 

Às palhas mais moles eram usadas para enrolar o fumo. Na época a que es
tou me referindo, todos já estavam acostumados com o fumo de corda. 

ÉPOCA DO CARRO DE BOIS 

Dizem que abril é o mês de melhor clima no Brasil. A sensação que se tem 
é a de setembro no Japão. Após a Semana Santa e a Páscoa o tempo fica firme 
e o céu começa repentinamente a tornar-se mais azul. No cafezal novo ou nas la
vouras de plantação variada as folhas amarelas do milharal movem-se ao sabor 
do vento quando bandos de pássaros pretos dele levantam vôo. Se está próxima 
a mata, papagaios vêm fazer estragos no milharal. Os mais barulhentos são os 
periquitos. 

Os carros de bois entram em atividade no período que vai desde a colhei
ta do milho até a do café. São os veículos mais apropriados para as lavouras 
variadas ou para cafezais novos, em cujos caminhos ainda restam tocos ou raízes 
de árvores. As rodas são feitas com a junção de tábuas grossas, fixas no eixo, 
pelo que se poderia dizer que elas giram pelo mancai. Esses carros são puxados 
por seis animais, quando são poucos, e até por uns 12, quando é maior o número. 
Os bois tinham chifres longos, em cujas pontas se colocavam pequenos anéis de 
metal e com os quais eram ligados aos animais parceiros. Punham-se cangas nos 
machos, e os dois mais próximos do carro mantinham o equilíbrio tendo entre 
eles o varal sobressalente do veículo. Os animais dianteiros puxavam apenas a cor
rente. O condutor estendia uma espécie de vara comprida, com ponta de metal, 
para aos gritos dar estocadas na traseira do animal preguiçoso. O carro, puxado 
com pesado fardo em estradas onde as rodas afundavam, produzia fortes ruídos. 
Ficava-se alegre quando, pondo-se óleo nos mancais, se conseguia um ruído 
agradável. 

Restava como recordação poética o canto do carro de bois, que se ouvia ao 
longe, rangendo em seu som tranqüilizador sob o límpido céu de outono. Nos 
relatos das duras experiências em fazendas, os imigrantes, mesmo muito tempo 
depois, recordavam com saudades o som dos carros de bois. Os fazendeiros e ad-
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Nas fazendas, o transporte feito em carro de bois. 

ministradores orgulhavam-se do som de seus carros e vangloriavam-se dizendo: 
"Ah, como cantam bem os meus carros de bois!" 

Em abril, as paineiras ainda estavam floridas. Começando a floração em fe
vereiro, aqui e ali se encontravam árvores floridas. Se a árvore gigante estivesse 
plantada perto da colônia ou no meio do pasto, os japoneses logo se recordavam 
das cerejeiras. Aqui, porém, as flores eram de outono. Não obstante, a presença 
daquela árvore enorme, com o tronco todo inchado lembrando a barriga de um 
bebê, tornava feliz o coração dos japoneses: sugeria-lhes o quanto o Brasil era 
amoroso. 

COROAÇÃO 

Já disse que antes da colheita do café era preciso fazer o serviço de coroação 
dos cafeeiros, porque com a maturação os grãos podem cair no chão. Para não 
perdê-los é que se fazia a coroação, ou ainda para evitar que largados no solo 
atrapalhassem a colheita e fossem causa de proliferação de insetos daninhos. 
Tratava-se, pois, do serviço de amontoar num só lugar a terra fofa que existe ao 
pé dos cafeeiros. O trabalho era feito depressa se o terreno estivesse livre de mato. 

Às vezes ele era ordenado antes da colheita do feijão. É que, para a fazenda, 
o café era da máxima importância. Houve quem dissesse que correspondia ao ar
roz para os japoneses. 

Nos cafezais, os pés com menos de seis anos são chamados de novos, sendo 
permitida a cultura intercalar do feijão em duas ou três fileiras, conforme a idade 
dos cafeeiros. Quanto mais novos os pés, maior o espaço entre eles, donde se au
torizar uma cultura intercalar maior. Com mais de seis anos os cafeeiros se tor
nam mais galhados, impedindo a plantação de mais de uma fileira, mormente em 
terrenos férteis. Conforme a fazenda, chegava-se até a proibir a cultura intercalar. 

Onde os cafeeiros ainda são pequenos a coroação consiste na limpeza circu
lar em volta deles: vai-se fazendo o que se chama arruamento entre os pés. Onde 
os cafeeiros já são grandes, junta-se a terra num monte isolado, no meio de qua
tro pés de café. Este serviço, sim, é o que convém ao trabalho de coroação. Para 
juntar a terra usa-se o rodo, uma enxada de cerca de 40 cm de largura. Natural-
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mente, conforme o terreno não se usava o rodo, mas a enxada comum, se esta 
se mostrasse mais eficiente. 

Com a diminuição das chuvas, e não havendo muito mato a capinar, o servi
ço rendia bem. Numa semana terminava-se o serviço empreitado. 

Então já se viam os frutos amadurecendo, exibindo suas faces coradas. Sob 
os cafeeiros, a terra aparece limpa depois da varredura, oferecendo o aspecto de 
boa ordem que antecede a colheita. 

CHEGADA DO PATRÃO NA FAZENDA 

De fins de abril até maio inicia-se a colheita do café. Nessa época, que é a 
mais importante para a fazenda, todos ficavam tensos, do administrador aos fis
cais e intérpretes. 

"Patrão vem de São Paulo!" 
O aviso chega também ao conhecimento dos colonos. Até parece a vinda de 

um rei. A sede toda passa por uma rigorosa limpeza executada pelas empregadas 
negras; todos os aposentos são ornados com finas roupas de cama. Algumas ve
zes, acompanhavam o patrão sua esposa e filhos, e até amigos. 

Naquele dia o administrador veste sua melhor roupa e parte a cavalo para 
a estação a fim de recepcionar os visitantes, o paletó e a calça, quase sempre cá
qui, perfeitamente engomados. O chapéu de aba larga, as botas de couro engra
xadas e brilhando. Na mão, um chicote de couro cru trançado, que parece um 
pedaço de pau; no punho há um anel metálico encordoado com fina tira de cou
ro, permitindo que o chicote fique pendurado no pulso. O fiscal, que podia acom
panhar o administrador ou permanecer na sede, também veste-se da mesma for
ma. Só que, por não ser sua roupa tão boa quanto a do administrador, não apa
renta a mesma distinção. 

Para o patrão, destina-se uma charrete. Não tendo uniforme especial, o con
dutor veste roupa branca bem lavada. Na mão, um comprido chicote de couro 
com cabo de madeira. 

Quando chega o trem, até o chefe da estação comparece à recepção. Termi
nados os cumprimentos e saudações parte-se na charrete rumo à fazenda. O pa
trão também enverga um terno cáqui e calça botas de couro. O que o distingue 
é o ar de serenidade. À saudação do administrador, de dez palavras, responde 
com duas ou três, não mais. Quando a esposa o acompanha, chama a atenção 
sua saia comprida ostentando muitos enfeites. Geralmente branca, os ornamen
tos cor-de-rosa e azuis quebrando o aspecto monótono. O que, todavia, mais a 
distingue como dama é o chapéu. A vestimenta cegava os olhos dos interioranos: 
na estação, um ajuntamento de gente olhando admirada para pessoas tão distintas. 

Atrás da charrete, que avança levantando a poeira de terra vermelha, seguem 
o administrador e os demais a cavalo. As chicotadas desferidas pelo condutor da 
charrete vibram, tensas. 

Passando pelo cafezal a comitiva do patrão atravessa o portão, vendo ape
nas ao longe a colônia, e vai chegando à sede. De longe, os colonos contemplam 

121 



a sua entrada. Quem cruza com a comitiva a saúda, tirando o chapéu. O patrão, 
naturalmente, nem se digna de responder. 

Quando o casal chega à sede os numerosos funcionários do escritório põem-
se em fila para a recepção. Colonos e camaradas não podem nem chegar perto. 
O casal, que se limita a um breve cumprimento, sobe os degraus e posta-se na 
varanda. Desta, contempla num relance de olhar o terreiro e a colônia, prestando 
atenção às explicações do administrador. Logo mais, some no interior da casa. 

Na fazenda era rigorosa a hierarquia existente entre patrão, administrador, 
fiscal, colono e demais trabalhadores braçais. O administrador chegava a entrar 
na casa acompanhando o patrão; já o fiscal, porém, quase não ia até a varanda. 
Os demais nem arriscavam aproximar-se. Era clara a distinção das posições entre 
o administrador e o fiscal, o fiscal e o intérprete, o fiscal e o colono. Até para 
visitar a casa do fiscal o colono, de longe, tinha que pedir licença. Inexistiam pra
ticamente conversas de colonos com o administrador. Corri o patrão, então, era 
quase proibido falar. A distância era a de um rei para um simples camponês. O 
patrão, diretor da fazenda, não abdicava dessa diferença e procurava a todo cus
to manter sua majestade. Para tanto, jamais abandonava sua postura, não im
portava o que acontecesse, e abstinha-se de falar na medida máxima do possível. 

A APANHA 

Chegada a época da colheita do café, os colonos levantavam-se ao toque de 
acordar, das 4 às 5 horas, e tomavam café até o outro sino das 6, que indicava 
a hora da saída. Logo que a buzina do fiscal soava na colônia, todos saíam das 
casas e dirigiam-se para o cafezal. Nas fazendas, a época da colheita é a de maior 
rigor em relação à observância do horário. 

Crianças e adultos na colheita de café — Fazenda Pau d'alho. 
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Em maio a temperatura ainda é suportável, mas em junho as manhãs já se 
tornam bem frias. Todos punham sacos de café sobre os ombros e, carregando 
rasteiras, peneiras e colotes, caminhavam apressados para os locais de trabalho. 
Havia pequena diferença entre as roupas dos brasileiros e as dos italianos, mas 
elas jamais chamavam atenção como as dos colonos japoneses. Os vestidos das 
mulheres imigrantes recém-chegadas se destacavam, pois tinham sido recostura-
das à moda brasileira a partir de quimonos. Os vestidos de padrões sóbrios, os 
lenços ou toalhas na cabeça, quase sempre brancos, tudo contrastava fortemente 
com as vestimentas vermelhas das italianas. Na época da "apanha", tanto as bra
sileiras como as imigrantes européias iam para a roça juntamente com os homens, 
carregando marmitas. Só em anos de má safra de café os colonos não se anima
vam para o trabalho e as mulheres deixavam de sair na medida em que isso lhes 
fosse permitido. Ao contrário, quando a safra era boa mulheres e crianças par
tiam animadamente. E então os fiscais ficavam livres da obrigação de fazer suas 
rondas pelas casas dos colonos. 

Levados pelo fiscal ou pelos intépretes ao cafezal, japoneses, brasileiros e ita
lianos, sem distinção, tinham que trabalhar no mesmo talhão, uma parte do cafe
zal delimitada por caminhos e contendo de 3.000 a 5.000 pés de café. De acordo 
com o número de familiares, encarregavam-se de duas carreiras, e como todos 
trabalhassem enfileirados, a animação era geral. Depois, à medida que iam termi
nando o serviço, passavam para as carreiras seguintes. Quando essa sucessão não 
era bem observada, os colonos queixavam-se da arbitrariedade do fiscal. Já ano
tei antes que certa vez um fiscal italiano dera as carreiras de cafeeiros bem carre
gados só para os seus patrícios, com isso provocando descontentamento entre os 
imigrantes japoneses. Um bom fiscal, diferentemente, procura entregar os bons 
cafeeiros à família que se mostra zelosa. Se se pensasse apenas em passar logo 
para diante, terminando depressa e mal o serviço nos bons cafeeiros, era-se man
dado de volta aos gritos de: "Que serviço é esse!" Se o fiscal estivesse de mau 
humor, apontava uma a uma as falhas do serviço, que iam desde o café que res
tasse nos galhos até os grãos caídos no chão, e ordenava que se voltasse nem que 
fosse apenas para catar dois ou três grãos. E se a ordem fosse voltar para local 
distante, nem adiantava mais querer ir para a frente, pois os bons lugares rapida
mente eram tomados pelos outros. 

Não se pode dizer que os japoneses podiam trabalhar em conjunto só porque 
eram japoneses. Obedecia-se à ordem estabelecida no dia anterior ou na chegada 
ao local de trabalho, pela manhã. Os serviços eram distribuídos: um alcançava 
os galhos mais altos, outro ia para a parte baixa, um terceiro ficava com a peneira 
e alguém ficava a varrer e juntar os grãos. 

De repente, alguém se punha a cantar: 

Eu quisera sê penêra, 
Na coiêta do café, 
Para anda dipindurado 
Nas cadêra das muié. 

Um deles se aproxima do companheiro da carreira seguinte para um bate-
papo: "José, você sabe?" "Hein?... hum, hum." E ambos riem a bandeiras des-
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pregadas. "Que foi, que foi?", e assim a conversa se espalha de vizinho a vizi
nho. Para os imigrantes japoneses, incapazes de entender piadas, estas não passa
vam de conversa fiada sem pé nem cabeça, e então, para animar o trabalho, co
meçavam a cantar canções populares japonesas. 

Dizia alguém: "Ei, carregar o café é o meu trabalho. Medir o café é o mesmo 
que medir o arroz, se não colocar direito os grãos, pode passar do limite!" 

Onde se media o litro pela linha marcada no saco, e não em recipientes, po
dia haver diferenças conforme o jeito de colocar os grãos. Para isso também ha
via fiscal, que acompanhava maldosamente a medição. Em alguns lugares não se 
permitia que os colonos fizessem as medições. Antigamente não havia uniformi
dade da medida de 50 litros, encontrando-se fazendas em que se utilizavam reci
pientes de capacidade maior, o que era origem de diversos atritos com os colo
nos.9 Essas fazendas, com isso, procuravam obter maiores vantagens. 

Havia, porém, fiscais que fingiam ignorar as pequenas trapaças dos colonos. 
Então eram elogiados: "Aquele fiscal não é mesquinho". Para o fiscal, o café 
pertencia à fazenda, e o pouco que era "trapaceado" pelos colonos não tinha qual
quer expressão, parecendo-lhe mais importante que a colheita se processasse com 
o máximo rendimento. Com isso ele agradava melhor o administrador e somava 
mais pontos em termos de consideração pelo fazendeiro. 

O rosto de quem trabalha com a peneira fica vermelho-escuro num instante, 
e nele só se destaca o brilho dos olhos. Como esse trabalho era melhor executado 
pelas moças, elas é que logo ficavam cobertas de poeira. Visto de longe o cafezal, 
podia-se logo distinguir onde se processava a colheita e onde se usava a peneira, 
por causa da poeira vermelha que se levantava. 

Em alguns lugares não se usavam panos ou lençóis, jogando-se os grãos dire
tamente ao chão. Quase sempre o solo é arenoso, caso em que primeiro se colhem 
e jogam-se ao chão as cerejas de, digamos, dois ou três eitos de 50 ou 100 cafeei-
ros, em seguida juntando-se e passando-as pelas peneira. Depois os grãos são en-
sacados e levados até o carreador. Juntam-se depois os grãos derrubados ao chão 
com rasteiras, passando-os em seguida pela peneira; mas esse trabalho deixava 
as pessoas completamente sujas. Quem tenha passado pela experiência da colhei-
ra de café não poderá deixar de conter o riso ao recordar-se da graça dos rostos 
sujos que faziam distinguir apenas o preto e o branco dos olhos. 

Já escrevi sobre o manejo da peneira, mas vale a pena repetir que era real
mente admirável a vivacidade com que as moças agitavam seus corpos, com suas 
longas saias, as cabeças cobertas com lenços vermelhos. O ato de peneirar era cha
mado de "peneiramento", e o lançamento ao ar, "abanar", mas o japoneses usa
vam a expressão "bana-café" ou, então, "sabiru". 

Quando a safra se mostrava péssima e ninguém se animava para o trabalho, 
todos apenas queixando-se e não manifestando qualquer disposição para adian
tar o serviço, com toda certeza até o fiscal devia desanimar. 

Isto era verdade quanto às colheitas feitas pelos imigrantes da primeira leva, 
e não se tratava apenas de propaganda das empresas de colonização: uma pessoa 
podia, em média, colher de 4 a 5 sacas de café por dia. Era realmente essa a média 
geral, sujeita apenas a ligeiras oscilações, para mais ou para menos.10 Acontece 
que algumas famílias, com três membros, não chegavam a colher sequer 1 saco 

124 



por dia. Acresça-se a isso que, naquela época, famílias como essa nem recebiam 
mesadas. 

Os trabalhos, como já disse, eram iniciados com a buzina do fiscal; com ela 
se parava para o almoço e também com ela tomava-se o café das 2 da tarde. De
pois do almoço descansava-se cerca de 1 hora e, após o café, 30 minutos. Natural
mente, quando a safra era boa voltava-se ao trabalho sem muita perda de tempo; 
em caso contrário, só com o aviso da buzina é que se levantava, preguiçosamente. 

O café apanhado pelos colonos era levado até o carreador, onde, sob as vis
tas do fiscal, era medido e ensacado. Com a chegada da carroça da fazenda o 
fiscal anotava em seu caderno o número marcado no saco, o qual então era em
barcado. Entregava aos colonos os sacos devolvidos no terreiro. A carroça carre
gada de sacos de café dirigia-se para o terreiro aos gritos do carroceiro. 

Os trabalhos encerravam-se com o fim do dia. Ao soar a buzina do fiscal 
os colonos paravam de trabalhar ao mesmo tempo, e com exceção das escadas, 
tudo era levado para casa. Totalmente diferente da visão da manhã era aquela 
que se apreciava quando do retorno dos homens, sujos pelo trabalho. As moças 
eram as primeiras, voltavam correndo para casa. 

Nos primeiros tempos todos se assustavam com os ardumes que sentiam nos 
braços quando se lavavam depois de retornar ao lar. É que se haviam cortado 
nos galhos do cafeeiro, e os ferimentos ardiam ao contacto com a água. A dor 
aumentava com o uso do sabão. Com a continuidade do mesmo serviço, porém, 
iam-se tornando insensíveis à dor. Naquela época nem as mulheres usavam prote
ção para as mãos. 

De junho a julho a colheita do café começava a apresentar algumas dificul
dades. Em primeiro lugar, o frio que fazia pela manhã: os cafezais próximos a 
rios recobriam-se de densa cerração, e quando isso acontecia as folhas dos cafeei-
ros ficavam sempre molhadas. O trabalhador molhava-se e ficava gelado, do pei
to aos quadris. De vez em quando acendia-se uma pequena fogueira para, 
acercando-se dela, secar as roupas. 

Outra dificuldade era a oferecida pelo café totalmente amadurecido, que, 
quando se torna preto, diminui de volume, sendo necessária uma quantidade maior 
para completar a medida do recipiente. Além disso, quando aumentava o número 
de galhos secos, quem enfiasse os braços para apanhar o café ficava todo arra
nhado. Não havia, é claro, quem gostasse disso, e então passava-se a bater com 
pedaços de paus os cafeeiros. Tal tipo de ação desagradava aos fazendeiros: se 
fosse bem executado esse trabalho não era prejudicial, mas se os galhos fossem 
batidos sem cuidado a floração do ano seguinte era diminuída ou mesmo impedi
da. É que os frutos do cafeeiro não dão duas vezes no mesmo lugar, mas na parte 
do galho que apresenta folhas. E não é qualquer um que consegue bater somente 
os frutos, sem estragar a folhagem, devendo ser lembrado que quem o faz é o 
colono, que ganha na base do volume que colhe. Então, era mais fácil proibir 
â prática, e todas as fazendas passaram a estabelecer a proibição. Se o fiscal não 
estivesse por perto, todos começavam a bater com varas. Mesmo, porém, que ele 
aparecesse depois, era-lhe fácil perceber o que ocorrera pela quantidade de folhas 
verdes caídas. Acontece que havia mil maneiras de escapar da acusação quando 
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não se deixava apanhar em flagrante. O fiscal, por sua vez, também não podia 
fazer acusações sem que tivesse prova firme, sob pena de provocar a ira dos colo
nos. Segundo alguns fazendeiros, os japoneses eram os que mais respeitavam a 
proibição (A. Ramos, p. 557). Estes falharam como colonos por não se fixar mui
to tempo numa determinada fazenda, mudando-se a todo tempo no afã de enri
quecer depressa; por outro lado, contudo, adquiriram a confiança das fazendas 
quanto à rapidez dos trabalhos, ao cuidado com que colhiam o café e à desneces
sidade de serem fiscalizados tão rigorosamente quanto outros colonos. 

Na época da colheita, até o administrador fazia-se presente e observava o an
damento dos trabalhos. Por vezes, o próprio fazendeiro aparecia diante dos colo
nos, galgando garbosamente seu cavalo. Havia até ocasiões em que dirigia algu
mas palavras aos colonos, coisa rara em outras ocasiões. Usava um chapéu de 
aba larga, polainas e trazia um revólver na cintura. Sua figura, quando vinha mon
tado em lindo alazão, lembrava, pela semelhança absoluta, o comandante norte-
americano na guerra de Secessão a inspecionar o campo de batalha. 

A VIDA QUE LEVAVA O COLONO 

Na época da prosperidade, até mais ou menos 1900, houve, entre os que emi
graram com o objetivo de ganho rápido, italianos que, terminada a colheita, rece
biam a paga, trocavam-na por moeda sonante e retornavam triunfalmente à sua 
terra natal. No ano da grande safra de 1906, também, conta-se que se assistiu a 
um alegre espetáculo de festa, com rojões, de regresso dos imigrantes. 

Sucede que na época em que vieram os imigrantes japoneses a depressão ti
nha atingido sua pior fase e nem se podiam imaginar festejos assim alegres. Em 
1902 o governo italiano proibiu a saída de emigrantes para o Brasil. Se é certo 
que isso foi devido ao questionamento, feito pelo Congresso italiano, da desuma-
nidade com que eram tratados os colonos nas fazendas, não é menos verdade que 
a vida destes se tornara difícil, com os freqüentes atrasos de pagamentos por par
te das fazendas. Todavia, após o ajustamento do preço do café, em 1906, os ne
gócios começaram a recuperar-se da deterioração a que haviam sido condenados 
de 1907 a 1909; depois, mais ou menos a partir de 1911, o preço começou a reagir 
e a vida dos colonos aos poucos começou a estabilizar-se. 

Neste ponto, gostaria de examinar que tipo de vida levavam os colonos na 
época em que a efêmera prosperidade dera lugar à pior depressão, e em que as 
grandes fazendas começaram a recompor-se graças ao trabalho de repensar a fun
do o direcionamento tradicional de suas atividades. 

Na época a que me refiro, compreendida entre o início da grande guerra e 
a grande geada, os salários pouco oscilaram. Os imigrantes japoneses planejavam 
ou permanecer entre quatro ou cinco anos numa boa fazenda, para comprar seus 
terrenos e dedicar-se a uma lavoura independente, ou sair da fazenda depois de 
dois ou três anos para dedicar-se a quatro anos de trabalho de parceria ou a seis 
anos de empreitada na formação de cafezais, para só então adquirir suas próprias 
terras. Entre os que se fixaram no trabalho em fazendas, pode-se dizer que, na
quela época, ja não havia quem pensasse em amealhar o dinheiro do salário para 
regressar ao Japão. 
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Segundo o testemunho do fazendeiro a que me referi anteriormente, os colo
nos japoneses dessa época (cerca de 1922) foram os primeiros a pretender a inde
pendência através da compra de terrenos, tendo a maioria se dedicado à cultura 
do arroz. 

Nesta altura convido os leitores a reconstituírem a vida dos colonos de diver
sas nacionalidades de acordo com a visão do citado fazendeiro. O livro que escre
veu 12 em comemoração ao Centenário da Independência (1922) foi editado em 
1925, mas os dados em que se baseou foram colhidos entre 1921 e 1922. Vale lem
brar que ele não foi escrito para defender especialmente os imigrantes japoneses: 

"O colono japonês, econômico em tudo, até nos móveis de sua casa, é o que 
mais depressa consegue arranjar um pecúlio: depois abandona as fazendas e 
associando-se aos patrícios, arrenda ou compra terra especialmente para a cultu
ra do arroz, mesmo em lugares onde reina o impaludismo." 

Os japoneses de então, que não conheciam bem as condições dos terrenos, 
fascinaram-se com a cultura do arroz e exploraram as várzeas dos rios; por isso, 
pode ter parecido aos brasileiros que não temiam a malária. Na verdade, ataca
dos pela doença, todos sofreram muito. Não é que, conhecendo a doença, não 
a tivessem levado em conta. 

"O colono europeu, em geral, também consegue juntar economias, mas que 
guarda de preferência em casa ou emprega a juros. Infelizmente, porém, não são 
todos; os viciados abundam e consomem seus lucros em constantes bebedeiras." 

Em contrapartida, diferiam bastante dos japoneses, pois, saindo da fazenda, 
abriam armazéns na esquina mais próxima — para venda de artigos comestíveis, 
miudezas e bebidas — e comerciavam com colonos conhecidos; outros, adquirin
do experiência na fazenda, progrediam de administrador a grande fazendeiro. Além 
disso, de acordo ainda com o aludido fazendeiro, os italianos eram os primeiros 
no conservar a casa limpa, especialmente a cama, enchendo o colchão com bas
tante palha de milho e forrando-o com lençol alvíssimo, isso para poderem des
cansar muito bem ao fim da labuta diária. Nesse ponto, diferiam muito dos japo
neses, dispostos a economizar o que quer que fosse. Estes, quase sem exceção, 
sacrificavam o presente na pressa que tinham pelo futuro. Além disso, com a di
ferença do modo de viver, nem sabiam como dispor os móveis da casa e muito 
menos, como os imigrantes italianos, exibir ostensivamente camas esplêndidas em 
locais visíveis. Com o hábito enraizado de toko o agem, dobravam o lençol e as 
cobertas, exceção feita, naturalmente, aos coxins das cadeiras. Por outro lado, 
embora não podendo deixar de comer arroz, os imigrantes novatos na fazenda 
que ainda não conseguiam produzi-lo empenhavam-se a todo custo em economizá-
lo. Para tanto, procuravam diminuir o seu consumo, seja através da adição de 
batata-doce ou mandioca ralada, seja — quando apanhavam milho verde — ra
lando os grãos tenros dentro do arroz. O problema consistia em restaurar a vida 
de pobreza levada no Japão rural, e nem se preocupavam com os males que pode
riam sofrer por carência de vitaminas em terra estranha. É por isso que, todos 
gozando boa saúde, as donas-de-casa chegavam a vangloriar-se, alegremente, dos 
sacrifícios feitos com a economia do arroz. 

"O colono nacional, em regra sem ambição, pouco pensando em melhorar 
sua situação, encontrava-se quase sempre no fim do ano devendo aos seus pa-
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trões, e é de lastimar, porque, resistente ao trabalho e bem prático, poderia me
lhor que qualquer outro arranjar em poucos anos economias suficientes para com
prar terras e viver independente. Há exceções mas não numerosas e na minha lon
ga carreira de lavrador tenho encontrado poucas famílias brasileiras que, depois 
de alguns anos de profícuo trabalho, não tendo vícios e tendo constância, conse
guiram juntar dinheiro e adquirir pequenas propriedades." 

Há brasileiros e brasileiros. Como diz esse fazendeiro em outra passagem, 
o índice de analfabetismo entre as crianças, que, numa grande fazenda, era de 
92% em 1914, havia baixado para 80% em 1922. Na época de que falo, era baixo 
o nível de instrução e absoluto, por assim dizer, o número de analfabetos. Ade
mais, devia haver muitos filhos de escravos no seio das famílias de colonos brasi
leiros de então. Dentro da fazenda esses brasileiros sem instrução tinham a vida 
garantida contanto que pusessem a serviço os seus braços; assim, se de um lado 
não se preocupavam com dívidas, de outro, segundo acredito, nem pensavam em 
refazer a vida através de um planejamento. Eu mesmo conheci um deles. Quando 
ele disse ao fiscal que pretendia mudar da fazenda, recebeu como resposta: "Não 
sabia, então, que deve tanto e mais tanto? Você pode pagar para sair?" Diante 
disso, reconheceu: "Ah, é assim?" E depois continuou, como antes, no mesmo 
lugar. Esse homem tinha muitos filhos, se bem me lembro uns seis, o mais velho 
com 11 ou 12 anos de idade. Os cafeeiros aos seus cuidados eram poucos; não 
tinha praticamente nenhuma cultura intercalar, pelo que a bem dizer, vivia dos 
trabalhos extraordinários. 

A CASA DO COLONO JAPONÊS 

Para conhecer a vida que levavam os colonos japoneses, será preciso descre
ver o interior das casas em que moravam. 

É necessário em primeiro lugar distinguir a casa do imigrante recém-chegado 
e a do veterano, se bem que este terá vindo para o Brasil apenas dois ou três anos 
antes. Começarei pela casa do imigrante recém-chegado. 

Como no Japão rural de então não havia nenhuma influência do modo de 
vida ocidental, aos imigrantes só podia ocorrer arranjar o interior de uma casa 
tomando por base a vida que levavam naquele país. Tratando-se, porém, de Bra
sil, é claro que se verificaram algumas tentativas conscientes de adaptar várias 
coisas. 

Em quase todas as casas da colônia a entrada da frente dava para a sala e, 
em seguida, para a cozinha. Entre a sala e a cozinha ficavam os quartos. Ora eram 
de tijolos, ora de madeira, telhadas. Nas casas de alvenaria o soalho era de tijo
los; nas de madeira, em geral era de chão batido. As janelas eram de madeira, 
não havendo vidraças. 

Nas casas de brasileiros ou de imigrantes europeus a regra era topar com uma 
mesa logo que se entrava, quase sempre guarnecida de toalha branca ou estampa
da, e sobre a qual era costume colocar uma moringa pequena e algum copo ou 
caneca. A mesa era ladeada por bancos. Se se tratasse de donos zelosos, sempre 
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haveria duas ou três cadeiras forradas com tábuas. Na parede, o quadro da repro
dução em cores de algum santo. 

Já na casa do imigrante japonês recém-chegado nada disso se encontrava na 
sala, que muitas vezes não passava de um espaço vazio, sem mesa, bancos ou ca
deiras: para ele, a sala não era mais que um depósito. De volta do trabalho, deixava-
se a enxada encostada nesse cômodo, ou pendente do vão do beirai. Num prego 
da parede prendia-se a peneira. Se a colheita já tivesse terminado, amontoavam-
se ali sacos de arroz ou feijão. Como o chão faz com que os cereais absorvam 
a umidade, emparelhavam-se dois ou três pedaços de pau, à maneira de estrado, 
sobre os quais se amontoavam os sacos uns sobre os outros. Às vezes amontoavam-
se canastras ao invés de sacos de cereais. É claro que um ou outro colocava uma 
mesa e utilizava o local como sala de visitas ou de jantar, mas isso sem dúvida 
constituía uma exceção. Os imigrantes recém-chegados ainda não tinham tempo 
disponível para dedicar-se aos prazeres da vida doméstica: por trabalhar até nos 
domingos e dias santos, não sentiam necessidade de salas. Quando recebiam visi
ta, iam conversar no quarto. Como aí sempre existia um amplo leito de madeira, 
sobre o qual se tinha estendida uma esteira, sentava-se nesse local com o visitante, 
por vezes cruzando as pernas à moda japonesa, e tomava-se café ou pinga. Como 
prateleira, usavam-se caixotes de madeira vazios, comprados no armazém. Como 
as vestimentas dos imigrantes não eram coloridas, tinha-se a impressão de estar 
numa casa rústica do Japão. De noite, à luz da lamparina colocada num canto, 
viam-se bem apenas os rostos das pessoas, pois as quatro paredes permaneciam 
na semi-obscuridade. Nos pregos da parede estão penduradas as roupas de traba
lho, que quase não se distinguem pela falta de claridade. 

Normalmente usava-se o quarto apenas para dormir. O que o imigrante no
vato mais usava era a cozinha ao fundo, de beirai abaixado: ali passavam quase 
invarialmente as noites e os domingos. Na colônia, em geral as cozinhas eram es
paçosas. Ao lado da porta, havia o fogão feito de tijolos ou de barro e, junto 
a este, um local para guardar a lenha ou água. Deixava-se a mesa no centro ou 
junto à janela da cozinha. O chefe da família naturalmente mostrava sua autori
dade sentando-se no lado do fundo. A mulher sentava-se perto do fogão, a fim 
de poder levantar-se e ir buscar depressa as coisas pedidas. As crianças e os ir
mãos tomavam lugar entre eles, mas tratando-se de irmã ou prima sentavam-se 
ao lado da dona-de-casa para poderem ajudá-la nos serviços. 

Os pratos e talheres eram brasileiros. Naquela época os pratos eram esmalta
dos, brancos e fundos, e tinham traçadas linhas azuis nas beiradas. As colheres 
não eram de alumínio, mas de ferro recoberto de zinco. Não se usavam facas. 
As comidas eram postas na mesa em panelas. Como não se usavam toalhas de 
mesa, não havia o perigo de sujá-las. Tomava-se a refeição à vista da panela toda 
enegrecida. Havia panelas trazidas do Japão, mas como não eram bem adaptá
veis, compravam-se caldeirões de ferro, de fundo chato, mais apropriados aos fo
gões brasileiros. Outras vezes usavam-se caçarolas, mais rasas e providas de bra
ços, ótimas para cozinhar o feijão. Como havia lenha à vontade, bastava que pela 
manhã, na saída para o trabalho, se enchesse de água a panela com o feijão e 
se enfiasse no fogão uma acha de lenha bem grossa para que, quando voltassem 
à tardinha, pudessem encontrar o feijão bem cozido. Ainda que o feijão cozinhasse 
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em excesso não precisavam preocupar-se com isso, já que se tratava de panela 
de ferro fundido. É claro, entretanto, que houve quem insistisse no uso de pane
las japonesas, construindo para tanto fogões do tipo japonês. Para ferver a água, 
usavam-se chaleiras japonesas. Ainda não se tinha o hábito de beber água duran
te as refeições. Depois de um ou dois anos notava-se algum aumento no consumo 
de alimentos gordurosos. Aprendia-se também a lavar os pratos e os talheres com 
sabão. 

Os imigrantes novatos só pensavam no vencimento do prazo do contrato o 
mais depressa possível e sem problemas. Muito mais tarde iriam recordar-se desse 
tempo, que representou a primeira fase do seu aprendizado das coisas do Brasil, 
mas o certo é que, sem o contrato, não teriam suportado nem um ano os traba
lhos das fazendas, a que não estavam acostumados. Tão logo percebiam que nu
ma fazenda não obteriam lucros, o que lhes ocorria era a idéia quase fixa de fugir 
para algum lugar. É por isso que as fugas eram mais freqüentes entre os imigran
tes recém-chegados. A vida numa fazenda tinha um caráter meramente provisó
rio, sendo até poucos os imigrantes recém-chegados que tivessem banheiras em 
suas casas, embora estas feitas com quintos de madeira praticamente fossem inse
paráveis dos japoneses. Quando já não agüentavam mais, procuravam quem ti
vesse uma banheira do tipo japonês para, então, poderem deliciar-se com um bom 
banho de imersão. Tendo em vista que o contrato era de apenas um ano, não que
riam, para facilitar a pretendida fuga, nem móveis nem panelas ou caldeirões, mas 
simplesmente a possibilidade de poderem sair lépidos, a qualquer instante. 

Os imigrantes veteranos já não pensavam assim. "Trabalhando aqui durante 
dois ou três anos, talvez possa vir a comprar um terreno. Mesmo que isso seja 
impossível, terei o dinheiro necessário para mudar para o serviço seguinte." E, 
assim, sonhavam com acertar no preparo do feijão ou do arroz, porquanto tudo 
se resumia em ser necessário trabalhar com esperança. Como os seus conhecimen
tos já se haviam ampliado, procuravam trabalhar sem esforço demasiado, gozan
do mais a vida. 

Então, conseguiam mesa e cadeiras para mobiliar a sala. Nos domingos e fe
riados trabalhavam na feitura de mesas e bancos com tábuas adquiridas na serra
ria da fazenda. Compravam várias cadeiras. As de assentos feitos com tábuas en
trelaçadas eram mais fortes e baratas. Na época, seu preço era de mais ou menos 
4 mil réis. 

Passavam a guardar as enxadas e cereais em outro local, e recebiam as visitas 
à mesa da sala. Os japoneses ainda não usavam moringas. Não possuíam quadros 
de santos, mas penduravam folhinhas na parede. Naquela época todas as folhi
nhas indicavam as datas sucessivamente, num bloco, pelo que era necessário reti
rar diariamente folha por folha. Na parte superior achava-se impresso "Casa São 
José", ou outra qualquer denominação, e, logo abaixo, "Armazém de Secos e 
Molhados". O endereço também era indicado. Tratava-se de estabelecimento si
tuado na cidade, ganhando-se a folhinha em questão quando nele se faziam com
pras. Havia impressa a figura de uma linda italiana. Bastava uma folhinha para 
a sala adquirir vida. Lustrava-se bem a mesa, à maneira japonesa. Quando era 
recém-chegado não havia o que deixar luzidio, mas com o tempo tinha-se a mesa 
para isso. Algo surgia na casa com o brilho, algo que trazia um sentimento de 
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paz para o lar, mas continuava parecendo uma casa japonesa porque não se usa
va a toalha de mesa. 

À noite acendia-se o lampião provido de uma chapa de folha-de-flandres pa
ra servir de espelho e de um arame grosso para permitir que fosse pendurado à 
parede. Podia-se deixá-lo também sobre a mesa. Para as reuniões noturnas dos 
familiares precisava-se de claridade. 

Aos poucos começava a aparecer, penduradas à parede, grande quantidade 
de roupas feitas com tecido comprado no Brasil. Os vestidos das mulheres come
çam a mudar. Nos tecidos estampados para saias já há cores. As mulheres, sendo 
japonesas, procuravam escolher tecidos que não chamassem a atenção e fossem 
sóbrios, mas sempre vinham com algo vermelho no estampado. 

Na cama, colocava-se o colchão grosso, com enchimento de palha de milho. 
Os homens preferiam calças caqui. Usavam sapatões e punham um lenço no 

pescoço; algumas vezes traziam um facão na cintura. 
Não se notavam grandes diferenças na cozinha, mas procurava-se fazer uma 

instalação num canto para banhos de imersão, ou instalavam banheiras, que eram 
quintos adaptados. Às vezes faziam armações para queimar a lenha embaixo dos 
quintos, mas, em geral, punham nessas banheiras água previamente aquecida em 
latas de querosene. Algumas vezes, cercava-se o banheiro com uma cortina puxa
da da prateleira, cortina que vinha a ser um saco de juta pendente de uma vara 
ou ripa de madeira. De qualquer maneira, porém, tinha-se um banheiro, que, mais 
que qualquer outra coisa, servia para dar tranqüilidade e paz ao lar de um japonês. 

Ficava-se hábil no preparo do café: podia-se avaliar o quanto um imigrante 
deitara raízes no Brasil pela habilidade com que preparava o café. 

Sobre o fogão, sempre estava pendente o toicinho, prova de que os manti-
mentos se achavam em ordem. O homem já se tornara perito na tarefa de rachar 
a lenha, e esta já se amontoava para uma semana ao lado do fogão. 

No mangueirão dos fundos, quatro ou cinco porcos, nascidos de uma só fê
mea. Também no chiqueiro, dois porcos de engorda. Quando voltavam do traba
lho punham-se a dar grãos de milho aos porcos, chamando: "Tchô, tchô!" En
tão, reconhecendo a voz do dono, eles vinham correndo e grunhindo desde longe. 
Escalando-se a cerca e entrando no mangueirão, os porcos vinham roçar o corpo 
do dono. Se este lhes cocasse a barriga com o sapato, deitavam-se, satisfeitos, 
soltando grunhidos. Quando se procurava retornar a casa, já enfadado, eles co
meçavam a agitar-se como quem quisesse mais carinhos. Os porquinhos que esca
pavam pelos vãos da cerca do mangueirão seguiam o dono até a casa. 

Este sorria, sonhando: "Vendendo estes porcos até o fim do ano a 100 mu
reis cada, terei 600 mil; além disso, se conseguir 20 sacos de feijão, a 10 mil-réis 
o saco, terei 2 contos; quantos sacos de café obterei?" 

Assim, quem teve a sorte de entrar numa boa fazenda pôde juntar o capital 
necessário e partir para a lavoura independente. 

Acontece que, então, o próprio imigrante veterano só estava no Brasil há qua
tro ou cinco anos. Não se pode dizer que já tivesse acostumado e não se afligisse. 
O que todos recordam depois de dez anos é que não sabem por que naquela época 
se afligiam tanto. Notam que hoje poderiam estar com uma vida melhor se na
quele tempo tivessem agüentado um pouco mais. Acontece que, nos primeiros cinco 
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anos passados no Brasil, cada ano se mostrava tão penoso que o que restava no 
pensamento era apenas a pergunta: "Que é isto? O que sobrou depois de tanto 
sacrifício? Não era meu plano retornar ao Japão depois de cinco anos, levando 
no bolso 10.000 ienes? E as bravatas que contei ao sair da minha terra natal? Que 
pensariam meus pais e irmãos? Se até agora nem pude remeter-lhes dinheiro?..." 

É possível que este tipo de sofrimento íntimo fosse mais profundo entre os 
imigrantes veteranos. 

O RELACIONAMENTO HUMANO NA FAZENDA 

Por fim, escreverei sobre o relacionamento humano na fazenda, isto é, sobre 
os colonos não japoneses que eram seus vizinhos e como eram vistos pelos imi
grantes japoneses. Inspiro-me no Konnichi no Brasil (O Brasil de hoje), de Mat-
suo Yaeno. Parece que o assunto não constava do questionário deste pesquisa
dor, mas o meu inspirador é o único que, embora não tivesse externado nenhuma 
opinião ou impressão especiais, faz uma confissão expressa no item "Por que so
frimentos passou na fazenda?" Deverá ter ficado muito impressionado este imi
grante japonês novato, chocado à visão da família que, vizinha à sua, levava o 
mais ínfimo padrão de vida. Conta que, tendo vindo a um fim de mundo como 
o Brasil, foi-lhe extremamente penoso constatar que tinha de conviver com gente 
como aquela. 

Quem já viveu muito tempo no Brasil certamente terá passado algures por 
semelhante experiência. Aqui, basear-me-ei na minha própria para recriar um ca
so concreto, ocorrido dez anos antes dessa pesquisa: em 1917, ou seja, 29 anos 
após a abolição da escravatura. 

A família em questão tinha muitas crianças, com poucos elementos trabalha
dores. Vivia na fazenda e estava sempre endividada. 

No interior da casa inexistiam mesa e cadeiras. Usavam-se, em lugar de ban
cos, cadeirinhas e toras de madeiras cortadas na altura conveniente. O chefe, de 
elevada estatura e muito boa índole, não conseguia tornar amena a vida por mais 
que trabalhasse debaixo das imprecações da esposa. 

Das crianças, as pequenas (até 4 ou 5 anos) sempre estavam nuas; os meninos 
maiores, com calças velhas e sem camisa, tinham o umbigo à mostra; as meninas 
usavam vestidos parecidos com um tubo, sem calcinhas. Todos, naturalmente, des
calços. A dona, de barriga enorme, a toda hora berrava com as crianças. Dentro 
da casa entravam porcos e galinhas. Um cachorro magricela cambaleava. Em vol
ta da casa às vezes se encontravam fezes de crianças. 

Nas horas em que um colono japonês tomava sua refeição em casa, essas crian
ças se postavam à porta com olhos suplicantes. Uma vez que se lhes dava algo, 
era certo que voltariam no dia seguinte. 

Logo mais a dona aparecia com uma caneca ou uma lata, dizendo: "Me em
presta açúcar", "me empresta arroz". Sua família alimentava-se apenas de fubá 
e feijão. Naturalmente, quando um vizinho vinha pedir comida emprestada, o ja
ponês sempre cedia. Acontece que, para aquela gente, pedir "emprestado" eqüi
valia a pedir "de graça". Um brasileiro, se se aborrecesse com a insistência, cer-
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tamente recusaria dizendo claramente: "Não tenho". O que emprestasse esque
cia, fazendo de conta que dera de graça. Já o japonês achava que não podia per
doar quem não devolvesse o que emprestara. Se às vezes o exigisse de volta, rece
bia como resposta: "Não tenho agora, mas devolvo amanhã." O amanhã era o 
dia de São Nunca, e não havia devolução, é claro. 

Comida ainda passava. Levavam ferramentas dizendo: "Me empresta o ser
rote" ou "me empresta o martelo", e não os devolviam. Naturalmente, depois 
de calculado o tempo de uso necessário, também se solicitava a devolução, que 
então era feita com o "muito obrigado". Entretanto, deixando-se de reclamar por 
três dias, uma semana, as ferramentas passavam a pertencer-lhes. À reclamação 
posterior — "isso é meu, não lhe emprestei uma vez? — protesta: "Não senhor, 
isto aqui eu mesmo comprei." Não havia mais jeito. 

Com a maior naturalidade roubavam galinhas e as comiam. Se se protestas
se, com natural indignação, regiam aos berros e se justificavam com impropérios. 
Do ponto de vista deles possivelmente não distinguissem as coisas próprias das 
alheias. É que, na colônia, as galinhas eram criadas soltas, e só com tal interpre
tação é que se podiam compreender os seus sentimentos. É que, se de um lado 
se achava que eram maus, de outro eles se mostravam sentimentais, repetindo sem 
cessar "Coitado!" quando viam o japonês adoentado e acamado. Suas expres
sões, então, eram de real dor. Às vezes levavam ervas desconhecidas dos japone
ses dizendo que o doente iria sarar se bebesse o chá feito com elas. 

Com gente assim era preciso saber como tratá-la, mas os imigrantes japone
ses só se atrapalhavam, sem saber o que fazer. Já o fiscal, autoritário, berrava 
com eles. 

Foi uma infelicidade que, a partir dessas constatações, os japoneses tivessem 
criado preconceitos errados com relação os brasileiros. Mas o fato é que não sa
biam que os negros viveram marginalizados desde os tempos da escravidão, mui
to menos o jeito de se relacionar com eles: aqui, estavam totalmente fora de cogi
tação os cuidados, exigidos no Japão, de conviver com os vizinhos com extrema 
delicadeza. 

Corre-se, todavia, o perigo de descrever apenas o lado sombrio de uma fa
zenda se simplesmente se confronta a vida miserável que levavam os negros com 
a postura repressiva adotada pelas fazendas. Veja-se, por exemplo, o que relata 
em outra parte O Brasil de hoje: 

"À época da minha vinda ao Brasil, 1913, as fazendas de café desta linha 
(Mojiana), em geral, tratavam os imigrantes como escravos assalariados, chegan
do uma delas ao extremo de nem atender à visita de algum amigo deles. Isto se 
devia em parte ao receio de que se queria subtrair este último, mas o fato é que 
deixava o visitante extremamente desgostoso. Ouvi dizer que houve quem tivesse 
sido enxotado depois de ser agredido. De outro lado, dizem que o fiscal maldoso 
violava correspondências, examinava o conteúdo e só entregava aos imigrantes 
as que podia entregar, apropriando-se de todas que não convinham. Houve o ca
so de A, da fazenda A, que, por mais que escrevesse a B, da fazenda B, para que 
"procurasse a minha fazenda, que é melhor", as cartas não chegavam ao destino. 
Por fim soube que o fiscal da fazenda B as interceptava, situação em que, envian-
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do carta por intermédio de C, do Japão, conseguiu finalmente que ela chegasse 
às mãos do destinatário." 

Semelhante tendência, porém, já pertencia ao passado na altura de 1927, tendo 
chegado a afirmar o mesmo autor que "os tempos mudaram e tais ações tiveram 
fim, e o fato de chegarem os fazendeiros a tratar os imigrantes com agrados só 
nos leva ao espanto diante da rapidez com que passam os anos, ao mesmo tempo 
que nos deixa felizes."13 

A ESTRUTURA DA FAZENDA E O REGIME DE COLONOS 

Com exceção das que possuíam terras inadequadas ao plantio de café, com 
extensos pastos, as fazendas tinham como objeto a monocultura da rubiácea, con
dição em que, normalmente, bois, cavalos e burros tinham função secundária, 
fornecendo a carne de comer e engordados com a finalidade de se obter estéreo, 
além dos porcos, criados para o fornecimento da alimentação complementar. 

Tome-se aqui o exemplo da Fazenda Guatapará: segundo o registro referente 
a 1922, sua área era de 6.300 alqueires, havia 1.800.000 pés de café, a colheita 
do ano foi de 190.000 sacas e nela trabalhavam 1.500 pessoas. Finalmente, na época 
de carpa havia 200 famílias, com 800 colonos.13 

O que importa notar aqui é que as 200 famílias ou os 800 colonos dos tempos 
de capinação constituíam a base do trabalho produtivo; tirante esses colonos das 
1.500 pessoas do tempo da colheita, eram todos puros assalariados diaristas, ha
vendo entre eles trabalhadores ocasionais formando a chamada "turma volante", 
por vezes apelidada de "turma de solteiros" em razão de sua composição. 

Em contraposição, os colonos, constituídos de famílias de trabalhadores, vi
viam com residência na fazenda, e a produção do café era feita principalmente 
com base na relação fazendeiro-administrador-colono. O fiscal, ainda que domi
nando diversas técnicas, limitava-se principalmente a receber as ordens do admi
nistrador, transmitindo-as aos colonos, ou tinha apenas o encargo de fiscalizar 
o trabalho dos colonos; enfim, como regra, não participava diretamente da 
administração. 

Havia na fazenda, ainda, técnicos encarregados do beneficiamento, campei-
ros e outros dedicados à criação, oleiros, pedreiros e ferreiros, além de escrivães 
e farmacêuticos, que do ponto de vista da administração não desempenhavam pa
péis relevantes. 

Sem nenhuma dúvida, a mão-de-obra diretamente ligada à produção era cons
tituída pelos colonos, e a preocupação maior de quem administrava uma fazenda 
era conseguir tornar essa força de trabalho duradoura. Depois, esse regime de co
lonos não surgiu para regular os trabalhos dos assalariados dentro da administra
ção das grandes fazendas capitalistas: após a abolição da escravatura, e quando 
passaram a receber imigrantes do exterior, ele foi inspirado no que restava do sis
tema pré-moderno de parceria, não passando de um regime de semi-assalariado 
sob o qual eram colocados os trabalhadores em família. Como quer que fosse, 
e segundo as palavras do autor de Fazendas de Café — Costumes,14 tratava-se 
de um regime provisório: 
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"A organização do trabalho nas fazendas é boa, porém, podemos dizer, não 
é perfeita, e prova-o a inconstância dos trabalhadores; esse vaivém de colonos, 
os abusos impunemente praticados, as exigências às vezes descabidas e os pretex
tos que sempre encontram os colonos para esquivar-se ao cumprimento de certas 
obrigações; enfim, tudo isto nos dá uma idéia de que a organização do trabalho 
nas fazendas seja uma organização de regime provisório." 

Esse tipo de queixa devia sair da boca de muitos fazendeiros, tanto que se 
lê o seguinte na página 220 do Brasil o chokushishite (Olhando de frente o Brasil), 
de Yonosuke Yamada: 

"...A colheita de café ora em andamento em todo o Estado não é executada 
de acordo com as ordens dos fazendeiros, sendo processada, pelo contrário, à von
tade dos colonos. Sem poder formular qualquer queixa, os fazendeiros são obri
gados a aceitar os grãos com raminhos misturados; os galhos são brutalmente que
brados, e não há nenhum ânimo no trabalho dos colonos..." 

Assim, ainda visto sob o prisma dos fazendeiros, percebe-se o quão injusto 
era o regime de colonos. Nesse caso, como teria sido do ponto de vista destes? 
Como diz o mesmo escritor, era norma nas fazendas não se obter lucro liqüido 
no primeiro ano. Quem tivesse sorte, dedicava-se à cultura intercalar ou à criação 
de porcos com a ajuda da mulher e dos filhos, e, sendo bem-sucedido, conseguia 
economizar no terceiro ano o dinheiro da "entrada" para a compra de um terre-
ninho. Mas corria-se o risco de, a exemplo dos colonos brasileiros, ter que conti
nuar na mesma fazenda também no ano seguinte, amarrado sempre às dívidas. 

Como escreveu também o autor de O Café, na antiga zona cafeeira do Esta
do de São Paulo, ou seja, naquela hoje servida pela antiga Central do Brasil, mes
mo na altura de 1920 ainda restavam lavouras de parceria nos antigos moldes. 
Embora ordinariamente o trato fosse o de receber a metade da colheita, os colo
nos, sem máquinas de beneficiamento16 e precisando pagar a respectiva despesa 
ao fazendeiro, viam-se no fim obrigados a vender-lhe a metade do que lhes cabia. 
A fraqueza dos colonos estava em não possuírem máquinas de beneficiamento. 
Ora viam descontadas as despesas respectivas, ora chegavam a não saber quanto 
lhes pertencia, quando, após o transporte do café para o beneficiamento, chegava 
a hora da partição. Para evitar operações assim trabalhosas, os colonos entrega
vam sua parte aos fazendeiros ao preço por estes estipulado logo ao término da 
colheita, recebendo dinheiro vivo em troca. Nessas condições, a meia não era van
tajosa aos colonos. É por isso que havia muitos descendentes de brasileiros da 
época da escravidão que se fixavam nessa região da Central do Brasil. Sem gran
des ambições, resolveram ali permanecer, escolhendo a região como sua moradia. 
Conta-se, porém, que os imigrantes estrangeiros ali ingressados foram-se mudan
do sem perda de tempo para os lados do norte de Campinas, como a Mojiana 
e a Paulista. 

Esse velho regime de colonos foi aplicado em São Paulo por volta de 1850, 
ainda nos tempos da escravidão, em relação aos imigrantes, mas resultou em com
pleto fracasso. Vindos com financiamento de suas passagens, eles não tiveram co
mo planejar a vida num regime de partição sem paga em dinheiro. Ademais, diante 
da rudeza do tratamento dispensado pelas fazendas, numa época em que ainda 
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se empregava a mão-de-obra escrava, os colonos chegavam a protestar aos gritos 
de "não passamos de escravos brancos!" 

Aqui deixarei de falar sobre as transformações que foi sofrendo o regime de 
colonos. Em todo caso, diga-se que nas grandes fazendas das zonas Mojiana e 
Paulista, a exemplo das mais modernas da Noroeste, não se verificaram muitos 
problemas com as roças que se formavam fora dos cafezais (roças complementa-
res, roças de cultura variada). É lícito concluir, pois, que estavam desde cedo abertas 
as portas para o regime de assalariado completo. 

JUNHO E SUAS MUITAS FESTAS 

Junho é uma época de muito trabalho por causa da intensificação da colheita 
de café e o período de entressafra de outros produtos, mas é também um mês de 
muitos dias santos. As manhãs e as tardes são um tanto frias, mas a época é boa, 
de dia ensolarados. Na fazenda, amadurecem as laranjas caipiras, há bastante ra
ção e é o tempo em que os porcos engordam. 

Dia 13 é o dia de Santo Antônio, hoje quase esquecido. Este santo é famoso 
como casamenteiro e preferido pelas moças. Sendo a época de colheita de café, 
podia-se freqüentemente topar com dois grãos grudados, chamados felipe. Dizia-
se que traziam sorte a quem os encontrasse e também que significava boa sina 
recebê-los de presente, e por isso eram trocados entre os jovens: o costume era 
retribuir, quem os recebesse, com algum presente. Junho, colheita de café, felipe 
e Santo Antônio passavam a constituir uma associação feliz de expectativas. 

Dia 24 é o dia de São João. Nas cidades soltavam-se muitos balões. No interior, 
porém, rodeava-se as fogueiras e dançava-se ao som das sanfonas e dos violões. 

A festa começava na véspera. Juntava-se um monte de lenhas (na fazenda, 
oferecia-se carro de bois para o seu transporte) e estas eram empilhadas em para
lelas cruzadas. Fala-se em lenha mas na verdade eram toras de 3 a 4 metros de 
comprimento, empilhadas numa altura que chegava a eqüivaler a de uma casi
nha. O local era o espaço que mais facilitasse na colônia a concentração de pes
soas, e geralmente escolhia-se a frente da casa do fiscal, à entrada. Havendo ca
pela, o largo à sua frente também servia. Perto da fogueira levantava-se um mas
tro, no topo do qual se prendia a imagem de São João infante, com as vestes de 
couro e cinto de cordão, recostado no colo da Virgem Maria, onde descansa Je
sus. O tamanho era de aproximadamente 50 cm. O mastro tinha uns 7 ou 8 me
tros de altura, untado com gordura de vaca para torná-lo escorregadio. Na ponta 
do mastro, isto é, logo abaixo da imagem de São João, pendurava-se algum prê
mio, a prenda, que pertenceria a quem conseguisse subir e apanhá-lo. Às vezes 
se erguia especialmente o pau-de-sebo. 

Erguido o mastro, e quando as pessoas começavam a dançar, logo se acendia 
a fogueira. Todos tentavam subir no mastro ou pau-de-sebo, mas, em meio a ri
sos e caçoada geral, e a um palmo do objetivo, escorregavam e caíam no chão. 
Quando o mastro começava bambear a situação piorava ainda mais. Divertindo-
se com isso, havia até quem fosse balançá-lo. Por fim, algum moleque apanhava 
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a prenda, uns poucos trocados embrulhados em papel bonito. Ovação. As lenhas 
queimavam com impetuosidade. Viva São João!, todos saudavam. 

Tocava-se a sanfona. O quentão era distribuído a todos, oferecido pelo fes
teiro angariando contribuições ou por algum benfeitor. Cada um tomava a bebi
da quente servida em canequinhas. A lenha empilhada formava como que uma 
torre, e as chamas não conseguiam consumi-la até a manhã seguinte. A molecada 
assava mandiocas e batatas-doces ou, então, à volta da fogueira, divertia-se com 
brincadeiras adivinhatórias. O fogo serve para espantar o mal, assim como a 
desgraça. 

Os homens e mulheres, que dançavam até a madrugada, vestiam roupas lim
pas, mas muitos estavam descalços. Havia quem tocasse violão e cantasse. Os que 
dançavam mexiam o corpo em silêncio. A festa de São João era esticada até o 
alvorecer. 

O dia 29 é dedicado a São Pedro. Até hoje permanece um grande dia santo 
pela religião católica. Às vezes era festejado como o dia de São João, mas não 
se levantava o mastro embandeirado. Dizem que em alguns lugares ele era festeja
do com uma "árvore da vida", mas nunca cheguei a vê-la. 

Os imigrantes japoneses no começo não se entusiasmavam com essas festas. 
No máximo, assistiam à alegre algazarra promovida pelos brasileiros e imigrantes 
europeus ou aceitavam tomar o quentão. Mas, com o correr do tempo, calava 
fundo a impressão causada pelo espetáculo das pessoas que se agitavam e conver
savam animadamente em volta da fogueira naquelas noites de inverno. Com o 
enraizamento na vida do Brasil, passaram a festejar, também nos seus agrupa
mentos, o São João e o São Pedro como festas das noites de inverno. 

Como causa da sua não participação pode-se apontar o fato de inexistirem 
nas fazendas da época moços japoneses que soubessem dançar. Obviamente, ha
via exceções. Uma vez na roda, enquanto se farreava — é o que comentavam en
tre si — os moços diziam se haviam ou não acertado os passos da dança. Depois 
de imigrantes veteranos, e já com a experiência de três ou quatro anos de vida 
na fazenda, os moços aprendiam a dançar com professores. A convite de moças 
brasileiras ou imigrantes européias, começavam a sair nas noites de sábado, com 
o coração a bater. 

"Vamo dança conosco?" — coisas assim eles podiam ter coragem de dizer 
às moças. Entre estas, as mais saidinhas eram capazes de responder em tom de 
brincadeira: "Qué namora?" Não há palavra mais difícil de traduzir para o japo
nês que este "namoro". Talvez pudesse dizer que é uma brincadeira inocente en
tre um homem e uma mulher. Seria "amor lúdico"? 

ESPALHAMENTO DO CISCO 

Julho e agosto constituíam a época mais importante para o colono, que, com 
planos secretos no peito para o ano seguinte, queria colher pelo menos um saco 
de café a mais. 

Em setembro geralmente terminam os trabalhos da colheita, iniciando-se os 
de espalhamento do cisco. Trata-se de espalhar novamente por todo o cafezal os 
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cisws e as terras superficiais amontoados durante a coroação. Este trabalho 
denominava-se vulgarmente "esparrama-cisco". 

Como todo mundo fazia esse trabalho w m  ânimo, em duas semanas se liqui- 
dava com o cafezal de que se estava encarregado. Aqueles que iam ficar ate o ano 
seguinte procuravam caprichar e deixar o serviço bem feito. É que, assim, teriam 
permissão para cuidar logo da primeira semeadura do feijão, e a l h  disso o fiscal 
ralharia se o trabalho ficasse muito mal feito. Mas, para quem partisse com a en- 
trega dos trabalhos de um ano agrícola, com esse seMço dava-se por cumprida 
sua obrigação. Os japoneses, que não gostam de "deixar sujas as coisas", em ge- 
ral primavam por executar bem os trabalhos. 

ACERTO FINAL DAS CONTAS 

Termihado o espalhamento do cisco, e feito o acerto final das contas, os co- 
lonos ficavam sabendo do saldo do movimento econômico do ano. Nas caderne- 
tas eram registrados os últimos cálculos de todos os ganhos e despesas, recebiam- 
se os saldos, e nelas se apunham as assinaturas. 

Darei aqui alguns exemplos do acerto final apresentado por uma fazenda,17 
com a agradável surpresa de inexistência de exageros. 

O primeiro refere-se a uma família de imigrantes de 10 membros: 6 trabalha- 
dores, a dona-de-casa e 3 crianças. Uma família grande. Entre parhteses, recorde- 
se que o salário de um ano pelo trato de 1.000 cafeeiros era de 150 mil-reis, o 
da colheita de 50 litros de cafe, 600 réis, e a diária pelo trabalho extraordinário, 
3 mil-réis. (Estáanotado que, por volta de 1922, o salário era de 150 a 200 mil-reis 
pela capinação de 1.000 pes, de 600 a 800 reis pela apanha de grãos, e de 3 mil 
a 3 mil e 500 réis a diária de trabalho extraordinário.) 

Muito bem. As despesas de um ano dessa família, que consome os cereais 
por ela produzidos, 6 de 2 contos e 350 mil-r&, incluindo despesas com medicos 
e remédios. Os ganhos de um ano se discriminam como segue: 

16.000 cafeeiros 2.4003000 
Apanha de caf6 (400 sacas) 4805000 
Trabalho extraordinário 600S000 

Total 3.4801000 

(400 sacas a 1 mil e 200 réis cada uma e 200 dias diária de 3 mil-reis; como há 
6 elementos ativos, tem-se que cada um trabalhou mais de 33 dias por ano. Em- 
bora pareçam excessivos os dias de trabalho extraordinário, isso é compreensível 
à vista da inexistência de ganhos obtidos em culturas independentes.) 

Descontando-se desse ganho a despesa anual de 2.3505000, tem-se o lucro 
líquido de 1.1305000. O que se nota aqui é que a despesa anual de 2.3505000, pa- 
ra quem possuía alimentos de produção própria, não o obrigava a levar uma vida 
tão apertada a ponto de exigir a emnomia de comida e roupa só para amealhar 
dinheiro. É lícito supor que se tratava de uma família pacatamente estabilizada: 
dispondo de alimentos de sua própria produção, conclui-se que não era novata, 
com apenas um ano de vida na fazenda. 



O segundo exemplo referese a uma famüia de 5 elementos: 2 ativos, a dona- 
de-casa e 2 crianças. Também esta, a exemplo da antedor, consome alimentos de 
sua produção e tem a despesa anual de 1 conto e 130 mil-r&. O ganho anual é de: 

7.000 cafeeiros 1.0503000 
Apanha de cafk (200 sacas) 2405000 
Trabalho extraordinário 46OS000 

Total 1.7505000 

O quadro mostra que, subtraindo-se a despesa de 1.1305000, tem-se o lucro 
de 620 mil-réis (levando-se em conta os 3 adultos, incluindo a dona-de-casa, cor- 
responde a cada um o lucro de mais de 200 mil-réis). 

Se se considerar que o salário de um diarista é de 3 mil-réis, o que dá o total 
de 75 mil-reis ao mês (25 dias), pode-se dizer que o ganho corresponde ao salário 
de 2 meses e 2/3. 

O terceiro exemplo diz wpeito a uma f d a  de um casal com 2 crianças. 
A despesa anual é de 780 mil-r&: 

3.000 cafeeiros 4503000 
Apanha de café (mais de 58 sacas) 703000 
Trabalho extraordinário 1U)S000 

Total 6405000 

Com semelhante ganho não se cobre nem a despesa, com o que se tem um 
prejuízo de 140 mil-réis. Por outras palavras, gastou-se a mais o correspondente 
a cerca de dois meses. 

Neste caso, de um s6 elemento ativo, mulher e 2 crianças, percebe-se a difi- 
culdade por que passava a f a d a ,  ainda que a mulher e as crianças se dispuses- 
sem a ajudar em alguma coisa. Até pelos cálculos da fazenda percebe-se facilmen- 
te que s6 se podia obter lucro com uma familia de mais de 2 elementos ativos, 
com produção de seus próprios alimentos, e mesmo assim só a partir do segundo 
ano. 

No cálculo acima levou-se em conta a apanha de 58 sacas de grãos; por aqui 
se vê claramente que os imigrantes da primeira leva, que não possuíam comida 
nem recebiam mesada, não tiveram como arranjar os seus orçamentos. 

Segundo a pesquisa de Matsuo Yaeno (O Brasil de hoje), feita em 1928, seis 
anos depois dos acertos finais acima referidos, e provavelmente baseada na vida 
dos colonos japoneses da zona Noroeste, há no acerto final a inclusão dos ganhos 
de lavouras independentes e plantações intercalares, dando como saldo o lucro 
de 2.2805000. Mas, na "Obse~açXo", diz aquele autor: "Geralmente, o ganho 
liquido do colono vai de 1 conto e 500 mil-réis a 3 contos; num ano como o ante- 
rior (1927), de grande safra, uma familia que conta com 3 elementos ativos pode 
ganhar 3 contos e 500 ou 600 mil-réis, mas isto vem a ser exceção. Por outro lado, 
como já registrei, quem tivesse entrado numa fazenda ruim e que houvesse en- 
frentado uma safra pobre, nem podia pensar em lucro liquido, senão em ter que 
arcar com dívidas." 



"EMBORA" 

"Embora" quer dizer "Ir-se embora", que os japoneses simplificavam, que
rendo significar a mudança. Eles fabricaram expressões como "fazer embora", 
"trabalhos de embora" ou "roupa de embora". "Embora" — esta palavra era 
plena de esperanças e de sensação de libertação. Diziam: 

"Até que enfim, temos 'embora' não é mesmo?" 
"Já devolvi a roça, até parece que me sinto mais leve depois de acertar todas 

as contas..." 
"É verdade, sinto na carne o que é a liberdade; até agora vivia, por assim 

dizer, marrado à condição de colono." 
"Com esta, já tenho experiência em três fazendas; mas o 'embora' ainda me 

alegra muito, principalmente quando penso que desta vez estarei em minhas pró
prias terras." 

"Lembro-me que me senti realmente aliviado quando terminei o primeiro con
trato." 

"Sei avaliar sua sensação, quando diz que ficou livre. Sua mulher também 
agüentou com grande paciência, não?" 

"Já terminei todos os preparativos de 'embora', tudo já está em ordem, va
mos todos empenhar-nos em novos esforços de agora em diante." 

Na colônia, logo começam a se movimentar as carroças dos que saem. 
"Vamo embora!" 
"Bem, com isto, nos despedimos." 
"Que Deus os acompanhe. Até a próxima vez..." 
Os vizinhos que irão permanecer na colônia aparecem à porta e acenam com 

as mãos. 
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10 — A vida dos imigrantes descrita 
em pesquisa de 1927 

Creio, pelo que relatei até aqui, que se pode ter idéia de como terá sido a 
vida numa fazenda de café. Pretendo agora, em contrapartida, escrever um pou
co sobre como ela terá sido numa visão global. Ainda sabendo que não foi fácil, 
a dureza terá sido realmente insuportável? Em que diferiam, do ponto de vista 
do trabalho, os daqui e os serviços rurais do Japão? Podiam-se alimentar espe
ranças, ou não? O que mais atormentou, e o que mais deu alegrias? 

O livro O Brasil de hoje, de Matsuo Yaeno, calcado em pesquisa levada a 
efeito em 1927 e editado em 1928, é muito interessante por relatar as experiências 
de muita gente, colhidas nos estudos de campo feitos nas comunidades de imi
grantes de então, existentes desde o Estado de São Paulo aos de Mato Grosso e 
Paraná. Aqui registrarei o que entendi daquilo que ali se acha escrito. 

Em primeiro lugar, abundam os relatos de que os imigrantes se surpreende
ram com a realidade brasileira, bem diferente daquela contada pelos que os indu
ziram a emigrar. Com toda certeza, estes, nem por descuido deverão ter dito que 
não se podia ganhar dinheiro no primeiro ano. Houve quem se queixasse de que, 
por causa da limitação da bagagem, passou dificuldades desde a entrada na fazenda. 

O fato de os verdadeiros lavradores,1 quase sem exceção, dizerem que não 
eram pesados os trabalhos nas fazendas de café, parece indicar que, comparados 
com os do Japão rural, não eram duros em demasia. 

Todavia, o que perturbou muita gente foi o fato de, independentemente do 
tipo de trabalho, terem sido submetidos a um regime rígido. Em especial, parece 
que sofreram espiritualmente por terem que trabalhar sem compreender a língua, 
debaixo dos insultos de um fiscal estrangeiro. 

Mesmo os que não eram propriamente lavradores acabaram por acostumar-
se com o trabalho depois dos primeiros dois ou três anos. Houve quem blasonasse 
que, comparado com a vida de caserna, não era nada aquele trabalho submetido 
ao rígido regime das fazendas de café. 

No primeiro ano, mal foi possível comer, tendo ficado endividada a maioria 
das pessoas que adoeceram. Mas, como então já haviam encontrado imigrantes 
veteranos, muitos puderam viver alimentando esperanças. É verdade, houve quem 
dissesse que agüentaria mais um pouco, mas que retornaria ao Japão quando se 
convencesse da inutilidade do esforço; seu número, porém, foi pequeno. Já eram 
poucos os imigrantes dessa época que declaravam abertamente que retornariam 
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ao Japão depois de ganhar tantas e tantas dezenas de ienes. Alguns diziam ter 
vindo com a intenção de aqui permanecer definitivamente. 

Numa fazenda boa, e que além disso contava com intérprete ou fiscal japo
neses, todos viveram alegremente. Só que, como é compreensível, nem todos os 
intérpretes japoneses eram boas pessoas, e, assim, o sofrimento espiritual era mais 
intenso diante dos maus. No caso de fiscais brasileiros, ainda que recebessem im-
precações podia-se aceitá-las por conta da incompreensão do que diziam. Por haver-
se oposto ao intérprete, houve casos de chefes de família expulsos do país e leva
dos para a Argentina, mas que puderam retornar ao Brasil graças à caridade de 
algum patrício dali, ou, sem nenhuma investigação, metidos na cadeia da cidade. 

Aqueles que entravam numa fazenda má experimentaram sofrimentos inima
gináveis. Um exemplo: o terreno era montanhoso, cheio de pedras, impossível de 
ser escalado por mulheres e crianças. Certa feita, alguém que trabalhava em cima 
deslocou uma pedra com a enxada e inadvertidamente fê-la rolar sobre a cabeça 
de um homem que se encontrava mais abaixo, provocando sua morte. Uma fa
zenda de café horrível. Os japoneses que nela foram introduzidos não consegui
ram apresentar rendimento no seu trabalho, posto que a maior preocupação fosse 
saber se ali poderiam agüentar por muito tempo ou se podiam ou não ser transfe
ridos para outra fazenda. Do lado da administração, deixou-se de fornecer comi
da suficiente com o pretexto de haver pouco trabalho. Então irrompeu uma gre
ve, com a palavra de ordem de que não se trabalha sem comida. Segundo soube 
mais tarde, todos os colonos japoneses dessa fazenda retiraram-se dela. 

Consta que criou problemas o fato de se haver introduzido imigrantes em 
semelhante fazenda, mas a companhia de emigração procurou justificar-se dizen
do que, sendo influente o fazendeiro na associação dos ruralistas de São Paulo, 
não pôde deixar de lá introduzi-los.2 Este é um exemplo em que os imigrantes se 
tornaram vítimas da política de emigração. Parece que, segundo as diretrizes do 
governo japonês, eles deviam ser introduzidos depois de uma pesquisa prévia, mas, 
pelo que se pode constatar pelo exame apresentado, tais diretrizes nem sempre 
foram postas em prática. 

Quanto pior a fazenda, mais rígidos eram os regulamentos, algumas chegan
do a fechar suas portas aos visitantes com medo de retirada dos colonos. Contu
do, já por volta de 1927 parece haver cessado semelhante tratamento desumano. 

Embora sem ganhar dinheiro, os imigrantes novatos, à medida que se acos
tumavam com o trabalho braçal, e à vista da vida que levavam os veteranos, iam 
começando a alimentar esperanças. Todavia, meninos que aos 14 ou 15 anos tive
ram que sair para o trabalho com os adultos, confessaram mais tarde, sem exce
ção, que sentiram os serviços por demais pesados. Não encontrei relatos de se
nhoras, mas não tenho dúvidas de que superam qualquer imaginação os padeci-
mentos por elas experimentados. 

As provações dos imigrantes novatos chegavam ao extremo quando a família 
inteira adoecia e ficava acamada, ou quando morria uma criança ou seus pais. 
Imagino que, sem poder chamar um médico de confiança e sem conseguir dar o 
tratamento e a alimentação necessários, deverão ter sentido o coração partir-se. 
Com o que ganhavam, não podiam apelar para médico senão em casos extremos, 
nem assisti-los convenientemente para não atrasar os serviços. Na época, a malá
ria grassava em várias localidades. 
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Entre os primeiros imigrantes, avulta a queixa de que não passavam de escra
vos assalariados. Há quem diga que viveu trabalhando debaixo de chicotadas do 
fiscal. Ainda que isso não seja verdade, sem dúvida deverá ter sentido isso. Deve 
ter calado fundo, impressionando fortemente, a sensação experimentada com a 
aproximação pelas costas do enorme fiscal de polainas, revólver na cintura, e ten
do na mão um chicote ou um podão, bastão semelhante a uma bengala provida 
de foice na ponta. Contudo, pode-se imaginar que, naquela época, a vida na fa
zenda já estava em grande transformação. Mas, ainda assim, se se tem em conta 
que houve quem fosse metido no xadrez só porque desobedeceu ao fiscal, pode-se 
imaginar o quão forte ainda era o poder de que dispunham os fazendeiros. 

A queixa unânime de todos era a de que as dificuldades provinham do desco
nhecimento da língua. Nas localidades que não contaram com intérpretes, ou não 
se conseguia entender nada das ordens do fiscal ou surgiam questões por causa 
de mal-entendidos; além disso, eram freqüentes as vezes em que os imigrantes se 
exasperavam, incapazes que eram de discutir com os brasileiros. Verdadeiramen
te, "a falta de comunicação verbal é uma provação de natureza espiritual", como 
disse Takanobu Matsumoto. 

Outro problema foi a alimentação, a que não se acostumavam. Aquela comi
da preparada pela imigrante novata — comida nem brasileira nem japonesa — 
era motivo de queixas permanentes. Quem a preparava também deverá ter sofri
do. Não eram tantos os sofrimentos causados pelo trabalho em si; a falta de co
municação verbal e a comida brasileira deixavam todos aborrecidos. Acrescia-se 
a isso a preocupação com a instrução dos filhos, todos queriam tornar-se inde
pendentes e entrar numa comunidade autônoma de japoneses. É que, assim agin
do, poderiam levar a vida expressando-se em japonês, cozinhar à moda japonesa, 
evitar o processo de analfabetização dos filhos e trabalhar e ganhar dinheiro mais 
sossegadamente. 

Todos disseram que não havia diversão; admitindo o fato como sem solu
ção, parece que se conformaram. Muitos disseram que seu único prazer era, à 
noite, de volta a casa, tomar pinga. Houve quem se queixasse de que não tinha 
livros ou revistas para ler. 

Se se atentar para o fato de ter havido muitas opiniões no sentido de se abolir 
as famílias "compostas", porque eram origem de dissoluções e discórdias, conclui-
se que se lamentava que o trabalho não rendia o esperado em razão da fuga de 
elementos de famílias formadas especialmente para reunir muitos trabalhadores. 
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Notas 

CAPÍTULO 1 

1. Rokuro Koyama, Imin Yonjûnenshi (História dos 40 anos da imigração japonesa), p. 32. 
2. Na época, o Rio de Janeiro era considerado insalubre por causa da febre amarela, razão pela qual 

as representações diplomáticas se localizavam em Petrópolis. 
3. Kasato-Maru, editado pela Comissão de Festejos do Cinqüentenário da Imigração Japonesa. Au

tor do relato: Teijiro Suzuki. 
4. Idem. 
5. Idem. No entanto, o mesmo autor refere-se ao "armazém nº 10" na página 14 de Colônia Gojyû-

nen no Ayumi (Os 50 anos da colônia), editado pelo Jornal Paulista. 
6. Órgão do Partido Republicano de São Paulo. Artigo de J. Amândio Sobral publicado na primeira 

página da edição de 25 de junho de 1908. 
7. História dos 40 anos da imigração japonesa, p. 33. 
8. Zaihaku Nippon Ishokumin Nijyûgo-Shuunen Kinenkan, Edição Comemorativa do 25º Ano da 

Imigração e Colonização Japonesa no Brasil, da Seishu Shimpoo Sha. Na página 11 está registra
do: "Chegada às 14 horas." Na mesma página, encontra-se: "A chegada dos imigrantes japone
ses, distribuídos em 2 carros..."; nos demais documentos, entretanto, não se encontra referência 
a esses "2 carros". Essa menção foi omitida na História dos 40 anos da imigração japonesa, do 
mesmo autor. 

9. História dos 40 anos da imigração japonesa, p. 34. 
10. Idem. 
11. Teijiro Suzuki, Brasil Nippon Imin no Kussawake (Os pioneiros da imigração japonesa no Brasil), 

p. 389-391. 
12. História dos 40 anos da imigração japonesa, p. 34. 
13. Brasil ni okeru Nipponjin Hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil), editada pela 

Comissão de Edição da História da Expansão dos Japoneses no Brasil, vol. I, p. 270-271. 
14. Idem, p. 174-275. 
15. Idem, p. 297. 
16. Kasato-Maru, p. 32. 
17. Idem, ibidem. 
18. Idem, p. 32-33 
19. Idem, p. 36. 

CAPÍTULO 2 

1. Kasato-Maru, p. 85. 
2. Francisco Nardy Filho, A Cidade de Itu, 1º volume. 
3. Kasato-Maru, p. 83. 

CAPÍTULO 3 

1. Shungoro Wako, Bauru Kannai no Hôjin (Os japoneses de Bauru), capítulo "Jyuuninin Den" 
(A história dos doze), p. 35-36. 

2. Idem. 
3. Os pioneiros da imigração: episódio ocorrido na Fazenda Sobrado, relatado nas páginas 391-392. 
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CAPÍTULO 4 

1. A matéria deste capítulo está desenvolvida no Capítulo 2, Parte II, "O aparecimento dos latifún
dios", do livro Estudos sócio-históricos da imigração japonesa, de Zenpati Ando. 

2. A maior parte dos dados foi colhida em O Café, de Augusto Ramos, p. 61-63. 

CAPÍTULO 5 

1. Aqui está indicada a parte constituída pelas moradias das famílias de trabalhadores numa fazenda 
de café, ou o grupo dessas moradias. Na verdade, colônia vem a ser o núcleo colonial, mas os 
japoneses chamavam colônia tal, colônia, x, y, às concentrações de propriedades agrícolas; hoje 
em dia, aplicam o termo à comunidade japonesa do Brasil, chamando-a de "colônia japonesa", 
abreviadamente "colônia". 

2. Inexistindo serraria na fazenda, cortavam-se árvores no mato e com sua madeira faziam-se camas 
com a forma de armário. 

3. História dos 40 anos da imigração, p. 51. 
4. Na Fazenda Dumont, a partir do dia 4. 
5. Colônia Gojûnen no Ayumi (Os 50 anos da Colônia, p. 35). 
6. Shoichi Kodama, Brasil Imin no Chichi — Uetsuka Shuhei (Uetsuka Shuhei — Pai da imigração 

no Brasil) (doravante, citar-se-á esta obra, simplismente, por Uetsuka Shuhei), p. 127. 
7. Os 50 anos da Colônia, p. 34. 
8. Idem. 
9. Uetsuka Shuhei, p. 144. 

10. História da expansão dos japoneses, p. 181. 
11. Uetsuka Shuhei, p.143. 
12. Idem, p. 144. 
13. Os 50 anos da Colônia, p. 39. 
14. A Edição Comemorativa do 25º Ano e a História dos 40 anos da imigração registram que foi na 

"tarde do 3º dia", mas na pág. 40 de Os 50 anos da Colônia, lê-se que haviam passado mais de 
10 dias. 

15. Os 50 anos da Colônia, p. 40. 
16. História dos 40 anos da imigração, p. 51. 
17. Kasato-Maru, p. 25. 
18. Idem, p. 29. 
19. Nôgiô no Brasil (Brasil Agrícola), 3º volume, nº 8, apud História da expansão dos japoneses. 
20. Segundo o que deixou escrito Junnosuke Kato (Os 50 anos da Colônia, p. 39): "Os imigrantes 

em greve cortaram pela raiz o feijão brotado recentemente, bem como atearam fogo e numa noite 
transformaram em cinza os 200 sacos de carvão que o fazendeiro mandara fazer, com a boa inten
ção de ajudá-los." 

21. História dos 40 anos da imigração, p. 55. 
22. História da expansão dos japoneses, p. 282. 
23. "Aqui, a base salarial é de 1 mil-réis por saco de 120 litros (2 alqueires) de café colhido. O traba

lho extraordinário (inclusive serviços de carpintaria) é de 2 a 2 mil e 500 réis. Na época da capina, 
a paga para cuidar de 1.000 pés de cafeeiros é de 80 mil-réis por ano. Uma pessoa que se encarre
gue de 3.000 pés tem a paga de 240 mil-réis; 3 pessoas, com 9.000 pés, 720 mil-réis, recebendo 
por trimestre 240 mil-réis." Além disso, era permitida a plantação entre as árvores, de que se obti-
nham alimentos para consumo próprio. Este regime é o indicado na p. 276 da História da expan
são dos japoneses, mas a referência a 120 litros de café foi tirada do artigo Gojûkunen-mae no 
Kaiko — Gonin no Tsûyaku (Recordações de 59 anos passados — Os cinco intérpretes), de auto
ria de Nanju (Teijiro) Suzuki, publicado na edição de 31 de agosto de 1967 do Diário Nippak. 

24. Pagamentos trimestrais eram a praxe em muitas fazendas dessa época, mas havia também os men
sais em alguns lugares. 

25. História dos 40 anos da imigração, p. 55. 
26. Diário Nippak, edição de 25 de agosto de 1967, p. 5. 
27. Os 50 anos da Colônia, p. 42, e Diário Nippak, edição de 29 de agosto de 1967, p. 5. 
28. Diário Nippak, edição de 29 de agosto de 1967, p. 5. 
29. Idem, edição de 30 de agosto, p. 5. 
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30. Nesta, em que o contrato era de um ano, a paga era de 100 mil-réis anuais pelo trato de 1.000 
cafeeiros, de 500 réis pela colheita de saca de 50 litros, e de 2 mil e 500 réis pelo serviço extraordi
nário (de camarada). 

31. Brasil ni okeru Niponjin Hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil): Vol. 9 do Re
latório da Pesquisa sobre os Imigrantes. 

32. Nela entrou Takashi Nihei, conduzindo os 28 membros das 9 famílias da província de Yamaguchi, 
e mais 21 das 6 famílias de Aichi, num total de 49 pessoas e 15 famílias. Era um grupo pequeno. 
A paga pelo trato dos cafeeiros era de 100 mil-réis anuais, pela apanha de um saco de café (de 
50 litros) 500 réis, e pelo trabalho extraordinário (de camarada), 2 mil-réis. O contrato era de 1 ano. 

33. Brasil Nenkan, Anuário Brasil (1933), editado pela empresa Brasil Jihoo, parte final, pág. 6. 

CAPÍTULO 6 

1. Anuário Brasil, parte final: História da imigração e colonização, p. 8. 
2. Diário Nippak, edição de 23 de junho de 1967, p. 5: "Recordações de 59 anos passados", de auto

ria de Nanju (Teijiro) Suzuki. 
3. Antes do envio de imigrantes o presidente da empresa, Ryo Mizuno, visitou e observou cada uma 

das fazendas acompanhado do "pioneiro da imigração" Teijiro Suzuki; é preciso reconhecer sua 
boa vontade, mas a verdade é que ele não conseguiu ver a realidade das fazendas. 

4. Matsuo Yaeno, Konnitchi no Brasil (O Brasil de hoje), editado em 1929: critica a postura irres
ponsável do consulado e da companhia de emigração (p. 606-608). 

CAPÍTULO 7 

1. Anuário Brasil, última parte, Ishokuminshi (História da imigração e colonização), p. 8. 
2. História da expansão dos japoneses, 1º vol., p. 305. 
3. Idem, p. 293. 
4. Relato constante da p. 78 da História dos 40 anos. 
5. Esta história tem duas versões. A História da expansão baseia-se no Relatório n.° 9 da Pesquisa 

sobre os Imigrantes e relata: "O incidente teve início com a prisão, por um vigia noturno negro, 
de uma pessoa que saíra à noite de sua casa para fazer necessidades." Mas eu me baseei na Histó
ria dos 40 anos, de Koyama, que esteve presente no local. 

6. Aproveitei o relatório do legatário substituto Fujita, reproduzido em Hôjin Katsuyaku no Brasil 
(Brasil — Os japoneses em ação), de Seinosuke Tanaka, p. 171-172. 

CAPÍTULO 8 

1. Bauru Kanni no Hoojin (Os japoneses de Bauru), último capítulo, p. 34. 
2. Os mais pobres, porém, não puderam emigrar até muito tempo depois da época da emigração 

dirigida adotada pelo Japão. Os primeiros imigrantes tiveram que despender cerca de 150 ienes 
cada um. Segundo relato de um imigrante de Okinawa vindo nessa época, era de 4 a 5 ienes o 
ordenado mensal de um professor primário substituto. À época da primeira grande guerra, o cus
to da emigração girava em torno de 300 ienes, o ordenado de um professor primário variava de 
15 a 20 ienes. 

3. Anuário n.° 1, do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros (1966). 
4. Por ser feita a narração do ponto de vista dos imigrantes radicados no Brasil é que foi dito "imi

grantes que saem". 
5. Para facilitar a leitura, na edição original reescrevi em japonês contemporâneo. 
6. A subvenção, que antes fora de 10 libras para os maiores de 12 anos, havia sido reduzida para 

9 libras, sendo certo que 1 libra devia ser paga à Antunes dos Santos. Pelo prazo de quatro anos 
a obrigação era a de trazer de 4.000 a 5.000 pessoas anualmente. Com relação à subvenção, 
aproveitou-se o fato de inexistir na época emigração européia e conseguiu-se através de pedido 
feito após o primeiro desembarque à Antunes dos Santos e ao governo, que ela fosse primeira
mente aumentada para 12 libras, e depois até para 17 libras. 

7. História da expansão dos japoneses, 1? vol., p. 55. 
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8. Bohyô naki Hachiman no Shisha (80.000 mortos insepultos), de Fusako Tsunoda. (Demais biblio
grafia: Sekai no Rekishi — Nippon (História Universal — Japão), Mainichi Shimbum Sha, 1949; 
Faxismu e no Michi (Caminho para o fascismo), de Chikara Ouchi, editado pela Chuo Koron sha, 
1967; Taisho Democuraxi (Democracia na era Taisho), de Seiichi Imai, edição Chuo Koron Sha, 
1967). 

CAPÍTULO 9 

1. Havia muitas fazendas que pagavam trimestralmente. 
2. Houve fazendas onde a lavoura independente (terreno excedente, terreno de cultura variada) era 

de 1 alqueire para cada 10.000 cafeeiros encarregados (Olhando de frente o Brasil, p. 325). 
3. Arbusto encontrado no pasto, utilizado para a feitura da vassoura. 
4. O jatobá, que também se chama jatai, é uma árvore da família das leguminosas (Hymenaea cour-

baril, Lin.) 
5. Mirtácea. Há diversas variedades, mas, segundo o Pequeno Dicionário Brasileiro, a Myrciaria Cau-

liflora, Berg. é a mais apropriadamente chamada jabuticabeira. Tanto no aspecto como no sabor 
a jabuticaba lembra a uva. 

6. Aqui é nome de abelha produtora de mel. 
7. Era normal o pagamento de 20 mil a 25 mil-réis por 1.000 pés, condições em que, executados qua

tro serviços por ano, e se a paga da capinação em 1.000 pés fosse de 100 mil-réis, a remuneração 
era de 25 mil-réis por uma quarta parte. É por isso que até havia o trato de contar tantos mil-réis 
por 1.000 pés, no caso de haver a contratação de camaradas. Na verdade, para efeito de cálculo, 
trato como esse até que era preferível. 2.000 pés davam de 40 mil a 50 mil-réis. Caso o rendimento 
individual dos trabalhos caísse para menos de 100 pés devido ao excessivo crescimento do mato, 
a conta saía muito mais alta, ultrapassando o valor da mesada de uma família de três trabalhado
res. Isso porque era de 60 mil-réis o valor da paga mensal recebida por quem se encarregava da 
capina de 6.000 pés, na base de 100 mil-réis por 1.000 pés, e que davam para as despesas de ali
mentação de um mês, mais ou menos. Houve também cálculo baseado em 50 mil-réis por 1.000 
pés (Os pioneiros do imigração, p. 334). 

8. Basílio de Magalhães, O Café, p. 197. 
9. A partir de 1911, aproximadamente, a capacidade estabelecida passou a ser de 50 litros. 

10. Há quem duvide desta média geral, argumentando que num dia se faz a derriça e no seguinte o 
peneiramento, pelo que uma boa média não passa de 2 a 3 sacos. Tudo depende de como estão 
carregadas as árvores. 

11. Na altura da introdução dos primeiros imigrantes japoneses, em 1908, a paga pelo trato de 1.000 
pés de café era de 80 a 100 mil-réis; já em 1922, ela se situava entre 150 e 200 mil-réis. Dos 500 
réis por saca de 50 litros, passara-se a pagar de 600 a 800, e a diária do trabalhador extra, de 2 
a 2 mil e 500 réis para 3 a 3 mil e 500 réis. Embora esta diária fosse o gabarito do salário dos 
trabalhadores rurais (os trabalhadores dos arrabaldes de São Paulo não chegavam a ganhar nem 
a metade disso), as mesadas dos colonos pela apanha de café não chagavam a alcançar esse valor. 
Já comentei, e voltarei a comentar mais adiante, com detalhes, que os colonos passaram a equili
brar os orçamentos apenas depois de conseguir cereais para o seu próprio consumo. De qualquer 
modo, não há diferença a notar entre 1908 ou 1922 quanto ao que me referi. 

Entre 1911 e 1912 houve uma momentânea melhora nos negócios; entretanto, em 1914 teve iní
cio a primeira guerra mundial na Europa e, com a diminuição da exportação e a derrocada cam
bial, outra vez sobreveio a recessão; em seguida, com a grande geada de 1918 aumentou o movi
mento migratório dos colonos, sendo que por volta de 1920 muitos deles se dirigiram para as ter
ras novas. 

12. Augusto Ramos: O Café. 
13. O Brasil de hoje, de Matsuo Yaeno, p. 607-608. 
14. Brasil Imin no Kenkyu (Estudo sobre a imigração japonesa), de Kumao Takaoka, p. 226. 
15. Capítulo de O Café, de Augusto Ramos, da autoria do Dr. Guido Maistrello. 
16. A denominação "agregado", em vez de "colono", faz lembrar os brancos sem capital dos enge

nhos de açúcar ou os mulatos que se dedicavam à parceria sob a proteção dos patrões — o que 
permite a suposição de que é antigo o regime em questão. 

17. O Café, já citado, p. 558, capítulo ainda da autoria de Guido Maistrello. 
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CAPITULO 10 

1. "Quantos lavradores verdadeiros apuraria uma pesquisa minuciosa? Como já disse anteriormen
te, o resultado mais otimista indicaria uns 10% (estimativa feita por volta de 1927: O Brasil de 
hoje, p. 488). Todavia, segundo o recenseamento feito em comemoração ao Cinqüentenário da 
Imigração, até 1921, mais ou menos, de 60 a 70% eram lavradores e mesmo com o aumento poste
rior dos não-lavradores, o cômputo geral aponta 52,9%. A disparidade dos números talvez signi
fique que, diante da facilidade de imigração para os lavradores, mesmo os que, embora saídos 
do meio rural, já estivessem afastados da agricultura, se tenham declarado como tais. 

2. O Brasil de hoje, p. 614-615. 
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Parte II 

A vida dos primeiros imigrantes 
na cidade 



11 — Os primeiros japoneses na cidade 
                                                       de São Paulo 

Descreverei aqui a vida dos primeiros imigrantes que moraram na cidade de 
São Paulo, desde a época da primeira leva que aqui aportou com o navio Kasato-
Maru (1908). 

Quando alguém, apesar de ter emigrado para trabalhar na lavoura, abando
nava esse objetivo e se mudava para a cidade de São Paulo, era considerado um 
verdadeiro herege pelos agricultores em geral. Mesmo na época da revolução de 
Isidoro, em 1924, aqueles que vinham para São Paulo, principalmente se fossem 
solteiros, eram taxados de "vagabundos". Num certo sentido, sem dúvida a cida
de de São Paulo foi o local para onde convergiam aqueles que se desiludiam com 
a vida de agricultor no Brasil. 

Por outro lado, consta o caso de um japonês que — embora tendo vindo pa
ra o Brasil com o fim exclusivo de, desde o começo, morar em São Paulo — retor
nou em definitivo ao Japão, ao se desiludir, logo nos primeiros contatos, com 
a podridão reinante na sociedade formada pelos imigrantes em São Paulo. 

Entretanto, não se pode ignorar as fugas ou então a expansão dos imigrantes 
para a cidade, por mais que os primeiros tempos urbanos tenham sido miseráveis: 
foi o destino dos imigrantes. Gostaria de expor aqui, de modo imparcial, a vida 
dos japoneses na cidade de São Paulo, desde essa fase pioneira. 

Segundo relatos constantes em Imin Yonjûnenshi (História dos 40 anos da 
imigração), foram dez os imigrantes que, chegando na primeira leva com o navio 
Kasato-Maru, saíram da Hospedaria de Imigrantes e se instalaram diretamente 
na cidade de São Paulo. 

(Embora na p. 37 da História dos 40 anos conste terem sido dez os imigran
tes "urbanos", dentre os quais um casal, na p. 46 de Kasato-Maru, edição come
morativa do cinqüentenário da imigração japonesa no Brasil, consta terem sido 
dezoito, dentre os quais três casais. Aqui, vamos adotar a versão da História dos 
40 anos, pois nela há dados sobre o lado profissional dos mesmos, além das cir
cunstâncias em que obtiveram seus empregos.) 

Dentre esses dez elementos, cinco — o casal e três solteiros — eram imigran
tes livres classificados na categoria de artesãos: eram carpinteiros, forjadores e 
costureiros. Os outros, também imigrantes livres, eram: um homem que logo co
meçou a plantar hortaliças em São Paulo, um rapaz que foi ajudá-lo, um outro 
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rapaz que se empregou no escritório de representação da companhia de emigra
ção e um rapaz e sua irmã — procedentes de Kumamoto e que emigraram como 
sendo um casal — que se empregaram numa casa de família. 

Além destes, se incluirmos a permanência em São Paulo de um carpinteiro 
do navio que resolveu abandoná-lo e um passageiro clandestino, teremos um to
tal de 12 pessoas. 

Nessa ocasião, o representante no Brasil da Companhia Imperial de Emigra
ção, Shuhei Uetsuka, que acompanhou os imigrantes desde o Japão, também se 
instalou na cidade de São Paulo . Morou inicialmente num cômodo de uma casa 
na ladeira Porto Geral (ao lado da antiga oficina de O Estado de S. Paulo), mas 
como a rua era por demais íngreme, alugou posteriormente uma sala no 3º andar 
do número 50 da rua Rodrigo Silva,1 de acesso bem mais fácil, onde montou o 
escritório da Companhia. Na época, Uetsuka mantinha esse escritório ganhando 
500 mil-réis por mês, mas essa situação não durou mais de seis meses: com o re
gresso ao Japão do presidente da Companhia, Mizuno, por volta de fevereiro do 
ano seguinte, a remessa do seu salário foi suspensa. 

A rua Rodrigo Silva da época incluía uma parte da atual praça João Mendes 
e ia da esquina da rua Riachuelo até a esquina da rua Assembléia. Deste local 
até a rua da Liberdade era a chamada praça Carlos Gomes. A passagem para o 
atual viaduto Dona Paulina estava tomada de casas, e do outro lado havia a As
sembléia Legislativa, com frente para a praça João Mendes; ao seu lado, a igreja 
de São Gonçalo, que se conserva ainda hoje. 

Todavia, a formação da comunidade japonesa na cidade de São Paulo teve 
início antes mesmo da chegada dos emigrantes no Kasatu-Maru. Não podemos 
nos esquecer do relevante papel desempenhado pelos primeiros japoneses que vie-

Na rua São Bento, a Comercial Fujisaki. 
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ram para São Paulo, por volta de 1906, enquanto orientadores dos imigrantes con
terrâneos que aqui chegaram posteriormente. Eram eles: o encarregado da Co
mercial Fujisaki e seus funcionários; os mascates e o supervisor de uma fábrica 
de brinquedos, e, ainda, outros que prestavam serviços subalternos em hotéis. 

Foi sobretudo importante o trabalho desenvolvido posteriormente na comu
nidade japonesa por pessoas como Takeo Goto, da Comercial Fujisaki; Umeki-
chi Akeho, artesão-chefe de uma confecção de chapéus e, ainda, Teijiro Suzuki, 
que, como pioneiro, viveu antes mesmo dos próprios imigrantes a vida de traba
lhador braçal em fazendas de café, tornando-se, mais tarde, secretário da Hospe
daria de Imigrantes. 

Além destes, inúmeros outros japoneses já se encontravam na cidade de São 
Paulo, antes mesmo de os emigrantes aqui aportarem trazidos pelo Kasato-Maru. 
Rokuro Koyama, autor da História dos 40 anos, não se inclui entre esses nomes, 
pois chegou com a primeira leva. Mas a família de Saburo Kumabe, por exemplo, 
apesar de na época da chegada da primeira leva em Santos já estar radicada no 
Estado do Rio de Janeiro, pode ser incluída entre os que, na cidade de São Paulo, 
fazendo parte da comunidade japonesa dos primeiros tempos, experimentaram 
as provações por que passaram os pioneiros.2 

Nos dois anos que decorreram desde a chegada dos primeiros emigrantes no 
Kasato-Maru, até a segunda leva, no Ryojun-Maru, aumentou consideravelmen
te o número de japoneses que se fixaram na cidade de São Paulo. Pesquisando 
o fato na História dos 40 anos, observamos que essa expansão era encabeçada, 
em termos de profissão, pelo ofício de carpinteiro, fenômeno duplamente interes
sante: primeiro, porque se pode constatar que já existiam carpinteiros dentre os 
primeiros imigrantes, e segundo porque — excetuando-se dois ou três profissio
nais verdadeiros — os demais "carpinteiros" eram todos improvisados, de última 
hora, provavelmente à base do: "Qual o quê, é fácil ser carpinteiro!" Ao todo, 
seu número chegava a 43. E se a esse número acrescentarmos os onze que se trans
formaram em pintores de uma hora para outra, chega-se ao total de 54 japoneses 
carpinteiros e pintores, fato que parece haver definido a direção que iria tomar 
a expansão profissional dos primeiros imigrantes que se instalaram na cidade de 
São Paulo. 

A segunda atividade mais relevante foi o trabalho em casas de família, so
mando um total de 38 pessoas (20 homens e 18 mulheres). Sua vantagem consistia 
em poder morar no emprego e trabalhar sem se preocupar com casa e comida. 
E era, ainda, uma boa oportunidade para conhecer a índole dos brasileiros, 
habituar-se à comida e aprender o português. Observe-se que dentre as 18 mulhe
res assim empregadas 17 eram casadas. Deve ter havido casos de mulheres que, 
trabalhando, ajudavam o marido no orçamento familiar, assim como as que, des
fazendo seus lares, vieram morar na cidade. 

Além desses, houve três pessoas, entre homens e mulheres, que se emprega
ram numa fábrica de papel, um homem que se empregou numa farmácia, um ra
paz que foi trabalhar num consultório dentário, um jogador profissional e um 
homem que abriu uma pensão. É interessante destacarmos que todos eles, de uma 
forma ou outra, mais tarde abriram caminho para a expansão profissional dos 
seus conterrâneos. 
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Tem-se, assim, a soma total de 99 pessoas; mas, se levarmos em conta os ca
sos em que a profissão da mulher é conhecida mas a do marido não, e vice-versa, 
e se deduzirmos que quando um dos cônjuges está empregado o outro também 
deveria estar residindo em São Paulo, então chega-se a um total de cerca de 130 
japoneses radicados na cidade de São Paulo.3 Conforme relato feito na época pela 
Legação japonesa no Brasil junto ao Ministério das Relações Exteriores, havia 
naquela ocasião 268 japoneses estabelecidos na cidade de São Paulo.4 

Evidentemente, isso não quer dizer que — embora pioneiras em suas profis
sões — essas pessoas nelas tivessem permanecido eternamente, além do que mui
tos eram os que vinham das fazendas, assim como os que retornavam ao interior, 
de modo que o vaivém dos novos e antigos moradores urbanos era sempre bas
tante intenso. 

Mas, onde e como viviam esses japoneses? Fazer essa investigação em pro
fundidade é hoje quase impossível, de modo que vou me limitar a um registro 
genérico da época, que vai servir no máximo para comprovar que não foi a rua 
Conde de Sarzedas — famosa por ter sido a rua onde moraram os primeiros imi
grantes vindos a São Paulo — o foco inicial de concentração dos mesmos. (No 
entanto, se considerarmos como sendo a "zona Conde" os arredores daquela rua, 
então podemos dizer que os japoneses, realmente, lá se instalaram desde o início.) 

Já se disse que o escritório da Companhia de Emigração estava instalado na 
rua Rodrigo Silva, que ficava próximo à praça João Mendes. A História dos 40 
anos cita que no número 46 dessa rua moravam alguns japoneses que trabalha
vam no Hotel Rotisserie. Esta região era a chamada "cidade". Tendo essa região 
como ponto de partida e indo na direção levemente sudeste, chegava-se ao bairro 
da Liberdade, onde no número 20 da rua São Paulo (esquina com a rua Sinimbu) 
moravam os primeiros japoneses a tomar uma casa alugada em São Paulo: eram 
os funcionários da Comercial Fujisaki que, inclusive, tinham contratado um ca
sal japonês para preparar comidas japonesas. O aluguel era de 120 mil-réis. O 
preparo de pratos japoneses era possível porque entre os artigos importados pela 
Comercial Fujisaki havia mantimentos destinados aos funcionários da casa, co
mo o missô e o shôyu. Ali, os imigrantes que fugiam das fazendas sem destino 
certo e que finalmente chegavam a São Paulo, depois de muito perambular, po
diam ter a satisfação de saborear a saudosa comida japonesa. Consta que, quan
do essa firma se mudou para o bairro da Água Branca, o casal responsável pela 
cozinha assumiu a casa, que passou a funcionar como uma pensão para as pes
soas que abandonavam as fazendas. 

O carpinteiro Naoya Samejima alugou uma casa no número 12 dessa rua São 
Paulo, assim como um outro imigrante japonês, que alugou o número 15. Ambos 
os endereços davam a impressão de serem pensões onde se acomodavam japone
ses originários da província de Kagoshima. No número 41 da rua dos Estudantes, 
paralela à rua São Paulo, instalou-se uma pensão destinada aos originários da pro
víncia de Fukushima, que mais tarde se mudou para o 3º andar do número 57 
da rua Conselheiro Furtado. Consta que o seu responsável, rapaz solteiro, fugiu 
para a Argentina, deixando uma dívida de 90 mil-réis em aluguel e mais 90 mil-
réis ao padeiro. De qualquer forma, ali, o pernoite no chão de taco custava 200 
réis e as duas refeições, 500 réis: era de se supor que, por mais que o custo de 
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vida fosse baixo naqueles tempos, não se podia manter a pensão com uma diária 
de apenas 700 réis. Entretanto, pode ser que os hóspedes (se é que podemos assim 
chamar os que lá procuravam acomodação) não pudessem pagar mais que isso. 
Consta que um ' 'hóspede" fez um acordo com a pensão de, pagando apenas 18 
mil-réis ao mês, ter até mesmo roupa lavada. 

E houve os que foram morar na região da Moóca e do Brás, por ser mais 
conveniente ao trabalho. 

Embora não tenha sido por muito tempo, alguns imigrantes começaram a 
plantar hortaliças num terreno com cerca de 2.000 a 3.000 m2, alugado a 20 mil-
réis por mês, na rua do Hipódromo, logo em frente ao portão de entrada do anti
go hipódromo. Junto à horta havia um casebre, para onde os imigrantes trans
portaram os seus pertences, que estavam antes na Hospedaria dos Imigrantes, ali 
passando a viver. Havia ainda outro grupo de jovens, que indo trabalhar na fá
brica de biscoitos Duchen, por intermédio de Takeo Goto, passou a morar na rua 
da Móoca, onde ficava a fábrica. A contratação desses rapazes surgiu de um con
tato de Goto com o proprietário da Loja Duchen, situada próximo à Comercial 
Fujisaki, na rua São Bento. Ainda, um casal de japoneses se instalou numa vila 
sem saída desta mesma rua. Um outro grupo de imigrantes que saía a trabalhar 
nas obras ferroviárias na região de Faxina5 alugou uma casa perto da rua Bres-
ser, o que, entretanto, só durou cerca de dois meses. Parece que todos os imigran
tes que se instalaram na região da Móoca ou Brás logo se mudaram, ali permane
cendo quando muito só alguns meses. 

Com uma investigação minuciosa, certamente se descobririam outros locais 
em que os japoneses poderiam ter-se instalado, mas é de crer que não se estabele
ceram por muito tempo em nenhuma dessas partes. 

Por volta de março de 1909 o pessoal que morava na rua Rodrigo Silva mudou-
se em grupo para a rua Silva Teles, no bairro Oriente, localizado ao norte do Brás. 
Nesse grupo se incluíam o representante no Brasil da Companhia de Emigração, 
Shuhei Uetsuka, e mais quatro companheiros seus, dentre eles Rokuro Koyama, 
que escreveu a. História dos 40 anos. O local era um fim de mundo. Esse pessoal 
se propunha fabricar e vender brinquedos, pensando que fosse esse o caminho 
da sobrevivência, depois de Mizuno — presidente da Companhia de Emigração 
— haver retornado ao Japão por volta de fevereiro de 1909. A comercialização 
dos brinquedos tinha ficado a cargo de Masahiko Matsushita, que viera ao Brasil 
antes mesmo da primeira leva dos imigrantes e era considerado o pioneiro no tra
balho de mascate. Os brinquedos que fabricavam eram tipicamente japoneses, como 
o taketonbo, uma espécie de pequeno helicóptero feito de bambu, balões de papel 
e o itagaeshi, um brinquedo de madeira provido de rodinhas, com a forma de uma 
borboleta, cujas asas revelavam as diferentes cores pintadas na frente e no verso. 

Sucede que eles não tinham nenhum capital. Os pregos necessários à fixação 
das tábuas do itagaeshi eram improvisados com pedaços de lata, apanhados num 
lixão que existia nos confins da Móoca. O bambu utilizado no taketonbo era sim
plesmente surrupiado ao anoitecer do bambual de uma mansão das adjacências. 
Segundo consta, "foi uma vidaà base de banana e bolinhos de fubá". Só homens 
para preparar a comida: certamente teriam bebido pinga uma ou outra vez. 
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Apenas para lembrar a pobreza por que passaram na época, vamos transcre
ver aqui um trecho da carta que Uetsuka enviou ao seu amigo Yasuichi Torigai, 
no Japão: 

"Vivemos num cantinho de um bairro pobre. Estamos nós seis numa casa 
tão pequena, pobre e fétida que, se vocês estivessem aqui, sairiam correndo com 
a mão a tapar o nariz. Fabricanos aqui brinquedos japoneses. Primeiro, fomos 
obrigados a reduzir as refeições, de três para apenas duas vezes ao dia; logo mais, 
nem isso foi possível e passamos a sorver papa de arroz; quando isso também se 
tornou impossível, passamos a comer tão-somente banana; quando até mesmo a 
banana se acabava, ficávamos freqüentemente dois ou três dias sem nada comer. 
Imagino que Deus ainda esteja precisando de mim: felizmente, ainda não morri 
de fome..."6 

Apesar desse estado de extrema dificuldade, ainda havia pessoas que procu
ravam a casa em busca de pousada gratuita. Nessa época, o ministro Sadazuchi 
Uchida, da Legação japonesa no Rio de Janeiro, remeteu-lhes uma ajuda de 200 
mil-réis em dinheiro, o que fez Uetsuka chorar de gratidão. Parece que esta fábri
ca, que ao mesmo tempo era também uma república, durou cerca de um ano. A 
vida do representante da Companhia Imperial de Emigração em nada diferia da
quela que levavam os próprios imigrantes. 

Foi em 1912 que os primeiros japoneses começaram a morar na rua Conde 
de Sarzedas. Depois que o pessoal da Comercial Fujisaki, imigrantes da primeira 
leva, se mudou para outro local, três pessoas permaneceram no número 20 da rua 
São Paulo, a quem se juntaram duas famílias que também se mudaram para lá. 
A rua Conde de Sarzedas (abreviada doravante para rua Conde) era uma ladeira 
íngreme de onde, olhando-se de cima, avistavam-se apenas duas ou três casas do 
lado direito. No lado esquerdo enfileiravam-se casas, parecendo uma muralha de 
pedra a sustentar a colina de Piratininga, o ponto central da cidade de São Paulo. 
A parte inferior da ladeira era um extenso brejão, coberto de matagal e cortado 
por um córrego. 

Como os primeiros japoneses conseguiram se empregar? Os carpinteiros e fer
reiros começaram a trabalhar por apresentação do setor de encaminhamento pro
fissional da Hospedaria.7 A diária era de 5 mil-réis (então, 1 mil-réis eqüivalia 
a 63 décimos do iene). Na época, a diária nas fazendas era de cerca de 2 mil-réis. 
Portanto, mesmo que se tivesse que pagar aluguel, a renda podia ser considerada 
razoável. A diária de quem costurava era de 4.500 réis. Nos trabalhos domésti
cos, o salário da mulher era de 15 mil-réis por mês, e o do menino menor, 10 mil. 
Estes tinham conseguido empregos graças às apresentações do próprio pessoal da 
Hospedaria. Os dois trabalhadores domésticos eram uma moça e seu irmão me
nor, e consta que este foi contratado na casa do dr. Fraga, chefe da Hospedaria. 

Após a saída da fazenda Dumont, muitos imigrantes ficaram na cidade de 
São Paulo. E quem os ajudou foi Naoya Samejima, que se fixara desde o início 
na cidade como carpinteiro, e Takeo Goto, da Comercial Fujisaki, que ficou sen
do uma espécie de tutor do representante Uetsuka. Goto se prestava a sobrescri-
tar as cartas, fazer remessas de numerário para o Japão, servir de fiador nas loca
ções de casas, agenciar empregos domésticos, cuidar de imigrantes sem destino, 
etc, etc. Além disso, ia muito à Secretaria da Agricultura ou à Hospedaria de 
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Imigrantes como intérprete de Uetsuka. Foi realmente um elemento indispensável 

na comunidade japonesa dos primeiros tempos.8 

E assim foram surgindo na cidade de São Paulo posições de chefia e pessoas 
que arranjavam trabalhos, e até pensionatos geridos, por assim dizer, por amado
res, mas nem todos que saíam das fazendas puderam usufruir seus benefícios. Den
tre os que haviam abandonado as fazendas, alguns viviam como que fugindo do 
olhar dos outros. Houve gente que, não sabendo falar o português e sem ter a 
quem recorrer para se informar sobre as coisas da cidade, completamente deso
rientada, "vivia ao deus-dará de um mendigo ou de quem não tinha onde cair 
morto" (História dos 40 anos). Houve até quem passasse os dias tendo como "pen
são" o cemitério. Ficou o relato de um homem que, sem ter o que comer ao acor
dar de manhã, dirigia-se aos bairros residenciais da classe alta e, tirando as tam
pas das latas de lixo deixadas em frente às casas, procurava e comia o que dali 
recolhia. Ainda que por alguns dias, até achar emprego, ia todas as manhãs, reli
giosamente, direto até as latas de lixo que sabia conter comida. Tanto que, certa 
manhã, ao remover como de costume a tampa de uma delas descobriu a comida 
embrulhada em papel limpo e colocada bem em cima. Sentiu, disse, acender o 
peito. Sem dúvida alguma, alguém da casa, sabedor de tudo, tinha deixado espe
cialmente para ele a comida. Aceitando a oferenda, disse ter-se voltado em dire
ção à casa, prostrando-se à sua frente, num sinal de reverência e gratidão. 

Na época, indo-se de manhã cedo aos bares do centro, assistia-se à sucessão 
de gente pobre pedindo pão. Não eram necessariamente mendigos. Era costume 
nos bares dar um pão do dia anterior para cada pessoa. Quem não se satisfazia 
com um pão só, podia percorrer vários bares. Também os restaurantes distribuíam 
comida pela parte dos fundos. Bastava levar um jornal, manter-se em fila e espe
rar a vez, até que lhe colocassem a comida sobre o jornal. Sucede que os japone
ses não tinham conhecimento desses hábitos, e mesmo que soubessem, certamen
te, por uma questão de orgulho, deviam ter evitado a "mendicância". 

Assim, dos que tinham abandonado as fazendas, alguns voltaram para o in
terior, por não terem conseguido emprego na capital; outros foram para a perife
ria e viraram trabalhadores rurais, acabando por criar raízes aí. 

Os solteiros eram predominantes entre os que, embora sem perspectiva de 
emprego, vinham se aventurar em São Paulo. Mas, havia também os casais: a 
mulher trabalhava em serviços domésticos e o marido num emprego diferente. Na 
época, dentre os muitos solteiros que integravam as "famílias compostas", al
guns buscavam a cidade por aversão à vida sem graça das fazendas e ao trabalho 
de rígida disciplina, sem perspectivas de ganhar dinheiro. Também entre esses, 
quem era esperto deixava para depois o pagamento da pensão e procurava pri
meiro algum serviço. Alguns nem isso conseguiam fazer e ficavam perambulando 
pelas ruas. Com a fome chegando, tinham que comer alguma coisa. Era uma épo
ca em que ainda era corrente o vintém (20 réis). Com 100 réis podia-se comprar 
uma dúzia de bananas. O pão de 100 réis era consideravelmente grande. A refei
ção de um só prato ("sortido") com um pão, saía a 500 réis: sobre o arroz vi
nham o feijão e um bife fininho, e às vezes vinham também duas ou três fatias 
de batatinha frita. Como a farinha de mandioca não era cobrada, com 400 réis 
qualquer comilão podia satisfazer o estômago tomando a refeição com o acom-
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panhamento de farinha em lugar de fazê-lo com o pão. Era o que fazia todo tra
balhador brasileiro. Desde que se conseguisse achar serviço, mesmo com a diária 
de 2.000 réis não havia aperto para se comer. Entretanto, sem entender a língua 
"brasileira",9 não podiam ler os classificados dos jornais, ficando muito difícil 
encontrar serviço. Mas, não demoraria para que, ao menos, conseguissem enten
der o português usado nos classificados do Diário Popular. Na seção "Precisa-
se", via-se o anúncio: "Copeiro". Corria-se até o endereço. Não raro o candida
to era recusado pelo fato de não saber falar o português. Contudo, alguns confia
vam na aparência e arriscavam um contrato. Naturalmente, o primeiro emprego 
não durava muito tempo, mas sempre se aprendia alguma coisa. Recebia-se al
gum dinheiro e retornava-se à pensão, à espera de outra oportunidade. 

O trabalho de copeiro havia-se transformado numa espécie de símbolo dos 
trabalhos em casas de família mas, além dele, havia também os de criado, de cria
da, de jardineiro e ainda outros, como o de motorista particular. 

Pelo que relatei até aqui, acredito que se possa ter percebido que, entre os 
japoneses que passaram a viver em São Paulo, nem mesmo os casados podiam 
se dar ao luxo de montar um lar. Quando um casal alugava uma casa, era costu
me oferecerem-se pernoite e comida aos solteiros, mediante um pagamento módi
co. E, então, a casa acabava se transformando em um alojamento, mas só assim 
se conseguia pagar o aluguel. Por isso, na maioria das vezes, alugar uma casa aca
bava significando, na verdade, simplesmente alugar um quarto, mesmo que se tra
tasse de uma família. Além disso, se se quisesse um lugar barato e de fácil acesso, 
os porões eram as únicas opções. Se os imigrantes japoneses se concentraram na 
rua Conde, que é uma ladeira, é porque ela ficava bem próximo do centro e nela 
havia bons porões. Como em geral não havia portas em todos os cômodos dos 
porões, aqueles não podiam ser alugados em separado para diferentes famílias. 
Por isso, os porões eram alugados em nome de uma única família, que depois 
passava a dividi-los com amigos e conhecidos. Assim, quando se conseguia um 
"bom" porão, ele se via imediatamente ocupado por inúmeras pessoas. 

O porão, situado no subsolo, não tinha sido projetado originalmente para 
ser utilizado como moradia. Embora, às vezes, uma parte sua fosse destinada a 
quarto de empregados, na maioria das vezes, porém, era utilizado simplesmente 
como quarto de despejo. É de se presumir que, no tempo da escravidão, nele dor
missem os negros. Em geral havia um tanque nos fundos, que davam para o quin
tal. Assim, sua construção permitia uma completa separação da vida que levavam 
os patrões na residência de cima. Na época, a estrutura de uma casa era apoiada 
no porão, e sobre este se erguia a moradia de pé-direito alto. Se havia mais um 
pavimento, a casa se chamava sobrado.10 Como o porão era a parte que lhe ser
via de base, seu teto era baixo. Do ponto de vista da arquitetura da parte supe
rior, esse teto correspondia ao assoalho. Mesmo assim, sua altura era de pouco 
mais de dois metros, de modo que não havia o risco de se bater com a cabeça 
nas vigas que sustentavam o assoalho-teto. Grossas paredes divisórias conforma
vam os quartos do porão; porta era coisa que não existia, e o piso era apenas ci
mentado. Por isso, quando fazia frio os pés gelavam. A entrada geralmente se 
situava a uns dois degraus abaixo da escada que conduzia à residência superior. 
Na pequena janela havia grades, e em muitos porões inexistiam vidraças. 
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Observando-se do porão a rua, só se podiam ver os passantes do joelho para bai
xo. Como a rua Conde é uma ladeira, os tetos dos porões eram relativamente al
tos. Assim, eram muitos os chamados porões habitáveis, cujos aluguéis saíam por 
menos da metade dos da moradia superior. 

O maior atrativo de se residir nessa região consistia em se poder ir para o 
centro sem precisar desembolsar o dinheiro do bonde. Nos primeiros tempos, o 
barbeiro, as casas de udon, as mercearias, tudo funcionava nos porões. Só bem 
mais tarde, com o surgimento de "hotéis" (na verdade, pensões), é que finalmen
te uma única pessoa passou a alugar uma casa inteira, sem sublocá-la a outras. 
Nesses casos, a sua parte superior era destinada para se instalar o refeitório e os 
quartos recheados de quantas camas fosse possível, destinadas a "hóspedes" de 
longa permanência. No porão, ficavam os pensionistas ou os fregueses mais habi
tuais, que conseguiam descontos especiais nas diárias. 

E como era a vida das pessoas que viviam nesses porões? Naturalmente, era 
uma imitação da maneira de viver brasileira que os imigrantes novatos haviam 
trazido das fazendas. As roupas, por exigência da vida levada na cidade, acompa
nhavam o estilo de São Paulo, mas não eram raros os casos em que sua qualidade 
era inferior às usadas pelos trabalhadores brasileiros. No entanto, todos dormiam 
em camas, o que era raro nos tempos das fazendas. Camas de segunda mão eram 
facilmente adquiridas. O colchão geralmente era comprado novo ao preço de 4 
ou 5 mil-réis. Usavam-se lençóis brancos, travesseiros e cobertas, estas trazidas 
do Japão, razão pela qual de dia ficavam dobradas e guardadas num canto. As 
cadeiras eram colocadas junto à mesa de refeições, mas dificilmente nos dormitó
rios e, por isso, nestes sentava-se comumente nas camas. Como na janela não ha
via cortina, às vezes meninos que passavam pela rua davam uma espiada e grita
vam: "Japão!" Mesmo aqueles que visitassem a casa pela primeira vez podiam 
facilmente saber, de relance, pelo jeito das coisas que se viam no seu interior, que 
se tratava de moradia de japoneses. É que, tão logo fixavam residência, os japo
neses procuravam em seguida fabricar o missô. E o cheiro característico do mis
soshiru, um caldo feito daquele ingrediente, ficava pairando no ar. 

Em termos de comida, cozinhava-se o arroz, cujo acompanhamento era o 
feijão à brasileira ou o missoshiru. Embora o preparo do verdadeiro missoshiru 
demandasse caldo de peixe desidratado, na sua ausência utilizava-se caldo de car
ne. Todavia, como no começo não se conseguia fabricar um bom missô e como 
ainda inexistiam mercearias japonesas para fornecê-lo, na maioria das vezes a re
feição era à base de arroz, feijão e picles à moda japonesa, 11  sem o missoshiru. 
Quanto à carne, existiam partes baratas em abundância na praça, mas como os 
japoneses são sabiam prepará-las, procuravam os pesos mais nobres, razão pela 
qual não comiam carne todos os dias. Às vezes, assavam-se sardinhas salgadas 
na brasa, e o porão era invadido pelo seu cheiro. Era um tempo em que, mesmo 
que se quisesse comer sashimi, não se dispunha do molho shôyu. Há o relato de 
uma pessoa que, depois de muito insistir na casa de um funcionário da Comercial 
Fujisaki, conseguiu que este lhe cedesse um pouco daquele molho, podendo, com 
isso, oferecer sashimi na festa de aniversário de seu filho. Diz-se que "os convida
dos pularam de alegria".12 Para comer, usavam prato e garfo e, para tomar o 
missoshiru, prato fundo e colher. Mais tarde, o prato fundo foi substituído pela 
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tigela. Pouco a pouco a luz elétrica foi sendo ligada. Para cozinhar usava-se o 
carvão. A ladeira da rua Conde, onde se fixaram os japoneses, gradativamente 
foi sendo dominada por um cheiro característico do Japão. Para os brasileiros 
devia ter sido um cheiro esquisito ou, pelo menos, estranho, mas, para os japone
ses que vinham do interior, tratava-se do cheiro saudoso do missô, capaz de curar 
a nostalgia da pátria. 
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12 — A cidade de São Paulo da época 

Vamos suspender por ora o relato sobre os imigrantes e falar um pouco so
bre a São Paulo da época. 

Em 1908, dizia-se que a população de São Paulo era de 300.000 habitantes, 

mas na realidade ela devia girar em torno de 280.000.1 O prefeito era Antônio 
da Silva Prado, e o governador (então chamado presidente), Albuquerque Lins. 

Nessa época a cidade de São Paulo teve um crescimento demográfico extraor
dinário. De 1890 a 1900, num período de dez anos, saltou de cerca de 70.000 para 
240.000 habitantes.2 Era um período em que a recessão aumentava de ano para 
ano, devido à superprodução de café, a causa de muitos imigrantes de origem eu
ropéia encerrarem as atividades agrícolas e se aglomerar na cidade de São Paulo. 
O bairro do Brás se abarrotou de imigrantes italianos3 e foi graças à técnica e à 
força de trabalho dos imigrantes que o setor industrial se desenvolveu, apresen
tando um fenômeno diferente do da estagnação observada na zona rural. Passaram-
se a produzir não só alimentos em geral e artigos domésticos, mas também tecidos 
de algodão, roupas, móveis, cosméticos, remédios, louças, artigos de couro e, com 
o desenvolvimento da fundição, até máquinas beneficiadoras de café. Em suma, 
era o despertar da indústria nacional. E o funcionamento da usina hidrelétrica 
da Light,4 em 1900, foi o grande responsável pela propulsão da produção indus
trial brasileira. 

Desta forma, a cidade de São Paulo — cuja sociedade era formada por grã-
finos (classe alta, representada por proprietários de fazendas), comerciantes por
tugueses e escravos negros — conseguiu libertar-se deste estado social que prece
deu a abolição da escravatura (1888) e estava para ingressar num período de ab
sorção de uma grande população de operários brancos, artesãos, manufatureiros, 
pequenos comerciantes e outras classes. 

Entrementes, a crise econômica provocada pela queda do preço do café se 
prolongava. Após o Convênio do Café realizado em 1906, em Taubaté, os negó
cios no interior aos poucos foram se recuperando, reaquecendo-se de l911 a l912, 
fato que também repercutiu na cidade de São Paulo provocando a construção de 
casas e mais casas e o aumento de serviços de carpinteiros e pintores. Entretanto, 
em 1908 houve a grande quebra na produção de café, e, ainda que, em 1909, se 
tivesse saído do fundo do poço, a verdade é que ainda se estava a um passo da 
prosperidade, propriamente dita. 
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Baseando-me em escritos dos que me precederam na tarefa, bem como em 
relatos pessoais, tentarei esboçar uma visão da cidade de São Paulo de então. 

Os prédios na época tinham no máximo quatro pavimentos e quase todos se 
localizavam na região apelidada de "triângulo", formada pelas ruas 15 de No
vembro, Direita e São Bento. O Teatro Municipal ainda estava em construção,5 

e onde hoje se ergue o ex-edifício Matarazzo, estava em construção o Hotel Rotis-
serie Sportman, ainda inacabado: ele ainda funcionava na esquina da rua Libero 
Badaró com a travessa Grande Hotel. Na época, havia mais duas construções si
milares às do edifício Rotisserie em andamento. Uma era o Palacete Prates, cons
truído no outro lado do viaduto do Chá e que mais tarde teria a sua parte térrea 
ocupada pela Farmácia Ipiranga. A outra se localizava um pouco mais adiante 
e foi mais tarde ocupada pela prefeitura. Este prédio existe ainda hoje [1967]. So
freu a influência da arquitetura francesa de Paris e foi construído no mesmo ano 
em que se iniciou a emigração japonesa para o Brasil. 

A construção do viaduto do Chá, com estrutura de ferro e leito carroçável 
de madeira, foi terminada em 1892. Em 1934 iniciou-se a construção, ao seu lado, 
do viaduto atual, concluído em 1936. 

A praça do Patriarca foi construída bem mais tarde. A faculdade de Direito 
do largo São Francisco ainda funcionava no prédio velho (reformado em 1934). 
Nas ruas Direita e de São Bento ainda passavam bondes, e na 15 de Novembro 
transitavam bondes que cortavam toda a cidade de São Paulo. Os bondes foram 
tirados de circulação muitos anos mais tarde. Aliás, o seu número foi diminuindo 
gradativamente por volta de 1961, de tal sorte que, em 1966, excetuados os da 
linha Santo Amaro,6 acabaram por desaparecer da paisagem da cidade. Na épo
ca, entretanto, representavam melhor que nada o desabrochar da civilização. 

Foi em 1900 que a Light, tendo comprado os bondes de burro que circula
vam pela cidade de São Paulo, iniciou a sua eletrificação. Um ano antes da chega
da dos primeiros imigrantes japoneses, ainda circulavam bondes de burro na re
gião de Santana. A carroçaria do bonde de burro foi posteriormente modificada 
para servir de reboque, apelidado de "cara-dura". Este cognome deveu-se ao fa
to de sua passagem custar a metade, isto é, 100 réis. Este reboque era utilizado 
pela manhã e à tarde por operários, feirantes e outros. 

Desde que começou a explorar o serviço de bondes, a Light manteve por meio 
século a passagem de 200 réis. Os bondes de então eram abertos, permitindo a 
subida e descida pelos estribos laterais. Os bancos, para cinco pessoas, se dispu
nham transversalmente e eles eram virados no retorno. 

A praça da Sé era o antigo largo da Sé, e sua área não chegava nem à quinta 
parte da de hoje; mesmo a igreja que havia no seu centro era uma pequena capela 
com paredes de barro pintadas de branco, tendo apenas uma torre de sino à es
querda. Situava-se próximo à Caixa Econômica, mais ou menos no ponto em que, 
bem mais tarde (por volta de 1930), foi colocada a torre do relógio. A vasta área 
que começa atrás desta capela e se estende até a praça João Mendes constitui a 
atual praça da Sé. Para abrir esta área foram eliminadas as duas ruas laterais e 
demolidos três quarteirões que ficavam entre as mesmas (pontilhadas no mapa). 
Hoje, no lado que fica paralelo à rua Quintino Bocaiúva, está a rua Marechal 
Deodoro; a rua em que se situa o Teatro Santa Helena era denominada rua Capi-
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tão Salomão. Na época da chegada dos imigrantes japoneses, estas ruas ainda não 
tinham sido eliminadas. A demolição da antiga igreja da Sé teve início em 1911. 
Conforme Umoreyuku takujin no sokusseki (Os rastros dos colonizadores), onde 
hoje se situa a Catedral da Sé estava a fábrica de chapéus de palha, de pau-a-
pique, em que Umekichi Akeho era supervisor. 

Largo da Sé, marco zero de São Paulo (1914). 

Logo depois ergueram-se tapumes de madeira num canto da praça da Sé, pró
ximo à praça João Mendes: nesse local se ergueria a Catedral. O lançamento da 
pedra fundamental teve lugar no dia 6 de julho de 1912.7 

As casas que foram então demolidas eram, em sua maioria, sobrados com 
paredes feitas de ripas ou varas entrecruzadas de barro, caiadas e pintadas de bran
co, verde ou amarelo. 

Em 1906, a iluminação das ruas passou a ser elétrica na região do "triângu
lo". Nas demais, continuou a iluminação a gás. Mesmo por volta de 1908, apenas 
as residências de luxo eram iluminadas a gás. Nos porões, o que havia eram lam
piões. Os automóveis existentes somavam no máximo cinqüenta. Táxi, nem som
bra. Na época da chegada da segunda leva de imigrantes, porém, eles já estavam 
rodando. Takeo Goto dizia lembrar-se de ter mostrado São Paulo, de automóvel, 
a um visitante do Japão, deixando-o bastante satisfeito. No mesmo tempo, em 
lugar de táxis, circulavam veículos puxados a cavalo, que eram de dois tipos: o 
tílburi, puxado por um único animal, e o carro pintado de preto, puxado por dois 
animais (cujo cognome, se não me engano, era "carro inglês"). A sua capota tam
bém era pintada de preto e pretos eram também o uniforme e a cartola do cochei-
ro. Os cavalos que puxavam o "carro inglês" eram, na maioria, grandes e visto-
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sos. Os imigrantes pagavam de 3 a 4 mil-réis para irem da estação da Luz até os 
arredores da rua Conde. Como a viagem de bonde saía a 200 réis, esse transporte 
era um luxo. 

As senhoras andavam de saia longa, quase a arrastar pelo chão. Na página 
27 do Zaihaku Nihon Ishokumin nijugoshûnen kinenkan (Almanaque comemo
rativo do 25º aniversário dos imigrantes japoneses no Brasil), publicado em 1933 
pela empresa jornalística Seishüshinposha, há uma rara e interessante foto que 
mostra alguns imigrantes trajando vestimentas da época, embora possam até ter 
sido trazidas lá do Japão. Os homens estão usando camisas de colarinho alto e 
duro e coletes, que jamais dispensavam. As mulheres, casquetes enfeitados de flo
res, que ornavam os seus cabelos presos, blusas de gola alta, mangas compridas 
e saias amplas na barra. Esta foto retratava os intelectuais — cuja figura mais 
representativa era Saburo Kumabe — que aqui tinham chegado antes mesmo da 
primeira leva de imigrantes. 

A moeda corrente era o mil-réis. Havia notas de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 
e 500 mil-réis, sendo que 1 mil-réis correspondia, na época, a 0,63 ienes. Em ter
mos de moeda, havia as de prata no valor de 1 e 2 mil-réis, bem grandes, e os 
níqueis de 100 e 200 réis, em circulação desde o Império, que eram enormes, a 
ponto de serem incômodos no transporte. O vintém (20 réis) de cobre ainda esta
va em uso e, com ele, se podiam comprar duas bananas. Isso queria dizer que 
se comprava uma dúzia de bananas por cerca de 100 réis. O café também custava 
100 réis, e a passagem do bonde 200 réis. A maioria dos jornais custava 100 réis, 
exceto o O Estado de S. Paulo, que custava 200 réis. No livro Os rastros dos colo
nizadores, página 214, ficou registrado: "Indo ao mercado, compra-se um monte 
de cebolas a 100 réis. O quilo da carne custa 300 réis, e o litro de arroz, 300 a 
400 réis", embora houvesse quem dissesse que o preço normal da carne variava 
de 500 a 800 réis. Como quer que fosse, percebe-se que os preços dos gêneros ali
mentícios eram então bastante baixos. O salário de Shuhei Uetsuka (embora a sua 
remessa tivesse sido suspensa) era de 500 mil-réis e o dos intérpretes 200 mil-réis. 
Em pouco mais de meio século, os preços aumentaram mil vezes. 

O prato "sortido", com pão, saía a 500 réis; nas pensões japonesas, cobravam-
se 500 réis por duas refeições. O prato do dia nos restaurantes saía em torno de 
1 mil-réis. O seu conteúdo não diferia do prato "sortido", e ambos eram desa
companhados de salada. A diferença era que, depois do prato do dia, vinha um 
cafezinho. 

O cinema ainda não era popular e a diversão da população era o teatro de 
operetas. 

A distinção entre classes sociais na comunidade japonesa da cidade de São 
Paulo surgiu após a instalação do Consulado Geral e do escritório da Imin Ku-
miai (União das Companhias de Emigração para o Brasil). O Consulado instalou-
se em setembro de 1914 e a União das Companhias de Emigrações para o Brasil, 
em 1916, com sede em São Paulo. 

Relata a História dos 40 anos: "Nesta época foi organizado o Nippon Club 
(Clube Japonês) pelos chamados intelectuais da parte alta de São Paulo (região 
alta da Conde de Sarzedas), os quais convidaram a elite intelectual do interior 
a ingressar na associação". Mas, conforme relato de Takeo Goto, foi graças à 
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iniciativa do cônsul geral Matsumura que na noite de Natal de 1914 teve lugar 
a cerimônia de fundação do Nippon Club na residência dos Goto, na rua Frei Ca
neca. Conforme a mesma História dos 40 anos, foram excluídos do evento os imi
grantes da parte baixa da cidade. Entretanto, o clube só começa a consolidar-se 
como local de reuniões sociais depois do surgimento da União das Companhias 
de Emigração para o Brasil e, ainda, depois que o primeiro navio de imigrantes 
fretado por ela chegou no porto de Santos, em junho de 1917, trazendo 1.300 emi
grantes, ocasião em que também passou a circular o jornal Brasil Jiho (Notícias 
do Brasil), como veículo de educação da União das Companhias de Emigração 
para o Brasil. 

O jornal Notícias do Brasil, que surgiu em 1917, e o seu escritório junto à 
rua Martiniano de Carvalho. 

Antes de se transferir para a cidade de São Paulo, o Consulado Geral do Ja
pão funcionava nas dependências da Legação japonesa no Rio de Janeiro. No iní
cio o ministro acumulava o cargo de cônsul geral, mas a partir de 1913 o 1º secre
tário foi quem passou a acumular essa função. Por essa época, Takeo Goto e ele
mentos ligados à Companhia de Emigração se reuniram e deliberaram que "co
mo o Estado de São Paulo já conta mais de 10.000 habitantes compatriotas, é 
de absoluta necessidade que aqui seja instalado o consulado". Este pedido, encami
nhado ao Ministério das Relações Exteriores do Japão, foi aceito, e, no ano se
guinte, em 1º de setembro de 1914, foi enviado Sadao Matsumura, que acumula
va os cargos de 1º secretário e de cônsul geral. E assim, o cônsul geral Matsmura 
veio tomar posse no cargo de chefe do Escritório Consular em São Paulo. 
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Ao tempo desse escritório, o consulado geral ficava na rua Augusta nº 279 
(hoje pensando, era um ponto mais ou menos eqüidistante da cidade e da avenida 
Paulista). Um sobrado cuja parte inferior era usada para escritório e a superior 
para residência. Os móveis tinham sido adquiridos por Takeo Goto em leilão. Lo
go mais, em julho de 1915, o consulado geral que funcionava no Rio de Janeiro 
foi oficialmente transferido para São Paulo, tornando-se o consulado geral do 
Império, com jurisdição sobre todo o território brasileiro. Depois o consulado ge
ral foi transferido para o largo da Sé (hoje o local ficaria bem em frente à Cate
dral da Sé). Talvez por ser o único prédio novo, ficava um pouco recuado em 
relação aos demais. Na sua fachada, que dava para o largo, passou-se a hastear 
a bandeira japonesa e a exibir o brasão imperial de crisântemo. A residência ofi
cial também foi transferida da rua Augusta para a avenida Paulista, ao lado do 
Hospital Santa Catarina. Também os móveis foram substituídos por novos, en
comendados ao Liceu de Artes e Ofícios (a mais antiga escola profissionalizante 
de São Paulo).8 

1917 foi o ano em que apareceu o jornal Notícias do Brasil, órgão da União 
das Companhias de Emigração para o Brasil, com o slogan: "O único jornal ja
ponês da América do Sul com furigana (caracteres silábicos kana postos ao lado 
dos kanji — ideogramas mais complexos — para facilitar-lhes a leitura). Era um 
semanário que saía às sextas-feiras e que passou a fazer concorrência ao jornal 
Nippak Shinbun, já existente há algum tempo. E, assim, passou-se a ter, de um 
lado, um veículo representativo do "governo" e, de outro, um representativo do 
"povo". 
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13 — A vida na rua Conde de Sarzedas 

O japonês que é trabalhador acorda cedo. Os carpinteiros já saem dos po
rões com a caixa de ferramentas e começam a subir a ladeira. Chegam a sentir-se 
ofegantes ao subir uma ladeira tão íngreme, carregando peso. Ainda mais que na
quela época os carpinteiros vestiam paletós e às vezes até andavam de gravata. 
Um deles se encontra com um pintor de paredes vindo com uma escada nos om
bros. Este, contudo não usa paletó. Cumprimentam-se: 

"Bom dia!" O pintor mora lá embaixo, atrás de uma pequena travessa, e 
sobe a ladeira apressadamente dizendo: 

"Hoje mudo de local de trabalho." 
Do outro lado da rua, uma pessoa que vai vender sorvete empurrando um 

carrinho que mais parece um veleiro. Reparando bem, é um japonês. É um sujei
to esperto que inventou este tipo de carrinho. 

Uma "dona" japonesa surge do porão, calçando tamancos. Ela está indo para 
o açougue mais próximo. No começo, não sabia como cozinhar à brasileira e com
prava em pequena quantidade a carne mais macia possível. Mas, os brasileiros 
compravam em quantidade todos os tipos de carne e aos poucos as donas-de-casa 
japonesas foram sendo inteiradas de que seria possível servirem-se de todo tipo 
de carne saborosamente, contanto que a cozinhassem durante bastante tempo. Pri
meiro fazia-se um caldo com a carne, e depois, já amaciadas pelo cozimento, ela 
era temperada com sal e pimenta, adquirindo um outro sabor. Hoje a "dona" 
resolveu que iria comprar bastante carne barata e fazer o caldo para a sopa de 
soja, o missoshiru. O que sobrasse ela usaria para fazer um cozido com verduras 
para a noite. 

O verdureiro português vem carregando e vendendo num carrinho de roda 
maços compostos de três folhas de couve,1 três cebolinhas verdes e dois ramos 
de salsa, a 100 réis cada maço. Estas verduras, picadas e colocadas no cal
do de carne, constituíam toda a verdura consumida pelas camadas populares. Às 
vezes traziam chuchus, batatas e, muito raramente, cenouras ("Hoje tem cenou
ra!"). Tomates, quase nunca. Traziam também chicórias, que não eram destina
das aos japoneses, mas aos seus vizinhos italianos. Duas ou três "donas" japone
sas, em volta do carrinho, trocam os seus cumprimentos da manhã e uma delas 
pergunta: 

"Teve algum bom sonho ontem?" 
"Parece-me que vai dar borboleta," — a outra responde. 
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"Borboleta?" — a terceira "dona", rindo, retruca e diz: 
"Ontem eu apostei nela e perdi 400 réis, o preço de um quilo de carne." 
A conversa diz respeito ao "jogo do bicho". 
O barulho dos tamancos vai diminuindo e as mulheres desaparecem em seus 

porões. 
Um brasileiro conversa com o verdureiro, da janela do andar de cima, que 

na verdade eqüivale ao térreo considerando-se subsolo o "andar" do porão. Após 
pesar na balança duas ou três cenouras e colocá-las numa cesta, leva-as até o por
tão da casa. 

O menino dos jornais matutinos passa exclamando: 
"Correio Paulistano!2 O Estado!³ 
O jornal de que os japoneses mais necessitavam era o Diário Popular4, que 

era distribuído à tarde, onde podiam encontrar os classificados de ofertas de 
emprego. 

As crianças — japonesas, brasileiras negras e brancas e italianas — passam 
correndo, fazendo muito barulho. Todos vão para a escola primária aprender por
tuguês e outras matérias. As crianças japonesas depois, à tarde, vão aprender ja
ponês com o professor Shinzo Miyazaki. 

Visto do alto da ladeira, o prédio cor de ferrugem parecendo um castelo, re
sidência do Conde de Sarzedas, está refletindo o sol da manhã. 

Dizem que foi por volta de 1914, embora não se saiba ao certo, que começa
ram a surgir as primeiras pensões e mercearias japonesas na rua Conde de Sarze
das. Primeiro surgiu a Pensão Ueji no nº 49, na esquina com a rua Oliveira Mon
teiro, que mais tarde mudou-se para a rua Bonita (atual Tomás de Lima), nº 111. 
Em seu lugar surgiria bem mais tarde a Mercearia Seki. No início, as pensões e 
as mercearias concentraram-se do meio da ladeira para baixo. As chamadas hos
pedadas ou pensões alugavam, como já foi dito, uma casa sem sublocá-la, mas 
as mercearias ficavam em porões. As lojas de tofu também surgiram em porões. 
Nas fachadas das hospedarias ou das mercearias não havia nenhuma placa indi
cativa, mas somente simples papeletas penduradas em que se liam Hotel Ogawa 
ou Hotel Suehiro, o mesmo acontecendo também com as mercearias. Lojas hoje 
famosas tiveram início, por incrível que isso possa parecer hoje em dia, em pe
quenos cômodos dos porões. Dentre as inúmeras casas comerciais que surgiram 
na época havia as que, às vezes, ficavam sob a direção das mulheres, enquanto 
os maridos saíam a mascatear em outras regiões afastadas de São Paulo. 

Aqueles que vinham do interior dirigiam-se às mercearias informados pelo 
pessoal da hospedaria, e lá ficavam conversando demoradamente. Na sala locali
zada na entrada do porão, ficavam expostos os mais variados produtos japone
ses: havia, é claro, as pastilhas para hálito "Jintan", pastas de dente "Laion" 
(do inglês lion), reguladores para senhoras denominados jitsubosan, além de al
gas marinhas e ovas de arenque. Entre eles havia algumas mercadorias vindas com 
as bagagens dos imigrantes. Ali, vendiam-se também botões, linhas, agulhas e ren
das de crochê — alguns trazidos do Japão — embora também houvesse mercado
rias adquiridas em atacadistas brasileiras. 

Era uma época em que os imigrantes não podiam fazer importações legal
mente. Há histórias com esta: um imigrante, "marinheiro de segunda viagem", 
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dava aulas de português aos seus companheiros de viagem, a bordo do navio que 
os traria para o Brasil. Sendo um sujeito interessante, acabou ficando amigo de 
muitas famílias durante a viagem. Chegada a hora do desembarque em Santos, 
viu-se que ele estava cheio de bagagens, todas, no entanto, de mão. Sabem o que 
ele fez? Convocou os seus amigos para ajudá-lo a levá-las, cada um se encarre
gando de uma sacolinha de mão, o que não custava nada. Além do mais, em se 
tratando de sacolinhas, sequer precisaram passar pela alfândega, embora, na rea
lidade, contivessem preciosidades, pelo menos para o professor. Talvez o método 
utilizado fosse por demais primitivo e inocente para ser chamado de contraban
do, mas o fato é que, no dia seguinte, o conteúdo dessas sacolas estava enfeitando 
as prateleiras das mercearias da rua Conde. 

Para os visitantes das mercearias japonesas, era uma alegria encontrar shôyu 
à venda. Por causa da existência do shôyu é que apareceram casas de tôfu e de 
udon e tornaram-se viáveis as pensões que ofereciam refeições japonesas. 

Os imigrantes do interior, quando vinham para São Paulo, sempre compra
vam um litro de shôyu ao voltar para casa. Aqueles que haviam saído das fazen
das e entrado nas regiões de rizicultura, alegravam-se com os peixes que podiam 
pescar nos rios das proximidades. Para o preparo do sashimi, porém, ainda falta
va o shôyu. Mas agora que podiam consegui-lo, todas as vezes que fossem para 
São Paulo, era uma alegria: "Oba! Agora podemos comer sashimi, mesmo aqui 
no interior!", diziam. Para os japoneses não havia iguaria melhor. 

Foi em 1913 ou 1914 que Eitaro Kanda, um dos primeiros imigrantes japone
ses a aqui chegar, começou a produzir shôyu, em Santos. Matsuo Yaeno, em seu 
livro intitulado Kon'nichi no Brasil (O Brasil de hoje), cita, na página 602: "Na 
época a produção de shôyu era uma novidade e, por isso, intermináveis pessoas 
entravam e saíam de sua loja, indicando que se tratava de um negócio bastante 
próspero." 

Sem dúvida, foi um grande acontecimento o surgimento do shôyu na vida 
alimentar dos japoneses no Brasil. Até então, a alimentação consistia em arroz, 
missoshiru, sopa de carne, feijão e picles à moda japonesa, uma insólita combi
nação, como se vê. Com o shôyu, porém, de repente a alimentação se tornava 
mais variada, com o acréscimo de pratos como o cozido de carne e verduras, suki-
yaki, peixe cozido, sashimi e ohitashi (verdura cozida), todos demandando tem
pero à base daquele molho. 

No entanto, ainda que com o aparecimento do shôyu os hábitos alimentares 
dos imigrantes japoneses que moravam nos bairros populares tivessem se enrique
cido com a opção adicional de se comer sukiyaki ou sashimi, jamais voltaram a 
ser genuinamente japoneses. Se numa pensão serviam alimentos japoneses em lou
ças do estilo japonês e comiam com "palitinhos" (hashi), numa outra eram pre
parados feijão e sopa à moda brasileira e, é claro, servidos em pratos rasos ou 
fundos, tigelas da fabricação brasileira e talheres ocidentais. O interessante, po
rém, é que pela manhã todas as pensões serviam invariavelmente café e pão. (Quan
do os japoneses podem, comem arroz, logo no café da manhã.) Umas ofereciam 
leite, mas a maioria não, e o pão era sem manteiga. 

As hospedadas eram de grande utilidade às pessoas que vinham do interior, 
bem como serviam de ponto de apoio para quem procurava emprego em São Paulo. 
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A turma dos copeiros, após trabalhar dois ou três meses voltava para descansar 
e depois saía de novo. Era um prazer para eles encontrar outros rostos japoneses, 
conversar em japonês e comer comida japonesa. Dormiam o quanto queriam pela 
manhã, acordavam apostando no "bicho", compravam bilhetes de loteria; à noi
te iam até o "frontão" (jogo de pelota), pegavam cinema e parambulavam pelas 
ruas das "zonas". Estes eram os lazeres dos rapazes solteiros da época. Quando 
o dinheiro acabava, saíam para procurar um bico em serviços domésticos. Para 
aqueles que, no interior, trabalhavam com suor e lágrimas, este tipo de vida re
presentava uma decadência intolerável. Eles chamavam os rapazes da cidade de 
"vagabundos" e não os suportavam. Quando um rapaz resolvia ir para a cidade, 
lamentavam e comentavam, depreciativamente: "Aquele também virou vagabun
do..." 

EMPREGOS DOMÉSTICOS A QUE OS IMIGRANTES SE ADAPTAVAM 
COM MAIS FACILIDADE 

Gostaria de falar um pouco mais sobre a figura do copeiro, que era a função 
mais comum entre os trabalhos domésticos e que tinha a rua Conde de Sardezas 
como ponto de referência, embora trabalhasse em outros lugares. Não se tratava, 
todos eles, de pessoas degradadas. Os que provocavam o mau falatório eram aque
les que tomavam o dinheiro dos imigrantes novos que pousavam na mesma hos
pedaria, enganando-os, ou aqueles que se tornavam profissionais do jogo espa
lhando, assim, uma péssima imagem através de comentários geralmente exagera
do. Por outro lado, havia os que se tornavam trabalhadores domésticos sérios, 
e tendo mais contato com os hábitos e a maneira de pensar dos brasileiros, assimi
lavam novos costumes, aprendiam a língua e iam se preparando para mais tarde 
atuar na sociedade brasileira. 

As pessoas da classe mais abastada, chamadas na época de granfinos, eram 
seus senhores; constituíam a aristocracia da sociedade brasileira e portanto as di
ferenças que estabeleciam entre superiores e subordinados eram bastante nítidas 
e rígidas. Não era permitido aos empregados responder. Não só a patroa, mas 
até as crianças tratavam-nos em tom imperativo. Dizem até que eram tratados 
como escravos. Aqueles que tinham personalidade fraca tornavam-se complexa-
dos, e aqueles de ânimo mais forte eram presa de revolta. Não era nada fácil. Os 
imigrantes, que não conheciam nem a língua nem os costumes brasileiros, acaba
vam cometendo inúmeras falhas. 

Copeiro é aquele que cuida da copa, mas na prática era também aquele que 
servia no sentido de ser um garçom. Não cozinhava, mas arrumava a mesa, e à 
hora das refeições, seguindo o costume da casa, servia as pessoas numa ordem 
estabelecida, ou seja, o patrão, a esposa e o filho mais velho. Entre uma refeição 
e outra varria o chão e lustrava os móveis, e à noite, junto com o cozinheiro, lava
va os pratos. Tinha também de atender os telefonemas, o que aliás era o que mais 
o atrapalhava. 

Algumas patroas mais geniosas zangavam-se por qualquer coisa. Quando elas 
começavam a gritar, não se sabia que barbaridade poderia sair de suas bocas. Mas 
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isso também não tinha muita importância: os japoneses não entendiam o portu
guês muito bem e portanto não ligavam muito. Além disso, o bom era a índole 
dos brasileiros, que depois de falar tudo o que pensavam não guardavam ranco
res nem mágoas. 

Bronqueava-se por causa da posição errada da cadeira ou por ter sido que
brado um objeto qualquer. Às vezes os japoneses eram despedidos sem nem mes
mo saber o que tinham feito de errado. São incontáveis os episódios que surgi
ram, como estes, registrados na História dos 40 anos: colocaram sobre a pentea
deira um penico, pensando que fosse usado para se lavar o rosto; cortaram o pes
coço da galinha, quando na verdade deviam apenas aparar as penas das suas asas. 

Conforme me contou um amigo meu que foi copeiro, havia uma casa em que 
até tinha de lavar roupas. Parece não ter sido uma casa de família muito fina, 
eram novos-ricos, segundo se dizia. A dona da casa jogava as roupas sujas da 
janela do segundo andar. Ao examinar as roupas, havia entre elas calcinhas de 
mulher. Ele pensou: "Que absurdo! O que ela está pensando? Sou empregado, 
mas sou homem. Como ela permite que um homem lave suas roupas íntimas?" 
Quase brigou, mas repensou: "Não, é melhor não brigar. Está certo, então vòü 
caçoar dela", e pegou a calcinha com as ambas as mãos e abanou para o alto, 
chamando: "Senhora! Senhora!" Quando o rosto da senhora apareceu na jane
la, exclamou: "Isto também?" O final da história eu não soube, mas provavel
mente ele deve ter ido embora da casa. 

Os empregados domésticos japoneses começavam a conquistar a confiança 
dos patrões em geral. Os comentários de que eram trabalhadores, limpos e jamais 
roubavam foram se tornando voz corrente e esta reputação fazia aumentar a sua 
procura. Trabalhavam, no início, por 10 mil-réis, no máximo 30 mil-réis, iam su
bindo para 40 mil, 50 mil e depois de um ano havia gente que chegava a ganhar 
70 a 80 mil-réis. Mesmo assim, eles eram mais econômicos que os empregados 
brasileiros e isto também representava vantagem para quem os empregava. Co
meçavam a aumentar anúncios em jornais, solicitando empregados japoneses. 

Estes trabalhos domésticos já tinham sido experimentados, antes que os imi
grantes japoneses no Brasil o fizessem, pelos imigrantes que se dirigiram para a 
América do Norte. As autoridades públicas e a burguesia do Japão lamentavam 
o fato, dizendo que o desenvolvimento internacional dos imigrantes japoneses nada 
mais era que desenvolvimento dos serviços domésticos de pessoas sem coragem 
para fazerem outra coisa. Diziam: "É por isso que não podemos enviar imigran
tes japoneses à Coréia, Manchúria ou Taiwan" (História dos 40 anos). Mas, co
mo este livro argumenta, para os imigrantes que saíram para a cidade estes traba
lhos domésticos aos quais se sujeitavam no início, consistiam no único emprego 
para garantir a sobrevivência e, também, eram o primeiro passo para a assimila
ção da cultura brasileira e o único lugar de treinamento e aprendizado da língua 
portuguesa. 

Esta tendência no Brasil, especialmente em São Paulo, antes da industriali
zação, não foi somente a dos imigrantes japoneses, mas, após a segunda guerra 
mundial, a industrialização caminhou a passos largos e começou a absorver a po
pulação rural, o que fez escassear a mão-de-obra para serviços domésticos. Por 
outro lado, os próprios imigrantes japoneses também já estavam começando a 
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desenvolver variadas atividades econômicas nas cidades, absorvendo a mão-de-
obra dos conterrâneos e evitando, assim, que jovens capacitados desperdiçassem 
o seu talento em trabalhos domésticos. 

Na época, entretanto, até os imigrantes instruídos que não tinham habilida
de para se tornar carpinteiros tinham de sujeitar-se a empregos domésticos. Ás 
vezes tornavam-se intérpretes, mas houve o caso de um deles que, entre a cruz 
e a espada, isto é, entre as exigências dos fazendeiros e colonos conterrâneos viu 
a sua vida tornar-se insuportável, o que o impeliu para a cidade, onde veio a ser 
copeiro. Ficou apostando no bicho durante mais de dez anos ao fim do que aca
bou ou por regressar ao Japão: aqueles que deploravam os serviços domésticos 
aceitos pelos fracos sem personalidade não deixavam de ter um pouco de razão. 

CARPINTEIROS, PINTORES E COMERCIANTES DE MÓVEIS 

A seguir, falarei sobre os carpinteiros e pintores, que ocuparam uma posição 
significativa entre os primeiros imigrantes que vieram para a cidade. 

Os carpinteiros e os pintores foram se dividindo, por volta de 1918, uns para 
se tornar empreiteiros de obras — em torno da figura do mestre Samejima — e 
outros para trabalhar na confecção de móveis, em torno de fabricantes e comer
ciantes dos mesmos. 

O sol nascente ilustra aplaca da Casa Mikado, especializada na fabricação e venda de móveis. 
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Casa Japão, Casa Mikado, Casa Tokyo e outras eram lojas de móveis de ja
poneses que fabricavam e vendiam mobílias envernizadas. Eram estabelecimen
tos acanhados, mas que merecem ser citados, pois foram as primeiras lojas dos 
imigrantes japoneses que apareceram de frente para as ruas, além do que tiveram 
longa duração. 

MOTORISTA DE CARRO 

Finalmente, não podemos deixar de registrar a categoria dos motoristas de 
carros, que foi uma extensão da categoria dos serviços domésticos. No começo 
eles eram choferes particulares de família; mais tarde, saindo às ruas, tornaram-
se independentes. Os brasileiros também se juntaram a eles e um grupo de dez 
motoristas criou um ponto de táxi com telefone chamando-o de "garage". Na 
avenida São João havia a Garage Mikado, e na praça João Mendes, ao lado da 
antiga Assembléia, a Garage Congresso. Estes motoristas levavam doentes que 
chegavam do interior ao médico, à Santa Casa, ou os hóspedes das pensões da 
rua Conde à estação, sendo, dessa forma, prestadores de grandes serviços de utili
dade à comunidade dos japoneses. Muitas histórias de sua contribuição devem 
ter ficado ocultas. 

Descrevi, assim, a vida dos conterrâneos concentrados na parte baixa da rua 
Conde. A área de concentração dos mesmos foi se ampliando, passando a com
preender não só os arredores da rua Conde mas também a rua Glicério, a rua Bo
nita [atual Tomás de Lima] e a dos Estudantes. 

A primeira "Carta de Conductor de Automóvel"para um imigrante japonês, 
conferido ao sr. Ryoichi Kodama. 
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RUA CONDE DE SARZEDAS: O OÁSIS DOS IRMÃOS CONTERRÂNEOS 
QUE VIVIAM NO BRASIL 

A rua Conde de Sarzedas era como se fosse um núcleo de colonização dentro 
da cidade de São Paulo: nele surgiu a Associação Japonesa, que mais tarde mu
dou seu nome para Associação dos Companheiros; surgiu também a escola pri
mária e a associação que a incentivava, reunindo pessoas influentes que chegaram 
até a coletar fundos para as diversas atividades da comunidade. Por outro lado, 
as pessoas reuniam-se em eventos como casamentos para dançar e cantar no rit
mo de sua terra natal. Também apareceram quitandas, casas de tôfu e casas de 
manjü, satisfazendo tanto aqueles que gostavam de doces como os que preferiam 
os salgados. Para as pessoas do interior que vinham para a cidade a fim de fazer 
compras, não faltavam hospedarias que serviam comidas japonesas, médicos pa
ra doentes e atenciosos motoristas que as conduziam para onde quisessem ir. A 
rua Conde de Sarzedas era não só o centro dos japoneses residentes em São Paulo 
mas também o ponto de encontro daqueles que vinham do interior, constituindo-
se num verdadeiro oásis. Entre os antigos personagens influentes havia o mestre 
Samejima. Não morava na rua Conde de Sarzedas, mas era o cabeça dos carpin
teiros e pintores e era o primeiro a fazer contribuições em dinheiro, tanto na asso
ciação japonesa como na associação que incentivava a escola. Seihachi Kimura, 
chamado "o prefeito da Conde", era carpinteiro, um "tio" generoso e conterrâ
neo da mesma cidade de Shuhei Uetsuka, que alguns consideravam muito "políti
co". Mas a maioria das pessoas o considerava um homem de coragem que não 
se intimidava facilmente. 

Havia, ainda Ryuji Yamada, que se associou a um médico brasileiro e trata
va com atenção e desvelo os doentes que vinham do interior, embora os médicos 
de bairros mais abastados o considerassem uma contrafação de médico. Embora 
sempre sem tostão, assim como os demais moradores da rua Conde, era procura
do pelos imigrantes que moravam no interior, que assustados com o alto preço 
da consulta dos médicos de sua terra e com seus diagnósticos apressados e duvi
dosos, vinham a São Paulo e faziam questão de ser atendidos pelo "dr. Yamada, 
da Conde". Entre os médicos, havia os que se diziam doutores licenciados nos 
Estados Unidos, mas era mais fácil consultar um médico não licenciado, que tra
tava os pacientes de uma forma mais informal e aceitava pagamentos posteriores. 

Ryuji Yamada fazia os doentes se internarem na Santa Casa, atuando como 
intérprete junto aos médicos brasileiros. Perto da rua Conde de Sarzedas, no ponto 
da praça João Mendes, havia sempre motoristas também moradores da rua Con
de à disposição: era só dar um corridinha até lá para chamá-los. Assim, eles leva
vam os doentes até o hospital em total segurança. De modo que os motoristas 
japoneses desempenhavam um importante papel na vida dos imigrantes. Porém, 
Ryuji Yamada levou um tiro acidental na praça da Sé, durante a Revolução Cons-
titucionalista de São Paulo, em 1932. Dizem que a sua cerimônia fúnebre se deu 
com o comparecimento em peso dos moradores da rua Conde. Seu irmão mais 
novo, Masatada, após a morte do irmão seguiu cuidando de seus companheiros 
imigrantes como um digno morador da rua Conde. 
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Chu Yamada, "perito" em contar anedotas licenciosas, era chamado de "Chu-
san" e aparece no livro Bukkosenkusharetsuden (Biografias póstumas dos pio
neiros) como o "justiceiro da rua Conde", "devendo ser incontáveis os que se 
salvaram" (página 140) graças à sua assistência. 

Alunos da Escola Primária Taisho com o prof. Shinzo Miyazaki. 

Um outro morador da rua Conde que não se poderia deixar de citar é o pro
fessor Shinzo Miyazaki, da Escola Primária Taisho. A escola foi criada por volta 
de 1914. Claro que não era uma escola que pudesse ser, a rigor, chamada de esco
la: consta que havia, então, apenas três alunos, que pagavam uma mensalidade 
de 4 mil-réis. Oficialmente ela foi fundada em outubro de 1915. Suas salas foram 
transferidas para lá e para cá, até que em 1916 mudou-se para o nº 48 da rua 
Conde de Sarzedas, no andar térreo de um sobrado que ficava no fim da ladeira, 
no lado direito de quem desce. Em 1919, no mês de janeiro, foi reconhecida como 
escola particular e no mesmo ano, em dezembro, recebeu a professora dona An-
tônia Santos, para dar aulas de português. A associação que a incentivava surgiu 
em novembro do mesmo ano (Biografias póstumas dos pioneiros, p. 81). O pro
fessor Miyazaki permaneceu solteiro até sua morte, em junho de 1924. Era baixo, 
atarracado, com uma constituição física sugerindo muita saúde e, bem ao estilo 
de um orgulhoso samurai, vestia roupas escuras, velhas de tanto usar, e um cha
péu engordurado, colocado impecavelmente sobre a cabeça. Para mim, ele tinha 
a aparência de um professor de literatura clássica chinesa, da Era Meiji (1868-1911). 
"Ele realmente gostava de crianças" e nos nove anos de profissão — na verdade 
dez — ensinou com o mesmo ânimo com que havia começado a fazê-lo. 

Uma outra coisa que não podemos deixar de citar, juntamente com a escola 
japonesa, foi a propagação da doutrina católica junto aos japoneses da rua Con
de pelo padre Guido dei Toro, na igreja São Gonçalo, na praça João Mendes, 
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a partir de 1926. Dona Margarida Watanabe, esposa do contador Gihei Watana-
be, e figura central da Kyúsaikai (Comissão Católica Japonesa, atual Assistência 
Social D. José Gaspar), criada posteriormente, já era católica nessa época e, após 
o falecimento de seu marido, tem-se dedicado — até hoje — ao auxílio de imi
grantes idosos e doentes. 

Assim, na rua Conde, na época em que ali se concentravam mercearias e hos
pedadas japonesas (que hoje estão dispersas em outras ruas), nela habitavam de 
200 a 300 japoneses. Aos domingos, as pessoas que vinham de várias partes per
noitavam num lugar que era uma espécie de albergue por 1 mil-réis, todos juntos, 
sem que isto causasse qualquer problema de indisciplina social. Houve gente que 
se viciou no jogo do bicho e houve famílias que se prejudicaram pelo fato de o 
chefe da casa ser jogador. Mas, não sei se porque a imigração japonesa para o 
Brasil ocorreu tendo a família como núcleo, apesar de ser pequeno o número de 
mulheres quase não houve problemas relevantes quanto à violação de hábitos e 
costumes familiares. 

Como lazer, após o bilhar, a partir de 1916 o beisebol ganhou destaque e creio 
que isso contribuiu muito para disciplinar os hábitos sociais dos rapazes. Na par
te baixa da ladeira havia um terreno baldio chamado "Campo da Sudan". Não 
sei se assim era chamado pelo fato de o terreno pertencer à fábrica de cigarros 
Sudan, ou porque era vizinho dela. O que importa é que felizmente havia um lu
gar para jogar beisebol perto da rua Conde. Acho que foi Kenji Sasawara, mora
dor da Pensão Ueji (situada na atual rua Tomás de Lima), graduado numa uni
versidade japonesa famosa chamada Keio, quem formou o clube de beisebol dos 
rapazes da Conde chamado Mikado. O Clube Mikado desenvolveu-se a partir de 
então, para formar a base do beisebol paulista. 

No "Campo da Sudan", o primeiro jogo de beisebol (1916). 
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Por volta de 1925 foi criado um campo de tênis no terreno baldio entre as 
ruas Conde de Sarzedas e dos Estudantes. O Nippon Club foi quem promoveu 
o acontecimento e, nessa época, o pessoal da parte alta ainda mantinha contato 
com o pessoal da rua Conde. 

Voltando um pouco no tempo e me referindo outra vez ao período inicial 
do estabelecimento dos japoneses na rua Conde, vou registrar como era o casa
mento de então, como algo que simboliza bem o tipo de vida que os imigrantes 
levavam em São Paulo. A respeito, vamos nos referir à história que conta Kyuki-
chi Umeda, extraída de uma matéria publicada na revista Colônia, nº 44, intitula
da "A rua Conde dos tempos difíceis": 

"Foi quando pela primeira vez na minha vida atuei como 'agenciador de ma
trimônios' e apresentei uma possível noiva a um rapaz solteiro. Perguntei-lhe: 'Co
mo é, você não quer se casar?'. Ele respondeu: 'Quero, quero sim, mas não tenho 
dinheiro.' Apesar da resposta, vi que a moça estava numa idade boa para casar 
e que os dois se olhavam furtiva e freqüentemente, parecendo terem gostado um 
do outro. 'Bom, bons meninos, então que se casem.', pensei. E perguntei ao ra
paz: 'Quanto é que você tem?' E ele me respondeu: 'Tenho 5 mil-réis' (Esse di
nheiro eqüivalia na época a duas diárias de um trabalhador, ou a uma se o traba
lhador fosse qualificado). 

'Cinco mil-réis é o suficiente. Faz-se a festa de casamento e casa-se, não é?' 
E os dois me responderam: 
— É isso mesmo! 
Daí eu disse: 
— Traga os 5 mil-réis. 
E fomos comprar no mercado 1 quilo de mortadela por 400 réis, meia dúzia 

de laranjas-da-baía, duas garrafas de pinga por 200 réis cada. Compramos mais 
algumas coisas, e deu no total 3 mil e alguns centenas de réis. Reunimos umas 
dez pessoas, pegamos uma lata de querosene vazia para percussão e começamos 
a cantar em ritmo japonês de festa. 

Disse ainda: 
— Vão para a lua-de-mel com a roupa que vocês têm mesmo. É o bastante. 
Nessa época havia um cinema na rua São Paulo, esquina com a rua Conse

lheiro Furtado, local do antigo Teatro São Paulo. A platéia custava 500 réis e o 
"galinheiro", ou seja, a galeria 300 réis. Ir a este cinema ficou sendo a viagem 
de lua-de-mel, e após tudo isso ainda sobraram 300 ou 400 réis. Acabaram for
mando um lar próspero com oito filhos e até enriqueceram." 

O autor do livro finaliza dizendo: 
"— Até hoje, este foi o casamento mais engraçado." 
Casamentos deste tipo eram inúmeros. Para os futuros cônjuges, imigrantes 

que tinham vindo sem nada, e que às vezes nem tinham pais ou parentes por per
to, o casamento significava obter o reconhecimento dos grupos de amigos. Mais 
tarde, quando começam a conquistar status social e dinheiro, crescem a impor
tância das formalidades do casamento e o orgulho pela grandiosidade das cerimô
nias e festas. 

Na época os casamentos não eram assim somente na rua Conde, mas tam
bém em outras localidades. Pensando bem, celebrar o casamento com mortadela 
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e pinga, por refletir a vida dos moradores da rua Conde de Sarzedas, não deixa 
de ser um fato curioso.. 

Até cerca de 1930, na fase inicial da sociedade formada pelos japoneses no 
Brasil, havia na cidade de São Paulo a Associação dos Companheiros (antiga As
sociação Japonesa) que tinha como centro os arredores da rua Conde, um bairro 
popular, e também o Nippon Club, onde os chamados intelectuais se reuniam. 
Porém, apesar de os imigrantes somarem aproximadamente 1.000 pessoas, o úni
co evento capaz de reunir todos eles não era outro senão o aniversário do impera
dor do Japão, o tenchôssetsu, cuja comemoração passou a ser considerada já por 
voita de 1914, quando a comunidade japonesa existente no Brasil tmha passado 
a ser "patrocinada" pelo Consulado geral do Japão. 

Não se sabe ao certo quando isso começou, mas, no início a data era festeja
da com o patrocínio do Consulado Geral do Japão no parque Antártica, que fica
va no final da então avenida Água Branca, em frente às Indústrias Matarazzo. 
Posteriormente, os japoneses residentes em São Paulo, principalmente aqueles dos 
arredores da rua Conde, passaram a festejar o tenchôssetsu no parque da Aclima
ção. Porém, é claro que primeiro obtínham subsídios do consulado e o que faltas
se era complementado com as doações de japoneses com maior projeção 
sócio-econômica. 

O parque da Aclimação na época era constituído de um lago cercado de eu
caliptos, e algumas jaulas com animais, junto à margem do lado que ficava mais 
próximo da entrada. 

No lado esquerdo de quem atravessava o portão havia um gramado onde eram 
armados barracas e palanques ornados com panos e cortinas em vermelho e bran
co, onde subiam o pessoal do consulado geral, representantes da Companhia de 

No parque da Aclimação, a comemoração do tenchôssetsu (1921). 
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Emigração, diretores de jornais, etc. Como palavras introdutórias o cônsul geral, 
ou qualquer outra pessoa, fazia a leitura do rescrito imperial sobre educação que 
era lido diariamente em voz alta para todos os escolares no Japão até o final da 
segunda guerra mundial (o rescrito imperial sobre educação, estabelecido pelo im
perador Meiji no dia 3 de outubro de 1891, continha as regras de comportamento 
moral, de orientação ideológica baseada no código de moral e honra dos japone
ses e perdurou até o fim da última guerra mundial. Eram proferidos discursos 
retóricos de pessoas importantes e executados os hinos nacionais do Brasil e do 
Japão por uma banda de cerca de dez músicos que ficavam sentados em cadeiras 
dobráveis oferecidas gratuitamente por uma fábrica de cerveja. Não consigo me 
lembrar se era a banda da Polícia Estadual, ou não. Só sei que na época ninguém 
ainda conseguia cantar o hino nacional brasileiro: após cantar o hino japonês em 
uníssono, bradavam três banzais (vivas), dedicados ao imperador, depois do que 
todos pegavam um refrigerante ou uma cerveja, além de se servirem de doces ou 
laranjas e passavam para o undôkai (gincana poliesportiva): como era de praxe 
nesse eventos, havia a corrida de duplas com as pernas — esquerda de um e direi
ta do outro — amarradas, ou seja, um jogo de duas pessoa e três pernas, a corri
da de obstáculos, gincana para comer pães presos em pedaços de barbante depen-
durados de uma espécie de varal, cabo-de-guerra, etc. Todos — homens, mulhe
res e crianças — participavam animadamente e ganhavam prêmios. No final, ti
nha lugar a maratona, em que se davam algumas voltas ao redor do lago. Duran
te esta última competição, a banda também se deslocava para peno da "pista de 
corrida", os corredores dando três ou quatro voltas ao som animado dos músi
cos. Entregavam-se aos vencedores as bandeiras numeradas de um a cinco, refe
rentes às primeiras cinco colocações e assim se aproximava o grand finale: sob 
o espoucar dos fogos de artifícios a grande festa japonesa, realizada anualmente, 
chegava ao fim. 
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14 — A história das apostas no 
jogo do bicho 

Neste capítulo escreverei sobre o jogo do bicho, que para os imigrantes japo
neses que passaram a viver na cidade era uma distração cotidiana, uma esperança 
e também uma pequena alegria de viver, mas que em certos casos lhes arruinava 
a vida. 

O termo "bicho" na língua portuguesa significa animais em geral, incluindo 
os insetos, as aves e os animais silvestres, entre outros, exceto os peixes. As apos
tas baseadas nestes animais denomina-se jogo do bicho. 

Atualmente o jogo do bicho é rigorosamente proibido, mas mesmo antes era 
considerado ilegal. Mesmo estando proibido até o período anterior à segunda guerra 
mundial, veio subsistindo por longo período sob a forma de consentimento táci
to. O jogo do bicho possui também a denominação de "loteria do Brasil", mas 
parece que não podemos afirmar categoricamente que se trata de um jogo tipica
mente brasileiro. 

Diz-se que sua origem remonta aproximadamente ao ano de 1893, quando 
o Jardim Zoológico do Rio, para enfrentar os seus gastos, passou a oferecer, através 
de sorteio, um prêmio de 20 mil-réis a que concorria cada ingresso de um mil-réis. 

A razão pela qual isso se tornou um jogo de apostas envolvendo os nomes 
dos animais é que numa parte do zoológico encontravam-se enormes gravuras de 
25 animais (provavelmente numeradas) colocadas em caixas, tampadas para que 
o público não as visse. Às 15 horas, uma das tampas dessas caixas era aberta e 
surgia a gravura do animal nela contida, e assim, no mesmo instante, o bilhete 
sorteado desse dia tornava-se conhecido pelo público. 

No início, somente os visitantes do zoológico podiam obter os bilhetes, mas 
estes logo passaram a ser adquiridos em vários pontos da cidade através dos cor
retores de apostas. Aturdida com a propagação deste jogo de azar, a polícia pas
sou a proibir a utilização das gravuras do zoológico como objeto de apostas, mas 
o jogo, que se utilizava dos números como representação dos animais, associou-
se ao sorteio da loteria federal, difundindo-se rapidamente. 

Cada um dos 25 animais era representado por um algarismo e a cada animal 
cabiam quatro números, que formavam um conjunto denominado grupo. 
Apostava-se algum dinheiro em um desses números, ou em um grupo, e aguardava-
se o número sorteado nesse dia pela loteria federal. Como os números dos bilhe
tes da loteria federal possuíam (e possuem) mais de quatro algarismos, se tivésse
mos um bilhete sorteado com o número 21.567 o premiado no bicho seria o nú
mero 567. E como, dependendo da forma de apostar, havia apostas de três ou 
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quatro dígitos, o número premiado para quem apostou em três dígitos seria o 567 
e para os que apostaram em quatro dígitos, o 1.567. Em primeiro lugar indicarei 
os 25 bichos, explicando o mecanismo dos números que representam. Os bichos 
estão listados em ordem alfabética: 

1. avestruz - 01, 02, 03, 04 14. gato - 53, 54, 55, 56 
2. águia     - 05, 06, 07, 08 15. jacaré - 57, 58, 59, 60 
3. burro     -  09, 10, 11, 12 16. leão - 61, 62, 63, 64 

-     4. borboleta - 13, 14, 15, 16 17. macaco 65, 66, 67, 68 
-       5. cachorro - 17, 18, 19, 20 18. porco 69, 70, 71, 72 

6. cabra - 21, 22, 23, 24 19. pavão -   73, 74, 75, 76 
7. carneiro - 25, 26, 27, 28 20. peru - 77, 78, 79, 80 
8. camelo    - 29, 30, 31, 32 21. touro - 81, 82, 83, 84 
9. cobra     -  33, 34, 35, 36 22. tigre - 85, 86, 87, 88 

10. coelho     -  37, 38, 39, 40 23. urso - 89, 90, 91, 92 
11. cavalo - 4 1 , 42, 43, 44 24. veado         -   93, 94, 95, 96 
12. elefante - 4 5 , 46, 47, 48 25. vaca - 97, 98, 99, 00 
13. galo - 4 9 , 50, 51, 52 

Embora cada um destes números de 1 a 25 corresponda a um animal, não 
são os números propriamente ditos o objeto das apostas. Certamente, no início, 
o número em si era objeto das apostas e correspondia diretamente a um bicho. 
Mas aos poucos o jogo foi-se tornando complexo, os números nos quais se apos
tava foram aumentando e os números originais tornaram-se simplesmente "pro
nomes" dos bichos que representavam. A propósito, em certos estados havia uma 
variedade de nomes de animais específicos daquela região; não se sabe, porém, 
exatamente a partir de quando os animais foram sendo padronizados. 

A cada um desses 25 bichos cabem, como disse, quatro unidades numéricas 
que formam um grupo. Por exemplo, o avestruz representa os números 1 a 4. Por 
isso, dentro desse limite, o número 1, ou o 2, ou o 03, ou ainda o 4, todos corres
pondem ao avestruz. Pode-se apostar em qualquer um desses números isolada
mente ou apostar no grupo inteiro. Como com uma aposta de apenas um algaris
mo o ganho é insignificante, o jogador pode decidir-se por dois algarismos (deze
na), e então apostar nos números 01, ou 02, ou 03, ou 04. Se o jogador pressentir 
que vai dar avestruz nesse dia, então aposta nos quatro algarismos, ou seja, no 
grupo do avestruz. 

Indicando mais um exemplo, vamos considerar o último bicho, o vigésimo-
quinto, que é a vaca, e que corresponde aos números 97 a 100. Se apostasse no 
grupo como um todo, e se fosse sorteado um único algarismo que fosse dentre 
os mesmos, ganhar-se-ia um prêmio. Mas, como a soma apostada corresponde, 
na realidade a 1/4, só se recebe um valor proporcional ao 1/4 apostado. 

Como os 25 bichos representam, cada um deles, quatro algarismos, o apos-
tador pode fazer a combinação que quiser com os mesmos. Assim, a aposta de 
um dígito é chamada de "unidade" e o de dois, "dezena". Existem combinações 
ainda mais complexas, podendo-se obter números de três, quatro algarismos, mas 
neste texto não trataremos desses casos. O número de três algarismos forma a "cen
tena" e o de quatro, o "milhar". 
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A proporção do prêmio que se recebia variou de uma época para outra, mas, 
por exemplo, se o jogador apostasse 100 réis em uma "unidade" e acertasse, rece
beria a quantia apostada multiplicada por oito. Se a aposta fosse em uma "deze
na" multiplicava-se o valor da aposta por 80, e se fosse em "centena", por 800. 
No entanto, quanto maior o prêmio, menor a probabilidade de acerto. 

Explicando o porquê da popularidade do bicho, mesmo existindo a loteria 
federal, temos uma das razões nos preços dos bilhetes da loteria federal. Quando 
estes custavam mil ou dois mil-réis, no bicho podiam-se fazer apostas a partir de 
1/10 desse valor. Outra razão era a possibilidade de o apostador pensar e apostar 
no número que mais lhe agradasse. Este era o "encanto" do jogo. Na loteria fe
deral, o apostador dificilmente encontrava exatamente o número que desejava. 
É claro que ele poderia escolher um número que lhe agradasse mais, ou menos, 
dentre os oferecidos (mas esse dificilmente era o seu número predileto). Nesse as
pecto, no jogo do bicho bastava ao apostador dizer o nome de um animal segun
do sua imaginação, fantasia, preferência ou sonho, que o "bicheiro" (agenciador 
de apostas do jogo do bicho) imediatamente o convertia em um número. Depen
dendo do caso, ele poderia extrapolar combinações mais difíceis. Assim, uma vez 
criado o número que refletia todos os seus palpites, o apostador talvez sonhasse 
antecipadamente que o prêmio já lhe estava prometido. 

Por mais que se diga que o bicho sobrevivia com a polícia lhe fazendo vistas 
grossas, como não era legalizado todas as vezes que se nomeava um novo chefe 
de polícia havia batidas policiais e muitas pessoas eram detidas. Mesmo que as 
apostas fossem praticadas nas casas lotéricas, elas eram feitas a nível pessoal com 
um empregado, e na maioria das vezes era o "agenciador" que saía recebendo 
as apostas nas ruas. Naturalmente, por trás disso havia os banqueiros, que admi
nistravam o jogo e se responsabilizavam pelos prêmios. E os que saíam rece
bendo as apostas encaminhavam-lhes o produto das apostas, ganhando uma co
missão por isso. Eles eram chamados bicheiros, mas como não era um nome mui
to elegante eles se autodenominavam "cambistas". Uns faziam visitas pessoais 
(individuais) e outros recolhiam as apostas em bares e outros lugares públicos. 
Escrevia-se o número solicitado em um pequeno pedaço de papel, que era entre
gue ao apostador mediante o pagamento do dinheiro da aposta. O cambista guar
dava uma cópia. Por volta das 16 horas anunciava-se o número premiado na lote
ria. Esse número ia sendo transmitido a toda a rede de envolvidos. É óbvio que, 
como se tratava de um negócio organizado, o bicheiro logo ficava sabendo quais 
eram os ganhadores. Havia casos em que o pagamento era encaminhado de ime
diato, pois se tratava de uma questão de bom atendimento, mas se a soma fosse 
pequena pagava-se no dia seguinte, quando novas apostas eram recolhidas. Há 
histórias de bicheiros "menores" que atuavam mesmo sem ter um grande ban
queiro que os financiasse e que, quando o prêmio era muito alto e não conseguiam 
pagá-lo, desapareciam. 

De qualquer maneira, como a quantia apostada podia ser pequena, a pessoa 
podia se divertir com uma soma equivalente aos trocados que se davam de mesa
da a uma criança. Jogando todos os dias, assimilava-se rapidamente a relação en
tre os números e os animais. Os que jogavam pela primeira vez ficavam admira
dos com a capacidade dos outros memorizarem tantos números, mas como o que 
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"— Você tem uma péssima intuição, o coelho no Japão é contado assim: 
1-wa (ichi-wa), 2-wa (ni-wa) etc. ('um coelho', 'dois coelhos' etc, sendo wa a uni
dade de contagem utilizada especificamente para as aves, e os coelhos, no caso) 
e, portanto, excluído do grupo dos quadrúpedes. Você deveria ter apostado no 
galo também. 

— Mas você inventou um ótimo argumento! Então, amanhã sim, apostarei 
no coelho." 

Desta forma, os imigrantes japoneses podiam distrair-se consideravelmente. 
Mas se a pessoa se tornava gananciosa e cometia excessos, ficava a zero, financei
ramente, já na metade do mês. Diziam que "o bicho leva ao vício". (Para os ja
poneses, a pronúncia da palavra "vício" é a mesma de "bicho", uma vez que 
não conhecem nem o v, nem o c, que para eles é b e x.) 

Nota: a informação básica foi extraída de Antologia do jogo do bicho, de Renato José Costa Pacheco 
(Org. Simões Ed., São Paulo, 1957). Além disso, ouvi depoimentos de várias pessoas. Há pontos ne
bulosos, mas aqui me limitei a traçar as linhas gerais de um jogo que alegrava o dia-a-dia do imigran
te, deixando a cargo de outros interessados o estudo mais aprofundado do assunto. 
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15 — Cinema 

Não posso deixar de mencionar o cinema como sendo o principal lazer 
popular. Não se sabe exatamente quando ele surgiu na cidade de São Paulo, mas 
supõe-se que tenha sido por volta de 1904. Em 1908, quando os imigrantes japo
neses pisaram pela primeira vez terras brasileiras, a maioria dos lares brasileiros 
ainda utilizava o lampião e o bonde havia começado a funcionar apenas há al
guns anos. Por isso, acredita-se que o cinema também ainda não estivesse tão 
popularizado. 

A primeira apresentação pública mundial do cinema foi no final de 1895, quan
do os irmãos Louis e Auguste Lumière exibiram ao público os seus filmes, roda
dos através de uma câmara cinematográfica (cinematógrafo) inventada por eles, 
no subsolo do "Grand Café de Paris" localizado no boulevard Capucine. Tratava-
se do histórico nascimento do cinema, a arte maior dos tempos modernos.1 E diz-
se que as apresentações em pequenas salas permanentes de projeções iniciaram-se 
por volta de 1900.2 

No Japão, as primeiras exibições públicas das "fotografias animadas" — co
mo chamavam — ocorreram em 1897 em Tóquio e em Osaka, embora evidente
mente a construção de uma sala permanente de exibições ocorreu muitos anos de
pois. O primeiro filme japonês foi rodado em 1910.3 

No Brasil, o Rio de Janeiro foi o pioneiro em exibir filmes importados da 
Europa, por volta de 1903. São Paulo seguiu-o logo após; por isso, supõe-se que 
a primeira exibição tenha ocorrido por volta de 1904. Registrou-se a existência 
de cinemas itinerantes já em 1905, na cidade de Itu.4 Armava-se um toldo qua-
drangular num terreno baldio, estirava-se uma tela de tecido branco, e na sua frente 
dispunham-se assentos que compunham a platéia. O programa constituía-se de 
uma sucessão de cenas de danças, lutas corporais, acrobacias e peças burlescas 
de teatro, filmadas diretamente, em sua real e natural evolução, não passando 
literalmente de "fotografias animadas". Mesmo assim, a platéia surpreendida di
zia: "Só não falam, mas são figuras que pulam e saltam como se estivessem vi
vas!" Também nessa época, na cidade de São Paulo, parece ter existido um local 
onde se apresentavam "filmes" semelhantes aos de Itu, mas não foi possível loca
lizar um registro que confirmasse essa suposição. E por volta de 1904 ou 1905 
já estariam sendo exibidos em locais fixos. Segundo a biografia de Serrador, pre
sidente da empresa distribuidora de filmes, a primeira exibição foi realizada no 
antigo Teatro SanfAnna, e diz-se que logo depois foi inaugurado o Cine Bijou. 
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Essas salas de exibição permanente eram, no entanto, raríssimas. Nessa épo
ca havia teatros e era lá que se realizavam exibições toda vez que um novo filme 
era importado; ainda não havia necessidade de se criarem salas exclusivamente 
voltadas para a exibição de filmes. Naqueles tempos, 1908, espetáculos como a 
opereta ainda eram os mais populares, e por esta razão os filmes não eram exibi
dos diariamente. 

Por isso, estabelecimentos como o Cine Teatro São Paulo (localizado na pra
ça Almeida Júnior, antigo largo São Paulo, e demolido no final de 1968), de cuja 
construção teriam participado carpinteiros e pedreiros japoneses, foram se trans
formando em algo semelhante a salas de exibições num processo que levou mais 
de dez anos. Eram perfeitos teatros em sua arquitetura e por vários anos exibiram-se 
filmes e encenaram-se peças teatrais, simultânea ou separadamente. 

Creio que o cinema passou a ser a principal atividade de lazer da população 
a partir da primeira guerra mundial. Isso porque, com a guerra, o centro mundial 
do cinema estava em vias de transferir-se da Europa para os Estados Unidos. 

Se, mesmo após 1918, as salas de exibições continuavam a ser chamadas de 
"teatro", é porque eram os antigos teatros que se transformavam em salas de pro
jeções cinematográficas. Creio que os estabelecimentos que surgiram desde o iní
cio com a denominação de "cine" foram, por exemplo, o cine Congresso (cons
truído, possivelmente no local da antiga "Garage Congresso", na Praça João Men
des) e o cine Rosário, na rua São Bento, construído ao lado do Edifício Martinel-
li. A data é imprecisa, mas supõe-se que tenha sido anterior à revolução de 30. 
Quando se concluiu a construção do cine Congresso, os lugares do tipo "cadei
ra", que até então custavam de mil a mil e quinhentos réis, passaram a dois mil, 
e no Rosário custavam cinco mil-réis. O número de assentos era de aproximada
mente quinhentos e os preços dos ingressos eram únicos. 

Para os imigrantes japoneses que saíam, a passeio, da região da rua Conde 
de Sarzedas, o mais conveniente era ir ao Pathé Palácio, localizado atrás da As
sembléia Legislativa, na rua Rodrigo Silva, e ao Teatro São Paulo, citado 
anteriormente. 

Nessa época a construção dos cinemas era idêntica a de um teatro e, por isso, 
a disposição dos assentos obedecia a essa mesma configuração. As cadeiras (ou 
platéia) na parte mais baixa, e ao redor destas, em dois patamares, os camarotes, 
que eram ocupados pelas famílias. E ainda, na parte superior, a geral ou galeria 
(que os japoneses em geral chamavam de terceiro andar) que eram os lugares mais 
populares. Com os seus assentos em níveis acompanhando os degraus, tinha tam
bém a denominação vulgar de "galinheiro", fazendo trocadilho com a palavra 
galeria. O Pathé Palácio e o Teatro São Paulo tinham estruturas internas idênticas. 

Era uma época em que até mesmo carpinteiros e pedreiros, no trajeto para 
seu trabalho diário, carregando sua caixa de ferramentas nos ombros, vestiam pa
letós e usavam gravatas, como se fossem verdadeiros cavalheiros. Por isso, na pla
téia, no andar mais baixo e nos camarotes reservados (geralmente de quatro luga
res) não se podia entrar sem gravata. Somente na geral não se fazia nenhuma ob
jeção quanto ao traje. Se a platéia custava mil-réis, a galeria custava trezentos. 
A galeria geralmente possuía uma entrada à parte, num lugar longe das vistas 
das damas e dos cavalheiros. Podia-se comprar amendoins na rua e entrar 
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com os bolsos cheios deles. Dentro da sala também era possível comprar balas 
e bombons de vendedores mirins. 

A galeria do terceiro andar ficava repleta de trabalhadores braçais e balco
nistas de lojas populares. Na época a categoria dos estudantes não era muito nu
merosa. Com quinhentos réis, podia-se passar uma noite até bastante divertida, 
assistindo a um filme e mordiscando amendoins. 

Por volta da primeira guerra mundial, os westerns norte-americanos tornam-
se populares. E o público deliciava-se com os seriados exibidos semanalmente. 
Quando se chegava ao clímax, o público do terceiro andar batia no chão com os 
pés e assoviava, todos ao mesmo tempo, demonstrando tal entusiasmo que o tea
tro parecia tremer. Não havia gêneros eróticos como nos dias de hoje e as fitas 
eram todas de cowboys com revólveres na cintura, não diferindo muito, nesse as
pecto, dos hábitos do interior do Brasil. Mesmo não conseguindo ler os letreiros, 
os filmes de ação com os inconfundíveis "mocinho" e "bandido" eram compreen
síveis até mesmo para o mais recente imigrante japonês. Naturalmente, a tela era 
pequena, o filme mudo e em preto e branco, acompanhado por um conjunto mu
sical. O conjunto se instalava no poço do palco e antes de se iniciar a projeção 
executava um número musical. O pano de boca (cortina), repleto de dezenas de 
caracteres impressos em vermelho, azul e preto dos anúncios, era rapidamente re
colhido, enrolado para cima. E nesse momento girava na tela um globo terrestre 
e projetava-se o nome "Universal". Dos lugares mais populares do terceiro andar 
levantava-se uma salva de palmas. O filme começava com uma explicação inicial 
através do letreiro. 

Filmes da Fox, Paramount e Universal eram exibidos intensamente. Os no
mes de Tom Mix e William S. Hart passam a ser conhecidos também pelo público 
infantil. Outros ainda: Charles Chaplin (Carlitos), Mary Pickford, Douglas Fair-
banks e "Sessue Ayakava" (nome pronunciado de forma aproximada pelo qual 
ficou conhecido no Brasil Seshu Hayakawa, ator japonês radicado nos Estados 
Unidos). Como em São Paulo havia um grande número de italianos, os filmes 
italianos também tinham sido introduzidos, naturalmente. 

A título de informação vamos citar cinemas e outros estabelecimentos de di
versões existentes em São Paulo em 1932, segundo o Brasil Nenkan (Anuário 
Brasileiro): 

Teatros 7 
Cinemas (salas de projeções) 50 
Casas de espetáculos variados 11 
Cabarés (teatros de variedades) 7 
Bar-cinema 1 
Outros 1 
Total 77 

Quanto ao cinema nacional, ele ainda não havia superado um estágio rudi
mentar, estando os filmes norte-americanos em primeiro lugar, seguidos dos ale
mães, franceses, ingleses e italianos, nesta ordem. Entre os filmes norte-americanos, 
o primeiro lugar era ocupado pelos da Paramount, e em seguida (em ordem 
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decrescente) vinham a Metro Goldwin Mayer, Fox, United Artists, First National 
e Universal, mas as diferenças eram mínimas. 

Os filmes japoneses são exibidos pela primeira vez em 1929, numa sessão de 
cinema itinerante, com a fundação da Companhia Nipo-Brasileira de Cinema, na 
cidade de Bauru. Os cinemas ambulantes desempenharam uma importante fun
ção de entretenimento dos japoneses que moravam no interior e de amenizar a 
dureza da sua vida. Posteriormente, essa mesma Companhia transfere sua sede 
para São Paulo, paralelamente ao aumento do número daqueles que promovem 
o cinema ambulante. Quanto as exibições do cinema itinerante nos núcleos de co
lonização, deixarei para descrevê-las no capítulo sobre a vida dos colonos nesses 
núcleos. 
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16 — Frontão 

Temos ainda o frontão, uma interessante modalidade desportiva, objeto de 
apostas, comparável às atuais corridas de cavalos. No dicionário português-japonês 
o termo aparece como sendo o local de jogo de pelota, mas não há nenhuma ex
plicação mais detalhada. Trata-se de um jogo de origem espanhola muito difun
dido na Europa latina, na América Central, na América do Sul, nas Filipinas, 
e no continente asiático, na China (principalmente em Xangai). Diz-se que numa 
certa época esse jogo deveria ter sido introduzido também no Japão, mas não se 
sabe por que isso não ocorreu. 

Frontão é o adorno da parte superior de portas e janelas mas aqui tem o sig
nificado de parede. Contra esta parede arremessava-se uma bola semelhante à de 
tênis, denominada pelota, com um cesto — chamado pala — que tem o formato 
de uma unha alongada (desempenhando a função de uma raquete), no qual se 
introduz a mão do jogador. Este jogo era, por assim dizer, uma espécie de tênis 
que se jogava contra a parede. 

O tamanho da pelota era quase o de uma bola de tênis (com o diâmetro de 
aproximadamente 7 cm), mas para o público parecia ter somente o tamanho de 
uma bola de golfe. O núcleo de borracha natural era envolto numa lã fina e ainda 
forrada com pele de ovelha. Seu peso era de 130 gramas. Como o ressalto da bola 
era violento, dizia-se que quando a bola arremessada voltava ao jogador tinha-se 
a sensação de que ela estaria pesando em torno de 5 kg. 

O cesto, ou pala, com o qual se recebia a bola tinha a armação feita de casta
nheiro da Espanha e atado com sarmentos resistentes. E a parte em que se intro
duzia a mão era feita de peles de animais. O comprimento era de 75 cm. Recebia-
se a bola com esse cesto comprido e estreito e, em seguida, como se se estivesse 
manejando um contrapeso, impelia-se rapidamente a bola, da extremidade do cesto 
em direção à parede, exigindo-se, portanto, movimentos bruscos. Os jogadores 
deviam ser ágeis e ter uma boa visão. 

A quadra onde se praticava a pelota era variável quanto à dimensão, mas 
o Frontão da Boa Vista, na ladeira Porto Geral, tinha 54 m de comprimento por 
11 m de largura, com paredes nas partes anterior e posterior. O público assistia 
ao jogo na tribuna, através de uma rede de arame, aplaudindo e assoviando rui
dosamente. O jogo, quando individual (do tipo um contra o outro), era chamado 
"simples" e quando em dupla, com uma defesa na dianteira, era denominado "par
tido". Em primeiro lugar dividiam-se os jogadores em sacadores e defensores. 
Quem sacava, arremessava a bola da retaguarda para a parede dianteira, mas se 
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a bola acertada nesta parede não retornasse na área delimitada, perdia-se um ponto. 
Se a bola arremessada voltasse, o defensor deveria rebatê-la. Não havia nenhum 
problema se a recepção e o rebate se dessem no ar antes que a bola tocasse no 
chão, mas não era permitido que ela desse dois toques no chão. Se a bola retor
nasse à parte traseira com um ressalto, apanhava-se imediatamente a bola, 
devolvendo-a para a frente. A parte em que o jogador mais se empenhava era a 
de lançar uma bola de difícil recepção, e neste aspecto se assemelha ao tênis. 

Havia três árbitros, nas partes anterior, posterior e central, sendo que o do 
meio cumpria a função de árbitro principal. A arbitragem era bastante rigorosa-
e caso se constatasse uma irregularidade os jogadores sofriam uma suspensão de 
três a quatro dias. Por isso, dizia-se que não havia trapaça por parte dos jogadores:. 

Quanto aos apostadores, em primeiro lugar pagava-se a entrada, que variava 
de época para época, mas que geralmente custava de mil a dois mil-réis. No inte
rior do frontão compravam-se os bilhetes de apostas, que mudavam de uma dis
puta para outra. Se o montante do prêmio da rodada seguinte fosse elevado, os 
preços também eram aumentados e o público comprava os bilhetes em grandes 
quantidades. Faziam-se apostas num indivíduo ou num partido, mas os prêmios 
referentes aos partidos eram maiores. Às vezes era possível apostar algumas deze
nas de contos e, como nas corridas de cavalos, se a equipe na qual se apostava 
era derrotada, perdia-se tudo. 

Havia uma hierarquia entre os jogadores, que eram divididos em primeira, 
segunda e terceira categorias. Aqueles de categoria inferior podiam ascender na 
escala se ganhassem de um adversário de categoria superior. Ascendendo nessa 
escala, o salário também aumentava, e por isso os jogadores desafiavam dèsespe-
radamente aqueles de categoria mais elevada. E então surgiam embates cujos re
sultados eram imprevisíveis. 

Estes dados são bem posteriores, mas aproximadamente em 1921 o salário 
da terceira categoria era de novecentos mil-réis, o da segunda era de um conto 
e quinhentos e o da primeira categoria, dois contos. Mais tarde (por volta de 1930) 
o da primeira categoria passou a três contos e oitocentos, ou mais, chegando a 
atingir quatro contos, o que, para a época, dizia-se ser digno de um ministro. 

Vamos falar um pouco do Frontão Boa Vista. Nessa época (decáda de 1920) 
havia frontões por toda parte na cidade de São Paulo, mas para os japoneses o 
mais familiar era o Boa Vista. Diz-se que todos os anos havia animadas disputas 
entre as equipes de São Paulo e do Rio, mas com a proibição estrita dos jogos 
que envolviam apostas, os frontões entraram em decadência. Diz-se que o que 
restou no pós-guerra não passava de um show. 

Conta-se que no Boa Vista havia quase quarenta jogadores, mas os da pri
meira classe giravam sempre em torno de dez pessoas. 

Assim como os entusiastas das corridas de cavalos têm seus animais favori
tos, no frontão também havia preferências. Ao mesmo tempo que as pessoas fica
vam admiradas com o brilho do jogo, divertiam-se com as apostas e conseqüente
mente passavam a freqüentá-lo assiduamente. Numa época em que nem as corri
das de cavalos nem o futebol eram tão populares como nos dias de hoje, o fron
tão era quase a única alternativa que possibilitava diversão e emoção combina
das. Não se pode dizer que a maioria do imigrantes o freqüentava, mas houve 
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casos de pessoas bastante aficcionadas. O frontão não era um ambiente que mu
lheres e crianças pudessem freqüentar e, por isso, não era necessariamente tão po
pular, mas pode-se dizer que nas histórias contadas pelos imigrantes desse perío
do inicial o frontão aparece inevitavelmente. Eu apenas assisti a uma ou duas par
tidas rapidamente, e como não me recordava muito bem desses jogos fui visitar 
o sr. Antônio Bilbao, um jogador de primeira classe dos velhos tempos, para ou
vir histórias do frontão. Talvez haja equívocos nos aspectos mais minuciosos do 
jogo, mas acredito ter conseguido transmitir uma visão geral do mesmo. 
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17 — Lazer 

Costumava-se dizer que nos núcleos de colonização não havia nem locais nem 
meios de diversões, que não havia lazer. Acho que, aqui, poderia substituir a ex
pressão "núcleo de colonização" por "sociedade formada pelos imigrantes": o 
sentido seria o mesmo. Em outras palavras, quero dizer que mesmo nas áreas ur
banas quase não havia lazer para os imigrantes. 

Para os brasileiros a vida urbana oferecia oportunidades satisfatórias de di
versão. Além das relações sociais familiares, havia os clubes e as festas, tanto po
pulares como as de caráter particular, que possibilitavam os prazeres da socialili-
zação. Eles poderiam satisfazer suas necessidades culturais e artísticas assistindo 
ao teatro, tocando ou ouvindo música. Porém, aqueles de idioma, estilo de vida 
e hobbies alienígenas não sabiam, de uma hora para outra, como divertir-se num 
país onde as raízes culturais eram por demais diferentes. Assim, os imigrantes que 
se viram solitários numa cidade grande só poderiam distrair-se bebendo ou jogan
do. No Brasil, a pinga deixava as pessoas de "pileque" rapidinho. Além disso, 
havia o jogo do bicho, que poderia ser praticado a longo prazo e era praticamente 
inofensivo. 

Mas, para a maioria dos rapazes solteiros era quase impossível o relaciona
mento com o sexo oposto, o que influía diretamente no seu estado de espírito. 
Às vezes, o ascetismo imposto pelas condições em que se encontravam levava es
ses rapazes à depressão e à melancolia (aliás, esse fenômeno, embora variando 
em grau, passa a ser uma constante na sociedade dos imigrantes). Para escapar 
do sofrimento interno havia muitos rapazes que se perdiam no jogo do bicho, que 
os levava à miséria. Talvez se possa dizer que era, de certo modo, a tragédia da 
sociedade dos imigrantes. 

As moças solteiras eram escassas. Para aqueles de idioma e hábitos diferen
tes, as mulheres latinas formosas e bem esculpidas eram como se fossem flores 
no alto de um penhasco, impossíveis de serem alcançadas. Quanto mais forte o 
apelo sensual, mais forte a frustação e, conseqüentemente, o conflito interno, pois 
não havia esperanças de concretizar um caminho que os levasse ao namoro, ao 
amor ou ao casamento, nem sequer no plano das idéias. 

Na época em que, depois de trabalhar arduamente nas fazendas de café, fi
nalmente se tornavam independentes, a surpresa dos imigrantes solteiros era a mes
ma dos da região urbana, quanto à falta de moças para se casarem. Na cidade, 
quando ouviam dizer que em tal família havia uma moça, os rapazes solteiros ar
ranjavam algum jeito de se aproximar dessa casa. Ouvi histórias que diziam que 
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um grupo de jovens rapazes dirigiu-se à casa de uma família onde havia uma mo
ça, com o pretexto de ajudar o pai a enrolar fumo. Era o que acontecia também 
nos núcleos de colonização, no interior: havia moços que todos os domingos iam 
às casas das moças para cortar lenha ou apanhar água no poço. 

Os imigrantes do período inicial, que vieram para o Brasil com o intuito de 
retornar o mais cedo possível à terra natal, assim que conseguissem fazer fortuna, 
às vezes constituíam família só por formalidade (para estarem de acordo com os 
trâmites legais que facilitavam a emigração), centrada na figura masculina, cuja 
força de trabalho se fazia imprescindível. Não se cogitava de trazer moças soltei
ras, com as quais, — do ponto de vista de mão-de-obra, — não se podia contar 
a longo prazo. O que evidencia essa tendência é a proporção de homens em rela
ção às mulheres na primeira leva da emigração, tendência que continuou durante 
muito tempo, embora variasse o grau de sua ocorrência, até que a subvenção das 
passagens dos emigrantes passou a ser integral. Às vezes, acontecia de aqueles mo
ços — que tinham se tornado membros de famílias constituídas artificialmente 
e vindo para o Brasil com o fim exclusivo de ganhar dinheiro — perceberam que 
não havia muito futuro em continuar trabalhando junto às suas "famílias" e se 
tornar independentes. No entanto, como a agricultura solitária era impraticável 
iam algumas vezes à cidade para pensar em algum bom meio de vida, o que natu
ralmente não conseguiam por não falar o português e nada entender da situação 
brasileira. Tudo isso — falta de perspectiva e objetivos definidos da vida — ainda 
mais o impelia a procurar consolo nas relações com o sexo oposto. 

Porém, parece que nem a "zona" de prostituição puderam proporcionar de 
uma forma plena o tão almejado consolo aos imigrantes. Na concepção japone
sa, o lugar de "comprar" mulheres era também o lugar para se divertirem e para 
lazer. Não se pode afirmar que os chamados "bairros" ou as "zonas" não fos
sem um lugar de lazer. Mas, para os imigrantes não passavam de um lugar onde 
explicitamente se compravam mulheres, não havendo a possibilidade de ali se ob
ter algum tipo de consolo espiritual. É por isso que na sociedade dos imigrantes 
foram criados outros lugares para lazer, como "casas de drinks" ou o rizôriya, 
restaurantes com garçonetes solícitas que entendiam o modo de pensar e sentir 
dos japoneses, onde passam a amenizar a saudade da terra natal. Porém, isto não 
ocorreu enquanto os japoneses constituíam apenas a categoria dos copeiros e car
pinteiros da cidade de São Paulo, mas quando os agricultores do interior que ha
viam saído das fazendas de café passaram a trabalhar independentemente. É nes
te momento que o comércio voltado para os imigrantes começou a prosperar, com 
a vinda dos novos-ricos do interior que vinham divertir-se em São Paulo. 

Então, como era o lugar onde os imigrantes — estrangeiros na verdade — 
compravam mulheres para solucionar o apetite sexual que não podia ser saciado 
de outro modo? 

Se considerarmos a rua Conde de Sarzedas o centro da área de concentração 
dos japoneses, a "zona" mais próxima era a da região da igreja (atual catedral), 
no largo da Sé. Na época em que os imigrantes japoneses chegaram, parece que 
ela se estendia pelas ruas Onze de Agosto, Livre (atual rua Álvares Machado) e 
Quintino Bocaiúva, cercando a igreja pelos três lados. A "zona" da rua Senador 
Feijó chegou a existir até a década de 20 e a da rua Livre, até a década de 30. 
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Os japoneses, no entanto, pareciam preferir — já naquela época — as áreas con
sideravelmente mais nobres, como as existentes nas ruas Timbiras e Ipiranga. 

"Vamos dar uma volta?" — era a senha entre os rapazes, quando se queria 
convidar os amigos para "passear" nas zonas. Porém, como consta na página 
210 de Os rastros dos colonizadores, eram programas na verdade tristes, no senti
do de saírem à procura de lazer onde ele não existia. Pelo menos obtinham um 
mínimo de consolo "ao vagarem sem sentido pelas ruas, que mais pareciam um 
sonho, enfeitadas pelas cores do arco-íris-vermelho, cor-de-rosa, amarelo, viole
ta, azul, verde — que escapavam das portas para as ruas (na época, era permitido 
acender abajures forrados com papéis de cores que caracterizavam as zonas de 
prostituição)."1 

Os prostíbulos tinham uma veneziana especial na janela que dava para a rua, 
por onde se podia entrever as mulheres da cintura para cima. Era dali que escapa
vam as luzes vermelhas e azuis, iluminando as ruas levemente. Lá dentro ficavam 
verdadeiras amostras de mulherio: magras e ossudas, gordas como um pneu, loi
ras e morenas. "Ali se podia ouvir palavras obscenas de apelo aos clientes em to
das as línguas do mundo. Vozes agudas e graves chamavam: "Japonês!", "Japa-
nese!", "Japonês!" ou, então, "Japão!", entre risos provocantes e insinuantes, 
entre caçoadas e xingamentos."2 Extremamente profissionais, elas rapidamente 
aprendiam algumas palavras em japonês, que mais convinham ao seu ofício, se 
tivessem se relacionado com japoneses, uma vez que fosse. Chamavam: "Vem 
cá, vem cá japonês", e a partir de então passavam a usar o japonês. As palavras 
que saíam de seus lábios tintos de um vermelho forte atingiam os japoneses — 
pequenos — com uma força e volume impressionantes. 

O ar poluído do odor do pó-de-arroz e do perfume barato "ora lhes parecia 
estranhamente atraente", "ora repugnante, a ponto de causar náuseas". 

Quando saíam em grupos de duas ou três pessoas e passavam a responder 
naturalmente aos apelos das mulheres até podiam estar se divertindo. Mas para 
os jovens da época, em cujas vidas a pinga e a feijoada não ocupavam um lugar 
de destaque, estas casas eram o lugar de onde tinham de sair correndo após fazer 
o que lá tinham ido fazer. 
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Notas 

CAPÍTULO 11 

1. Em Rokujûkyûnen mae no kaiko (Recordações de 69 anos atrás), no sexto artigo da série publica
do na página 5 do Diário Nippak, de 23/6/1967, o seu autor, Nanju (Teijiro) Suzuki, afirma que 
0 escritório da companhia de imigração ficava na rua Carlos Gomes, e não na Rodrigo Silva. Es
tas, na verdade, são uma mesma rua, hoje denominada praça Carlos Gomes. 

2. Ver Brasil Nippon imim no kusawake (Os pioneiros da imigração japonesa no Brasil) e Umoreyu-
ku takujin no sokuseki (Os rastros dos colonizadores). 

3. Conforme lista de emigrantes do navio Kasato-Maru. 
4. Brasil o tchokushi shite (Encarando o Brasil), de Yonosuke Yamada, p. 352. 
5. Atual Itapeva, localizada a 299 km de São Paulo, na linha Sorocabana. 
6. Shuhei Uetsuka, p. 199. 
7. Consta que foi o secretário da Hospedaria, Teijiro Suzuki, quem mais trabalhou ativamente para 

a colocação dos emigrantes. Recordações de 69 anos atrás, de Nanju Suzuki (Diário Nippak, 
27/6/1967). 

8. Vivo ainda hoje [1968], com 87 anos de idade. 
9. Os japoneses do Brasil chamam a língua portuguesa de língua brasileira, por achá-lo mais familiar. 

10. Havia um sobrado que, na época, chegou a ser célebre porque o seu aluguel era de 13 mil-réis. 
11. Como na época não havia farelo de arroz para preparar o picles à japonesa, por muito tempo 

utilizou-se o fubá como substituto. 
12. Em Colônia, nº 44, p. 4, boletim da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa de São Paulo. 

CAPÍTULO 12 

1. A população em 1907 era de 286.000 habitantes. 
2. A população em 1890 era de 69.934, e, em 1900, de 239.820 habitantes. Isto, em termos de percen-

tagem relativa à população do estado, representava um salto de 5% para 10%. Conf. Luís Ama
ral, Aspecto fundamental da vida rural brasileira (1936), p. 127, São Paulo. 

3. Após a abolição da escravatura, em 1888, até o ano de 1895 entraram no estado de São Paulo 
cerca de 612.000 imigrantes italianos. (Jorge Mello, A terra do café, (1919), pg. 206), São Paulo. 

4. Brazilian Traction, Light & Power Co., Ltd., com sede em Toronto, Canadá. 
5. Iniciado em 1908 e inaugurado em 1911. 
6. Esta linha também foi extinta em 1968. 
7. Azevedo Marques, Apontamentos geográficos, biográficos, estatísticos e noticiosos da Província 

de São Paulo, Tomo I, p. 241, e Tomo II, p. 7. Afonso de E. Taunay, Velho São Paulo. Vol. 
1 (São Paulo, Melhoramentos, 1954), p. 345. 

8. Com relação à instalação do consulado geral do Japão em São Paulo, baseei quase tudo no que 
me contou Takeo Goto. 

CAPÍTULO 13 

1. A couve se assemelha ao repolho, mas ao invés de tomar forma arredondada permanece em fo
lhas. Os brasileiros a comem picada na sopa ou refogada no azeite. Faz parte da culinária brasilei
ra há muito tempo, juntamente com a salsa e a cebolinha. 
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2. O Correio Paulistano, apesar de não mais existir, na época era um importante jornal do Partido 
Republicano. Foi fundado em 1851. 

3. O Estado de S. Paulo, um dos jornais de maior prestígio do país, fundado em 1875. 
4. Diário Popular, fundado em 1881, tradicional jornal paulistano em circulação até hoje. 
5. Bukkosenkusharetsuden (Biografias póstumas dos pioneiros), p. 52. 

CAPÍTULO 15 

1. De acordo com Seikai eiga-shi (A história mundial do cinema), de Akira Iwasaki, p. 33. 
2. Idem, p. 29. 
3. De acordo com Meiji kyuju kyunen (Ano 99 da Era Meiji), editado por Junro Aoyagui. 
4. A cidade de Itu, vol. 3 (Ver bibliografia). Itu foi a cidade em que entraram os primeiros imigran

tes, em 1908. 

CAPÍTULO 17 

1. Umoreyuku takujin no sokuseki (Os rastros dos colonizadores), página 210. 
2. Idem, ibidem. 
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Parte III 

A evolução 
para a pequena agricultura 

independente 



18 — Aparecimento de pequenas fazendas 
independentes e de modernos sítios 

O Brasil se tornou uma República Federativa em 1889, um ano após a aboli
ção da escravatura. Foram os proprietários das fazendas de café que apoiaram 
esta forma de governo e lhe serviram de suporte econômico e político. Entretan
to, o sistema de administração das fazendas ainda era bastante feudal e desprovi
do de planejamento. 

Desde a época da escravatura, plantava-se nas fazendas do estado de São Paulo 
única e exclusivamente o café; para consumo próprio plantava-se milho, feijão, 
abóbora e mandioca. De forma que, excetuando-se casos particulares de grandes 
proprietários de fazendas, a agricultura era praticamente de subsistência. Toda
via, a partir do momento em que o trabalhador braçal passou de escravo a assala
riado a fazenda se transformou com o aparecimento de novos produtos, que pas
saram a ser tidos como de primeira necessidade, considerados até então desneces
sários. E o fazendeiro se viu continuamente pressionado pela necessidade de 
dinheiro. 

Essa tendência já era observada desde 1894, e após a superprodução do café 
em 1906-1907, as grandes fazendas monocultoras de café foram fortemente aba
ladas pela grande crise econômica. O colono assalariado foi introduzido em fa
zendas estruturadas para a época da mão-de-obra escrava, mas o resultado foi 
a dificuldade de pagar até mesmo seu salário. E a situação do colono nas fazen
das de café era muito desanimadora, a ponto de a imigração italiana, que chegara 
a cerca de 600.000 entre 1888 e 1895, ser totalmente proibida em 1902, por ordem 
do governo italiano. 

Nessa época difícil para os proprietários de fazendas, as antigas áreas cafeei-
ras, com produção em baixa devido ao desgaste do solo, foram liqüidadas e trans
formadas em dinheiro vivo, e um dos fenômenos que então surgiu foi o loteamen-
to de terras. Os compradores, em sua grande maioria, eram imigrantes. Logo no 
início houve o loteamento em regiões de antigos cafezais, às margens do rio Pa
raíba. Nessa época havia muitos imigrantes que desistiam da agricultura e passa
vam a ser pequenos comerciantes ou assalariados nas cidades. Houve até casos 
de fazendeiros que, com a crise dos cafezais, passaram para a área da indústria, 
pois com a abolição da escravatura e a adoção do sistema de salário ocorrera um 
crescimento no mercado de consumo. O desenvolvimento do comércio e da in
dústria no atual bairro do Brás, na cidade de São Paulo, teve ampla participação 
de imigrantes italianos que nessa época deixaram o campo. 
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Desta forma, o aumento da população urbana fez crescer o mercado de con
sumo, surgindo imigrantes que preferiam uma pequena fazenda onde, além do 
café, se plantasse algum produto para consumo próprio. Seu interesse era tornar-
se produtor, sem precisar depender de salário. 

Esta situação fez com que pequenas áreas de terras que durante o auge das 
grandes fazendas sequer mereciam atenção, passassem a ser vendidas a preço exor
bitante. Assim, a terra se tornou um novo produto comerciável e muitas glebas 
novas começaram a ser vendidas. 

A falta de capital e de mão-de-obra fez com que os donos de grandes pro
priedades passassem a empregar novos métodos para cuidar dos cafezais, como, 
por exemplo, o contrato por empreitada de 4, 5 ou até 6 anos, oferecendo garan
tia de compra de alimentos por um ano. Surgiu então o comerciante, que se en
carregava de distribuir esses alimentos. Posteriormente, os sírios, denominados 
"turcos", se tornaram comerciantes importantes e logo passaram a ser uma força 
propagadora do desenvolvimento de núcleos urbanos à medida que transaciona
vam com pequenos fazendeiros. 

Estes comerciantes que vendiam fiado víveres a trabalhadores que trabalha
vam por empreitada, até a primeira colheita, tinham como fiadores os proprietá
rios das terras. Em suma, o pagamento dependia da colheita: se por acaso não 
houvesse colheita, os proprietários das terras é que saldavam a dívida. Após qua
tro, cinco ou até seis anos a produção de cada pé de café tinha o seu preço estipu
lado e era vendida a baixo custo ao fazendeiro, levando-se em conta o "aluguel" 
do terreno. O trabalhador empreiteiro guardava esse dinheiro para uma futura 
compra de terras. Esse método era altamente gratificante para o imigrante que 
não possuía capital. 

Por outro lado, a venda de pequenas áreas proporcionava ao proprietário 
de terras dinheiro vivo que poderia ser investido no plantio de mais cafeeiros, que 
eram cuidados por empreitada. Com a compra e venda de imóveis, aumentou vi
sivelmente o número de sitiantes. E o resultado foi o desenvolvimento de centros 
urbanos no interior que, por sua vez, propiciavam ainda mais o aumento do nú
mero de sitiantes. 

A existência de sitiantes no Brasil não era, em absoluto, novidade. Mas não 
deixava de ser um fenômeno novo, após a abolição da escravatura, o fato de o 
trabalho independente em sítios tornar-se uma tendência geral nas regiões agríco
las, causando o aparecimento de uma classe média rural, até então bastante 
inexpressiva. 

Na época das grandes emigrações (segunda metade do século XVIII) os emi
grantes dos Açores, pertencentes a Portugal, vieram para o Brasil com viagem 
paga pelo governo e tornaram-se sitiantes depois de receber terras e sementes. Co
mo esses imigrantes eram em sua grande maioria pequenos produtores nas ilhas 
dos Açores, eles pertenciam à classe social humilde e não possuíam capital para 
começar uma atividade independente e tampouco tinham direito a sesmarias por 
parte do governo das ilhas dos Açores. E, mesmo vindo para o Brasil, esses agri
cultores humildes eram chamados de plebe rural, em oposição à nobreza rural cons
tituída pelos proprietários beneficiados pela concessão de sesmarias. 
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Entretanto, os chamados plebeus rurais que se instalaram no Brasil, ou se 
tornaram grandes proprietários de terras, graças às condições favoráveis da épo
ca, ou continuaram sendo pobres agricultores que plantavam apenas para o pró
prio consumo. Nessa época a mão-de-obra escrava era largamente utilizada, as 
cidades não se desenvolviam e nem havia um mercado de consumo, de modo que, 
além dos produtos para exportação, não havia nenhuma plantação que propor
cionasse lucro (na época, o açúcar, um dos produtos para exportação, era domi
nado exclusivamente pelos grandes capitalistas). Como conseqüência, ocorreu a 
miscigenação dos descendentes desses agricultores pobres com índios e negros, sur
gindo então o caboclo. 

Havia ainda o agregado, que era o trabalhador branco nas grandes fazendas. 
Não era escravo e se dedicava a pequenas plantações. Alguns deles conseguiam 
comprar terras e se tornavam independentes, mas os pequenos agricultores que 
não possuíam engenho vendiam a sua produção agrícola ao proprietário das ter
ras e não tinham condições de libertar-se dessa dependência. Havia também os 
imigrantes de outros países, que a partir do início do século XIX foram admitidos 
em pequenas fazendas, denominadas "núcleos coloniais", trabalhando como agri
cultores independentes, sem vínculos empregatícios, seguindo uma política gover
namental. Nessa época, contudo, ainda não chegara a prosperidade para os pe
quenos agricultores: tanto os imigrantes açorianos como os agregados ou aqueles 
dos núcleos de colonização implantados pelo governo viviam e trabalhavam nu
ma estrutura agrícola dos tempos da escravidão. Inexistia, então, o dinamismo 
necessário para o fortalecimento de suas bases sociais. 

Por outro lado, os chamados sitiantes do século XX eram pessoas que culti
vavam livremente suas próprias terras. Era o resultado claro de uma época sacri-

Vista do sítio de Ayao Kugimiya, na linha Noroeste (1926). 
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ficada das fazendas de café, cujo epicentro foi, sem dúvida, o imigrante ávido 
de independência. É o proprietário que produz o que consome e ainda se dedica 
à agricultura visando lucro. Dentre esses pequenos agricultores, alguns fracassa
ram por não conseguir administrar uma agricultura adaptada à nova realidade 
capitalista. Mas, pode-se afirmar que foram nitidamente abertos novos caminhos 
para o trabalhador rural, em oposição ao proprietário de grandes terras de mono
cultura, de estilo feudal. 

O trabalho na fazenda pressupunha a dedicação de toda uma família, e o 
sistema de salário não lhe oferecia nenhuma perspectiva de lucro caso não fosse 
sustentada por uma atividade paralela. Em meio a esta situação, adveio uma no
va época em que o colono já podia dirigir uma fazenda independente, com os pró
prios braços. O trabalho sendo de responsabilidade própria, novas idéias iam sur
gindo, aumentando as oportunidades de enriquecimento rápido. "Trabalho inde
pendente em terreno próprio" — esse era o sonho que o trabalhador rural concre
tizou nessa época de grandes fazendas. 

O trampolim para passar de colono a sitiante era um método prático: o do 
trabalho por empreitada. O método visava a formação de cafezais sem o investi
mento de dinheiro vivo por parte do proprietário de terras. E um crescente núme
ro de colonos se apoiou nesse sistema para chegar à condição de sitiante. 

Como nessa época, dedicada inteiramente à monocultura do café, importava-se 
arroz, surgiram alguns proprietários que assinavam contratos a meias com imi
grantes japoneses. Isto porque para o plantio do arroz havia a possibilidade de 
serem aproveitadas as baixadas inadequadas à cultura do café. Havia, ainda, ca
sos em que se arrendavam ao imigrante baixadas não utilizadas nem para o café 
nem para pastagens. 

Desta forma, o sistema a meias ou o de arrendamento servia também como 
um mecanisno para o colono poder chegar a ser sitiante. Naturalmente, aqueles 
que acreditavam que a produção do arroz era o caminho mais próximo para fazer 
fortuna estabilizaram-se nesta área, enquanto outros passaram a arrendar gran
des glebas, adquirindo e introduzindo a utilização de maquinaria. O sistema de 
empreitada, ou de arrendamento, chegou a ser denominado de agricultura semi-
independente, antes de passar a ser considerado independente. O sonho da gran
de maioria dos imigrantes trabalhadores era cultivar sua própria terra. 
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19 — Ser sitiante, o sonho de todos 

Por que os japoneses que vieram para o Brasil, na forma de imigrantes con
tratados pelas fazendas de café, com o objetivo de rápido enriquecimento, em sua 
maioria mudavam seu ponto de vista tornando-se arrendatários, meeiros, ou em
preiteiros ou, ainda, comprando terras diretamente das fazendas de café, tomando-
se sitiantes e, em breve, passando a constituir os ditos núcleos de colonização ou 
agregados? O que os levou a esta atitude, como se todos tivessem feito um acordo? 

Aqui, gostaria de estudar o fenômeno não do ponto de vista social ou econô
mico do Brasil, mas como uma reivindicação dos próprios imigrantes. Gostaria 
de falar inicialmente sobre o tipo de insatisfação que dominou o imigrante no de
correr da sua vida nas fazendas de café e depois salientar as várias vantagens que 
os núcleos ofereciam no sentido de solucionar essas insatisfações. 

A fazenda de café não era lugar adequado para rápido enriquecimento. Isso 
já ficara provado com a primeira leva de imigrantes, que para aqui vieram com 
esse objetivo. Como resultado, aqueles que chegaram com este sonho e ainda pre
cisavam enviar dinheiro para sua terra natal, passaram a ser operários braçais na 
construção de estradas de ferro ou carregadores nas docas, ou, ainda, planejaram 
nova emigração para a Argentina. 

A insatisfação com a vida na fazenda não se resumia, entretanto, à falta de 
dinheiro devido ao sistema de salário. Aqui o trabalho se tornava mais duro e 
severo por causa de um hábito a que o agricultor japonês não estava acostumado; 
o trabalho sob as vistas do fiscal, cuja presença, ademais, tirava a liberdade da 
própria família. Se a dona-se-casa quisesse ou precisasse ficar em casa para cui
dar de seus afazeres domésticos, ela e as crianças não tinham liberdade de se ocu
par da produção de víveres para o próprio consumo ou cuidar de galinhas e por
cos. A permanência nas casas era permitida somente a crianças pequenas e pes
soas idosas sem condições de trabalho. As crianças com mais de 12 anos já eram 
consideradas mão-de-obra adulta. 

Havia ainda o eterno problema da dificuldade de comunicação, mesmo na 
vida cotidiana. Uma ordem do fiscal ou o contato com a vizinhança eram muitas 
vezes motivo de tensão. E como os estilos de vida eram diferentes, nunca havia 
momentos de descontração. Um hábito de que o japonês não podia abrir mão 
era o banho no furô, à noite, para depois descansar, mas na fazenda isso era im
possível. Morando lado a lado com alguém que não fosse japonês, a preocupação 
era constante. Mesmo do ponto de vista da alimentação, não podiam plantar, por 
exemplo, pepino, beringela, cuidar da horta pela manhã e à tarde saboreá-los à 
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moda japonesa. Como toda a redondeza era utilizada como pasto, não se podia 
sequer plantar flores para distração. E os japoneses amam a vegetação, mais que 
aos animais. 

Mesmo o imigrante japonês bem estabelecido não tinha ainda a intenção de 
ficar para sempre, e a grande preocupação era a educação dos filhos. E a educa
ção, na concepção dos imigrantes, devia centralizar-se no ensino da língua e da 
moral japonesas. Quando havia grupo escolar na fazenda as crianças o freqüen
tavam, mas quando os pais perguntavam a seus filhos o que a professora havia 
ensinado a resposta era sempre "não sei explicar em japonês", e isso deixava os 
imigrantes bastante confusos. O imigrante que tinha em mente aquela moral ba
seada no decreto imperial não se sentia de forma alguma convencido com a edu
cação na fazenda, em que se aprendia apenas a ler, escrever e fazer contas. Além 
disso, o português que as crianças aprendiam na colônia eram termos de baixo 
calão e a preocupação dos imigrantes estava voltada para o futuro dessas crian
ças, criadas dessa forma, quando fossem levadas para o Japão. 

Esboçava-se então a fuga desse estado de coisas, de modo que a família intei
ra pudesse trabalhar livre e alegremente e, sem desperdício de mão-de-obra, pu
desse até pensar em juntar dinheiro. Para o agricultor, ter dinheiro vivo era im
portante, mas a plantação em si já era "dinheiro vivo". Cultivar o que é seu! Os 
colonos não podiam deixar de pensar em se tornar sitiantes independentes e admi
nistrar sua própria terra. Quanto mais se pensava no sufoco de ser "explorado 
pelo fiscal", mais esse sonho se tornava forte. E, finalmente, a chance de possuir 
sua terra! Posteriormente, os colonos se autodenominaram "senhor de terras", 
demonstrando o quanto era profundo o desejo do agricultor de possuir sua pró
pria terra. Mas, mesmo sonhando com um dia poder voltar ao Japão, ele lutou 
durante anos e décadas e muitas vezes acabou decidindo-se por morar definitiva
mente no Brasil. Como um dos motivos de tal decisão podemos apontar para o 
fato de que possuir terra era uma maneira de satisfazer um desejo autêntico do 
agricultor. 

CARACTERÍSTICAS DO NÚCLEO DE COLONIZAÇÃO 

Possuir a própria terra, além de possibilitar que vivessem sem preocupação 
com a vizinhança (embora um morasse bem longe do outro), dava-lhes uma sen
sação de liberdade. Construía-se um belo furô, plantavam-se verduras ao redor 
da casa, pois já não havia perigo dos animais invadirem sua horta. Em breve 
contratava-se um professor de japonês para ensinar o idioma japonês às crianças. 
Agora era possível planejar tranqüilamente, a longo prazo. Isto sim, seria o ata
lho para se alcançar o sucesso. Trabalhando tranqüilamente, sem se preocupar 
com a vizinhança nativa, e esticando o plano de cinco para dez anos seria possível 
voltar ao Japão com glória. As crianças também poderiam ser levadas ao Japão 
e pisar o solo da pátria como honrados cidadãos japoneses. E foi exatamente por 
haver esta esperança é que aquela vida cheia de privações nos núcleos de coloniza
ção transformava-se em novas energias para suportar momentos de sacrifícios. 

Em todas as regiões em que se formava um núcleo de colonização sempre 
havia um líder. Inicialmente era o implantador do núcleo, isto é, a pessoa que 
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dirigia um escritório e procurava auxiliar os colonos com serviços de corretagem. 
Na maioria das vezes o imigrante comprava terras na base da confiança. Se cada 
um tivesse que resolver sozinho os difíceis problemas dos direitos sobre a terra, 
contrato de compra e venda ou de registro, provavelmente o novo núcleo não se 
teria desenvolvido tão rapidamente. Além disso, o fato de existir entre os pionei
ros que se empenhavam na implantação de novos núcleos pessoas como o sr. Um-
pei Hirano, que já era altamente considerado pelos imigrantes como gerente de 
Guatapará, e também elementos da índole de Shuhei Uetsuka, que vivenciou to
dos os problemas desde a primeira leva de imigrantes japoneses, tornou-se decisi
vo na aceleração do processo de vendas de imóveis baseadas na confiança. 

Alguns brasileiros letrados consideraram estes núcleos de colonização como 
quistos e demonstraram receio com relação à formação de guetos de grupos étni
cos minoritários. Hoje, podemos dizer que isso não passou de uma preocupação 
infundada, mas para os brasileiros acredito que tenha sido uma preocupação per
feitamente explicável. A sociedade e o caráter brasileiros, que tudo abarcam, sem 
deixar de assimilar nada, possibilitaram o desenvolvimento desses "quistos" para 
as gerações futuras, pois viam neles os fundamentos para a perpetuação da pro
dutividade. E as transformações dos núcleos seriam processadas através de sua 
própria vida. 
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20 — Os pioneiros no cultivo do arroz 

Os primeiros imigrantes chegaram ávidos de rápido enriquecimento. Mesmo 
nos anos da década de 1920 havia uma indecisão entre três rumos: um deles era 
a entrada no núcleo de Iguape, outro era o Triângulo Mineiro e o terceiro a explo
ração do interior em direção à região Noroeste. A grande atração da região de 
Iguape e do Noroeste consistia na possibilidade do cultivo de arroz. O Triângulo 
Mineiro, por sua vez, se diferenciava dessas áreas por oferecer outras perspecti
vas de cultura agrícola. 

Aqui gostaria de fazer um relato sobre os primeiros imigrantes que deixaram 
a sua condição de trabalhador braçal nas fazendas de café, com a finalidade de 
fazer dinheiro grosso, e sobre os "imigrantes intelectuais" que vieram por conta 
própria. Eles tentaram inicialmente o cultivo do arroz. Os primeiros imigrantes 
japoneses já sabiam que o café não seria adequado para eles quando fossem plan
tar em suas próprias terras, sendo mais fácil a rizicultura, confiança atribuída ao 
fato de pertencerem ao "povo do país de mizuho", ou seja, um país fértil em arroz. 

Quando os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil o arroz era importado 
da região asiática, complementando a produção nacional. Quando os japoneses 
perceberam que as áreas baixas e úmidas, inadequadas à cultura do café, eram 
completamente abandonadas, não conseguiram conter seu desejo de plantar ar
roz. Esse plano foi rapidamente transformado em empreendimentos graças aos 
mais instruídos (em sua maioria solteiros) que vieram ao Brasil independentemen
te dos imigrantes contratados. Esses homens viram naquelas terras perspectivas 
de aproveitamento mesmo sem possuírem capital, dependendo apenas dos acor
dos que fariam com os brasileiros proprietários de terras. 

Se hoje fizermos um levantamento cronológico das regiões de plantio de ar
roz iniciado por japoneses, podemos perceber que o empreendimento começou 
bem cedo. 

Em 1910, na região de Iguaçu e Rio de Janeiro, Jukichi Sakuma começou 
a cultivar arroz com capital de brasileiros. Ele viera para o Brasil em 1906 (dois 
anos antes da primeira leva de imigrantes japoneses), como funcionário da Casa 
Itô, na cidade de São Paulo. Jusei Hashimoto, originário da província de Kuma-
moto, e que viera na primeira leva de imigrantes, deu a sua colaboração como 
orientador na plantação de arroz. Mas, como era uma região infestada pela malá
ria, a maior parte de seus empregados morreu e ele próprio não pôde fugir a este 
destino. 
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Em 1911, o sr. Yazaburo Yamagata, que viera ao Brasil em 1908 como em
presário, tomou rumo diverso daquele dos imigrantes. Comprou uma fazenda cha
mada Cachoeira, no município de Macaé (Rio de Janeiro), onde passou a fabri
car álcool e experimentar ao mesmo tempo o cultivo do arroz. Mas, não foi 
bem-sucedido. 

Na reigão de Juquiá, o imigrante japonês começou a plantar arroz de modo 
independente. Algumas famílias originárias da província de Okinawa, que traba
lhavam na construção de uma estrada de ferro, deixaram este trabalho por volta 
de 1913 e entre 1914e 1915 começaram a cultivar arroz nas imediações das esta
ções Ana Dias e Itariri. 

1913 é o ano da fundação do núcleo de Iguape, onde no ano seguinte já se 
colheria arroz. Diz-se que a razão de Ikutaro Aoyanagui, um dos fundadores e 
representantes do núcleo, ter pedido a concessão dessas terras foi a possibilidade 
de cultivar arroz às margens de um rio próximo ao porto marítimo. E mais uma 
vez constatamos aqui o pensamento do "povo do país de mizuho". 

Pindamonhangaba, na linha Central do Brasil, corresponde à região do cul
tivo de arroz da Fazenda Tozan, no período anterior à guerra. Quem plantou ar
roz pela primeira vez nessas terras foi Ryoichi Yasuda, que posteriormente se tor
nou gerente dessa fazenda. 

O japonês passou a plantar arroz nesta terra quando o primeiro cônsul geral 
de São Paulo, em 1915, Sadao Matsumura, fez uma visita à região de Pindamo
nhangaba, e designou o sr. Yasuda para experimentar o plantio do arroz nas ter
ras cultivadas de Sapucaia.1 

Por volta de 1927, na estação anterior à de Pindamonhangaba, formou-se 
a fazenda Kanegae, que se tornou famosa no após-guerra como região de cultivo 
de arroz em grande escala. Nestas mesmas terras, o sr. Seito Saibara — que havia 
sido deputado pelo Partido Jiyuto (Partido Liberal), eleito pela província de Ko-
chi — plantava também arroz, embora na forma de empreitada. 

Porém, o imigrante japonês se estabeleceu como verdadeiro produtor de ar
roz na alta Mojiana, parte do Triângulo Mineiro até a região de Igarapava, e Ca-
nindé, no estado de São Paulo, região da bacia do Rio Grande, apropriada para 
o cultivo do arroz. Entre os primeiros orientadores nessa região havia os solteiros 
mais instruídos que trabalharam no cultivo de arroz por empreitada. Entre eles 
Jinzaburo Takizawa, Sussumu Tomioka e Sunao Baba, que acabou fundando o 
Núcleo Tokyo, na Estação Motuca, próximo a Guatapará. 

Com a eclosão da primeira guerra mundial o preço do arroz subiu, propor
cionando aos agricultores grandes lucros. Mas após a guerra seu preço caiu, dan
do início a um período de crise: alguns desistiram dessa atividade, outros atraves
saram o rio Grande para o lado do estado de São Paulo em direção à região oeste, 
mas o plantio do arroz teve continuidade. Os plantadores da região do rio Grande 
e da alta Mojiana viveram de modo muito peculiar, não observado em outras re
giões, que não deve deixar de ser mencionado quando se fala da vida dos imigran
tes japonês. 

O cultivo do arroz pelos imigrantes japoneses toma um rumo diferente do 
desenvolvimento do núcleo de colonização nas regiões de café da Noroeste e alta 
Sorocabana e, posteriormente, no prolongamento da Paulista. 
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21 — Os três tipos de núcleo de colonização 
japonês 

Houve no Brasil três tipos de núcleo de colonização japonês. Um tipo é o 
núcleo planejado pelas companhias de emigração subvencionadas pelo governo 
brasileiro, como a Kaigai Kyôkai (Associação Ultramarina de Emigração) ou a 
Takushoku Kumiai (Cooperativa de Colonização), de cunho oficial, e que se de
senvolveu com a introdução de imigrantes vindos diretamente do Japão. Educa
ção, higiene e outras instalações foram executadas graças ao seu suporte econômico. 

O segundo tipo de núcleo foi aquele formado pelos próprios imigrantes em 
torno de um líder. Este, tendo sofrido e passado pelas experiências dos primeiros 
imigrantes, fundou um tipo de núcleo para realizar seus ideais, sendo que a maior 
parte dos colonos já havia passado pelas fazendas de café. 

O terceiro, por fim, surgiu da venda de terras, acompanhando a tendência 
da época. Embora esta atividade, de iniciativa particular, não tivesse o mesmo 
cunho das imobiliárias profissionais, tratava-se claramente de uma atividade em
presarial voltada ao imigrante estabelecido no Brasil. 

Naturalmente, em qualquer núcleo sempre havia um elemento central que tra
balhava como líder no sentido de construir um núcleo modelo. Estes três tipos 
de núcleo demonstraram claramente esta característica. 

Do primeiro tipo temos os núcleos de Iguape (que posteriormente foi deno
minado pelos nomes de cidades, como Registro, Sete Barras e Katsura), e os de 
Aliança, Tietê, Bastos, Três Barras. No segundo tipo temos os núcleos Hirano 
e Uetsuka e no terceiro tipo o núcleo Birigüi, na linha Noroeste, e os núcleos ao 
longo da linha Juquiá e norte do Paraná, além de inúmeros outros núcleos que 
posteriormente passaram a ser um aglomerado de apenas alguns sitiantes brasilei
ros. Provavelmente este tipo de núcleo foi o mais numeroso se considerarmos a 
área e o número de imigrantes que nelas se estabeleceram. 
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22 — Exploração da mata virgem 

Para descrever a história do imigrante japonês que almejava plantar em sua 
própria terra, vamos falar de um exemplo real: a exploração da mata virgem na 
região Noroeste, onde se concentrava a maioria da população nipônica, antes da 
guerra. Aqui havia núcleos de colonização dos tipos 2 e 3. 

A região que polarizou os primeiros imigrantes japoneses se estendia ao lon
go das estradas de ferro Paulista e Mojiana, tendo a cidade de Ribeirão Preto co
mo centro. As pessoas que se dirigiam para a região do cultivo do arroz às mar
gens do rio Grande e Triângulo Mineiro, servida pela linha Mojiana, eram em 
sua grande maioria meeiros ou arrendatários, apresentando alta rotatividade na 
população, de modo que um desenvolvimento seguro só foi observado na região 
Noroeste e Sorocabana. 

Observando o núcleo de Iguape, que recebeu seu primeiro colono em 1913, 
percebe-se que ele se encaixa no tipo 1, embora apresentasse um curso de de
senvolvimento considerado um pouco diferente do normal dentre os imigran-
tes-contratados. Além disso, a região de Iguape não era considerada, do pon
to de vista geográfico, de grandes perspectivas naquela época. Portanto, este 
núcleo será considerado um caso específico, do qual falaremos posterior
mente. 

Havia ainda outros núcleos, como o Monção, que em 1911 já havia recebido 
algumas famílias e que em certo período chegou a contar 12 famílias, surgindo 
então o Monção II. Nenhum dos dois, porém, teve continuidade e tampouco re
presentaram uma força que modificasse o rumo da história dos núcleos de coloni
zação dos imigrantes. 

Na periferia da cidade de São Paulo, o núcleo de Juqueri (atual Mairiporã) 
se desenvolveu entre 1913 e 1914. Dele trataremos no capítulo sobre a agricultura 
na periferia paulistana. 

Por outro lado, uma parte dos imigrantes que vieram na primeira leva e que 
se retiraram da fazenda Dumond estabeleceu-se na Fazenda São Joaquim (Esta
ção Tibiriçá, linha Noroeste). Alguns da segunda leva também se estabeleceram 
nesta fazenda, tornando-se líderes na região Noroeste. 

Aqui falaremos de que modo a exploração da mata virgem foi desenvolvida, 
e depois de descrever um ano na vida dos primeiros colonos falaremos sobre a 
implantação dos núcleos Hirano, Itacolomi, Birigüi e Brejão. 

212 



O INFERNO VERDE 

"Inferno verde" é um termo perfeitamente adequado para descrever uma re
gião de mata virgem, nunca antes desbravada pelo homem. 

Em primeiro lugar, antes de ser iniciada a construção da estrada de ferro é 
aberta no meio da mata um caminho estreito e claro. O grupo de mulas passa 
por este caminho que servirá para instalar as fazendas que irão formar a linha 
de frente de exploração. Logo em seguida eram iniciadas as obras de construção 
da estrada de ferro. Em breve a estrada de ferro — que prenunciava o desenvolvi
mento — estaria instalada, aqui e ali, próximo das fazendas que apresentassem 
perspectivas de exploração, e mesmo atravessando-as. Não tardaria para que o 
trem, soltando espessa fumaça preta e fazendo ecoar seu apito, deixasse a mata 
virgem à mercê do desbravador. 

Surge, então, o termo "mar verde". Esta é a sensação que se tem quando 
se avista a mata ainda não tocada pelo machado, a partir do local já desbravado: 
a mata, que se estendia como a imensidão do oceano, já não precisaria ser deno
minada "inferno verde". 
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23 — Pioneiros no desbravamento 
da mata virgem 

A construção da Estrada de Ferro Noroeste foi iniciada em 1905, tendo a 
cidade de Bauru como ponto de partida. 

O governo federal sentira a necessidade de uma ligação entre a capital, a ci
dade de São Paulo, e a província de Mato Grosso, durante a guerra do Paraguai 
(1864-1870). Planejou então a construção dessa estrada de ferro, levado inicial
mente por motivos militares. Sua obra foi realizada sob a responsabilidade da Com
panhia Férrea Noroeste Ltda., que em 1906 conseguiu estender a estrada de ferro 
até Araçatuba, distante 280 km de Bauru e a cerca de 600 km da cidade de São 
Paulo. A inauguração da estrada de ferro se deu a 2 de dezembro de 1908 (tornou-se 
propriedade do governo federal em 1917). 

A estrada de ferro passa, tortuosa, pela mata virgem adentro. Fez-se de tudo 
para economizar verbas, evitando-se cortar montanhas ou construir pontes. O com
bustível era a lenha obtida nas matas. 

Surgiram em vários pontos pequenas "estações". No início havia apenas um 
vagão no trem e, ao lado dos trilhos, um simples barraco. Na redondeza, os case
bres dos que trabalhavam na construção da estrada de ferro. A parede era de es
tacas de madeira enfileiradas, o telhado de folhas de coqueiro ou também de ma
deira. As paredes não eram rebocadas. E já despontavam alguns embriões de fa
zendas, timidamente. 

Nossos imigrantes começaram a implantação dos núcleos de colonização na 
seguinte ordem: 

1915 - o núcleo Hirano, na estação Presidente Pena (atual Cafelândia); 
1916 - o núcleo Barbosa, na estação Albuquerque Lins (atual Lins); 
1917 - a estação Heitor Legru (atual Promissão); 
1918 - é iniciada a exploração de um núcleo com o nome Itacolomi (ou Uet-

suka), e ainda a estação Birigüi, em 1915; e se incluirmos a linha Sorocabana, 
já tínhamos em 1918 também a estação Álvares Machado. 

Nessa época, cada ponto de parada já apresentava uma configuração de es
tação: embora não existisse uma bilheteria, já havia algo parecido com a plata
forma de embarque. Um sino era tocado toda vez que chegava o trem em direção 
à cidade ou para o interior. O povoamento ao redor do ponto de parada era deno
minado de "estação", mas alguns locais, como Lins, já eram chamados de "vi
la". Havia o armazém, ou venda, construído de tijolos, e o alojamento, denomi
nado "hotel". Das fazendas saíam carros-de-bois, carroças (puxadas por mulas), 
e pelas ruas de trânsito difícil passavam grupos de mulas carregando cargas no 
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lombo. As pessoas iam para a cidade a cavalo. Usavam chapéu de abas largas, 
lenço no pescoço, polainas de couro, e andavam em mangas de camisa, na cintura 
a garrucha e um cinto largo carregado de balas. Um perfeito cowboy dos filmes 
de faroeste. Portavam arma para se proteger, não por exibição ou capricho. Era 
uma época em que a existência de polícia tinha pouca importância. O branco e 
o preto eram decididos à força, mas isto só ocorria em casos extremos. Ninguém 
procurava criar tal situação, ninguém queria comprar briga. No interior (que as 
pessoas chamavam de sertão) o único auxílio a que se podia recorrer era o ser 
humano. Um amigo a mais significava mais força, e nada melhor que viver em 
paz com todos. Alguns passos fora da cidade e já se estava em plena natureza 
bruta. As pessoas, quando cruzavam com alguém, cumprimentavam-se: "Bom 
dia!", "Boa tarde!" Os companheiros de estrada sempre seguiam batendo um 
bom papo. 

TRABALHO DO GRUPO DE AGRIMENSURA 

Na atividade de exploração, o grupo de agrimensura é o que primeiro põe 
os pés na mata virgem. No início, nem sempre eram agrimensores japoneses que 
faziam esse tipo de serviço. Dedico esta primeira página da história da exploração 
aos japoneses e brasileiros que fizeram parte do grupo de agrimensura, realizan
do essa árdua tarefa. 

Quando o chão deste imenso Brasil começou a ser partilhado em várias gle
bas pertencentes a particulares e passaram a ser vendidas ao longo das linhas No
roeste e Sorocabana, houve necessidade de medi-las com precisão, dividi-las em 
várias áreas menores, inscrevendo-as em plantas, e ainda definir os limites para 
o explorador que batalhava com seu machado (milhares de alqueires eram dividi
dos entre centenas de famílias). A área pertencente a uma determinada pessoa era 
apenas presumida, não se sabendo se ficava a algumas centenas de metros ou a 
alguns quilômetros da estrada. E, em plena mata, chegar até lá e certificar-se de 
que eram essas as terras que deveriam ser medidas constituía serviço muito árduo. 
Geralmente, o marco era a confluência de dois rios ou um espigão, mas a grande 
dificuldade estava em definir o ponto de partida e passar a medir os arredores. 
Era freqüente não se saber, sequer imaginar, onde moravam os proprietários das 
terras vizinhas. Por outro lado, tampouco se sabia se a planta recebida pelo pro
prietário das terras correspondia à verdade, havendo às vezes fortes indícios de 
enganos. Quando, a muito custo, encontrava-se o proprietário das terras vizinhas 
e embora as plantas, após examinadas, conferissem perfeitamente, ocorriam ca
sos em que sem nenhuma explicação aparecia um terreno sem dono. 

Como ponto de partida para a medição, sempre se escolhia um lugar com 
água corrente nas imediações, pois se levavam em conta as facilidades mínimas 
para uma vida em acampamento que duraria alguns meses. Se se tratasse de lugar 
baixo e úmido, era preciso escolher outro local, dado o perigo da malária. Escolhia-
se também, sempre que possível, um lugar longe de águas paradas. 

Só para escolher o local e instalar o acampamento já se perdiam alguns dias. 
Quando havia pessoas morando nas proximidades, confiavam-lhes a guarda de 
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alimentos, utensílios e equipamentos, e depois era preciso transportar tudo isso 
até o local do acampamento. Para esse transporte sempre havia quatro a cinco 
mulas à espera, mas mesmo elas tinham dificuldade em penetrar a mata, através 
das picadas que eram abertas a foice enquanto se caminhava. Assim era feita a 
passagem entre o acampamento e a estrada. 

Acampamento de um grupo de agrimensores na frente da expansão agrícola. 

Mas, não era fácil encontrar no meio da mata um local plano em que se pu
desse erguer um barraco e logo descansar. Dependendo do número de emprega
dos erguiam-se um ou dois barracos. Com a foice cortavam o mato e com a enxa
da aplainavam o solo, juntavam troncos de árvores e construíam um barracão 
rústico. Naturalmente, quando havia apetrechos apropriados para acampamento 
este trabalho era desnecessário'; quando inexistiam, quatro ou cinco pessoas ti
nham de gastar dois dias nessa construção. Enquanto isso, o responsável pela ali
mentação começava a cozinhar. Cavava-se um pequeno buraco no chão, que iria 
servir de fogão, sempre perto de um riacho. Uma vez pronto o barracão, cada 
um preparava sua cama: procuravam gravetinhos e cipós finos e montavam um 
jirau bem simples, uma espécie de estrado. Em pouco menos de uma hora o jirau 
estava pronto. Ele então era coberto com um saco de juta e a cama ficava prepa
rada. O agrimensor geralmente possuía uma cama de campanha, dobrável. Caso 
contrário, ordenava ao ajudante que preparasse um estrado com gravetos. E as
sim estavam prontos para passar a primeira noite na mata. (O autor está agora 
conversando com um velho entendido em agrimensura nas matas, pois trabalhou 
na área por mais de vinte anos. Na sala de sua casa, em São Paulo, o autor, que 
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o acompanhou em várias dessas andanças pela mata, faz com a cabeça um sinal 
de assentimento a cada palavra que ouve.) 

A maioria dos empregados era gente da região Nordeste, quase todos mulatos. 
O salário era exatamente o dobro do que se pagava a um trabalhador comum 

na roça, mas para quem não estava habituado, o serviço chagava a ser insuportá
vel. Os fortes e gordos geralmente são os primeiros a desistir. A vida nas matas 
não é adequada para os gordos: eles transpiram muito, bebem muita água e em 
dois ou três dias acabam desistindo. Ao contrário, os magros, que aparentemente 
não têm nenhuma resistência para suportar a vida nas matas, acabavam agüen
tando mais. De manhã, logo após tomar um gole de café, almoçava-se: saíamos 
do acampamento e ficávamos trabalhando até tarde, muitas vezes sem sequer to
mar água. É lógico que um gordo não agüentava! Eles (os magros) não bebiam 
água. Havia a garrafa de água, mas os homens não gostavam de carregá-la. Quando 
algum novato levava a garrafa por precaução, todos caçoavam dele. 

— Bem, e a comida, do que se alimentavam? 
— Levávamos em quantidades iguais feijão, arroz, carne seca e açúcar, e ainda 

café em pó, banha de porco, farinha de mandioca, cebola e alho. E o interessante 
é que com o tempo aprendemos a comer mais feijão, mas após a guerra passamos 
a utilizar mais arroz em nossa dieta. 

— Mas, a parte de carne levada era realmente grande, não é? 
— Bem, mas isso era necessário, pois se a gente enchesse a barriga de arroz, 

nos sentiríamos muito pesados e estaríamos sem condições de trabalho, e além 
disso a sede seria insuportável. Aumentando-se o consumo de carne, o volume 
total digerido é menor. O segredo é diminuir o tamanho do estômago, comendo 
menos, porque assim a sede também é menor. O indivíduo que anda o dia inteiro 
nas matas carregando foice e baliza tem que se cuidar, de modo a não deixar dila
tar o estômago. 

Em suma, para andar pelas matas é preciso ser leve. Como no chão sempre 
há plantas rasteiras e raízes de árvores expostas, quem anda arrastando os pés 
não consegue caminhar mais de dois ou três quilômetros. É preciso ter pernas de 
veado e saber andar levemente. 

— E como se sentiam os empregados? 
— Os que não estavam acostumados começavam a dar sinais de nervosismo 

depois de uma semana ou dez dias. A mata virgem parece possuir uma força que 
cai, pesada, sobre a cabeça da gente. Tudo se torna motivo de briga. 

— E quanto tempo agüentavam essa situação? 
— Bem, na turma havia sempre alguns veteranos e, de uma forma ou de ou

tra, conseguiam segurar o pessoal. Agüentavam uns três meses, se bem que nesse 
intervalo, dependendo da necessidade, a gente os levava para a cidade, pagava 
o salário e deixava que se divertissem. Em uma semana eles já não tinham ne
nhum tostão. Por vezes íamos até a "zona" buscá-los, e todos voltavam leves e 
bonzinhos. 

Numa cidade recém-formada, surgia quase imediatamente a "zona". Por
tanto, era só levar o empregado para lá. Naturalmente, a construção era um bar
raco simples, de paredes de barro, e não passava de um lugar onde as pessoas 
que lutavam diretamente com a natureza iam extravasar suas insatisfações. 
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O serviço de agrimensura começava geralmente por volta de abril, logo após 
a estação das chuvas, e continuava até agosto. É um período de 5 ou 6 meses. 
Às vezes o trabalho ia de março a outubro. Um agrimensor leva um grupo de cer
ca de cinco empregados, sendo que um deles cuida só da comida e das mulas. Quan
do a área é muito grande, formam-se de dois a quatro grupos e montam-se os 
respectivos acampamentos em pontos diferentes. 

— Quanto tempo levaria, por exemplo, para dividir 1.000 alqueires por 100 
famílias, supondo que cinco empregados trabalhassem para um agrimensor? 

— Bem, é difícil dar um prazo exato. Em média, uns quatro meses. Um lote 
com 10 alqueires é uma unidade pequena... Se a unidade fosse de 100 alqueires 
o serviço renderia muito mais. 

— E o desmatamento, quando começa? 
— Geralmente em abril. 
— Então, quer dizer que esperavam a estação das secas do ano seguinte para 

recomeçar o trabalho? 
— Exatamente. 

DESMATAMENTO (TRABALHO DE DESFLORESTAMENTO) 

Da mesma forma que o agrimensor, no início o desmatamento era feito qua
se sempre por empreitada. Isto porque facilitava o serviço e também porque o 
núcleo japonês, dependendo da topografia e formato do lote de cada colono, re
queria o desmatamento da região de uma só vez, logo no início. A entrada nos 
núcleos se dava após a queimada da mata virgem, quando se construía normal
mente o barraco e depois se começava a limpeza da área. 

Geralmente as terras do núcleo eram uma vasta área que ia até o riacho e 
o espigão, divididas em pequenas faixas. Dependendo do caso, configurava um 
formato que lembrava um leque. De qualquer forma, eram no mínimo 10 alquei
res por família, e comumente se começava com esta unidade, de modo que um 
lote estreito chegava a ter de 2 a 4 km de comprimento. No início a produção 
de víveres era o mais importante. A parte baixa do terreno deveria ser rapidamen
te tratada, providenciando-se a construção de um canal de drenagem a fim de evi
tar a malária; para construir o chiqueiro e a moradia, limpavam o terreno a uma 
distância de 500 a 1.000 metros da parte baixa da área. E a uns 500 metros do 
riacho abriam uma estrada cortando o núcleo e que serviria como meio de comu
nicação entre os colonos e ao mesmo tempo dava acesso à estação. A moradia 
era construída logo acima ou abaixo da estrada (geralmente mais abaixo, para 
simplificar o serviço). 

Para facilitar o trabalho de desmatamento e queimada geralmente se abriam, 
no início, de dois a quatro alqueires por família. Se a mata fosse bem queimada 
o terreno não correria o perigo de ser dominado por ervas daninhas, pois a terra 
era virgem, de modo que uma família de quatro ou cinco pessoas poderia cuidar 
dessa área de dois a quatro alqueires. Na parte alta plantava-se, naturalmente, 
o café. No início, porém, todos se dedicavam a outras culturas como arroz, feijão 
e milho, ficando o plantio do café para depois. 
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Mas, conforme ocorreu no núcleo Hirano, houve casos em que, não possuin
do dinheiro para contratar uma empreitada e no afã de poder cultivar rapidamen
te sua própria terra, alguns começaram a derrubada da mata com as próprias mãos. 

O desmatamento é trabalho para homens. Quatro ou cinco homens se reu
niam em grupo para desmatar áreas pertencentes a umas duas famílias. E da mes
ma forma que os agrimensores, que procuravam uma região com água para insta
lar acampamento, os homens começavam sua vida em local junto a um curso 
d'água, onde comiam e dormiam. Os barracões construídos no início eram tem
porários. Deviam também precaver-se contra as águas paradas, por causa da ma
lária. Além disso, havia à noite o perigo de os porcos selvagens entrarem nessas 
águas, sujando-as totalmente. Por isso, o ideal era escolher um lugar com água 
corrente. No caso de pessoas não profissionais, eram raras as que tinham alguma 
experiência ou que possuíssem empregados e animais para transporte de carga, 
como ocorria com as empreiteiras de desmatamento e agrimensura. Havia casos 
em que eles próprios tinham que carregar os alimentos e os aparelhos. Pode-se 
dizer que constituía um esforço supremo transportar toda a carga a mais de 10 
km de distância da estação. 

A cabana dos colonos construída para dar início ao trabalho de desmatamento. 

O desmatamento, bem como a agrimensura, eram feitos após a estação chu
vosa. É realmente deprimente, quando se entra nas matas, enfrentar dias de chu
va. O barracão — desnecessário dizê-lo — era impossível de ser construído sem 
nenhuma goteira. E quando se procura trabalhar enquanto a chuva dá uma para-
dinha, a mata está encharcada, e se se atreve penetrá-la sem equipamento adequa
do, é resfriado na certa. A mata do continente esfria muito após a chuva, mesmo 
no verão, e as pessoas geralmente não estavam preparadas também para as noites 
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de frio. A única tábua de salvação eram a fogueira e a pinga. Em resumo, o tra
balho somente é iniciado na estação seca. 

A primeira parte do desmatamento consiste em cortar e limpar a vegetação 
baixa que se alastra sob as grandes árvores. É o que chamamos de roçada, e os 
japoneses de ''fazer roça". Utiliza-se a foice de cabo comprido para o primeiro 
corte. Este serviço é tanto mais fácil quanto mais densa e ampla for a mata. Isto 
porque embaixo das árvores, onde não bate sol nem entra muito claridade, há 
pouca vegetação baixa. O trabalho é muito mais demorado em terreno pouco fér
til e com poucas árvores. Se este trabalho for mal feito, é grande o risco de a mata 
ser consumida apenas parcialmente por ocasião da queimada. Por isso, até as ár
vores mais grossas devem ser abatidas. Naturalmente, nem todas as árvores po
dem ser cortadas com foice, e é preciso trabalhar dentro das possibilidades. Quanto 

O trabalho de desmatamento, a derrubada de árvores. 

às trepadeiras e cipós que crescem entrelaçados nas árvores, devem ser cortados 
pela raiz, caso contrário dificultarão a queimada e, além disso, no momento de 
derrubar a árvore corre-se o risco de um grande perigo: os cipós e trepadeiras des
controlam a direção da queda das árvores. 

Terminada esta parte, passa-se à derrubada das grandes árvores, com mais 
de um metro de diâmetro. Elas nunca crescem concentradas: existem aqui e ali, 
a cada 20 ou 50 metros, e entre elas crescem as árvores médias, com 15 ou 20 cen
tímetros de diâmetro, que também são esparsas. Após a roçada a área vira um 
descampado. Na hora de derrubar as grandes árvores, observa-se ao redor para 
ver qual a melhor direção para fazê-las cair. Deve-se calcular até onde seus galhos 
chegarão, quando tombarem. É mais prático aproveitar a queda das árvores grandes 
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para fazer tombar também as árvores médias. Por isso, uma vez definida a dire
ção da queda, fazem-se fendas nos troncos das árvores médias para que possam 
cair sob o impacto das grandes. As fendas são feitas do lado da frente e de trás 
em relação à direção em que a árvore deverá cair. Nunca se deve fazer fendas em 
toda a volta do tronco, como se fosse apontar um lápis. Agora tudo está pronto 
para que elas caiam do mesmo lado. 

A ferramenta utilizada é o machado, exceto quando se cortam grandes árvo
res. O machado tem um corte largo, de quase 10 centímetros, e o cabo tem mais 
de um metro, de modo que ficando o homem em pé o machado quase chega a 
tocar o solo. 

A derrubada de uma grande figueira. 

Existem dois tipos de árvore grande: as de madeira de lei, que é utilizada em 
construção, como a peroba e o cedro, e que possuem um tronco com o mesmo 
diâmetro até a altura de 5 metros ou mais, nas quais se pode trabalhar com o ma
chado sem a necessidade construir andaimes; e árvores como a figueira e o pau-
d'alho, que têm um tronco de diâmetro bastante grande e cuja base, além disso, 
é muito mais larga. Para derrubar árvores deste tipo, deve-se construir um andai
me com um ou um metro e meio de altura, parecido com o de uma construção 
de alvenaria. O que salvava é que a madeira era relativamente pouco rígida. 

Na época do desmatamento ouve-se ao longe, de muitas matas, o barulho 
feito pelos machados. De quando em quando, um forte ruído lembrando um ven-
daval: nessa hora todos os desmatadores dão um grito de alegria, observando a 
árvore cair. 

Sobre os andaimes começa um novo serviço: utiliza-se em primeiro lugar um 
serrote denominado "trança", com dois metros ou mais de comprimento, e dois 
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homens se posicionam de cada lado para puxar e empurrar, fazendo um corte ho
rizontal no tronco. Depois de serrar um tanto, corta-se obliquamente a parte de 
cima, com o machado. Em seguida serra-se novamente com a trança o lado opos
to do tronco. Quando há raízes que crescem voltadas para todos os lados, corta-
se a machado a parte saliente que fica em volta do tronco. 

A utilização do machado no desmatamento é realmente um trabalho de mo
vimentos vigorosos. Ele é direcionado horizontalmente e por vezes de baixo para 
cima, como se se quisesse erguer um peso, abrindo cortes oblíquos. A cada golpe 
o machado é cravado de cima para baixo, como uma bomba, produzindo um gran
de corte no tronco. Finalmente ouve-se um estremecer prenunciando a queda da 
árvore, que principia a balançar à esquerda e à direita. A árvore não tomba de 
uma só vez: primeiro começa a oscilar, inclinando-se pouco a pouco. A direção 
da queda já foi predeterminada. Tem-se a impressão de que repentinamente o céu 
ficou mais claro, a olhos vistos a imensidão do céu se amplia. A árvore gigante 
tomba de modo inapelável, balançando loucamente suas folhas e agitando seus 
galhos. A grande árvore, orgulhosa de seus cento e tantos anos, desaparece agora 
da face da terra, subjugada pela mão do homem. 

A derrubada da mata, como já disse, é um trabalho tipicamente masculino 
e os jovens que trabalham num desmatamento guardarão dele uma lembrança in
delével, para o resto da vida. Mas o perigo é grande, pois mesmo que todos os 
detalhes sejam previstos nunca se pode ter certeza de que um galho não acabará 
caindo na cabeça de alguém. Além disso, mesmo sabendo-se com segurança para 
que lado a árvore cairá, às vezes a realidade contraria totalmente os planos. A 
árvore mais traiçoeira é o coqueiro: ouve-se com freqüência que se o corte do co
queiro não for bem feito seu tronco pode rachar ao meio durante a queda, com 
a ponta do corte atingindo mortalmente o peito do homem. Como o serviço é muito 
pesado e desgastante, com o cansaço perde-se o reflexo de reação diante de um perigo. 

Por outro lado, era difícil comer como os brasileiros, isto é, comida forte, 
não a ponto de estufar a barriga, pois os imigrantes japoneses normalmente en
chiam a barriga com alimentos que contêm hidrato de carbono e depois bebiam 
água até se estufar. Além disso, a maioria sofria de carência de vitaminas e de 
proteína, pois eles se alimentavam mal, com comida preparada por homens. Na 
mata virgem há palmitos e animais (veado, macaco, porco-do-mato), mas os ja
poneses a penetravam sem portar sequer uma arma. A alimentação era basica
mente apenas aquilo que carregavam, e se faltasse alguma coisa eles se contenta
vam com o que lhes restasse. Comer arroz branco com peixe grelhado e tempera
do com sal é delicioso, mas para o trabalho de desmatamento esta dieta não é 
nada conveniente, pois o volume consumido é excessivo. 

Depois de uns três meses o desmatamento está terminado. Teriam que voltar 
dentro de dois ou três meses, após secarem as árvores cortadas para a queimada. 

A QUEIMADA 

De julho a agosto o sol do interior parece ficar meio nublado. Para a época 
das chuvas ainda há muito tempo. Agosto é o começo da primavera e os brotos 
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dos vegetais despontam. E uma estação lânguida, uma luz alaranjada cobre pesa
damente o solo, pois a queimada demora vários dias. 

O mais importante da queimada é escolher o momento de atear fogo. A quei
mada não deve ser iniciada quando as árvores, ainda úmidas, soltam resina ou 
quando o solo está frio. O imigrante sem experiência se assustava quando via sur
gir no início da primavera dezenas de brotinhos no tronco que acabara de cortar, 
o que o levava a atear fogo antes da hora. A fumaça é tanta que até parece que 
está queimando demais, mas depois que o fogo se extingue percebe-se que a quei
ma se deu de forma heterogênea, deixando muito trabalho para a limpeza. 

Antes de atear fogo é preciso preparar a redondeza para que a mata toda não 
seja incendiada. Somente depois que se tem sete dias contínuos de tempo bom 
introduz-se a mão sob as folhas que caíram no chão: se o calor se conserva sob 
as folhas, é hora de atear fogo, mas se a temperatura estiver fresca o melhor é 
esperar, sem pressa, mais alguns dias. Quando a queimada se inicia tudo pegará 
fogo, desde os brotos que começavam a despontar nos troncos cortados até as 
folhas que ainda permanecem verdes. 

Depois de observar bem a direção do vento, ateia-se o fogo com a ajuda de 
uma tocha e faz-se um sinal para os que estão à espera na pane baixa, contra 
o vento, para também atearem fogo. Assim uma grande área é cercada pelo fogo. 
A queimada não é rápida, mas se as condições forem favoráveis o fogo se alastra
rá rapidamente. 

Avistada de longe, uma fumaça que se vai avolumando pouco a pouco, preen
chendo continuamente o espaço vazio, é sinal provável de que a queima está sen
do bem sucedida. Se as chamas se levantam como fogos de anifício e a fumaça 
perde a força, isso evidencia que a queima não se deu de forma homogênea. Co
mo o fogo só é ateado depois que todo o sereno seca, a queimada será sempre 

Depois do desmatamento, o ateamento do fogo. 

223 



iniciada à tarde e durará a noite inteira. Às vezes acontece de o pôr-do-sol ocorrer 
sem que se dê conta disso. À noite as folhas já se queimaram e então o fogo passa 
para as árvores grandes. No meio da mata há também árvores mortas. Já estão 
duras e secas e é impossível cortá-las com o machado, e por isso são deixadas co
mo estão. À noite essas velhas árvores começam a pegar fogo, lembrando colunas 
em chamas. 

Mesmo no dia seguinte, quando a mata está totalmente transformada, ainda 
se ouve em alguns pontos algo a queimar no chão enegrecido. Isto pode durar 
dois ou três dias. E chega o momento do tão esperado repouso: bebe-se pinga e 
no barracão é realizada uma festa. 

O serviço que agora resta é reformar o barraco para receber a família. A mo
radia definitiva poderá ser feita após a semeadura, quando todos se reúnem para 
construí-la em mutirão. 
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24 — A paisagem das terras recém-desbravadas 

Uma vasta área queimada se estende ao longo do riacho que corre pelo vale. 
Mas aqui havia, há apenas seis meses, uma mata virgem que teve toda a sua vege
tação derrubada. Após a queimada se vêem em diversos pontos enormes troncos 
caídos, cobertos de cinzas negras, árvores duras que não foram derrubadas ou 
que não se queimaram por completo. Às vezes, parece haver tantas árvores que 
se tem a impressão de que são restos de um incêndio nas matas. Mas tudo não 
passa de uma sensação momentânea de quem observa de longe as terras recém-
desbravadas. Na verdade não passam de poucas árvores que permenecem solitá
rias como se tivessem sido esquecidas. A fumaça branca que se avista em alguns 
pontos é de fogueiras feitas com galhos que restaram para limpar a área. 

A carroça, puxada por seis bois, se arrasta pela estrada rangendo suas rodas 
e carregando os pertences do colono. Embora se diga ''estrada", ainda há muitos 
tocos e raízes rijas no caminho, tanto que quando as rodas passam sobre eles a 
carroça se inclina, quase a tombar. Junto com os pertences viajam crianças e mu
lheres que, para não cair, se agarram desesperadamente à carroça. Onde não há 
raízes a terra é fofa, e aí as rodas podem atolar. O carreiro vai gritando "ôh! 
ôh!, enquanto chicoteia o boi da guia com uma longa vareta com ponta revestida 
de metal. Como as terras são recém-desbravadas, o carreiro calça sapatos, e na 
cintura traz um facão de cerca de 30 centímetros. 

Ouvindo ao longe o barulho da chegada do carro de bois, o grupo de pionei
ros sai para a estrada para receber a família. Todos os rostos estão iguais aos de 
um carvoeiro, e ao sorrirem percebem-se nitidamente seus olhos brilhantes e os 
dentes brancos. 

— Chegaram! Finalmente chegaram! — exclama o grupo de pioneiros abra
çando os filhos que correm em sua direção. 

— Foi duro, não é? Estão todos bem de saúde? — pergunta o chefe da família. 
— Vamos fazer comida! — diz, animada, uma voz de mulher. 
Depois que a família desce da carroça os bois são soltos ao longe. Eles po

dem andar livremente porque ainda não há nada plantado. Da estrada até o bar
raco são cerca de duzentos metros. 

Junto com a bagagem chegaram também os alimentos: arroz, feijão, banha 
de porco, carne-seca, bacalhau, cebola, açúcar, café e ainda a pinga (em garrafão 
de quatro litros). 

— José, mata-bicho! (José, tome um gole!). 
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O carreiro bebe uma canequinha de pinga. Ele também está almoçando um 
pouco tarde, mas deverá voltar ainda hoje. Dormirá uma noite no botequim e 
provavelmente chegará à cidade no dia seguinte. 

Aspecto da primeira moradia no núcleo de colonização. 

São colocados novos pilares para ampliar o barracão e a madeira que servirá 
para fazer a cerca já foi amontoada perto da casa. Durante dois ou três dias todos 
dormirão sobre um mesmo estrado. O futon usado na fazenda chegou e vai ser 
utilizado para forrar a cama e evitar muitas dores nas costas. Há muito tempo 
não se viam roupas de mulher no varal. No meio dos pertences trazidos aparece 
uma panela de ferro. As panelas até então utilizadas eram geralmente latas vazias 
de banha e todas estão pretas. Aparece uma panela de ágata reluzente e um impo
nente caldeirão. O prato também é de ágata branca. 

O café coado pela mulher é servido. Aos homens, só pelo fato de não preci
sarem ajudar na cozinha, parece que a comida se torna especialmente gostosa. 
Além disso, eles estão sem tomar café há vários dias. 

Agora a cozinha pertence às mulheres. 
E a mulher cozinha admirada com o fogão precário, feito de barro. É neces

sário ainda uma prateleira para colocar a louça lavada e um lugar para armazenar 
água. 

— E o banho, como faziam? — perguntou um rapaz. 
— Ali, olha. À tarde a gente se lavava com água quente — dizia ele, apon

tando em direção ao vale. Aí havia uma divisória feita de troncos e, perto, um 
lugar para esquentar água em lata de querosene. 
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A família de Takeo Nishikawa reunida na hora da refeição (1930). 

A comida caprichada se resumia a um pouco de óleo e alho a mais que se 
colocava no feijão, por causa do carreiro. O arroz era à moda japonesa. Havia 
também um pouco de bacalhau assado na brasa. Os brasileiros também gostam 
de feijão com bastante caldo. O feijão já tinha sido cozido pelos rapazes, logo 
de manhã. 

Dentro da casa há um tronco cortado que serve de mesa, mas todos procu
ram um lugar perto da cozinha para se sentar. O carreiro se instala num tronco 
um pouco ao longe. Ele está todo satisfeito com a pimenta que ganhou para tem
perar o seu prato. É uma refeição sem nada de especial, mas a comida preparada 
pelas mulheres tem algo de mais saboroso, quer no tempero do feijão, quer no 
modo de cozinhar o arroz. À noite a comida será mais caprichada, com palmito 
e carne-seca. Ainda há muito palmito por aí. Bastava dar uma corridinha nas ma
tas. A carne-seca já está de molho na água. 

Amanhã, deverão começar a consertar o telhado, o fogão, fazer as cadeiras 
e cercar a área de banho. A semeadura será feita por todos e cada um se responsa
bilizará por uma parte. Com a chegada do chefe da grande família e da dona-de-
casa, o serviço aumentou muito. 

Quando escurece, reina o silêncio. O céu está limpo, muito estrelado. Nas 
matas a coruja pia, parece chamar alguém. Na imensa escuridão da noite, vê-se 
ao longe de vez em quando uma grande chama avermelhada. Apaga-se o lampião 
e todos vão para a cama, mas durante algum tempo ainda se ouvem vozes de pes
soas conversando. 
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MORADIA 

Quanto à moradia do colono, pode-se dizer que ele a renovava umas três ve
zes, até se tornar um sitiante bem-sucedido. A primeira moradia era o barracão 
construído durante a derrubada da mata, também utilizado durante o período da 
instalação da família na colônia. 

Vista de um sítio, casas construídas num terreno recém-queimado. 

O colono não terá condições de mudar para outra casa antes de fazer a sua 
primeira colheita. Dependendo da cultura, deverá ficar na mesma casa até a se
gunda colheita. 

Depois poderá fazer uma reforma: rebocar as paredes com barro e cobrir a 
casa com palha, embora o piso ainda permanecesse de chão batido. Ali ele vai 
morar durante cinco ou seis anos. Quando da primeira colheita do café a sua si
tuação financeira melhora, podendo viver uma vida que ele considera ideal. Le
vado pelo orgulho de ser um agricultor autônomo, muda-se para uma casa mo
derna, feita de tijolos, com assoalho e cobertura de telha francesa. 

Entretanto, este é o processo dos colonos que passaram inicialmente pelas 
fazendas, isto é, da casa de colono para a casa do fiscal ou para uma moradia 
nos moldes dos fazendeiros, porém de tamanho menor. 

Por outro lado, os colonos que se instalaram vindos diretamente do Japão, 
a partir da segunda moradia já constróem uma casa incorporando um pouco de 
estilo japonês. O assoalho é limpo com um pano úmido e, embora não tivessem 
tatami, forravam o quarto com esteira e utilizavam o zabuton para sentar. À noi
te o cômodo se transformava em quarto de dormir. Já o cômodo que servia de 
copa e sala era mobiliado com mesa e cadeiras do tipo ocidental e esta vida conti-
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nuava até o nissei se tornar adulto. Mesmo que se fizesse alguma reforma, sempre 
se conservava algo do estilo japonês. A região de Registro é a que mais nitida
mente apresenta esta tendência. O estilo intermediário entre o ocidental e o orien
tal é observado na região do núcleo Aliança (Noroeste) e Tietê. 

Vamos descrever aqui a moradia dos primeiros colonos provenientes das fa
zendas ou das terras arrendadas. 

As primeiras moradias eram as chamadas casas de pau-a-pique, em que as 
paredes eram feitas de madeira ou de troncos de coqueiro partidos ao meio e com 
a parte da casca voltada para dentro. De qualquer forma, bastava fincar a madei
ra ou os troncos no solo, e em geral não se rebocava. A realidade é que existia 
muita madeira e não havia tempo para preparar o reboque. Na cobertura da casa 
não eram utilizadas telhas, mas troncos de coqueiro, partidos ao meio, que de
pois tinham sua parte central cavada e eram encaixados alternadamente, como 
se fossem longas telhas. O comprimento do tronco variava de 2 a 2 Vi metros. No 
topo do telhado utilizavam-se também esses troncos, embora houvesse casos de 
cobertura com cascas de árvore. É um método realmente racional, mas dividir 
o tronco do coqueiro ao meio sem entortá-lo e ainda retirar a polpa era um traba
lho verdadeiramente difícil. No verão, durante uma forte tempestade a casa fica
va inundada. 

Mas, como havia coqueiros em abundância, o serviço ficava mais fácil e por 
isso era o método preferido. Outro método utilizado era a ripa. Nas regiões onde 
havia madeira de boa qualidade, como o cedro, cortavam-se com o machado pran
chas relativamente grandes, de 20 centímetros de largura por 40 centímetros de 
comprimento. Cobria-se o telhado com estas pranchas, prendendo-as com arame. 

Quando havia cascas resistentes de árvores, podia-se utilizá-las para cobrir 
o telhado, o que facilitava o trabalho. Na região litorânea utilizavam-se as folhas 
de um coqueiro especial, mas as folhas dos coqueiros do interior são inadequadas 
para servir como cobertura de telhado. Não se podia utilizar o sapé para esse fim, 
pois inexistia nas matas. 

As portas eram feitas de madeira cortada a machado. Nas janelas utilizava-
se a madeira de caixotes vazios ou, por algum tempo, eram vedadas pendurando-
se nelas até sacos de juta. A mesa e as cadeiras também eram feitas com madeira 
cortada a machado. No chão batido eram cravadas estacas para que a mesa não 
ficasse balançando. 

Como cama utilizava-se um estrado feito de gravetos ou um tronco de co
queiro cortado horizontalmente, bem fino. Depois de retirada a polpa o tronco 
era amarrado com trepadeira. Os paus que serviam de suporte eram sempre finca
dos na terra. Se o tamanho do barracão fosse aumentado duas ou três vezes, na
turalmente a casa ficava mais comprida e então se faziam algumas divisões. Essas 
divisões às vezes eram caprichadas, feitas de madeira, mas também havia as feitas 
apenas com sacos de juta, que serviam de "parede" divisória. 

Enquanto não houvesse a primeira colheita de milho não se podia fazer o 
colchão de palha. Dormia-se então sobre o estrado duro, feito de gravetos, sobre 
o qual se colocavam sacos vazios. Possuir futon trazido do Japão e poder forrar 
esta cama provisória ainda era um grande luxo. Para se cobrir havia o cobertor. 
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A cozinha, na época do acampamento, era geralmente em lugar aberto, atrás 
do barracão, onde a cobertura feita de caule de coqueiro era instalada na forma 
de um beirai. Mas, com a chegada da família dispunha-se de mais mão-de-obra 
e então ela era cercada. Armava-se o fogão sobre um estrado de madeira que, 
para não pegar fogo, era coberto de barro. Como as mulheres japonesas não se 
importavam de trabalhar agachadas, às vezes o fogão era instalado no próprio 
chão. O fogão prático é aquele de formato retangular, onde se podiam colocar 
duas ou mais panelas. Para isso, sobre ele eram alinhadas barras de ferro ou, na 
sua falta, limas em barra como suporte de panela. 

Os mais prevenidos já traziam uma chapa no estilo brasileiro, com três 
bocas. Colocavam essa chapa sobre o fogão de barro e, com um buraco na 
parede para fazer sair a fumaça, estava pronto um fogão completo. A pia era uma 
armação de madeira onde se colocava uma bacia e uma tábua para cortar alimen
tos. Caixotes vazios empilhados viravam prateleira. É o mesmo tipo de vida que 
levavam na fazenda. Um outro estrado para pia era montado também do lado 
de fora, onde se lavava a louça que depois era deixada para secar no próprio 
estrado. 

O furô era imprescindível para os japoneses. Mas os colonos da época não 
tinham condições para adquirir sequer um tambor. Não havia marceneiro, nem 
fabricante de furô, e ninguém sabia como improvisar uma banheira. Talhavam 
enormes troncos, como uma espécie de canoa, para servir de recipiente. Mas o 
aquecimento deixava a desejar. Era preciso abrir um buraco no recipiente e revesti-
lo de latão. Mas se tivessem um pouco de dinheiro, bastava comprar um pequeno 
tonei na cidade. No início, contudo, ninguém podia se dar a este luxo, e depois 
de muitas tentativas acabavam se conformando em lavar-se perto do rio. Fervia-
se a água numa lata e depois despejava-se a água quente numa grande tina para 
se lavarem. Ou utilizavam uma lata de conserva vazia, como se fosse uma con
cha, para se lavar jogando água sobre o corpo. No local para o banho colocava-se 
no chão um estrado feito de gravetos finos e cercava-se com madeira. Não chega
va a ser um barracão, pois era cercado apenas em três lados, para impedir que 
o vento soprasse muito e esfriasse a água. O desejo do colono era comprar pelo 
menos um recipiente que servisse de furô, após a primeira colheita. 

Perto do banheiro abriam um buraco e faziam um cercado simples para ser 
utilizado como privada. Mas os homens preferiam fazer suas necessidades ao ar 
livre, olhando para as estrelas. Nas matas há muitos lugares para se esconder. E 
quem levasse uma enxada nas costas, já nem era visto com estranheza. 

VESTIMENTA 

A roupa não diferia muito da que era utilizada na fazenda. O quimono das 
mulheres foi substituído pelas roupas brasileiras. Costuravam camisas simples, 
utilizando sacos de farinha vazios. As mulheres também tinham de usar sapatos 
apropriados para o trabalho no campo. 

O jikatabi se desgastava logo, pois no chão havia inúmeros tocos pequenos 
que espetavam na meia. O ideal era o sapatão feito de couro grosso. Aplicando-se 
uma camada de óleo o couro ficava mais macio. 
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O casal de sitiantes Nishimura, do núcleo Córrego Azul, em Promissão (1926)

Bem mais tarde algumas mulheres passaram a utilizar o mompe, mais comum 
em núcleos onde os imigrantes vinham diretamente do Japão. No lugar da quei
mada havia cinza e carvão espalhados por todos os lados. Por isso as mulheres 
usavam uma espécie de calças compridas sob a saia, ou então uma peraeira sim
ples. Mas no começo, nem os japoneses nem os brasileiros tinham esse hábito. 

Depois de feita a limpeza na área queimada a plantação começava a se desen
volver e apareciam insetos, como o borrachudo. Por causa disso, homens e mu
lheres usavam camisas ou blusas de mangas compridas e nas pernas amarravam 
perneiras. Como ficavam cobertos de pó o dia inteiro, alguns acabavam com a 
pele irritada. Mas em geral os problemas de pele eram causados talvez pelas arra-
nhaduras provocadas por picadas de borrachudo. Nos dias nublados e à tardinha 
o número de borrachudos era incrível, o que leva a compreender por que o furô 
era tão necessário ao trabalhador que morava nas matas. 

ALIMENTAÇÃO 

Pode-se dizer que a alimentação era a mesma da vida nas fazendas, compos
ta basicamente de arroz branco com feijão à moda brasileira. De vez em quando 
se davam ao luxo de comer carne-seca ou bacalhau; para poderem fazer o missô, 
porém, ainda teriam de esperar alguns meses. Mas a soja já está plantada. Tam-
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bém o gergelim já está semeado. Nas matas, após a queimada as verduras e o na
bo crescem rapidamente. A berinjela e o pepino também crescem bem. Ainda não 
há o perigo de pragas e doenças. Porcos e galinhas ainda não eram criados, pois 
não havia ração. Se pudessem comprar por perto pelo menos o milho seria dife
rente, mas em geral ninguém tinha nem cavalo nem mula para montar. Quando 
muito possuíam um cachorro, por motivos de segurança. 

TRABALHO NAS MATAS QUEIMADAS 

O trabalho nas matas queimadas começava pela limpeza da área. É a coiva-
ra, que consiste em reunir troncos e galhos que restam da queimada. Em geral 
essa limpeza era feita com a foice, mas também utilizava-se o machado. Trabalho 
consativo, pois o serviço é pesado e vai desde a manhã até a noite. Descansam 
cerca de cinco vezes por dia para comer. Os japoneses trabalham longas horas, 
com pequenos intervalos para descanso. Ao amanhecer tomam café e saem para 
o trabalho, e às 9 horas já estão almoçando. Ao meio-dia descansam para um 
café. Se a dona-de-casa tem um tempinho prepara um bolinho feito de farinha, 
açúcar e bicarbonato: o soda dango. Às 3 horas param para outra refeição, a me
renda, às vezes chamada pelos japoneses de "janta". E havia ainda a refeição 
da noite que comiam tranqüilamente em casa. Na verdade, esse era o verdadeiro 
jantar. 

Terminada a coivara, é hora de deitar as sementes. Mas se não chover a se-
meadura estará perdida, e por isso esperam até que chova. Enquanto isso plan
tam verduras nas terras baixas ou cavam o poço. Os colonos que moram na parte 
baixa do terreno perfuravam o poço com apenas uma amurada, em um dos can
tos colocavam um pilar e nele atravessavam um pedaço de pau onde amarravam 
uma corda com um balde numa das extremidades e na outra um peso. Se a casa 
ficasse em lugar alto construía-se o poço à moda brasileira, que é a de levantar 
o balde enrolando-se a corda com uma manivela. A escavação do poço era feita 
pela própria família, e no caso de ser profundo a vizinhança também auxiliava. 

Em meados de setembro ouvem-se trovões, fato que não ocorria há muito 
tempo, e cai uma chuva generosa. Então começam a semeadura, ou passam a cui
dar das goteiras agora descobertas. Mas também começa o corre-corre: com o des-
matamento a água do rio transborda rapidamente e lugares normalmente de pou
ca água também começam a transbordar. Naturalmente, é aquela enchente! Às 
vezes a plantação de verduras na baixada fica totalmente inundada. Quando um 
grande tronco é bloqueado, enroscado transversalmente e impedindo a corrente
za, as águas transbordam. Na estrada que passa entre a mata as árvores tombam, 
os galhos caem impedindo a passagem. E pode ocorrer de os víveres não chega
rem até o núcleo. Em suma, quando o homem se embrenha na natureza, e a reme
xe, começam a surgir imprevistos jamais imaginados. 

Durante a estação das chuvas, quando surgem poças d'água, começam a apa
recer os mosquitos transmissores da malária. E se o poço não era cavado na épo
ca adequada e as condições da água potável pioravam, surgiam pessoas com di-
senteria causada por amebas. Quando parecia que tudo iria correr bem, aconte
ciam calamidades. 
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Mas, seja qual for a dificuldade, não se pode atrasar a produção de alimen
tos. Faz-se em primeiro lugar a semeadura do arroz. Contudo, na terra ainda há 
muitas raízes, além de grandes troncos tombados. Se um fosse abrindo os bura
cos e outro plantasse o arroz, a mão-de-obra seria tanta que o serviço renderia 
muito pouco. Por esse motivo, adotou-se o método de plantio mais primitivo, is
to é, o trabalho com a cavadeira. Esta tem em sua extremidade uma chapa de 
metal que abre um buraco no chão onde se introduzem as sementes de arroz. Na 
época ainda não havia plantadeira. 

Amarram na cintura uma espécie de avental com um bolsão ou carregam no 
ombro um saco a tiracolo, onde colocam as sementes de arroz. Pega-se a cavadei
ra com uma das mãos, firmam-se os pés, um na frente e outro atrás, e crava-se 
a cavadeira no solo. Inclinando-a para a frente, abre-se um pequeno buraco onde 
se introduz com a outra mão 20 a 30 grãos de arroz. Ao se retirar a escavadeira, 
tampa-se o buraco com a própria ponta. 

Feijão, milho, tudo é plantado desta forma. Não se fazem sulcos e planta-se 
até onde der. Apesar disso, basta uma chuva para ele brotar, forte, antes que a 
terra se resseque. Apesar de o serviço parecer simples, ele pode consumir semanas 
se a área tiver mais de 50 mil metros quadrados. Quando não se obtinham as se
mentes na hora certa, então, levava-se mais tempo ainda. 

Dia após dia repete-se o mesmo serviço, simples e monótono. Se este plantio 
terminar logo, terão que começar a plantar café. 

Outras culturas que não a do café são muito sensíveis ao clima e às variações 
de preço. É preciso planejar, desde o início, uma cultura que produza durante 
muitos anos para que não haja prejuízo. 

Bem, era uma grande sorte ninguém ficar doente no primeiro ano de traba
lho no núcleo, mas quando isso acontecia o problema era enorme. Procurava-se 
um médico somente em casos graves e o pior é que nem sabiam se havia ou não 
médico na estação. Na maioria dos casos o máximo que se fazia era ir à farmácia 
e, após consultar o farmacêutico, comprar algum remédio. Mesmo assim, não era 
raro perder dois dias só para isso. Na época muitas pessoas não suportaram a ane
mia e o cansaço e sucumbiram com muita facilidade. 
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25 — Um ano na vida dos pioneiros 

Vamos falar nesta parte sobre os primeiros tempos da exploração dos nú
cleos, de 1914 (início da primeira guerra mundial) até 1920 (Iguape foi fundado 
em 1913, Birigüi e Hirano em 1915 e Itacolomi em 1918). 

A IGNORÂNCIA INICIAL 

A passagem das fazendas para os núcleos de colonização foi um processo que 
não ocorreu de maneira uniforme. Se a fazenda de café fosse boa, depois de qua
tro ou cinco anos de trabalho podia-se juntar o suficiente para dar de entrada na 
compra de um terreno, e também fazer um pouco de economia que serviria para 
as despesas do primeiro ano de vida no núcleo. Porém, em geral compravam-se 
terras só depois de trabalhar mais uma vez, como contratado, na fazenda (contra
to de quatro a seis anos, no caso de empreitada para formação do café). Nessa 
época, a possibilidade de se tornar sitiante somente após dez anos de trabalho no 
Brasil era o normal. Não falaremos aqui especificamente dessas pessoas que fa
ziam contratos por empreitada e depois conseguiam tornar-se sitiantes, pois sua 
vida era praticamente igual à dos imigrantes que entravam nos núcleos. Além dis
so, entre os primeiros colonos havia os que entravam diretamente na agricultura 
sem fazer contrato de trabalho, isto é, passavam diretamente das fazendas de café 
para o núcleo. Dizem que em Iguape houve uma concentração de colonos prove
nientes da cidade de São Paulo, e em Hirano, da Fazenda Guatapará. Em Itaco
lomi (núcleo Uetsuka nº 1) os colonos também eram provenientes diretamente das 
fazendas. 

Estes eram os que nada sabiam das condições do interior e que se instalavam 
no núcleo tendo em mãos apenas o valor da entrada do terreno e muito idealismo 
pela vida livre nos núcleos (naturalmente, quando se percebeu que esta situação 
forçada não era um procedimento conveniente, aumentou o número de pessoas 
que só iam para o núcleo depois de conseguir uma certa economia). 

Somente com a experiência obtida nas fazendas de café não se podia discer
nir se um terreno era bom ou ruim. "Escolher locais com pequenos arbustos co
mo o capixingui, ou o cerradão,1 com muitas palmeiras, pensando que a explo
ração seria mais fácil; escolher propositalmente o brejão, pois a baixada é própria 
para o cultivo do arroz, eis fatos que hoje realmente seriam uma piada."2 Tudo 
era prova do quanto nada sabiam. 1919 é o ano em que houve o surto de curuque-
rê no algodão. Mas os imigrantes estavam completamente desinformados sobre 
o uso de inseticidas. 

234 



Os colonos, que estavam certos de que bastava semear para colher, assistiam, 
impotentes, àquelas pequeninas lagartas devorarem em alguns dias a plantação 
de milhares de metros quadrados. Conta-se que alguns conseguiram salvar suas 
plantações graças ao inseticida verde-Paris e que alguns fizeram muito dinheiro 
vendendo este produto. Mas 90% dos imigrantes ficavam de braços cruzados, ape
nas vendo as lagartas que aniquilavam suas plantações. 

Há outras histórias: pouca gente sabia que a economia do Brasil estava con
centrada na produção de uma cultura permanente, ou seja, o café. A produção 
de arroz dá tranqüilidade psicológica ao povo japonês e por isso plantou-se inten
samente o arroz em capoeiras. Diz-se que uma dona-de-casa advertiu seu marido, 
que plantava animadamente o café: 

— Plantando tanto café não sobrará mais espaço para o arroz!3 

Posteriormente, muitos imigrantes se arrependeram de não terem plantado 
café logo no primeiro ano de sua vida no núcleo, pois embora tivessem se instala
do numa zona propícia aos cafezais, não passou pela cabeça de ninguém plantar 
café. 

Há ainda outras histórias, como a daquele sitiante que plantou milho ao lon
go do vale e quando estava prestes a colhê-lo teve sua plantação totalmente dani
ficada por javalis. E a das galinhas que, quando já estavam bem desenvolvidas. 
foram todas atacadas pela jaguatirica. E ninguém sabia como resolver estes 
problemas. 

PLANTADEIRA 

Já narrei no capítulo anterior que na época da instalação dos núcleos de co
lonização todos utilizavam a cavadeira. Depois de dois ou três anos, com a ca
poeira bem limpa, diziam que a semeadura, malfeita, não se desenvolvia de modo 
satisfatório ou se enfraquecia aos raios do sol. Passaram então a empregar outros 
métodos de semeadura. Um abria o buraco com a enxada e outro ia atrás colo
cando as sementes e empurrando a terra com o pé, dando depois um leve toque 
para tampar o buraco. 

Por volta de 1920 a chamada máquina plantadeira fez a sua aparição em Pro-
missão. Dentro em breve ela apareceria também em toda a Noroeste e Sorocaba-
na. Na época essa invenção provocou uma pequena revolução na produção agrí
cola do Brasil. Um serviço que duraria de três a quatro dias passou a ser feito 
numa única jornada. A máquina poderia ser explicada facilmente através de um 
gráfico, mas basicamente o trabalho consistia em fincar a ponta da máquina na 
terra e depois fechar sua parte superior com as duas mãos para a semente ser plan
tada. Ao abrir novamente a parte superior impedia-se a saída das sementes. Logo 
em seguida levantava-se a máquina para fincá-la numa outra cova, e assim 
sucessivamente. 

Dizem que essa máquina plantadeira foi inventada por um japonês e um ame
ricano de origem mexicana, "Manoel Marciano", que se instalou no núcleo Mon
ção nº 2. Depois foi aperfeiçoada e difundida por alguns japoneses que saíram 
deste núcleo e se instalaram no núcleo Heitor Legru (Promissão). 
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O plantio com a utilização da plantadeira. 

Anos após, os que se instalaram no núcleo com um pouco de economia plan
taram café por empreitada, pagando uma certa quantia por cada 1.000 pés. Pre
vendo que daí a cinco anos teriam uma grande colheita, passaram a plantar arroz, 
feijão, milho e algodão. Os primeiros colonos, ao se instalar, preocupavam-se pri
meiro com a produção de víveres, e isso por vezes atrasava em até três anos o 
início do plantio do café, como ocorreu com o núcleo Itacolomi. 

PLANTIO DO CAFÉ 

Como diziam que as montanhas agressivas eram terras propícias ao plantio 
do café, os colonos passaram a derrubar a mata da região baixa, onde se instala
ram inicialmente, para a parte alta. A derrubada da mata era feita pelo próprio 
dono das terras ou, se tivesse dinheiro, era entregue a empreiteiros, que trabalha
vam com dezenas de camaradas. Mas, como na época havia poucos trabalhado
res braçais, o custo da derrubada da mata era superior ao preço das próprias ter
ras. Um alqueire de terra custava 120 mil-réis, e o preço da derrubada saía por 
180 a 200 mil.4 

O plantio de café era pago por cova a um empreiteiro ou feito pelo próprio 
agricultor. Sabe-se que por volta de 1927 mil covas saíam a 40 mil-réis e para cobri-
las ainda eram necessários seis a oito pedaços de lenha por cova, o que correspon
dia a um custo adicional de mais 45 mil-réis. Assim, 1.000 covas tinham um custo 
total que poderia chegar a 90 ou 100 mil-réis. Como num alqueire planta-se cerca 
de 2.000 pés de café, considera-se que o gasto seja de 200 mil-réis, mas se incluir
mos a derrubada da mata, orçada naquela ocasião em cerca de 350 a 400 mil-réis, 
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teríamos um custo total de 500 a 600 mil-réis por alqueire. Isto se refere à quantia 
paga a um jovem com contrato por tempo determinado, como salário durante 
um ano (roupa e comida por conta do patrão). 

O plantio do café era feito em fileiras, obedecendo ao formato do lote. O 
espaço entre uma cova e outra era de 14 a 18 palmos, sendo em média de 16 pal
mos, isto é, cerca de três metros e meio. O espaço entre a cova de trás, da frente 
e dos dois lados era sempre o mesmo, a cultura formando um quadriculado 
perfeito. 

Estando marcado o espaçamento entre as covas, começa-se a abrir os bura
cos, utilizando-se o enxadão para abrir um buraco de mais ou menos 40 centíme
tros de comprimento, 20 de largura e 20 de profundidade. O plantio é feito de 
setembro a novembro. 

A semente era o fruto vermelho do café (cereja), seco à sombra, sendo que 
eram introduzidos de 12 a 20 grãos em duas fileiras no sentido do comprimento. 
Colocava-se terra sobre as sementes apenas o suficiente para cobri-las levemente. 

Em seguida, instala-se uma tampa feita com seis a oito pedaços de madeira. 
Elas devem ser preparadas juntamente com as covas. Essas madeiras são utiliza
das sobrepondo-se umas às outras, formando uma parede ao redor da cova para 
fazer sombra. Essa tampa era elevada com mais pedaços de madeira, para conti
nuar a fazer sombra quando o pé de café crescesse e ultrapassasse a altura da cova. 

O broto do café desponta com 1 mês ou 1 mês e meio, dependendo da umida
de no interior do buraco. Se estiver muito seco, poderá demorar até 2 meses. A 
desbastação é feita em duas ou três vezes e no fim deixa-se três ou quatro pés. 
Se o desenvolvimento for satisfatório, poderá se deixar somente um ou dois pés. 
A isto chama-se de "um pé". "Um pé" significa o pé ou os pés desenvolvidos 
numa só cova.5 

CONSTRUÇÃO DA CASA 

O plantio em geral é feito de setembro a novembro, mas os primeiros colo
nos escolhiam os meses de setembro e outubro. Naturalmente, deveria ser depois 
do período da seca e após uma boa chuva. Se houvesse uma família com serviço 
atrasado por motivo de doença, a vizinhança se reunia para prestar uma ajuda. 
A isto os brasileiros chamavam de mutirão. Em geral o mutirão era uma ativida
de comunitária praticada principalmente na época da colheita, mas ele tinha lu
gar também quando, por algum motivo especial, o serviço se atrasasse e para o 
trabalho de rebocar uma casa. Após o serviço sempre se oferecia uma boa refei
ção. No período que vai do fim do primeiro ano de instalação no núcleo até o 
segundo, a maioria se mudava do barracão, com inúmeras goteiras, para uma ou
tra casa mais razoável onde se pudesse viver uns quatro anos. Somente depois da 
primeira colheita de café é que cada um encomendaria ao marceneiro e ao pintor 
a construção de sua residência, conforçne seu gosto. Mas na época das casas de 
reboco todos auxiliavam durante um dia inteiro (um dia inteiro bastava, pois.era 
somente a pintura da parte interna). 
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A segunda casa dos colonos podia ser coberta com telhas ou tabuinhas.6 Es
te método era utilizado também pelos brasileiros, principalmente na região Nor
deste e no Mato Grosso. Mas os japoneses utilizavam tabuinhas bem menores, 
de cedro, mais fáceis de serem cortadas. 

Junto à primeira moradia, a construção de uma casa maior. Lençóis Paulista (1926). 

As casas que se construíam com a ajuda da vizinhança ainda eram de chão 
batido, de estilo não muito marcante, podendo-se dizer, talvez, que fossem de "es
tilo brasileiro". É a repetição do estilo colonial das fazendas de café. A única di
ferença com o barracão dos primeiros tempos é que os quartos são separados por 
paredes e a parte da entrada é um cômodo independente que funciona como cozi
nha e sala. Além disso, o fogão é maior, para facilitar o trabalho na cozinha. Pa
ra mais comodidade na época das chuvas, constrói-se um cômodo para o furô 
ao lado da cozinha. 

Algumas casas tinham o seu altar budista ou xintoísta, mas no início ele era 
apenas uma caixa em que se colocava um papel retangular onde se escrevia ò no
me, as datas de nascimento e morte da pessoa da família e a idade com que falece
ra. Acendia-se também uma lamparina, em vez de vela. A caixa que servia de al
tar era pendurada num canto do quarto. (Mais tarde, até em áreas recém-
desbravadas podiam ser vistos imponentes altares budistas e xintoístas, verdadei
ros templos em miniatura, graças ao aparecimento de artesãos que trabalhavam 
especialmente na confecção de tais altares.) 

A cama era feita de um tronco partido ao meio e somente poucos adquiriam 
uma cama já pronta. 

Entretanto, esse estilo primitivo de moradia mudou após 1924, na época da 
fundação do núcleo Aliança, pela Associação Ultramarina de Shinshu, quando 
então se deu ênfase desde o início à construção de casas de madeira, cobertas de 
telha. Era um progresso considerável, se comparado às experiências dos primei
ros imigrantes. 
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VESTIMENTA 

A vestimenta da mulher era em geral o quimono japonês adaptado, imitando 
a vestimenta das brasileiras ou das imigrantes italianas. As mangas eram estreitas 
e compridas, a saia longa, de barra ampla. Na cabeça usava-se um lenço à moda 
brasileira ou uma toalha individual, à moda japonesa. As jovens preferiam os lenços 
vermelhos. Naquela época ainda não se usava aquele chapéu de abas largas, feito 
de fibras de palmeira. Homens e mulheres utilizavam o mesmo tipo de sapatos 
no trabalho, e para se proteger dos borrachudos, pernilongos e mosquitinhos usava-
se uma proteção nas costas das mãos e perneiras. 

Os homens vestiam camisas de tecido xadrez bem caipira, comprado na cida
de, e calças de tecido encorpado, listrado ou liso. Na cabeça um velho chapéu 
de feltro. 

Quanto à vestimenta das crianças, os meninos usavam calças curtas presas 
por suspensórios e as meninas um vestido bem comprido. Em geral, todas as crian
ças andavam descalças. 

Mas para ir à cidade os homens colocavam chapéu de abas largas, polainas 
e esporas, e no cavalo punham uma sela grande e confortável. Saíam impecáveis. 
Os brasileiros pareciam preferir as mulas, mas os japoneses tinham preferência 
pelos cavalos, provavelmente porque o cavalo, se o percurso não fosse muito lon
go, era mais fácil de ser tratado. E voltavam com ar vitorioso, trazendo um saco 
com pequenas compras (os víveres eram transportados em carroça) e mais um gar-
rafão de 4 litros cheio de pinga amarrados na garupa. Os que gostavam de beber 
se orgulhavam, naquela época, de possuir um grande barril colocado no canto 
da sala. 

ALIMENTAÇÃO 

O missô era fabricado em casa e às vezes também o shôyu (embora na época 
já estivesse à venda). A refeição consistia de arroz branco missoshiru (sopa de 
missô) e vegetais em conserva. O vegetal em conserva era preparado com fubá 
em substituição ao nuka, farelo de arroz. Havendo estes três pratos o resto pode
ria ser uma comida brasileira ou de qualquer outro lugar. Ainda não tinham o 
hábito de cozinhar o feijão diariamente. Livres da obrigatoriedade de submeter-
se aos costumes estritamente brasileiros das fazendas, houve uma retomada do 
estilo japonês, comendo-se basicamente o arroz branco e tempero à base de shôyu 
e missô, embora introduzindo vários ingredientes brasileiros. Não dispensavam, 
por exemplo, o uso da banha de porco, usavam continuamente o alho e bebiam 
café, que eram hábitos adquiridos nas fazendas e que persistiram mesmo depois 
que se mudaram para os núcleos. 

Às vezes cozinhavam arroz temperado e feijão, especialmente para os cama
radas brasileiros. As crianças comiam esse arroz e acabaram se habituando com 
o paladar brasileiro. No preparo da carne utilizava-se óleo, mas sua inclusão no 
tempero teve muita resistência. 
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Para comer utilizavam prato fundo, servindo-se de feijão com bastante cal
do ou sopa de missô sobre a comida. De talher, apenas colher. A sopa de missô 
era enriquecida com muitas verduras. Por vezes colocava-se macarrão cortado. 
O caldo era geralmente de camarão seco. A conserva de vegetais estava presente 
em todas as refeições. A conserva de mamão foi uma descoberta feita aqui. O 
interessante é que não havia salada. Na fazenda também ocorria o mesmo. 

Depois que o café passou a ser colhido pela maioria, a vida melhorou em 
termos econômicos. A filha ia crescendo, a alimentação ia se tornando mais sofis
ticada. No cozimento do feijão, havia muitos cuidados e a carne passou a merecer 
um tempero mais acentuado. Entretanto, nas festas de casamento e nas festivida
des do ano-novo, a alimentação voltava a ser totalmente à japonesa. 

A capinagem após a semeadura vem bem mais tarde. Nos morros não cresce 
muito mato, mesmo no segundo ano. Retiram-se os brotos das árvores e o mato 
cresce, esparso, andando a passos largos. Por isso, com poucas pessoas pode-se 
capinar 40 ou 50 mil metros quadrados. 

O período que vai do fim do ano até o início do seguinte é a época de descan
so no núcleo. O feijão será colhido depois do ano-novo. No fim do ano as donas-
de-casa estão atarefadas com os preparativos das iguarias para os festejos do ano-
novo. As ovas de arenque, ainda um artigo importado barato, eram compradas 
nas casas de comércio de japoneses, e deixadas de molho na água. As famílias 
que colheram arroz para fazer mochi a preparam. O pilão podia ser do tipo japo
nês ou brasileiro, mas o triturador devia ser sempre do tipo japonês. Com o fran
go prepara-se o caldo, e como não há soba come-se macarrão chatinho ou macar
rão de semolina, o sômen. E ainda cozínha-se frango em pedaços com açúcar e 
sal. Ninguém conhece ainda o frango assado. 

DIA DE ANO-NOVO E AS FESTIVIDADES 

Chega o ano-novo. Neste dia, esquece-se o costume brasileiro e logo de ma
nhã todos se reúnem na mesa e se cumprimentam — omedetô gozaimasu — e ao 
invés do costumeiro café tomam tosso e a sopa zooni. 

O sakê ainda não era encontrado no Brasil. Assim, o tosso era substituído 
pelo vinho do Porto importado. Hoje isto seria uma extravagância, mas na época 
ele poderia ser comprado a 10 mil-réis. Todos tomavam um pouquinho. Como 
não tinham o recipiente adequado para o tosso, utilizavam a canequinha de ága
ta. Naturalmente, a bebida é apenas simbólica. Depois o chefe da casa bebe pin
ga. O vinho do Porto é guardado para as visitas ou para quando alguém ficasse 
doente. Dizem que o vinho do Porto é bom para parturientes, pois aumenta o 
sangue quando é bebido, aos poucos, diariamente. 

Quando não havia mochi, fazia-se uma sopa com vegetais e nela se coloca
vam bolinhos feitos de farinha. Como o caldo era de frango, até que era gostoso. 
De qualquer forma, a presença mesmo que formal do sakê e do zooni era obriga
tória nos festejos do fim de ano. 

E num instante a manhã se transforma num dia de pleno verão, sol forte e 
muito calor. O arrozal já cresceu e chega à altura dos joelhos. O milho já está 
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da altura de um adulto. O núcleo está coberto de verde. O ano-novo no núcleo 
é pleno de esperanças, ao contrário do inverno frio do Japão, com neve, onde 
todos circundam encolhidos o aquecedor. 

À tarde é possível que caia uma chuva. 
— Feliz ano-novo! Omedetô gozaimasu! — os vizinhos vêm cumprimentar. 
— Feliz ano-novo para você também! 
As visitas vão chegando. Na sala, iguarias expostas para as visitas durante 

o dia inteiro. A mesa é de cedro, orgulho do chefe da casa. Embora não combine 
com a casa o móvel é imponente. Apesar de não estar cobena por uma toalha 
branca, está forrada de iguarias. Para as mulheres há doces também. Em todas 
as casas o cozido de frango à moda japonesa faz parte da mesa do dia de ano-
novo. Há também o refogado de bardana, feijão cozido doce, salada de nabo com 
peixe, vegetal temperado com missô, conserva de mamão, omelete, etc. De doces 
há o yôkan, o manju, o doce de batata-doce e a gelatina vermelha. Bastava en
contrar os ingredientes e as mulheres não poupavam tempo nem mão-de-obra no 
preparo das iguarias. Depois do ano-novo os chefes de família se reuniam nos 
dias 2 e 3 para uma outra festa regada com muita alegria e pinga. Se a casa for 
muito pequena, arma-se uma barraca com o pano utilizado na colheita do café 
nas fazendas. Nesse dia a comida é mais simples, pois o objetivo é cantar e beber. 
Às vezes, também as esposas participavam. Cantavam-se músicas folclóricas do 
Japão todo. Com a animação no auge, ouviam-se até paródias picantes. Não ra
ro, havia o acompanhamento do shamissen. E todos os chefes de família, vovôs 
e vovós participavam de danças folclóricas como dojôssukui, okame e hyouttoko. 

Por maior que fosse a gritaria e a alegria, todos estavam à vontade, pois no 
núcleo ninguém estranhava esse tipo de reunião. 

"Que este ano também seja de fartura na colheita. 
O arroz cresce até entre o matinho da rua. 
A moça da vizinha está esperando bebê." 
Enfim, só se cantavam músicas de bom agouro como esta. No núcleo o lema 

era "uni-vos e multiplicai-vos". 
Depois da farra sem limites, terminavam os festejos de ano-novo no núcleo. 

Eram três dias plenos da mais pura amizade. 
Em meados de janeiro começa a colheita do feijão, ou das chuvas, conforme 

denominação dos próprios japoneses. Em fevereiro o arroz já começa a vingar 
e desenvolver-se. No dia 10 de fevereiro é iniciado o plantio de feijão das secas. 
As crianças do curso primário iam para a escola a partir do dia 1º de fevereiro, 
dando início ao ano letivo. 

Ainda desconheciam os festejos do carnaval. Em abril e maio tem lugar a 
tão esperada colheita do arroz, que era feita praticamente à moda brasileira. A 
única diferença é que não cortavam somente as espigas do arroz com a faca, co
mo faziam os caboclos, mas passavam a foice do tipo japonês. Depois de reuni
das em maços, eram batidas com o "batedor de arroz". Às vezes utilizavam a 
peneira, mas o mais eficaz era fazer voar a casca do arroz ao vento. 
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COLHEITA DO ALGODÃO 

Como ainda não há colheita de café, os meses de maio e junho são dedicados 
à colheita do algodão. O algodoeiro da época era de um tipo que crescia até a 
altura de um adulto, de forma que olhando o algodoal de uma certa distância não 
se podia avistar as pessoas que estivessem lá dentro. Mas, como quase toda a fo
lhagem já caiu na época da colheita, era possível vislumbrar o chapéu ou o lenço 
colorido das moças que faziam a colheita. 

Um grande saco de juta é amarrado na cintura e nele se vai colocando o alvo 
algodão colhido, o qual é transferido para um cesto chamado "jaca", feito de 
bambu, que depois é transportado para o local de secagem. 

Na colheita do algodão participam não só as pessoas da família, mas 
também os contratados de outros locais. Se houver trabalhadores brasileiros 
na região, eles são chamados. Como é um ganho extra, até as mulheres e crian
ças colaboram. É uma paisagem animada, mais até do que durante a colheita 
do café. As fofocas ouvidas durante o ano inteiro se repetem ao longo desse 
trabalho. 

— Escute, Yosuke, você já está na idade de saber, por isso vou te dar um 
conselho: não faça visitas noturnas a uma moça. Sabe de um caso que aconteceu 
na fazenda? Quando finalmente o fulano conseguiu abrir a janela de uma casa, 
foi alvejado com um tiro mortal. E o assassino foi declarado inocente, alegando 
que pensou ter alvejado um ladrão, e a moça confirmou que nem conhecia o ra
paz. E o julgamento do pé de mamão, você já ouviu falar? O intruso foi desco
berto e então ele subiu num pé de mamão ao lado da janela pela qual tentara en
trar. Quase foi baleado, mas a confusão cresceu, juntou gente e ele conseguiu sair 
dessa com vida. No julgamento perguntaram por que ele foi roubar mamão em 
plena madrugada. Não se sabe quem o instruiu, mas ele ficou firme dizendo que 
queria aquele mamão, mas que tinha medo de roubar de dia... Bem, parece que 
ele foi liberado depois de pagar uma pequena multa. 

— Mas este é um caso ocorrido entre brasileiros, não é? 
— Bem, tanto os japoneses como os brasileiros devem se prevenir. Ninguém 

garante que você não seja atacado por uma onça. Terá que levar revólver e ainda... 
— E ainda o quê? 
— ... a moça casadoira vale 3 contos... e dizem que a mãe de uma moça casa-

doira é atenciosa com os rapazes ou dizem ainda que antes do casamento deve-se 
orientar e educar a moça... 

Bem, as conversas se desenvolviam mais ou menos nesse estilo. Era uma épo
ca em que havia poucas moças e ocorriam casos em que se tomava uma moça 
à força para se casar. Se o pedido de casamento fosse feito oficialmente havia 
muitas recomendações e conselhos, sempre no sentido de proporcionar uma vida 
mais fácil. "Jvloça casadoira vale 3 contos" significava que ela valia o referente 
ao trabalho de dois anos de um camarada. Um adulto valia o mesmo que uma 
enxada e quando nascia um bebê dizia-se "aumentou uma enxada". Casar uma 
filha significava, na realidade, perder uma enxada, e para o agricultor da época 
este era um grande problema. 
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CASAMENTO 

Após a colheita do algodão, o agricultor que não tinha plantação de café fa
zia uma pausa: tudo dependia do preço do algodão, mas quando o mercado era 
favorável, construía-se uma nova casa. 

O casamento era realizado após a colheita. Quem já morava há algum tempo 
no Brasil dizia que agosto era de mau agouro, pois significa " não gostar", e o 
casamento então era realizado em junho ou julho. 13 de junho é o dia de Santo 
Antônio, o santo casamenteiro. Os brasileiros também gostam desta data, mas 
para o colono que desconhecia tudo isso o mês de agosto era o ideal, pois geral
mente o tempo se mantinha firme e todos tinham tempo, até a época das chuvas 
de setembro. Era realmente propício para casamentos. 

Na época o padrinho arranjava o casamento falando com os pais dos noivos. 
À moça, tanto quanto possível, falavam somente das qualidades do rapaz. O ra
paz já a conhecia de algum lugar e tinha conhecimento da sua índole através de 
seus pais e outros conhecidos. E estava tudo arranjado. Dependendo do acerto 
o rapaz poderia trabalhar durante um ano na casa da moça; depois se mudaria 
definitivamente para a casa do noivo. 

Naturalmente, a cerimônia era em estilo japonês. Nem sempre os noivos eram 
oriundos de uma mesma região. Vou deixar de lado os detalhes sobre os costumes 
de cada lugar, mas em geral, pelo menos formalmente, realizava-se a cerimônia 
san-san-kudô, enquanto alguém cantava o "cântico nupcial Takasa". Geralmen
te, em todos os núcleos sempre havia um ou dois que sabiam cantá-lo. Se não 
houvesse ninguém, pediam a algum conhecido de outro lugar. Mesmo sem a ceri
mônia san-san-kudô, pelo menos o cântico era obrigatório. 

A quantia do yuinô era estipulada pela Associação Japonesa local. Na esco
lha do local do casamento procurava-se evitar a escola, com a preocupação de 
que todos se sentissem mais à vontade para se divertir. Geralmente era eleita para 
isso a sede da Associação dos Jovens. Caso contrário, montava-se uma barraca 
no jardim e improvisava-se um lugar para as pessoas poderem sentar e comer. 
Somente a cerimônia san-san-kudô era feita dentro de casa. Naturalmente, havia 
casos em que essa cerimônia se realizava perante todos no local da festa e. depois 
de entoado o cântico, passava-se aos comes e bebes. 

Terminado o cântico nupcial fazia-se a apresentação dos noivos, seguida do 
discurso do presidente da associação local de japoneses. Quanto mais longo fosse 
o discurso, tanto melhor. Falava-se até sobre os principais segredos para um bom 
relacionamento entre um casal e depois de mostrar toda a sua erudição terminava 
com a célebre frase: "Aqui encerro a minha singela fala, ao mesmo tempo em 
que desejo muitas felicidades aos noivos." 

Quando todos os convivas, sentados diante das iguarias, pensam que final
mente terão o direito de avançar no banquete percebem que ainda terão que ou
vir, impacientes, o discurso do representante dos amigos dos noivos e ainda o de 
agradecimento dos pais. 

Mas, depois desses longos discursos, quando a festa começa de verdade, to
dos se esquecem da longa espera e começam a servir-se uns aos outros de bebida. 
A pinga é uma bebida que "sobe" logo e então começa a cantoria acompanhada 
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de palmas. Os noivos participam disso e depois de vê-los comer o suficiente, retiram-
se discretamente para seu quarto, deixando para trás as batidas de palmas caden-
ciadas e mecânicas. Mas de madrugada, em meio ao sono, a barulheirá continua 
e ainda se ouvem as batidas de palmas. Sem condições para uma verdadeira lua-
de-mel, os recém-casados conformam-se e tiram uma soneca em seu quarto. Coi
tada da noiva que não consegue desvencilhar-se do velho inoportuno e tem de con
tinuar servindo pinga. 

ANIVERSÁRIO DO IMPERADOR 

Na época da "Era Taisho" o aniversário do imperador era comemorado, no 
Japão, numa data diferente da de seu nascimento: 31 de agosto era o dia do seu 
aniversário, mas a comemoração tinha lugar em 31 de outubro. Muita gente achava 
melhor seguir rigorosamente o costume adotado no Japão, mas às vezes havia os 
que queriam festejar mais cedo para poderem beber. Assim, alguns diziam teimo
samente: "No Japão, 31 de agosto é pleno verão e o calor é intenso. Durante um 
longo festejo não se pode ter certeza de que alguém não se sinta mal, e foi pensan
do nisso que se escolheu 31 de outubro como dia das festividades, quando o clima 
é mais ameno. Entretanto, no Brasil, agosto é um período praticamente de des
canso para o agricultor e o clima é agradável, nem quente nem frio, ao contrário 
de outubro, época em que todos estão ocupados com a semeadura e não se pode 
ficar festejando tranqüilamente. Nós devemos festejar no dia 31 de agosto." 

Realmente, o raciocínio é lógico, mas por mais radicados que estejamos no 
Brasil não teria sentido festejar uma data comemorativa japonesa num dia que 
nem os japoneses o faziam. O resultado é que a maioria dos núcleos comemorava 
aquele aniversário no dia 31 de outubro. 

As bandeiras do Brasil e do Japão, junto à casa de um sitiante no tenchôssetsu. 
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A fundação do núcleo ainda não era comemorada. Os festejos do ano-novo 
eram pura e simplesmente diversão, mas nos festejos de aniversário do imperador 
havia um clima solene de cerimônia, o que não dispensava os comes e bebes. Ha
via ainda a competição undôkai e, às vezes, teatro e sumo. Era o dia mais anima
do e divertido do ano. A cerimônia de aniversário do imperador era realizada na 
escola primária do núcleo. 

Os preparativos básicos para a competição undôkai geralmente eram feitos 
pelos membros da Associação dos Jovens. Uma parte era feita também pela As
sociação das Moças, como por exemplo as fileiras de bandeirolas presas a bar
bantes e flores de papel para enfeitar o local. Em outubro não havia mais crisân-
temos, flor-símbolo da família imperial, de modo que o único jeito era recorrer 
às flores artificiais. 

A cerimônia era feita no interior da escola, se ela fosse suficientemente gran
de. Caso contrário, colocavam um cortinado nos jardins da escola e o presidente 
da Associação e outras pessoas importantes da vila faziam os seus discursos. A 
parte de baixo da mesa era fechada com pano listrado branco e vermelho. Natu
ralmente, a cerimônia era iniciada com o Hino Nacional Japonês, Kimigayo. De
pois havia a leitura da mensagem imperial e por fim passava-se para o undôkai. 
No início, a competição das crianças do curso primário; depois, a pane dos adul
tos com gincanas compreendendo corrida de três pés, disputada por pares que cor
rem com um de seus pés amarrado ao outro do companheiro, corrida com barrei
ras, corrida com ovo na colher, procura de noivas, jogo de abocanhar pão, etc, 
que são praticados até hoje. Como prêmios havia caderno, lápis, toalha, sabone
te. Os velhinhos às vezes eram presenteados carinhosa e respeitosamente com ba-
badores, chupetas, etc, que eles tinham que exibir ao público, sob aplausos. 

Aspecto da tradicional gincana esportiva undôkai, Marüia (1935). 
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A luta de sumô no núcleo Tóquio (1918). 

O pessoal do núcleo vinha assistir à gincana trazendo lanches e bebidas. Os 
mais íntimos se reuniam em grupos sobre o gramado e faziam trocas de iguarias. 
Era uma época em que não havia barraquinhas de comida e todos faziam pratos 
mais ou menos parecidos, como o arroz vermelho com feijão japonês azuki, o 
sushi. (Como não tinham a folha de alga nori, não se preparava o norimaki.) O 
cozido japonês de frango era indispensável no lanche de todos. O sanduíche ain
da não era comum nessa época. Se houvesse conserva japonesa de peixe do rio, 
era uma festa. De doce havia o manju e o bolinho de mandioca. Havia ainda o 
okinawa sembei, uma espécie de bolacha feita de mandioca que as crianças ado
ravam (posteriormente, foi amplamente difundida na sociedade brasileira, vendi
da pelos brasileiros com o nome de Mandiopâ). De bebida havia o café transpor
tado em garrafas. O chá-mate ainda não era conhecido entre os japoneses. As 
crianças tomavam o capilé, um xarope dissolvido na água. Naturalmente, os ve
lhos tinham a pinga e a cebolinha japonesa em conserva. 

Na parte da tarde havia luta de sumo. Os brasileiros nunca tinham visto uma 
luta em que os competidores usavam apenas ofundoshi, e embora fossem em pe
queno número elas assistiam, admirados. O juiz ordenava matta, matta em japo
nês e dizem que os brasileiros ficavam apavorados porque em português essa pa
lavra parecia significar "mate", e não "espere", que é o sentido de matta em ja
ponês. Na apresentação do teatro ficavam admirados com a peruca à moda anti
ga, em que o cabelo era preso no alto da cabeça, com a longa roupa utilizada 
pelos homens de cara feia e principalmente com aquela parte em que o persona
gem kumosuke levantava a saia e mostrava o traseiro. 

"Puxa, por que ele mostra o traseiro?" 
"Aquilo é um gesto que significa 'mostrar coragem'." 
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Em trajes típicos de uma encenação teatral, os colonos comemorando o tenchôssetsu. 

"Mostrar coragem, é?" — e os brasileiros retrucavam, fazendo um gesto com 
os braços: 

"E os japoneses mostram mesmo?"7 

Bem... é o que se conta por aí, mas talvez seja realmente verdade. 

ATAQUE DE UMA NUVEM DE GAFANHOTOS 

Terminadas as comemorações do aniversário do imperador, num período de 
muita ocupação, os agricultores passam a cuidar de suas plantações. No fim do 
ano, quando muito, há a festa de despedida ao ano velho, sem nenhuma outra 
comemoração mais marcante. Dia após dia o calor se torna mais intenso e é nessa 
época que os pescadores se reuniam para contar suas proezas. É a época também 
em que se contraía malária à beira do riacho. 

Um ano bom tinha chegado ao final. Antigamente dizia-se que no Brasil ha
via quatro tragédias começadas por "g". Dentre elas, porém, a geada e os gafa
nhotos eram uma brincadeira de mau gosto da natureza. Não falarei sobre os ou
tros dois "g" porque se referem ao homem. 

A geada geralmente ocorre no inverno e, se for forte, mata o pé de café. O 
café, que cresceu com muito custo, fica totalmente preto numa só noite: seca co
mo se tivesse levado um banho de água fervente. O outro prejuízo era causado 
pelos gafanhotos, que atacaram os núcleos de Hirano e Uetsuka no segundo e 
terceiro anos após sua fundação. 

Num canto do céu aparece uma estranha nuvem preta e logo o sol fica enco
berto. Como isso acontece muito rapidamente, tem-se a impressão de que o dia 
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escureceu. Se fosse hoje, até se poderia pensar que alguma experiência atômica 
estivesse sendo realizada ou que aquilo representasse o prenuncio de uma catástrofe. 

Olhando-se para cima, avistam-se pontos pretos como se sementes de gerge
lim tivessem sido espalhadas pelos ares. Então começam a cair gafanhotos de 8 
a 9 centímetros sobre a cabeça da gente, Enquanto voam em conjunto alguns se 
chocam e acabam caindo, talvez também pelo cansaço de tanto voar. Abrindo 
as asas chegam a ter 15 centímetros. Mas isto é um fenômeno que ocorre exata
mente quando estão para pousar na terra. Eles vêm voando, tranqüilos, de uma 
distância de muitos quilômetros. A nuvem de gafanhotos, que chega como uma 
chuva de areia negra ou como um enxame monstruoso de abelhas gigantes, pousa 
sobre a vegetação e devora tudo que vê pela frente, fazendo um grande barulho. 
Não escapa nada: a plantação, o mato e até as árvores da redondeza. Mesmo que 
se corra empunhando tochas de fogo, mesmo que se faça a maior barulheira ba
tendo latas de querosene, é impossível afugentar tal quantidade de insetos. Todos 
os métodos que vinham à mente eram tentados enquanto durasse a boa vontade, 
mas no fim as pessoas desistiam, completamente desesperançadas. Toda a planta
ção era devorada a olhos vistos por estes pequenos destruidores, restando apenas 
as batatas» que estavam sob a terra. E quando todo o verde desaparece da região, 
os gafanhotos levantam vôo. Se ainda estivessem em período de semeadura, plan
tavam alguma coisa para o próprio consumo e tentavam equilibrar as finanças 
da casa. De qualquer forma, porém, a colheita seria pequena. 

Apesar do acidente inesperado, chega finalmente a época do novo ano agrí
cola. Então aparece mais uma vez esse pequenino malfeitor que começa a destruir 
a plantação. É que aquela nuvem de gafanhotos que passou por ali no ano ante
rior, devorando a plantação, árvores e mato, deixara seus ovos sob a terra antes 
de ir embora. 

Agora vem saindo de baixo da terra um bichinho menor: vêm saindo aos bor
botões, vão andando como se fossem um rio de magma por entre as plantações. 
Têm a cor amarelo-claro e quando recebem os raios de sol brilham de modo 
repugnante. 

"Que horror, agora começaram a aparecer do fundo da terra!" 
Abria-se então uma vala funda na direção para a qual eles se dirigiam e quando 

caíam, cobria-se a vala com terra. Se ela fosse funda e a terra pesada, acabavam 
morrendo. Abrir esses buracos era trabalhoso, mas apesar disso era preciso impe
dir que destruíssem novamente toda a plantação. Nessas horas o homem luta de-
sesperadamente. Cava-se, cava-se mais e mais para tentar destruir as pequenas 
larvas. Algumas que conseguiam fugir entravam nas matas ou se escondiam nos 
prados, e quando crescessem e as asas ficassem fortes, voavam para outro lugar. 

Os prejuízos causados pelos gafanhotos duram freqüentemente dois anos. Mas, 
após 1918 e 1919, teve-se notícia de poucos casos de prejuízos totais causados por 
gafanhotos. Segundo o governo, isso se deve a uma política intensa de combate 
aos gafanhotos. Dizem que quando essa nuvem de gafanhotos cruza os trilhos 
o trem pára devido ao óleo que eles deixam por onde passam. Diz-se, ainda, que 
quando se ouvia que do sul vinha uma nuvem de gafanhotos, fazia-se uma pulve
rização aérea para que a nuvem mudasse de direção. 
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26 — Fundação dos núcleos 

EXPERIÊNCIAS AMARGAS NA ÉPOCA DA INSTALAÇÃO DOS NÚCLEOS. 
EXPLORAÇÃO DO NÚCLEO HIRANO 

O período inicial do núcleo Hirano, de 1.620 alqueires e iniciando-se nas mar
gens do rio Dourados, situado a 13 quilômetros a nordeste da atual estação de 
Cafelândia (antiga Presidente Pena), é bastante conhecido como uma das mais 
amargas experiências em toda a história dos núcleos de colonização japoneses. 

O fundador deste núcleo, Umpei Hirano, estava em pleno acordo com o pri
meiro cônsul geral do Japão no Brasil, Sadao Matsumura, considerando que o 
futuro do japonês estaria num núcleo de colonização onde os agricultores traba
lhassem de modo independente. Numa época em que ainda não havia aglomera
ção de sitiantes na recém-explorada linha Noroeste, ele próprio lutou pela implan
tação de um núcleo, tornando-se um pioneiro. Por outro lado, foi uma das viti
mas desse empreendimento. 

Ele era um dos cinco intérpretes da primeira leva de imigrantes na fazenda 
Guatapará, conhecido em todo o Estado de São Paulo. Passou a morar junto com 
os imigrantes e ali trabalhou sete longos anos e posteriormente tornou-se gerente, 
liderando mais de 500 famílias. 

Quando falou com seus subordinados japoneses sobre a implantação do nú
cleo, muitos que trabalhavam em fazendas vizinhas também concordaram, o nú
mero de famílias interessadas chegando a 200. Esta é uma das provas da grande 
confiança que depositavam nele. 

Na Hirano nijugoshunenshi (História dos 25 anos do núcleo Hirano) consta: 
"Apesar da sua pequena estatura, trabalhava infatigavelmente todos os dias, cho
vesse ou ventasse; saía a cavalo para vistoriar — pelo menos uma vez por dia — 
os dois milhões de pés de café, o que é uma tarefa difícil; normalmente, poucos 
conseguiriam fazê-lo, por mais delicados que fossem. Isto só já é o suficiente para 
mostrar o quanto ele era um homem esforçado." 

E quando este homem esforçado e dedicado soube do violento surto de malá
ria que assolara o núcleo Hirano, não deixou de visitar cada uma das famílias 
para ver os doentes, quando ele próprio se encontrava adoentado. Dizem que mes
mo os doentes que estavam às portas da morte, por falta de medicamentos, fica
vam alegres ao vê-lo, talvez mais contentes do que receber a visita de um médico. 

A exploração do núcleo Hirano começou a 2 de agosto de 1915, um dia de
pois que um grupo de cerca de 20 homens representantes de várias províncias, 
acompanhados por Umpei Hirano, desembarcou ha estação Presidente Pena. 
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O grupo foi limpando a antiga picada, passou uma noite na mata e somente no 
dia 3 chegou às margens do rio Dourados. Hoje, no dia 3 de agosto comemora-se 
a fundação do núcleo. 

O grupo dos pioneiros andava armado, observando a frente e a retaguarda. 
Os que seguiam na dianteira iam abrindo a picada com a foice e os que seguiam 
atrás carregavam todos os instrumentos de trabalho na agricultura, apetrechos para 
dormir e alimentos. Era um verdadeiro exército que se embrenhava pelas selvas. 
A caminhada era tão difícil que, posteriormente, quando se perguntou qual teria 
sido o trabalho mais penoso durante a exploração, um dos que participaram deste 
grupo pioneiro respondeu: 

"Nada foi tão penoso quanto entrar pela mata adentro carregando aquela 
bagagem pesada." 

Dizem que quando chegaram às margens do rio Dourados todos deram vivas 
de alegria. Naturalmente, nos olhos do acompanhante Hirano brilhou uma lágri
ma de alegria. 

Antes do trabalho da exploração ser iniciado ergueram uma barraca de 3x4m 
entre duas árvores, na qual durante algum tempo teriam de dormir no chão. Com 
os mantimentos que tinham trazido começaram a preparar a comida, mas o que 
se pôde trazer era muito pouco: arroz e bacalhau seco. Finalmente ficou pronta 
a ponte provisória e foi possível atravessar o rio para a outra margem. Agora es
tavam numa planície sem árvores grandes; em pouco tempo, o mato e os arbustos 
foram derrubados e puderam fazer a queimada de três a quatro hectares. 

Agora tinham que construir o barracão para moradia deles próprios. E outra 
tarefa dos vinte jovens pioneiros era plantar arroz para poderem colher e alimen
tar os integrantes do grupo que chegaria posteriormente. 
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Como no grupo dos pioneiros havia representantes de cada uma das provín
cias que tinham ficado à espera na fazenda Guatapará, uma vasta área da região 
baixa foi dividida e distribuída a cada representante, como área de plantio. 

Por outro lado, Hirano saía à procura de empreiteiros brasileiros para a cons
trução de uma estrada de acesso ao núcleo. Estava combinado que cerca de 80 
famílias chegariam ao local antes que o arroz granasse, mas para isso deveria ha
ver uma estrada para que as carroças, trazendo a bagagem, pudessem passar. 

A estrada ficou pronta e quando o arroz principiou a forrar o chão de verde, 
começaram a chegar as famílias, uma após outra, e em dezembro desse mesmo 
ano já totalizavam 82 famílias. 

Todavia, desde o início de janeiro do ano seguinte (1916) algumas pessoas 
caíram de cama, devido a uma febre alta, de causa inexplicada. Já era plena esta
ção das chuvas e ninguém ainda sabia que era a malária, uma doença própria des
sa região. Enquanto isso, o agrimensor fazia a divisão das terras. Após decidir 
por sorteio as terras, cada família passava a trabalhar na derrubada das matas 
ou na construção de seu barracão. Quando finalmente puderam sair do alojamento 
coletivo para essas terras, aconteceu que passou a morrer uma pessoa aqui, outra 
e mais outra ali, e logo estavam enterrando um corpo por dia. 

O cemitério foi construído dentro do núcleo porque não havia condições de 
levar os caixões até a estação. Finalmente descobriu-se que o mal se chamava ma
lária, mas na estação nem havia farmácia. E as pessoas foram sucumbindo, uma 
após outra. 

A situação era tal que "não havendo quem fizesse os funerais dos mortos, 
alguns permaneciam dias abandonados. Às vezes não havia mais homens na fa
mília e as mulheres é que se reuniam para os funerais ou, em alguns casos, uma 
única pessoa fazia o enterro e rezava pelos seus familiares mortos. Mona a esposa 
querida, morto o filho amado, em casos extremos toda uma família estava tragi
camente desaparecida. Desta forma, não mais dispondo sequer de madeira para 
fazer o caixão, havia muitos que colocavam o morto no barril de fazer conservas 
ou em cesta de fibras de chorão para poder enterrá-lo. Esta situação difícil não 
pode ser traduzida em palavras, pois só assistir a ela já era uma cena insuportável.'' 

Alguns não podiam nem ir ao enterro. O pai, de cama, sequer tinha forças 
para pegar no colo o filhinho que chorava agarrado ao corpo frio da mãe. Diz-se 
também que alguém, estando doente, preso à cama, não percebeu que aquele que 
dormia a seu lado tinha morrido há alguns dias e já estava em estado de 
decomposição. 

Visitei esse local em 1966 e fiquei surpreso ao constatar as condições extre
mamente propícias à propagação da malária, pois o terreno era baixo e úmido. 
Era um lugar que prometia boa colheita de arroz, mas não oferecia nenhuma se
gurança para os imigrantes. Na planície, coberta de mato rasteiro, ainda hoje se 
vê a marcação dos túmulos. Foi o primeiro cemitério, e a maioria dos restos mor
tais tinha sido transferida para uma vala comum. Mas, quando o guia explicou: 
"Foi por aqui. No fim colocávamos os corpos amontoados aqui e nós próprios 
passávamos a cremá-los", olhei para o céu procurando evitar que lágrimas cor
ressem. Senti o olhar turvado, embora não houvesse um pingo de fumaça e a tar
de estivesse esplendidamente ensolarada. 
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O cônsul geral Matsumura, ao saber da situação difícil por que passava o 
núcleo Hirano, enviou uma pessoa qualificada que pudesse funcionar como mé
dico, na tentativa de assistir a esses doentes, mas a alimentação era insuficiente 
e salvar doentes desnutridos era realmente difícil. 

O arrozal da baixada crescia maravilhosamente, mas não havia quem cuidas
se da colheita. Hirano contratou então operários brasileiros. Ainda fez um pedi
do ao departamento agrícola estadual, conseguindo doses de quinino, mas eram 
insuficientes. Teve de ir até a cidade de Bauru para adquirir medicamentos, e di
zem que as despesas com essa viagem foram iguais ao preço do terreno ocupado 
pelo núcleo todo. Naturalmente, Hirano gastou todas as suas economias feitas 
durante sete anos. 

Algumas famílias que haviam perdido o seu chefe, outras que tinham perdi
do a mãe, e outras ainda que não conseguiam mais trabalhar devido à fraqueza, 
foram batendo em retirada, uma após outra, de tal sorte que em agosto de 1916 
"cerca de metade das famílias havia deixado o núcleo". E no final desse ano hou
ve perto de 80 vítimas fatais. Hirano, não suportando essa situação e na tentativa 
de evitar novas vítimas, chamou os representantes de cada uma das trinta e tantas 
famílias e aconselhou-os no sentido de que voltassem para as fazendas de café 
e, depois de economizar um pouco de dinheiro, partissem novamente para a cons
trução de um novo núcleo. Dizem, porém, que nenhuma das pessoas presentes 
queria dizer "sim": tinham o firme propósito de continuar lutando aqui até a mor
te, se Hirano também ficasse. 

Então Hirano tomou uma grande decisão, e usando as últimas forças que 
lhes restavam, as trinta famílias começaram a trabalhar no desenvolvimento de 
um lugar alto, sem grandes perigos de um novo surto de malária. 

Entretanto, em 1917 o núcleo foi vítima de um acontecimento inesperado: 
o ataque da nuvem de gafanhotos, que chega a escurecer até a luz do sol. Dizem 
que por esse motivo até o trem da Noroeste ficou interrompido. A vegetação de
sapareceu por completo na região atacada pelos gafanhotos. 

Mas o fim da passagem dos gafanhotos não significava que os perigos tinham 
cessado. Em 1918 o núcleo foi castigado por uma longa seca e depois veio a gea
da. O café, que finalmente tinha crescido um pouco, secou por completo. E de
pois de todas estas desgraças o indômito orientador Umpei Hirano também foi 
atacado pela malária, vindo a falecer em 1919. Tinha 34 anos. Dizem que quando 
a notícia se espalhou todos os colonos se reuniram para ir ao enterro. Depois das 
devidas cerimônias ele foi sepultado no centro do cemitério coletivo. Desde então 
o nome do local onde se situava o núcleo passou de Três Barras para núcleo Hirano. 

Este núcleo, que perdeu o seu orientador, conseguiu em breve formar uma 
cooperativa e em 1933 anexou mais 385 alqueires às suas terras, e em 1941 o nú
mero de cooperados chegava a 372. Nessa época um grande desenvolvimento se 
verificou no núcleo, e a produção que passou pela cooperativa foi de 50.000 sacas 
de café (uma saca contém 60 kg de café limpo), 50 arrobas (uma arroba eqüivale 
a 15 kg) de algodão limpd e 25.000 sacas de arroz num ano. 

O grande problema no período inicial do núcleo Hirano foi o fato de os imi
grantes serem totalmente inexperientes na exploração das matas virgens. O con
ceito de que conseguindo colher pelo menos o arroz para seu sustento o japonês 
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pode suportar qualquer dificuldade, levou-os a plantar arroz nas baixadas próxi
mas das margens do rio, mas ninguém sabia que estas áreas eram propícias à trans
missão da malária. Embora a desnutrição fosse fatal para o paciente da malária, 
não comiam alimentos que possuíssem proteínas, nem vegetais. Desta forma, aque
les que contraíssem a doença ficavam completamente enfraquecidos e depois mor
riam. Assistir à morte de oitenta pessoas num ano é um fato quase inimaginável 
hoje em dia. E quais não seriam os sentimentos de Hirano, que se encontrava en
volvido nessa difícil situação? 

Certamente, sempre houve uma palavra de encorajamento dada pelo cônsul 
geral Matsumura, mas é certo também que desde que viu a primeira vítima da 
malária no seu núcleo, ele, Hirano,também estava preparado para morrer. Uma 
pessoa diz que "a morte do sr. Hirano foi uma morte em meio a um sofrimento 
atroz". Pode-se imaginar o sofrimento interior de um orientador que sacrificou 
a vida de cerca de 80 pessoas.1 

FUNDAÇÃO DO NÚCLEO ITACOLOMI (UETSUKA Nº 1) 

O núcleo Uetsuka nº 1, da antiga estação Heitor Legru (atual Promissão), 
cujo nome em português é núcleo Itacolomi, nasceu de um ideal alimentado por 
Shuhei Uetsuka2 ("pai da imigração", segundo sua biografia). 

A vinda de Shuhei Uetsuka era um desejo acalentado desde 1909, quando 
então estava se formando em Direito pela Faculdade Imperial de Tóquio. Graças 
à ajuda de seu amigo Yasuiti Torigae (que posteriormente mudou seu nome para 
Tinta) coseguiu formar-se, mas na época não havia no Japão um trabalho a que 
ele quisesse se dedicar por toda a vida. Seu gênio não dava nem para diplomata, 
nem para comerciante. Ele próprio declarou ao amigo Torigae: "Estou um pouco 
inseguro. Se é que tenho alguma qualidade, esta seria única e exclusivamente uma 
força selvagem que existe dentro de mim. Como vegetais e estou bem, visto tra-
pos e não me envergonho, levo uma vida irregular e gozo de perfeita saúde. Real
mente, não sou uma pessoa para viver aqui e sim no além-mar, sendo-me mais 
adequado arriscar toda a minha vida num desafio." E seus colegas, para respon
der a este anseio de Uetsuka, falaram-lhe sobre os emigrantes que iam para o Bra
sil através da Companhia Imperial de Emigração e arranjaram sua ida com a fun
ção de fiscal de translado.3 

Junto com os 800 imigrantes da primeira leva ele passou por situações difí
ceis de extrema pobreza. Seu objetivo nunca foi o de ser simplesmente um imi
grante em busca de fortuna. Ele observou as condições do Japão após a guerra 
russo-japonesa e concluiu que dali em diante q desenvolvimento do povo não se
ria mais feito através do envio de pessoas que não possuíssem capital para a su-
perpovoada Manchúria ou para a Coréia. Ao contrário, sua idéia era emigrar pa
ra um país novo, infiltrando-se na civilização européia ou, como ele próprio di
zia, para as terras da civilização, aí desenvolvendo um novo Japão, independente. 

Passou a ser responsável pela Comercial Colonizadora Takemura e, enquan
to estava temporariamente no Japão como enviado dessa companhia, houve o corte 
na ajuda financeira do governo de São Paulo para os emigrantes japoneses sem 
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condições de arcar com os custos da viagem. Desta forma, o envio de emigrantes 
foi interrompido, a quinta leva tendo sido a derradeira. Mas ele não poderia de
sistir da atividade de emigração. Depois que deixou o posto de representante da 
Companhia de Emigração, veio-lhe novamente à mente a idéia da formação de 
um novo Japão fora do território nacional, isto é, a implantação de um conjunto 
de sítios onde a população excedente do país que tinha saído para além-mar pu
desse viver tranqüilamente. O fato decisivo ocorreu quando seu amigo de escola, 
Keijiro Kikuchi, prometeu oferecer-lhe um capital de 65.000 ienes.4 

Em 1917 Uetsuka voltou ao Brasil, mas ele não veio para cá como capitalis
ta, com 65.000 ienes no bolso. Não conseguira receber o dinheiro antes de partir, 
mas acreditando fortemente no compromisso do amigo chegou ao porto de San
tos sem nenhum tostão. As pessoas que o foram receber ficaram assustadas ao 
ver que Uetsuka não tinha dinheiro nem para pagar o bonde. Levaram-no até a 
pensão, e ao participar de uma festa de boas-vindas na rua Conde de Sarzedas, 
em São Paulo, ele falou: 

"Estou realmente constrangido, mas, para falar a verdade, não tenho dinheiro 
nem para comprar cigarros e desde já conto com a colaboração de todos. Estou 
constrangido em desapontar esta grande expectativa com que estou sendo 
recebido."5 

Não pretendo aqui discorrer longamente sobre a teoria de Uetsuka, mas é 
certo que ele já estava decidido. Antes de mais nada, contou com um amigo de 
infância, o vice-cônsul Kizo Misumi, prestativo funcionário do cônsul geral Mat-
sumura e que morava em São Paulo. Logo que se estabeleceu aqui saiu a viajar 
por Minas, Paraná, Goiás procurando um lugar adequado para a implantação 
da vila japonesa. Naturalmente, todas as despesas eram pagas por Misumi. 

O núcleo Uetsuka nº 1, denominado Itacolomi, foi fundado em 1918. Era 
uma vasta área de 1.400 alqueires que começava a 4 km da Estação Heitor Legru 
(atual Promissão) e se estendia até a região de Bom Sucesso, Gonzaga e Birigüizi-
nho. E ainda cooperaram no trabalho de Uetsuka o amigo Teijiro Suzuki, esco
lhido conselheiro, e também o nobre Kanzaki, em quem Uetsuka depositava grande 
esperança. Posteriormente, o presidente do Jornal Paulista, Rokuro Koyama, que 
escreveu a Imim Yonjûnenshi (História dos 40 anos da Imigração), também deu 
seu apoio. 

Conforme consta na página 134 do livro, Uetsuka foi o elemento principal 
dentro do núcleo de colonização japonesa e Suzuki o personagem central nas con
versações com entidades brasileiras, tendo Uetsuka como auxiliar nesta missão. 

Além de Suzuki falar o português ele era conhecedor da situação dos núcleos 
pioneiros e amigo de Umpei Hirano, tornando-se um elemento imprescindível co
mo conselheiro. Kanzaki veio para o Brasil na primeira leva de imigrantes e instalou-
se na fazenda Dumont. Quando a abandonou acabou indo para a casa de Uetsu
ka, que morava em São Paulo, recebendo de favor comida e pousada. Depois que 
trabalhou durante sete anos como exímio fiscal na fazenda Santa Catarina, per
tencente ao ex-secretário da Agricultura Carlos Botelho, e embora não fosse uma 
pessoa muito extrovertida, foi bastante nobre como auxiliar de Uetsuka. 

Para a compra do terreno, a ajuda financeira do vice-cônsul Misumi, a sabe
doria de Suzuki e a decisão de Kanzaki foram decisivas. E não podemos ainda 
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deixar de mencionar na história da fundação dos núcleos a derradeira e grande 
ajuda dada por Keijiro Kikuchi, que trouxe 35.000 ienes, ou seja, 75 contos, que 
foram doados para o estabelecimento do núcleo Itacolomi. 

Também não se pode esquecer que muitos pioneiros, admiradores de Uetsu-
ka que moravam em Lins e Promissão, deram sua colaboração de modo direto 
ou indireto. 

Assim como no núcleo Hirano, no núcleo Uetsuka a maioria dos colonos era 
constituída de pessoas que se reuniram graças à confiança depositada particular
mente na pessoa de Uetsuka, apesar de possuírem pouquíssimo capital. 

"O Sr. Uetsuka passou por situações difíceis depois da fundação do núcleo 
Itacolomi, porque os japoneses da época não tinham capital suficiente para isso, 
e o fato de ter dado uma pequena entrada resultou na grande carga de responsabi
lidade assumida com relação ao pagamento das terras." 6 

Mas como o local escolhido ficava perto da estação, era um lugar saudável 
e tinha terras férteis, após quatro ou cinco anos da fundação desenvolveu-se a 
tal ponto que até parecia ser o centro do núcleo japonês na região Noroeste. 

"Os núcleos Hirano e Birigüi eram considerados por todos as duas maiores 
aglomerações. Os dois distam de 14 a 15 km da estação. O núcleo Itacolomi tinha 
sua entrada a 4 km da estação e o que me impressionou foi principalmente o fato 
de os japoneses ocuparem uma área mais próxima da estação, ao contrário de 
outros núcleos, onde a parte mais próxima era ocupada por brasileiros que domi
navam as melhores localizações. Além disso, embora a qualidade do solo não fos
se tão boa quanto à do núcleo Birigüi, era melhor que a do núcleo Hirano. O 
desenvolvimento podia ser igual ao dos dois núcleos, mas nunca menor. Com re
lação à malária, o rio que passa pelo núcleo Itacolomi tem sua fonte dentro do 
próprio núcleo, de modo que não havia água demais e em conseqüência não for
mavam um grande brejão." Diz ainda o colaborador Teijiro Suzuki que "a exis
tência de uma tribo de índios é prova de que não havia malária na região"*." Mas 
o desenvolvimento posterior ficou assegurado pelo fato de a escolha do terreno 
ter sido feita com base em meticulosa pesquisa e a partir da experiência de pioneiros. 

O fato de o núcleo ter-se desenvolvido graças à abnegada colaboração de seu 
fundador é motivo de orgulho pois era uma atividade pioneira para os japoneses. 

Vamos transcrever aqui, o artigo de Teijiro Suzuki sobre a "venda de terre
nos feita por um grande tolo".8 

"O nosso núcleo Itacolomi, nos dava um lucro de 30 mil-réis por alqueire 
e a medição topográfica ficava por nossa conta. 

"Vendendo 1.000 alqueires ganhava-se apenas 30 contos e com isso ainda tí
nhamos de pagar o agrimensor, além dos gastos para receber os primeiros colo
nos. E ainda havia as despesas feitas durante as andanças para conseguir dinheiro 
para o proprietário pagar o seu terreno. As partes piores da região nunca encon
travam comprador. Apesar de tudo isso, um jornal nos chama de corretores. Real
mente, não havia nada menos lucrativo do que vender terrenos naquela épo
ca. Por que o Hirano foi vítima do vício da bebida? Se ele morreu atormentado 
pela responsabilidade com relação ao surto de malária, o seu fim foi realmente 
deprimente, impróprio para um elemento dotado de uma energia heróica tão grande 
... Uetsuka tinha a mania de dizer: 'Entregamos nossa alma a este trabalho: a 
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mesmo que os agricultores sofressem, como outros, as mesmas provações da gea
da, do ataque dos gafanhotos e da seca o seu desenvolvimento se deu de forma 
pacífica graças ao seu fundador e dedicado líder, pois quando Uetsuka dizia "É 
assim...", todos concordavam prontamente. 

Alguns conseguiram se tornar agricultores graças a Shuhei Uetsuka. Eles não 
possuíam nada que pudesse impor a Uetsuka os seus direitos pessoais. Um colono 
que não conseguiu saldar suas terras e as vendeu, aproveitando a onda de valori
zação imobiliária, quando foi se desculpar a Uetsuka por tal ingratidão não rece
beu dele nenhuma reprovação. 

"Você ganhou graças ao seu próprio esforço", disse Uetsuka, e ao receber 
o dinheiro atrasado perguntou: "Está bem, muito obrigado. Mas, e o terreno, 
vendeu tudo?" 

"Não, só a metade." 
"Isso é bom. Separar-se da terra é o mesmo que tirar o peixe da água. 14 

alqueires são suficientes. Vá firme. Com certeza terá dias melhores." 
Assim procedia Uetsuka. Realmente, estava longe daquela imagem de um ven

dedor de terras.9 

Os japoneses não conseguiam pronunciar Heitor Legru e diziam Tereguru. 
Parece que a denominação Eetoko eguru, que significa "abocanhar uma fatia boa'', 
era um trocadilho. 

Antes do estabelecimento do núcleo Itacolomi já havia quatro ou cinco famí
lias de agricultores japoneses que trabalhavam na derrubada das matas. Na esta
ção havia a pensão feita de madeira que pertencia a um negro, a padaria de um 
português e o armazém de um sírio, num total de 14 a 15 casas. 

16 anos depois, 101 famílias japonesas, somando 483 pessoas, passaram a 
viver neste local. Não se conhece o número exato da população da cidade, mas 
como dizem que Lins tinha por volta de 10.000, deduz-se que Promissão tivesse 
cerca de 5.000 pessoas. 

A população total do núcleo japonês de Promissão (1.029 famílias) somava 
5.831 pessoas. Entre elas, os proprietários de terras eram 308. As terras totaliza
ram 4.168 alqueires, e segundo recenseamento feito em 1932 considera-se que es
sa época tenha sido o auge do desenvolvimento deste núcleo. Quando o serviço 
do núcleo fica sob responsabilidade do fiscal e empregados, a população da cida
de começa a aumentar. 

Na cidade havia sete pensões administradas por japoneses. E a refeição era 
nipo-brasileira, isto é, arroz branco, sopa de missô, conserva de vegetais e ainda 
feijão, bife e outras misturas. Comia-se com prato e garfo, retratando a vida nos 
núcleos. O furô não era diário, mas feito com freqüência. 

A partir de 1935, à medida que aparecem restaurantes oferecendo pratos tí
picos especiais, o hotel, onde se viam também hóspedes brasileiros, passou a ter 
fortes características ocidentais. 

NÚCLEO BIRIGÜI 

O núcleo Birigüi ficava na estação Birigüi, na linha Noroeste. Naquela época 
essa estação ficava a 550 km da cidade de São Paulo (hoje fica a 320 km). Partia-
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Pensão e armazém de secos e molhados em Heitor Legru. 

se pela manhã de São Paulo, pousava-se em Bauru e no dia seguinte embarcava-
se no trem da Noroeste. Depois de viajar sob fuligem, chegava-se finalmente a 
Birigüi, por volta das 4 da tarde. Esta estrada de ferro foi aberta em 1908, enfren
tando inúmeros problemas, inclusive ataque dos índios e o surto de malária. Em 
1913 a Companhia de Colonização, Terras e Madeira de São Paulo, uma empresa 
inglesa, estabeleceu o primeiro núcleo, cuja sede ficava na estação Birigüi. O pri
meiro japonês ali se estabeleceu no dia 15 de agosto de 1915, praticamente na mesma 
data da instalação do núcleo Hirano. Entretando, a chegada na estação de Birigüi 
se deu em meados de junho e ficaram aguardando a entrada no núcleo num aloja
mento provisório da estação. Chegaram, assim, dois meses antes do pessoal do 
núcleo Hirano. Era uma região no meio do sertão, ao longo da linha da estrada 
de ferro era mata virgem; ao lado da estrada de ferro estacionaram um solitário 
vagão sobre dormentes, que funcionava como estação de Birigüi. 

As terras da Companhia de Colonização compreendiam uma vasta área de 
50.000 alqueires, cujo centro era a estação de Birigüi, que ia do rio Tietê, a nor
deste, até o rio Feio, a sudoeste (o rio Feio é tributário do rio Agapeí, que desem
boca no rio Paraná). Os japoneses ocuparam apenas uma parte. A companhia 
era uma sociedade anônima com capitais brasileiros e ingleses, mas em 1915 Ha-
chiro Miyazaki, da província de Saga, entrou como relator e representante dos 
japoneses, ajudando na sua instalação. 

Hachiro Miyazaki chegou ao Brasil em 1913, um jovem inexperiente de ape
nas 23 anos. Fizera o Curso Intermediário no Instituto Chinsei e falava bem o 
inglês. Era de caráter franco e simples e tinha a confiança do gerente James Mel-
lor. Com relação aos colonos, estava à disposição deles para ajudar na compra 
de artigos básicos da vida cotidiana, compra e venda de produtos agrícolas, aten
dimento a doentes e até no pagamento de terras, prorrogação de prazos é finan-
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ciamento. E inimaginável o trabalho feito por essas pessoas que ficavam à som
bra da Companhia de Colonização ajudando os colonos em tudo que eles necessi
tassem no que se refere ao desenvolvimento deste núcleo. Naquela época ele ficou 
tão conhecido que, quando se fala em núcleo Birigüi, logo é lembrado o nome 
de Hachiro Miyazaki. 

Como o terreno era posto à venda por uma companhia que merecia confian
ça, a qualidade da terra era boa e a época propícia — além da facilidade de se 
poder instalar no núcleo com quase nenhum capital — em poucos anos foi vendi
da somente para japoneses uma área de 4.200 alqueires, recorde que foi recebido 
com entusiasmo. 

O que hoje os japoneses chamam de núcleo Birigüi era uma pequena pane 
daquela vasta área de 50.000 alqueires posta à venda pela Companhia de Coloni
zação, Terras e Madeiras de São Paulo, que posteriormente teve dois pontos centrais. 

Um deles é o local da mais antiga cidade da história da colonização, hoje 
por nós denominada Água Limpa e pertencente à região de Araçatuba. e o outro 
centro é a antiga Nipolândia, hoje Bilac. 

Contudo, esta é uma divisão grosso modo, pois durante algum tempo o nú
cleo de Birigüi era composto de um grupo de vários pequenos bairros que, por 
sua vez formavam dez bairros maiores. Por volta de 1932 aí moravam cerca de 
1.200 famílias, chegando a população nipônica a mais ou menos 6.000. Para se 
ter uma idéia geral, todas as colônias administradas pela companhia eram ocupa
das por cerca de 3.000 famílias, sendo que o maior número de famílias pertencia 
à colônia italiana, seguida pela colônia japonesa, vindo em terceiro lugar a colô
nia espanhola. Do ponto de vista da área adquirida, muitos italianos possuíam 
uma unidade de 100 alqueires. 

Antes de começar o relato da história da colonização japonesa, vamos ver 
o tipo e o caráter da companhia que administrava essas terras. 

O livro Araçatuba gojunenshi (A história dos 50 anos de Araçatuba) diz que 
"boa escolha das terras, época propícia e experiência" eram as causas desse resul
tado satisfatório na implantação de um núcleo, trabalho tido como um dos mais 
difíceis. Entretanto, o que tornou possível esta realização foi a experiência e a 
visão do inglês James Mellor. 

Conta a História dos 50 anos que "James Mellor era um inglês nascido em 
Manchester e formado em engenharia. Veio para o Brasil em 1887, com um gran
de sonho. Logo que aqui chegou, trabalhou para o governo federal, fez agrimen-
sura de lotes e, passando por inúmeras privações, viajou para conhecer as matas 
de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Pode-se dizer que essas andanças foram 
o principal motivo para que ele futuramente se dedicasse à atividade de coloniza
ção." Desde que deixou seu emprego público, colaborou na construção da ponte 
no rio Paraíba e na construção da estrada de ferro Mojiana. Além de ser um téc
nico experiente, era de uma energia espiritual inesgotável e o seu caráter nobre 
o tornava digno da admiração de todos. Mediante a colaboração de latifundiários 
fundou a Companhia de Colonização, Terras e Madeira de São Paulo. Era uma 
sociedade anônima constituída por sete pessoas.11 Uns entraram com capital, ou
tros com terra e depois compraram ainda outras terras, e começaram a atividade 
de colonização numa vasta área de 50.000 alqueires que ia do rio Tietê até o rio 
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Feio. A sociedade foi fundada em 1912, um ano antes de iniciar os trabalhos de 
colonização. 

Mellor se tornou gerente geral da companhia desde a sua fundação. Inicial
mente morava em Penápolis, mas em breve, logo que a sede da estação Birigüi 
ficou pronta passou a morar nessa região. Ao mesmo tempo em que trabalhava 
na atividade de colonização, dedicava-se à educação dos índios. Foi escolhido pa
ra exercer o cargo de prefeito de Penápolis e depois de Birigüi, trabalhando na 
exploração e desenvolvimento do interior. Em 1920, por motivo de doença, fale
ceu na cidade de São Paulo. 

Pelo fato de ele não se ter dedicado à atividade de colonização, levado sim
plesmente pelos lucros com a venda de terras, acredita-se que dependendo do de
senvolvimento do interior ele ainda estaria programando participar de um segun
do e de um terceiro empreendimento colonizador. Mas, com sua morte, estes ob
jetivos não puderam ser realizados. 

Apesar de ser estrangeiro (embora possuísse a cidadania brasileira), foi eleito 
até prefeito. Isto significa que mesmo entre os brasileiros gozava de muita con
fiança. Pode-se ainda deduzir que ele não era um pequeno nacionalista e tampou
co um pequeno chauvinista. Depois de sua morte, Robert Clark, seu compatrio
ta, veio da fazenda Guatambu e tomou posse como vice-gerente. Ele também, jun
tamente com Hachiro Miyazaki, representante dos japoneses, trabalhou em bene
fício dos colonos japoneses. Em 1933 Miyazaki deixou o cargo de representante 
dos japoneses, cargo que exerceu por 18 anos. 

Graças a um grande homem como James Mellor a implantação do núcleo, 
apesar de pertencer a uma empresa, não se desenvolveu de modo mesquinho. Por 
exemplo, havia condições para a distribuição de passagens gratuitas de Bauru a 
Birigüi aos interessados no núcleo. Embora o preço do alqueire fosse de apenas 
100 ou 120 mil-réis, alguns não conseguiram pagar, deixando "rolar" a dívida 
por sete a dez anos — e apesar disso à companhia nunca lhes criou dificuldades. 
Evidentemente, com relação à prorrogação do pagamento das terras o desempe
nho do representante Miyazaki foi muito importante. O próprio Miyazaki contou 
que um dia foi até motivo de zombaria, pois lhe perguntaram: "Afinal, você é 
empregado da firma ou dos colonos? "Até a História dos 50 anos de Araçatuba 
louva o trabalho de Miyazaki, dizendo: Ele foi um grande homem, pois sempre 
levou em conta a posição do colono e trabalhou em nome de seu desenvolvimento." 

Embora essas terras pertencessem a uma grande companhia, não se pode di
zer que não houvesse brigas relativas a direitos sobre as terras ou sobre as demar
cações, como sempre ocorria no interior do Brasil. Contudo, graças à política fir
me da companhia, nunca se prejudicou diretamente o colono. A estrada principal 
dentro do núcleo foi construída pela companhia mas a compra de alimentos dos 
primeiros colonos, o atendimento aos doentes, as instalações utilizadas para o en
sino, tudo foi realizado por Miyazaki. Mas, uma vez instalados no núcleo, os co
lonos se responsabilizavam por seus atos e se dedicavam à exploração. E embora 
enfrentassem problemas de doenças e calamidades naturais, além das dificulda
des; inerentes a uma região inexplorada, lutaram desesperadamente no sentido de 
transformar a mata virgem numa fértil área de produção agrícola, Como em to
dos os outros núcleos, também aqui houve vítimas, deixando inúmeras histórias tristes. 

260 



Conforme já foi dito, os primeiros colonos japoneses aqui se instalaram no 
dia 15 de agosto de 1915. No total eram 31 pessoas pertencentes a seis famílias, 
entre as quais duas provenientes de Saga vindas de Santos; outras duas famílias 
de Kagoshima já haviam chegado a Birigüi em meados de junho, diretamente de 
Santos. Ficaram morando num barracão provisório pertencente à companhia, perto 
da estação. As outras famílias que se estabeleceram no núcleo no mesmo dia eram 
também provenientes da província de Saga. Contudo, uma vinha da região da li
nha Araraquara e outra de Santos. 

Eles se estabeleceram num local a 18 km da estação, no bairro de Água Lim
pa Baixa. "Como eram os pioneiros na área, naturalmente não havia sequer um 
metro quadrado de terra limpa." 

Enquanto, depois de construir um barracão no meio da mata, cuidavam do 
seu desmatamento, em outubro do ano seguinte famílias provenientes da provín
cia de Fukuoka, num total de 19 pessoas, se estabeleceram no bairro Tupi, a 2 
km, rio abaixo, de Água Limpa Baixa. Logo em seguida, duas semanas depois, 
chegaram mais quatro famílias, perfazendo um total de 14 pessoas, sendo duas 
de Kumamoto, tendo vindo da linha Mojiana para o bairro Tupi. 

Estas treze famílias, num total de 54 pessoas, foram pioneiras no núcleo Biri
güi, e também os primeiros imigrantes japoneses que penetraram em núcleos do 
interior na condição de sitiantes. A área adquirida era de 10 a 15 alqueires, sendo 
que um alqueire saía por volta de 100 mil-réis. 

Vamos saber por que Junji Ujino, um dos pioneiros em Birigüi, escolheu es
se núcleo. 12 Na época, ele trabalhava numa fazenda de café, na linha Mojiana. 

"Quando andávamos pelas redondezas da cidade de Ribeirão Preto à procu
ra de um lugar para plantar hortaliças, encontrei-me com o fiscal Bansaburo Ku-
ratani, que era meu conhecido. Depois de muita conversa, Kuratani falou: "Sabe, 
começar um serviço numa cidade desenvolvida como esta não vai dar em nada. 
Você terá mais futuro numa região recém-explorada, onde poderão lutar e se es
forçar ao máximo.' E acrescentou: 'Em Birigüi, na linha Noroeste, há uma com
panhia que vende terras baratas. Aqui em Ribeirão Preto também há um repre
sentante; que tal dar um pulo até lá?' Fui imediatamente ao escritório do repre
sentante e resolvi comprar 15 alqueires. Isto foi amplamente divulgado no jornal 
local de língua portuguesa, e então a Companhia nos concedeu muitas vantagens, 
pois éramos os pioneiros do núcleo." 

O fato de haver um representante da Companhia de Imigração, Terras e Ma
deira de São Paulo na cidade de Ribeirão Preto, região central da linha Mojiana, 
onde muitos imigrantes japoneses trabalhavam como contratados; o fato de esse 
representante ser mencionado por Bansaburo Kuratani, que viera ao Brasil na pri
meira leva do navio Kasato-Maru e que era fiscal de fazenda; e o fato de ser acon
selhado por ele sobre a exploração do interior, fizeram com que o imigrante, an
sioso por sair da fazenda e ávido de dèsenvolver-se livremente, decidisse imedia
tamente a mudar-se para lá. 

Dizem que, como Junji Ujino iria para o núcleo, quatro outras famílias de 
dispuseram a partir também. 

Entretanto, os imigrantes ainda não tinham nenhuma experiência de explo
ração do sertão. Eles, que trabalhavam nas fazendas de café sob o olhar intransi-

261 



gente do fiscal, chegaram ávidos de atividade e com o peito cheio de esperanças, 
pois poderiam trabalhar livremente como proprietários de terras. Conforme disse 
alguém numa das conversas, "é até curioso e inexplicável que na vida de uma pes
soa possa acontecer tal coisa, isto é, dependendo do ponto de vista, que a explo
ração possa ser considerada a própria angústia, mas também um serviço de ho
mem por excelência, pleno de aventuras e surpresas". 

Vamos escrever sobre a época de implantação do núcleo, transcrevendo par
tes de conversas sobre o passado. 

"Inicialmente deixamos as mulheres na cidade de Birigüi e somente os ho
mens penetraram 14 km mata adentro, onde não havia nem estrada; finalmente, 
chegamos ao local que deveria ser o de nossas terras. Na margem do rio construí
mos um barracão e no começo limpamos uma área minúscula para podermos plan
tar arroz. 

"Pouco tempo depois mais quatro famílias se agregaram a este bairro Tupi 
e se iniciou uma animada atividade de derrubada de mata e construção de barracos. 

"Mas, tão logo nos instalamos no núcleo, houve um surto de malária. De
pois ficou explicado que a causa da doença foi o fato de termos construído o bar
racão num local muito perto do rio, uma vez que a proximidade da água facilita
va os afazeres domésticos. Houve até o caso de uma família inteira cair de cama 
e não ter quem cuidasse dos doentes. Não havia como consultar um médico, iam 
morrendo um a um. Uma família de nove pessoas ficou reduzida a três. Chegou-
se a uma situação extrema e trágica, sem precedentes: numa semana tivemos de 
realizar três enterros. Numa família morria uma pessoa e noutra mais uma. Uma 
pessoa teve febre tão alta que toda a pele de seu corpo descascou, e quando fale
ceu tinha larvas na boca. Isto é realmente estar vivo num inferno." 

A limpeza do terreno após a queimada. 
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E outro finalizou: "A plantação ficou abandonada por motivo de doença e 
nesse ano a colheita foi quase zero. As economias se acabaram e a situação era 
de completo desespero, mas vivíamos nos animando uns aos outros, ajudando-
nos reciprocamente. Depois, o surto de malária se abrandou e no segundo ano 
começamos a colher e a poder — finalmente — respirar para um descanso (colhi 
80 sacas e as reparti com quem não conseguira colher nada). Daquela época difí
cil, lembro-me como se fosse hoje de uma velha que quando viu um broto de batata-
doce ficou tão contente que falou: 'Ujino, veja como esta batata está crescendo, 
agora não morremos mais de fome'. Assim dizendo, alisava folha por folha." 

As pessoas que entram num núcleo formam um verdadeiro exército que vai 
à luta. O sacrifício era comum a todos, mas a alegria também era partilhada por 
todos. 

Em 1916 houve uma verdadeira avalancha de novos colonos. Só nesse ano 
chegaram 74 novas famílias. Não só na Água Limpa Baixa, mas também na Água 
Limpa Alta, localizada a 3 km rio acima, e até no córrego Elíseo, além do espigão. 

Como nesse ano houve muita chuva, a queimada não foi realizada de modo 
adequado e o feijão das águas praticamente não pôde ser colhido. Além disso, 
o surto da malária começou a judiar dos colonos. 

Conforme narra Naoe Nagasawa, 13 um dos que entrara no córrego Elíseo: 
"Não havia, naturalmente, planta das terras nem estradas. A carroça que trazia 
os colonos era deixada pelo caminho, juntamente com a bagagem. Onde não ha
via estrada fomos abrindo picadas e no rio construímos uma ponte (dormíamos 
em barracas). Finalmente, só depois de alguns dias é que chegamos ao lugar que 
parecia ser o nosso lote. Mas o local era uma mata muito densa, com árvores anti
gas que pareciam tapar o céu. Ficamos perplexos, sem saber por onde e como co
meçar o trabalho; mas animamos os familiares, construímos um barracão e de
pois começamos a derrubar a mata. 

"Era um trabalho a que não estávamos habituados e sofremos muito, mas 
mesmo assim em fins de agosto já havíamos terminado a queimada, a semeadura 
e, finalmente, pudemos respirar sossegados na primavera de 1917." 

Em meio a esses dias atarefados, logo após terem chegado ao núcleo, o pri
meiro cônsul geral do Japão em São Paulo, Matsumura, visitou a colônia Birigüi, 
lote por lote. Ele confortou os colonos e às vezes os animava explicando que o 
cultivo do café era a grande esperança no futuro. 

Os colonos festejavam animadamente o aniversário do imperador a 31 de agos
to (embora o feriado fosse o dia 3 de outubro), fazendo uma apresentação de tea
tro na vila. Geralmente a peça representada era Isshin Tassuke ou Chushingura. 
Depois de alguns meses o surto da malária começou a assolar cada um dos lotes. 

"Quando o aroma da pinga com a qual se brindara o Ano-novo mal havia 
dissipado, surgiu o maligno surto da malária e em breve todos os colonos foram 
atacados. Quando se recebeu a notícia de que o sr. 'O' da província de Fukushi-
ma havia falecido, o espanto e o abalo dos colonos foi grande. Em seguida, a 
morte do sr. 'S' e depois a da sra. 'I', e ainda de 'K', filho de 'T' da família do 
sr. 'N'. Ficar estarrecido é a expressão exata. As pessoas não tinham alternativa 
senão chorar, uns nos braços de outros. 
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"Foi nessa época que o sr. 'M', da Água Limpa Baixa, veio em socorro jun
tamente com mais três ou quatro jovens. Uma das mortes mais lamentadas foi 
a da esposa do anteriormente citado capitão T. Lembro-me nitidamente das duas 
meninas e do menino deixados sozinhos e que estavam absortos, tristes diante da 
casa, a única no bosque prestes a escurecer... Tragédia ou calamidade. Quando 
me lembro dos enterros daquela época, sinto uma dor no peito. Ouvi dizer que 
no núcleo Hirano enterrava-se o corpo colocado no cesto feito de fibras de cho
rão. Neste núcleo também tivemos dificuldade para fazer os caixões. Naturalmente, 
não havia nenhum pedaço de madeira e então utilizavam-se caixotes vazios ou 
até a única mesa da casa para improvisar um caixão. 

"O caixão amarrado, por onde se passavam dois troncos, era carregado re-
vezadamente por quatro pessoas. O rosto pálido e magro das pessoas, bochechas 
fundas e barbas crescidas. Os lenços vermelhos e verdes (na verdade, toalhas) no 
pescoço tornavam o ambiente ainda mais sinistro. 

"A travessia desses colonos desnorteados pelas águas turvas do rio Bagaçu, 
transbordado, levando o caixão de 70 quilos nas costas, compunha um quadro 
surrealista. 

"Apesar das dificuldades conseguimos realizar o enterro, e depois de andar 
cerca de 40 quilômetros as pessoas, desoladas, estavam tão cansadas que ninguém 
tinha forças para sequer trocar palavras. Ar.rastando-nos chegamos finalmente em 
casa, mas logo fomos massacrados com a notícia de mais uma morte. A gente 
não conseguia sequer chorar. Sob a luz fraca do lampião as mulheres tentavam 
conter o choro e os homens deixavam escapar profundos suspiros. Lembranças 
e episódios sobre o período da exploração são muitos, mas nenhum deles poderá 
ser relatado sem lágrimas." 

Na época da exploração o barracão ficava infestado de ratos-do-mato à pro
cura de alimento, após a queimada. Eles procriam com uma rapidez impressio
nante e chegam a morder até os pés e mãos das pessoas que. dormem. Até os gatos 
fugiam de medo. 

Nesse ano (embora tivesse chovido demais) a produção em geral foi boa e 
alguns colonos puderam até construir casa nova. 

Notícias boas como essa se propagam com facilidade e o número de colonos 
aumentou. Eles se instalaram em lotes localizados nos "bairros" Córrego Rober
to, Córrego Feijó e Rio Feio, a 30 km da estação Birigüi. 

Ainda na Água Limpa Alta surge uma "cooperativa de carroças" (coopera
tiva para a compra principalmente de meios de transportes). Uma ação saía a 40 
mil-réis, num total de 80 ações, e tinha como objetivo também a compra e venda 
de artigos de uso cotidiano, além de funcionar como correio. 

Graças à boa colheita do ano anterior, em 1917, muitos colonos foram atraí
dos para a região da Água Limpa Alta e Baixa, Córrego Elíseo, Rio Feio, Córre
go Feijó, chegando a um total de 270 famílias e formando uma grande coletivida
de de japoneses. Cria-se a Associação dos Jovens. Constroem-se escolas. 

Mas no dia 25 de junho desse ano toda a plantação, inclusive o café, foi to
talmente destruída devido a uma violenta geada, a maior nas últimas décadas. E 
além da malária havia ainda a "ferida braba" (úlcera própria das regiões tropi
cais). Alguns colonos chegaram a abandonar o núcleo. 
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Seguindo a sugestão de Koiti Yamane, um dos líderes do núcleo Birigüi, re
formou a estrada de 16 km entre Córrego Ehseo e Araçatuba, com a ajuda dos 
colonos, de modo a facilitar o acesso de carroças e outros veículos. 

Quando o primeiro caminhão de duas toneladas apareceu em Araçatuba, di
zem que a população ficou assustada. Ainda era o tempo das carroças e o cami
nhão passaria a ser utilizado no interior somente sete ou oito anos depois, sendo 
perfeitamente compreensível que a população ficasse assustada, pois os colonos 
japoneses é que foram os primeiros a comprar uma máquina. Dizem, porém, que 
um dia esse caminhão parou no meio da rua e não houve outro meio senão lançar 
mão de um carro-de-bois, que o rebocou de volta para São Paulo. Esse caminhão 
tinha sido comprado de segunda mão de uma empresa de transportes de Santos, 
graças aos contatos feitos por Saku Miura, do Diário Nippak, mas não servia pa
ra as condições do interior. Embora tivessem malogrado na aquisição do cami
nhão, o fato serviu para que se construísse uma estrada de acesso fácil para Ara
çatuba. 1919 foi o ano em que o bicho curuquerê atacou o algodão dos colonos, 
que estavam ávidos por fazer dinheiro. Mas, uma parte pôde ser salva e no núcleo 
Birigüi chegou-se a colher um total de 30.000 arrobas (1 arroba = 15 kg). 

Birigüi também foi atacada pela nuvem de gafanhotos, conforme ocorreu em 
outros núcleos. Mas, como ao seu redor ainda havia muita mata uma parte da 
plantação salvou-se. No Córrego Elíseo foi construído um grupo escolar munici
pal, o primeiro nesta região a receber uma professora brasileira. 

De ano para ano aumentava o número de colonos japoneses e em cada uma 
das regiões criava-se a Associação dos Japoneses e a Associação dos Jovens. O 
núcleo se tornou um centro alegre, saindo daquele estado extremo de falta de pers
pectivas da época inicial da colonização.14 

No dia 17 de fevereiro desse mesmo ano recebeu-se a visita do embaixador 
Shichita Tatsuke, e aproveitando o ensejo criou-se a Associação Japonesa de 
Birigüi. 

Ainda no núcleo Córrego, três japoneses e um brasileiro se reuniram para 
comprar uma área de 15 alqueires, que foi dividida em 360 datas, e começaram 
o loteamento urbano. 

Uma data custava de 300 mil-réis a 1 conto (1.000 mil-réis). Esta cidade foi 
chamada inicialmente de Vila Conceição e posteriormente Nipolândia. Um pouco 
antes da guerra teve seu nome mudado para Bilac. É um outro centro do núcleo 
Birigüi, levando em consideração a região de Água Limpa. 

Este tipo de núcleo, porém depois de 40 anos muda completamente de aspec
to quando comparado ao período de euforia dos 15 ou 20 primeiros anos. Na época 
da colonização havia em Água Limpa Alta e Baixa cerca de 100 famílias, mas agora 
restam apenas 24. Há um outro lugar que, embora tivesse chegado a 160 famílias, 
esse número se reduziu para 12. Há ainda, lugares que depois de alguns anos fo
ram totalmente abandonados por serem áreas infestadas pela malária e inadequa
das ao plantio do café. 

A história dos colonos se diversifica amplamente; uns são bem-sucedidos, até 
ampliando suas atividades, enquanto outros vão para a cidade e passam a ser co
merciantes ou abraçam outra profissão; outros, ainda, ficando sem nenhum tos
tão, mudam-se para outros lugares.15 
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Dizem que era uma pessoa de aparência imponente e que estava permanente
mente de sobreaviso, para se manter invulnerável.23 

Entretanto, quando atingiu a velhice mostrou-se sensível, não conseguindo 
conter as emoções e deixando correr fios de lágrimas. Vivia num barraco rústico 
com seu cachorro de estimação e com uma anta. Criava dois órfãos e dizia, ani
mado: "Finalmente consegui ganhar dinheiro. Agora não serei mais encurralado 
pelos inimigos e vou poder realizar meu sonho, acalentado por tanto tempo."23 

Um ano antes de morrer ele teve sua famosa amante Otama morta por assaltantes. 
Quando realizava algum trabalho Hoshina sempre tinha de enfrentar muitas 

dificuldades, causadas principalmente pela situação da época e condições locais. 
Na época havia muitos falsos proprietários de terras, além de posseiros que, pro
tegidos por seus capangas, ditavam a lei. E não eram poucos os casos de briga, 
devido a limites de terras, e de expulsões sangrentas. Ele também sofreu com litígios. 

Em 1926, beneficiado por um empréstimo a juros baixos por dois anos, dirigiu-
se ao banco para receber o dinheiro, mas foi assassinado ainda na plataforma da 
estação Álvares Machado, onde embarcaria no trem que o levaria para a cidade 
de Presidente Prudente, onde ficava o banco. O assassino era seu camarada e há 
duas versões disso: uma, revolta por estar com o salário em atraso; outra, por 
acidente. 

O pai do investidor Naoe Ogasawara, Yoshiji, foi um realizador bem-sucedido 
na época da exploração de Hokkaido. Apesar da idade avançada veio para o Bra
sil em 1918, com 92 anos, acompanhado de todo o seu clã, composto de 72 pes
soas. Era o espírito de exploração personificado. Dizem que ao partir do Japão 
mostrou a todos uma enxada e disse: "Se eu conseguir dar um golpe de enxada 
nas vastas terras do Brasil, morrerei satisfeito." Pouco antes de se instalar no nú
cleo, porém, faleceu na cidade de São Paulo, vitimado pela gripe espanhola. Nota-
se que esta família era do tipo idealista, bem diferente de Hoshina. 

Por volta de 1917-18 a Estrada de Ferro Sorocabana estava pronta até a esta
ção Indiana. O resto, como Regente Feijó, Presidente Prudente, Álvares Macha
do, Presidente Bernardes, Santo Anastácio, ainda estava em construção. 

Em 1918 os vagões utilizados para a construção começaram a ir até Álvares 
Machado. Mas, como não carregavam nem passageiros nem carga os colonos que 
entraram por volta de 1917 andavam 50 quilômetros pela picada aberta pelos agri-
mensores, carregando víveres e outros utensílios. A conversa sobre situações difí
ceis do colono sempre coincide neste fato: "Quando partia de casa, a esposa ora
va pela boa sorte do marido e ele rezava para que nenhum incidente ocorresse 
com a esposa e os filhos; depois fazia compras na cidade, punha a bagagem nas 
costas e seguia rapidamente a caminho do núcleo, rezando para que tudo estives
se bem."24 

O "caminho de casa", na verdade, eram 50 quilômetros através da mata, 
onde a esposa e os filhos podiam ouvir, do barracão onde moravam, o rugido 
de animais selvagens. Nas terras recém-desbravadas só havia um imenso céu azul. 

Em breve os espertos aprenderam a dar uma gorjeta para os operários ou 
cortar na mata lenha utilizada como combustível para se aproveitarem dos vagões 
utilizados na construção da estrada. Para isso era necessário tempo e força bra-
çal. Portanto, a preocupação do chefe em relação à família que ficava no núcleo 
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permanecia inalterada. No núcleo Vaivém da estação Santo Anastácio quatro fa
mílias se instalaram em 1917, e duas famílias no Brejão da estação Ávares Ma
chado. No ano seguinte, 1918, aumentou o número de colonos, chegando a 40 
famílias. Nessa época havia cavalos e mulas que carregavam bagagem, e embora 
isto fosse raro havia japoneses que se dedicavam especialmente ao trabalho de 
carregar bagagem em carroças. 

Finalmente, em 1920 a Estrada de Ferro Sorocabana foi inaugurada. 
Tanto na Alta Sorocabana como na Noroeste a vida nos núcleos não apre

sentava nada de especial. Depois de plantado, o cafezal demoraria 4 ou 5 anos 
para começar a produzir, sendo necessário nesse período sobreviver com outras 
plantações. Além disso, a maioria vinha diretamente das fazendas e possuía tão 
pouco capital que no segundo ano as pessoas já não tinham condições de pagar 
as prestações. É fácil imaginar o quanto foi sacrificada a vida em termos de casa, 
comida e vestimenta. Felizmente, há fatos que relatam: "É uma dádiva divina, 
o solo é tão fértil que tudo que se planta vinga até dizer chega. Dentre as culturas, 
a do feijão branco não encontrava nenhuma que se lhe igualasse. Como o preço 
era particularmente bom, salvou em grande parte a sacrificada economia dos co
lonos."25 Por outro lado, alguns que plantavam batatinha foram mal-sucedidos, 
pois não tinham o conhecimento necessário para o seu cultivo. O algodão tam
bém foi totalmente danificado pelos insetos, devido à falta de pulverização com 
inseticida (o mesmo ocorre na região Noroeste). Entretanto, na época em que en
traram no núcleo os colonos se ajudavam entre si e ainda trabalhavam com muito 
ânimo. Como não estavam obrigados a trabalhar nas condições em que o faziam 
nas fazendas, trabalhavam dobrado mas não consideravam tal esforço um 
sacrifício. 

Contudo, a região que acabava de ser atravessada pela estrada de ferro ainda 
era uma área recém-desbravada e os camaradas que vinham de todos os lugares 
eram de índole violenta e irrefletida. Oferecer pinga de modo desavisado nas fes
tas de ano-novo poderia resultar em acontecimentos trágicos, até em morte, tão 
violentos eles se revelaram. No ano-novo de 1920 três japoneses e um brasileiro 
foram assassinados a facão por um camarada brasileiro. 

Em 1919, três anos após a colonização ter sido iniciada, surgiu a Associação 
Japonesa do núcleo de Brejão. Naoe Ogasawara foi escolhido para seu primeiro 
presidente. As escolas primárias de números 1 e 2 foram sendo construídas e em 
pouco tempo o local foi tomando ares de colônia. 

Ainda em 1923 o algodão começou a entrar em alta, fato que deixou os japo
neses esperançosos. Nessa época o embaixador Tatsuke também visitou o núcleo, 
fato que — dizem — a todos emocionou. Mas em junho de 1924, com a chamada 
revolução de Isidoro, os meios de comunicação são interrompidos e o algodão 
entra numa fase de declínio. Além disso, durante os meses de agosto, setembro 
e outubro foram realizados saques e cometidas violências por parte dos soldados 
revolucionários que batiam em retirada, deixando todos em pânico. "A popula
ção que morava perto da cidade abandonou suas casas e se escondeu nas matas, 
levando esposa e filhos; víveres e artigos de primeira necessidade eram transpor
tados para outro lugar ou escondidos das mais diversas formas. Houve colonos 
que abriram um enorme buraco e nele esconderam arroz, feijão e outros cereais. 
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Quando imaginaram estar em segurança, foram retirá-los e quase tudo estava de
teriorado. A tragédia continuou, pois, quando finalmente as forças legais perse
guiram e capturaram os soldados em retirada, ninguém teve tempo de respirar 
aliviado, pois esses soldados das forças legais recrutados entre os camaradas agiam 
da mesma maneira."26 

Foi nessa época que dois japoneses foram baleados por soldados de Isidoro: 
um deles ficou cego de um olho, mas se salvou, enquanto o outro veio a falecer 
no dia seguinte. 

Além disso, houve duas carroças e dez mulas roubadas pelos soldados que 
batiam em retirada. Outro japonês teve os artigos de sua loja levados por um sol
dado que se dizia ser da segurança. Em suma, o prejuízo foi grande. Ademais, 
neste ano o contrato de compra e venda de algodão foi unilateralmente desfeito 
por parte do comprador e a situação econômica chegou a um estado extremo. Tam
bém foi um ano de seca incomum, impedindo que se alimentasse alguma esperan
ça com relação ao ano seguinte. Nesta situação difícil para os lavradores, surgiu 
a "Campanha dos 85 a baixos juros" junto ao governo japonês, em que se pedia 
um capital de 1.000.000 de ienes a baixos juros. Quem assumiu a liderança da 
campanha, da alta Sorocabana, foi Ken-itiro Hoshina, fundador do núcleo Bre-
jão. Na realidade, desse milhão de ienes foram enviados somente 850 mil ienes, 
em 1926. A verdade, porém, é que poucos agricultores estavam realmente preci
sando desse capital, pois na época os colonos em geral já se encontravam em ple
no caminho de recuperação econômica sem depender de ninguém. 

Bem, depois disso, fora as oscilações nos preços dos produtos, pois houve 
pequenas altas e baixas, a alta Sorocabana pouco a pouco foi saindo desse estado 
de subdesenvolvimento e passou para uma época de melhores perspectivas. 

Conforme pesquisa de 1932, no núcleo Vaivém uma área de 758 alqueires 
pertencia a 48 famílias de japoneses num total de 511 pessoas. 

Ao redor desta estação havia ainda 140 famílias, num total de 838 pessoas, 
sendo a área de 1.180 alqueires pertencente a 615 famílias sitiantes. 

Em 1932 o núcleo Brejão chegou a 384 famílias, num total de 2.109 pessoas. 
Havia 175 sitiantes e esta estação (Álvares Machado) tinha no total 402 famílias, 
totalizando 2.196 pessoas. A estação Álvares Machado, famosa por ser um lugar 
violento, com inúmeros casos de assassinatos, se comparada à estação Rancharia, 
que incluía Bastos (onde ficava a Companhia Bratac), seria o segundo maior nú
cleo. Mas, se Bastos fosse transferida nessa época para a estação lacuri, da linha 
Paulista, seria a maior concentração de japoneses na alta Sorocabana. 
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27 — Problemas relativos aos direitos 
sobre as terras 

Conforme o núcleo de colonização ia se desenvolvendo, a malária, que cau
sara tantas vítimas, começou a desaparecer. Quanto à plantação, que fora total
mente destruída pela nuvem de gafanhotos (e apesar de se obrigarem a trabalhar 
duro durante os dois ou três anos seguintes, mesmo passando fome), o café final
mente crescera, trazendo novo alento aos colonos. Agora podiam ganhar um pouco 
de dinheiro, construir uma casa nova e um novo depósito. Mas aconteceu uma 
fatalidade realmente inesperada: a geada, que pode queimar numa noite, todo um 
cafezai desenvolvido com tantos cuidados. Todavia, uma calamidade advinda da 
natureza tem de ser aceita e podemos nos conformar com ela. Mas, se a calamida
de é causada por um ser humano, não é possível nos conformarmos. 

Quando menos se esperava, um grupo de policiais, acompanhados de alguns 
ou, até, dezenas de guardas fardados, avançou núcleo adentro. Pararam diante 
de uma casa que parecia ter valor e disseram: "Vocês se apossaram indevidamen
te de terras alheias. Têm o prazo de 48 horas para que todas as 28 famílias do 
núcleo evacuem o local." E mostrando um documento continuaram: "Quem ti
ver dúvidas, veja esta ordem da justiça!" 

Logicamente ninguém entendia nada, mas todos compreendiam que estavam 
sendo expulsos por autoridades acompanhadas de guardas. A notícia corre rapi
damente pelo núcleo e todos os chefes de família, inclusive mulheres e rapazes, 
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se reúnem, mas tomados pela insegurança nada conseguem planejar. Muitas vi
das haviam sido sacrificadas, e quantos anos de fome — e isto depois de trabalha
rem durante 20 ou 30 anos e de, finalmente, poderem alimentar alguma esperan
ça... Os colonos ficam estupefatos, quase loucos, dizendo: "Não pode haver coi
sa mais absurda! Se estas terras tivessem sido ocupadas indevidamente, por que 
não impediram a colonização desde o começo?! Depois de anos de dedicação, e 
agora que as coisas finalmente começaram a se ajustar, aparecem esses policiais 
com esses guardas!" Algumas mulheres ficam tão desesperadas que caem desmaia
das. As lágrimas começam a correr. Ninguém sabe o que fazer. Mas. pensando 
melhor, parece que estão querendo um outro pagamento: o objetivo final parecia 
ser, em suma, dinheiro. Era um complô, pois percebiam que a situação financeira 
dos colonos estava melhorando. 

E agora? Diziam que se pagassem 350 mil-réis por alqueire a coisa ia sosse
gar. Será que conseguiriam tanto dinheiro em dois dias? Uma família tem, em 
média, 10 alqueires; no total, daria 3 contos e 500 mil-réis. Juntando as 28 famí
lias, são uns 95 contos. Onde arranjar tanto dinheiro? Mas, esperem: e se a gente 
se reunir e não arredar pé daqui? Será que vão começar a atirar? Então seria me
lhor relatar tudo ao consulado. Vamos dar um jeito e enviar hoje mesmo um men
sageiro até São Paulo. 

Foi o que ficou resolvido, em assembléia geral dos colonos, depois que os 
policiais se foram. Mesmo após o pôr-do-sol não há descanso no núcleo: se não 
conseguirem realizar o que planejaram o núcleo estará perdido, serão centenas 
de pessoas ao desabrigo. 

E por que ocorriam tais fatos? 
Unicamente porque eram terras recém-desbravadas, numa época em que não 

havia a linha férrea e tudo aqui era uma faixa de mata virgem, sem nenhuma es
trada. Além disso, a compra e venda de terras se realizava com base em agrimen-
sura não rigorosa. E mesmo que os direitos sobre as terras fossem incertos (só 
depois é que se ficava sabendo), não haveria problema enquanto a posse não fos
se efetivada. Depois que o desmatamento se realizava e as terras eram divididas, 
às vezes apareciam dois ou três que se diziam proprietários das terras. Natural
mente, ninguém dava ouvidos a quem aparecesse apenas dizendo que as terras 
lhes pertenciam, sem apresentar provas. Para se declarar a posse de uma terra 
é necessário em primeiro lugar tomar certas providências judiciais. Gasta-se di
nheiro para manipular os policiais, e depois se reúne os subalternos para agir. As 
vezes é preciso reagir com violência, e nesses casos quem desistir da briga será 
o perdedor. Se for um homem poderoso, que consegue mobilizar muitas pessoas, 
poderá mandar dois ou três do grupo rival para o inferno. E não terá nenhum 
problema, mesmo que o fato venha à tona, pois o mandante era posto em liberda
de, alegando que fora um crime pessoal. 

Nas terras recém-desmatadas acontecia o que não se poderia sequer pensar 
que normalmente pudesse ocorrer. 

No caso da primeira expulsão, a de mais de cem famílias japonesas, ocorrida 
no bairro Barreiro (parte do núcleo Uetsuka, da Estação de Promissão), dizem 
que havia um item incorreto na escritura relativa à compra e venda de terras feita 
em 1881. 24 anos depois, em 1905, o problema veio à tona. Somente em 1934, 
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29 anos mais tarde, porém, é que os imigrantes japoneses foram molestados. 53 
anos já haviam decorrido desde a realização da venda, em 1881. 

Naturalmente, nessa época o direito de posse das terras, que depois passou 
pelas mãos de muitas pessoas, era de dois proprietários: de um lado, foi feito o 
loteamento e vendido aos japoneses; de outro, estava o que se dizia ser o verda
deiro proprietário e que tentava ganhar dinheiro grosso expulsando os japoneses. 
Naqueles dias havia muita gente que queria através da justiça e da força obter 
altos lucros, comprando a baixo preço as terras encrencadas na justiça. 

Os japoneses que sofreram o desespero deste problema chegaram a cento e 
tantas famílias e suas terras compreendiam uma área de 2.526 alqueires. Por isso 
o consulado japonês trabalhou e conseguiu que não fossem expulsos. Mas a justi
ça, finalmente, decidiu que os japoneses estavam em desvantagem. Nessa época 
era representante dos colonos japoneses Sasai Mazaki, e graças à sua intervenção 
foi possível reduzir de 350 para 105 mil-réis o preço do alqueire pedido pelo pro
prietário das terras. 

Quem precisou pagar pela segunda vez o mesmo terreno foram os japoneses 
mencionados anteriormente: tiveram de pagar 265 contos pelos 2.526 alqueires. 

Na época, quem emprestou dinheiro de boa vontade para Mazaki, represen
tante geral da Tozan na região Noroeste, foi Shin Kimizuka (primeiro embaixa
dor após a segunda guerra mundial). Parece que houve outros gastos com custas 
e com o registro dos direitos sobre as terras, tanto que dizem que o montante che
gou a 400 contos. 

Este tipo de problema surgiu em vários lugares. Pode-se, porém, dizer que 
no início as terras colonizadas pelos japoneses apresentaram poucos problemas 
relativos a direitos sobre as terras. E, também, que a briga sobre a posse das ter
ras nunca ocorria logo após o início da colonização.1 Ocorria anos mais terde, 
quando a terra começava a valorizar. Quando o núcleo era formado de uma gran
de aglomeração, o problema se tornava quase social e conseguiam meios para 
solucioná-lo. Todavia, quando a aglomeração era pequena, constituída de pou
cas famílias, houve muitos casos em que os colonos foram obrigados a pagar duas 
vezes, conforme exigido pelos proprietários das terras. 

O núcleo Bunka foi fundado pelo pastor protestante Junkichi Mori e Nobu-
yoki Yamada. Ambos eram idealistas e após desistir da América do Norte vieram 
para o Brasil, convictos de que aqui era a Terra de Canaã. 

O litígio de terras no núcleo Bunka, a então Paraguaçu da Linha Sorocaba-
na, durou três anos, de 1927 a 1929. A situação foi agravada graças a "aprovação 
de alguns japoneses e a conspiração de alguns dirigentes brasileiros".2 Também 
neste caso o falso proprietário das terras trouxe uma declaração por escrito, da 
justiça, e apareceu acompanhado por soldados fardados pressionando os japone
ses. Além disso, alguns japoneses mal-intencionados haviam instruído esses fal
sos proprietários. Em suma, não se podia mais confiar nem nos próprios 
compatriotas. 

Neste caso o desfecho foi sangrento, pois o chefe do grupo que usava de vio
lência foi assassinado a tiros e seus homens foram presos e torturados de tal for
ma que alguns saíram deformados da prisão. A justiça, porém, reconheceu que 
os japoneses estavam com a razão e o falso proprietário teve de desistir. O dinhei-
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ro que se gastou nessa época somou 2.300 contos, para terras cuja área era de 
50 milhões de metros quadrados e custara 1.200 contos, embora todos digam que 
fora uma causa justa. Se percebessem que o japonês era vulnerável, é evidente 
que outros casos parecidos iriam acontecer. 

Ken-itiro Hoshina, fundador do núcleo Brejão, também sofreu durante mui
tos anos com a disputa de limites e direitos sobre as terras. 

Um outro fator é que a gleba loteada por ele avançava 300 alqueires sobre 
outras terras, segundo Shinkichi Agari (em sua biografia), que refez as medidas. 
Os japoneses, que nada sabiam, com a confusão reinante sobre a propriedade de 
terras perceberam que os limites com as glebas vizinhas eram bastante irregulares: 
as terras do núcleo tinham seus limites demarcados, ora avançando sobre terras 
vizinhas, ora sofrendo avanços das propriedades contíguas. Aqui se travou uma 
violenta disputa e os colonos sofreram com isso durante muitos anos. 

Não sei se estes fatos têm alguma relação direta com o problema, mas, Hos
hina — que parecia tão dono de si — teve sua amante assassinada e logo depois 
ele próprio foi baleado e morto por um camarada seu. 

Os japoneses, que pouco entendiam do Brasil e pouco falavam o português, 
eram os mais envolvidos em golpes armados por uma pessoa sabidamente trapa
ceira. Nesses casos, o compatriota que tentava intervir na questão deveria ter grande 
capacidade de decisão, além de coragem para poder desmascarar a trama e salvar 
a vítima. 

Vamos transcrever aqui um exemplo de mediação bem-sucedida, retirado de 
uma biografia.3 

Devia ser por volta de 1925, ou 26. Dois japoneses compraram de um outro 
pioneiro umas terras que ficavam a cerca de 3 km da estação Álvares Machado, 
da linha Sorocabana. Eles passaram a derrubar a mata imediatamente e fizeram 
o plantio. Mas, um dia, o dono das terras vizinhas invadiu injustamente a pro
priedade dos japoneses e nela colocou seus capangas para que nenhum japonês 
pudesse se aproximar do local. Os dois japoneses, não sabendo mais o que fazer, 
foram pedir ajuda a um compatriota. Quem aceitou fazer a mediação foi o perso
nagem principal desta biografia, Shinkichi Agari. 

Ele verificou o mapa, fez a agrimensura e constatou que os japoneses esta
vam em situação desfavorável. O vizinho brasileiro, longe de pensar em devolver 
a plantação que já fora feita, estava ameaçando denunciar os japoneses por inva
são indevida. Nestas condições, era realmente difícil fazer a mediação. 

No entanto, Shinkichi, que era agrimensor e conhecedor da profissão, sabia 
que era freqüente aparecerem dois ou três donos de uma mesma terra, casos de 
terrenos "fantasmas" e terras fictícias, vigaristas e trapaceiros. E passou a inves
tigar as terras do vizinho, na tentativa de encontrar algum meio de fazê-lo devol
ver pelo menos o que fora plantado. 

Investigando nas cidades de Presidente Prudente4 e Assis, descobriu que a 
escritura da venda das terras se encontrava na cidade de Monte Alegre. Imediata
mente, Shinkichi foi a esta cidade investigar a escritura e soube que as terras com
pradas pelos vizinhos pertenciam a um tal coronel Goulart, ficando a nada mais 
que 30 km, do lado oposto. 
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"Que vigarista!" E Shinkichi foi presa de indignação. Mas ele já estava ins
talado nessas terras há 15 anos, e mesmo que se recorresse à justiça seria difícil 
chegar a uma solução satisfatória. Assim pensando, logo que voltou para casa 
procurou o falso proprietário. 

As pessoas de regiões recém-desbravadas andavam armadas de facão ou pis
tola, que levavam à cintura. Isto é uma atitude natural de legítima defesa num 
lugar, como nessas regiões, em que quase não há segurança. Além disso, o vizi
nho já tinha maus antecedentes e se orgulhava de seu poder e dos assassinatos 
cometidos. Andava sempre protegido por cinco ou seis capangas, era um perfeito 
chefe de bando. 

Shinkichi entrou preparado para tudo, pois sabia que poderia não sair sem 
receber uma desfeita. Levava na mão esquerda uma pasta, a mão direita metida 
dentro do bolso com o indicador no gatilho de um revólver. 

"Bom-dia", cumprimentou, colocando força na barriga. 
"Como vai, japonês? Entre." Ele colocou o fumo de corda que estava pi

cando sobre a mesa e estendeu a mão, peluda como a de um urso. Tinha cerca 
de um metro e oitenta de altura e devia pesar mais de 130 quilos. Parecia uma 
montanha. 

"Na realidade, vim aqui para falar sobre o caso daqueles japoneses. O que 
acha? Não quer devolver-lhes a terra? Eles não sabiam de nada e são uns coitados 
que estão com problemas até para pagar a terra." 

"Moço, não seja insistente. Aqueles japoneses, eu queria é ver mortos, e ain
da é pouco, sabe?" gritou. 

Parece que tinha sido dado um sinal, pois ouviram-se passos apressados e 
num piscar de olhos estava cercado por cinco ou seis camaradas. 

"Eu gostaria de falar a sós com o senhor. Por favor, peça para que eles se 
retirem." 

"E por quê?" 
"Para o seu bem." 
Os olhos do homem faiscaram seguindo-se alguns segundo de silêncio sinis

tro; e gritou com voz imponente, olhando para seus capangas: 
"Evacuem o local!" 
"O senhor não quer ceder? Se continuar sendo tão ganancioso, não poderá 

acabar ficando sem nada?" 
"O que quer dizer com isso?" 
"Em nome de sua honra, não quero falar. Eu fui ao cartório de Monte Ale

gre e investiguei tudo, O senhor está em minhas mãos." 
"O quê?" exclamou, arregalando os olhos. 
"Não estou falando por mal. Devolva as terras aos japoneses e eu fecharei 

os olhos". 
Num átimo a fisionomia do homem se transformou. Shinkichi fixou-se nos 

olhos dos homem, apertando o revólver no bolso por dois ou três segundos. Era 
uma cena teatral capaz de fazer a gente suar frio, uma cena difícil de acontecer 
se a coragem não for enorme. 

"Confio em você", disse finalmente o homem. 
"Ótimo!" 
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E os dois japoneses estavam salvos. Dois meses depois de a intriga começar, 
Shinkichi conseguira resolver tudo satisfatoriamente, graças à sua mediação 
corajosa. 
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Notas 

CAPÍTULO 21 

1. Imin Yonjûnenshi (História dos 40 anos da imigração), p. 248. Sobre o sr. Yasuda há uma descri
ção minuciosa nas páginas 133 a 141 em Umoreyuku Takujin no Sokiseki (Os rastros dos coloni
zadores). Esta não foi a sua primeira tentativa no plantio de arroz. 

CAPÍTULO 25 

1. Cerradão — terra magra coberta de arbusto. 
2. Nôgyô no Brasil (Brasil Agrícola) set. de 1928, p. 114. 
3. Idem, Ibidem, 115. 
4. Idem. 
5. O autor baseou-se nas obras O café, de Augusto Ramos (1925), e Kon-nichi no Brasil (Brasil de 

hoje), de Matsuo Yaeno. 
6. Pedaço de madeira denominado cavaco. 
7. Os brasileiros faziam o célebre gesto da banana, dizendo "toma no . . . " 

CAPÍTULO 26 

1. Este capítulo foi escrito tendo como referência a obra Hirano nijûgoshûnenshi (História dos 25 
anos do núcleo Hirano), publicada em 27 de janeiro de 1941 pela Associação Japonesa do Núcleo 
Hirano, da estação de Cafelândia. 

2. Faleceu na Santa Casa de Lins a 6 de julho de 1935. 
3. Imin no chichi — Shuhei Uetsuka (Shuhei Uetsuka — Pai do Imigrante), p. 108. 
4. Idem, p. 183. 
5. Idem, p. 187. 
6. Idem, p. 193. 
7. Idem, p. 156. 
8. Idem, p. 198-199. 
9. Idem, p. 348-349. 

10. Ishokumin Nijûgoshunen kinenkan (Retrospectiva Comemorativa dos 25 anos da Colonização), 
p. 326. 

11. Os nomes dos sete acionistas da Companhia de Colonização, Madeira e Terras de São Paulo são: 
Manuel Bento da Cruz, proprietário de terras e prefeito de Bauru; dr. Elyseo Castro, proprietário 
de terras; Robert Clark, inglês, gerente geral da Companhia; dr. Arlindo Rima, ex-funcionário 
da Estrada de Ferro Noroeste; Edward Hamel, inglês; dr. Franklin Kefer, também inglês, e James 
Mellor, inglês e primeiro gerente geral da Companhia. 

12. Araçatuba gojûnenshi (História dos 50 anos de Araçatuba), p. 119, na "falado sr. Junji  Ujino". 
13. Idem, p. 120. 
14. Seihoku Nenkan (Anuário da Noroeste), 1924. Em 1924 (nove anos após a instalação do núcleo 

de Birigüi) havia 360 pessoas, incluindo os empreiteiros e os colonos, a área ocupada somando 
4.200 alqueires, com 1.520.000 pés de café plantados, 15.000 sacas de café colhidas, 30.000 de 
arroz, 35.000 arrobas de algodão, 5.600 sacas de feijão, 15.000 sacas de milho e 6.400 porcos. 
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15. Para escrever este trecho o autor visitou a 7 de novembro de 1965 Hachiro Miyazaki, que morava 
no bairro do Jabaquara. Graças a ele, pôde completar algumas partes que estavam faltando em 
Araçatuba Gojûnenshi (História dos 50 anos de Araçatuba). Miyazaki faleceu a 21 de dezembro 
de 1968; contava, então, 74 anos. 

16. Jo Ushikubo, Shinkichi Agari (biografia), p. 166. 
17. Colônia Gojûnen no Ayumi (50 anos de evolução da colônia), de Kataro Kimura, p. 61. 
18. Conforme Shungoro Wako, que trabalhava neste jornal, seria Shukan Nambei. (Seminário Nambei). 
19. Na Imin Yonjûnenshi (História dos 40 anos da imigração) consta Seminário Nambei. Já o sr. Tei-

jiro Suzuki, que apenas colaborou no jornal, escreveu somente Nambei (Umoryuku Takujinano 
sokuseki) (Os rastros dos colonizadores), p. 405. 

20. Imin Yonjûnenshi (História dos 40 anos da imigração), p. 408. 
21. Shinkichi Agari, p. 144. 
22. Yomimono (Leitura), julho de 1949, p. 46. 
23. Umoreyuku Takujin no Sakuseki (Os rastros dos colonizadores), p. 311. 
24. Bukko Senkusha den (Biografia dos pioneiros falecidos), p. 25. 
25. Shinkichi Agari (Agari Shunkichi), p. 166. 
26. Yomimono (Leitura), julho de 1949, p. 46. 
27. Idem, ibidem. 
28. Conforme Ishokumin Nijugoshunen Kinenkan (Retrospectiva Comemorativa dos 25 anos da 

Colonização). 

CAPÍTULO 27 

1. Araçatuba Gojûnenshi (História dos 50 anos da colônia), p. 113. 
2. Brasil ni Okeru Dai-issen ni Katsuyaku Suru Hitobito (Os pioneiros que atuam na linha de frente 

no Brasil), de Shinzen Orno, tomo I, p. 338. 
3. Shinkichi Agari, p. 146 a 151. 
4. Atual cidade de Presidente Prudente. 
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Parte IV 

Problemas surgidos na implantação 
dos núcleos de colonização 



28 — Os órgãos administrativos e a educação 
nos núcleos de colonização 

"Quando três japoneses se reúnem, fundam uma associação." 

"Os europeus constróem uma igreja; os japoneses, uma escola." 

No período inicial da colonização, em qualquer núcleo havia o que se cha
mava "escritório". Era necessário para que os idealizadores do núcleo e os corre
tores de imóveis pudessem orientar os interessados na aquisição de terras, cobrar 
prestações e realizar os demais serviços de escritório. Ao mesmo tempo, sua exis
tência era imprescindível para — em benefício dos colonos — promover o desen
volvimento regular das atividades de colonização. Assim era especialmente nos 
primeiros tempos, quando os colonos não tinham nenhuma experiência de vida 
no interior, ou quando se tratasse de "colonos vindos diretamente do Japão". 
Em épocas posteriores, muitos dos compradores já sendo veteranos em coisas do 
Brasil, o escritório podia se localizar em cidades atendidas por ferrovia ou mesmo 
mais longe, em São Paulo, pois o incômodo ia deixando de se fazer sentir. 

Esses escritórios atendiam a diversos problemas e reclamações dos colonos. 
Se ficavam doentes, se a água do poço secava, ou se algum camarada criava caso, 
os colonos procuravam o escritório. Reclamavam da estrada péssima. Quando não 
havia uma boa safra, reclamavam que tinham tido prejuízo, culpando o escritó
rio por haver vendido terreno tão ruim. O escritório fazia de tudo para agradar 
os colonos, atendendo a consultas ou ensinando técnicas agrícolas. 

Na hora "H" o escritório era a ajuda com que os colonos mais podiam con
tar. Sucede que havia algo de embaraçoso. Para os colonos, alguma coisa dizia 
que aquilo parecia uma repartição pública. Não lhes era dado submeter ao exame 
do escritório todas as questões de interesse deles. Em particular os problemas edu
cacionais, já que o escritório não tinha a obrigação de construir escolas a suas 
expensas (terá havido exceções.) Como construir escolas, e o que fazer para obter 
a autorização de funcionamento da Secretaria de Educação eram questões sobre 
as quais o escritório podia ser consultados, e quiçá os colonos poderiam ser so
corridos na questão de contratação de professores. Mas, questões como onde cons
truir a escola ou quanto se devia pagar ao professor já levavam em conta a conve
niência dos próprios colonos. Ademais, desejava-se um local em que todos pudes
sem se reunir, discutir e beber à vontade. É desse desejo que nascia o órgão admi
nistrativo da colônia. 
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ASSOCIAÇÃO DE JAPONESES E ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS 

Os japoneses reuniam-se e constituíam associações, a ponto de se sentenciar: 
"Quando três japoneses se reúnem, fundam uma associação." Como o núcleo 
de colonização não constituía ajuntamento só de conhecidos e amigos, a primeira 
idéia que surgia era a da necessidade de confraternização. E confraternização não 
era outra coisa que o comer e beber dos chefes de família. Ou então a importância 
de todos se dedicarem irmanados em prol do "desenvolvimento e progresso do 
núcleo". Se a estrada se tornava intransitável, se caía uma ponte, não adiantava 
correr à prefeitura para pedir a realização da obra, pois lá responderiam não ha
ver verba e que os moradores é que deviam providenciar o que convinha para a 
área de suas moradias. (Ora, nessa época os colonos não deviam pagar impostos.) 
Assim sendo, todos os colonos tinham de cooperar nos trabalhos de conservação 
da estrada. Outrossim, se alguma família por motivo de doença se visse impossi
bilitada de trabalhar, a "ajuda" se fazia necessária. Não era nada mau todos irem 
ajudá-la, trabalhando um dia inteiro, e, à noite beberem juntos. Mesmo para cons
truir uma casa, juntando-se mais de dez pessoas para os trabalhos de ajuntamen
to do madeirame, preparo de ripas, disposição de tripas e amassamento de barro 
dava-se conta do recado apenas num dia. Depois, mais uma oportunidade para 
beber. 

Como quer que seja, o trabalho coletivo rende e, mais tarde, proporciona 
prazer. É por isso que alguém propõe ser imperioso constituir uma associação de 
japoneses, pois ela cumpre maravilhosamente o objetivo de, "através da confra
ternização, dedicar-se ao desenvolvimento e progresso do núcleo." 

Em toda concentração se encontra alguém que gosta de "servir a outros" 
e que, pretextando a necessidade da associação, vai beber na casa do patrício: se 
vizinho, à noite, e se for distante, no domingo. Enquanto discorre a respeito do 
desenvolvimento e progresso do núcleo, é-lhe servida a bebida. E como também 
lhe servem iguarias, até que não é nada mau... 

A "tarefa" que cumpria executar, custasse o que custasse, para o desenvol
vimento e progresso do núcleo vinha a ser a educação. Ou, em outras palavras, 
não teria sido ela o objetivo máximo de um pai ao querer organizar uma comuni
dade? No momento em que, abandonando o espírito e preocupação de rápidos 
ganhos para retornar ao Japão, alguém se decide a enfrentar uma luta demorada, 
é preciso fazer algo pelos filhos abandonados sem educação. Há até quem afirme 
que "entrou no núcleo por ouvir dizer que iria ter uma escola". Mesmo que a 
muito custo se ganhe dinheiro e chegue o dia de retornar ao Japão com toda pom
pa, seria concebível fazê-lo levando filhos caboclos analfabetos? Por mais inte
ressado que fosse pelo dinheiro, não havia quem se dispusesse a sacrificar os fi
lhos a esse ponto. 

Quando os europeus ou brasileiros formam uma comunidade, é certo que cons
tróem uma igreja no ponto central da mesma. Os japoneses constróem uma esco
la. É o que diziam. Assim é que, antes de sedes de associações para seus encontros 
comunitários e sociais, os japoneses procuravam construir escolas. Nos primeiros 
tempos, reuniam-se nas escolas para tratar dos problemas da comunidade. Ou para 
comer e beber. 
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Claro, surgiam também sedes de associações de jovens, às vezes antes mesmo 
das associações dos adultos. A razão disso é que havia necessidade de "depósi
tos" para proprocionar aos moços os serviços de preparação e de limpeza final 
de gincanas de atletismo undôkai ou de reuniões de confraternização shinboku-
kai. Nesses "depósitos" podiam os moços trocar idéias com tranqüilidade. 

Só que nem sempre as associações dos jovens nasciam por iniciativa deles. 
Muitas vezes, eram formadas a partir das idéias ou vaidades de seus pais. Por que 
assim sucedia? Por razões dos costumes familiares dos primeiros imigrantes, os 
quais não gostavam que os moços — que eram importante mão-de-obra de uma 
família — folgassem aos domingos e feriados. Além disso, não se tratava mais 
de crianças, já não era preciso mandá-los freqüentar escolas de ensino de língua 
japonesa. Exigia-se deles que trabalhassem tanto quanto o chefe da família, ou 
talvez, mais que ele, esforçando-se para que todos pudessem retornar o mais de
pressa possível ao Japão. Ainda mais: o que preocupava os chefes de família era 
o tipo de conversa que eles podiam manter quando reunidos. Quando informados 
demais, eram capazes de cair fora de casa. Seria um deus-nos-acuda. Além de não 
entenderem o português, e diante da insegurança de empregarem camaradas cu
jos sentimentos desconheciam, nada era mais fatal para os imigrantes dependen
tes do trabalho que perder moços integrantes da chamada "família composta". 
Para prendê-los como elementos integrantes da família, fazia-se mister mantê-los 
conservadores. Daí as preocupações quanto às associações dos jovens. Entretan
to, uma vez construída a escola na comunidade (núcleo) e existindo uma associa
ção de japoneses que objetivava o congraçamento e melhoramento do relaciona
mento dos chefes de família, não se podia abandonar os moços à própria sorte. 
Para começo de conversa, isso soava muito mal na sociedade. (Antes as associa
ções dos jovens congregavam apenas homens; depois surgiram associações de mo
ças, e mais tarde — muito depois — as de senhoras.) 

É claro que alguns moços, desejosos de subir na vida, começavam a dizer 
que, já que as crianças aprendiam o japonês, eles queriam aprender o português. 
São aqueles que, antes de ingressar no núcleo, aprenderam o português mais de
pressa que os chefes de família nas fazendas e nas "terras em que foram contrata
dos como empreiteiros".1 Por essa razão eram enviados a serviço até a cidade, e 
assim tinham mais oportunidade de relacionar-se com os brasileiros. Vontade de 
conhecer melhor o português, tinham-na muito mais que o chefe de família, o 
"chefão" dentro da casa. Davam-se conta de que também para os moços havia 
necessidade de constituir algum órgão destinado à confraternização e progresso. 
Mesmo contra a vontade dos chefes de família, associações de jovens surgiam ine
vitavelmente. Só que, uma vez construída a sede, a realidade é que pouca gente 
se reunia. 

Compreende-se: para formar um time de beisebol ou para prover o local de 
reunião de mesas e cadeiras, o que não pode faltar é o dinheiro. Sucede que os 
moços de "famílias compostas", que não passavam de irmãos mais novos ou pri
mos de chefes de famüia ou de suas mulheres, não tinham dmheiro. Na opinião 
dos "velhos", não se podia economizar na compra de comida para dar dinheiro 
aos moços. Que eles, se precisassem, arranjassem dinheiro trabalhando. Se falta
va independência às associações dos jovens, é porque não havia dinheiro e porque 
muitos eram subordinados aos chefes de família. 
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Passavam então a trabalhar nos domingos e dias santos como camaradas ou 
arrendavam terras para produzir — e destinavam o seu rendimento às despesas 
da associação. Essa era a combinação. Só que, quando chegava o dia do trabalho 
em mutirão, alguns chefes de família proibiam a saída do moço arranjando mil 
pretextos. Por outro lado, havia os que gostosamente deixavam de comparecer 
porque podiam pretextar que seus pais implicavam com isso. Dessa maneira, as 
associações dos jovens não iam bem. Entretanto, nas ocasiões em que estava em 
jogo a fama do núcleo, como nas competições de oratória ou de beisebol, passava-se 
a ouvir no seio da associação de japoneses, tomados de espírito de bairrismo, o 
grito de guerra: "Não deixem os moços abandonados à própria sorte!" 

Por essas e outras razões, nos núcleos dos primeiros imigrantes, com predo
minância dos chefes de família, não se podia esperar que as associações dos jo
vens, contassem ou não com sede própria, tivessem autonomia. 

A par da administração da escola, um imDortante trabalho da associação dos 
japoneses consistia na realização de tenchôssetsu. 

A comemoração do tenchôssetsu na escola do núcleo Vaivém (1936). 

Nos tempos passados nas fazendas, esses festejos, como os do ano-bom, eram 
simplesmente reuniões de comes e bebes. Sucede que, uma vez instalada a escola, 
o presidente da associação, ao se dirigir aos funcionários, sentia necessidade de 
dar o exemplo da solene postura do cargo ocupado. Para tanto, precisava promo
ver a realização dos festejos e, nas solenidades, devia proceder à leitura do "Edi
to Imperial Sobre a Educação" ou fazer um discurso alusivo à data. Só assim, 
pensava, podia consolidar sua posição de presidente da associação de japoneses 
do núcleo. 

Na fase inicial de colonização a concentração não contava com gente muito 
instruída (lavradores da Era Meiji). Por essa razão, a leitura do Edito Imperial 
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era atribuída ao professor da escola. Pedia-se ao professor que redigisse o pró
prio discurso de abertura. Ou, então decorava-se textos encontrados em livros que 
traziam modelos de discursos. Todavia, se continuasse sempre assim, a autorida
de de um presidente de associação de japoneses (ou chefes do núcleo) nunca seria 
reconhecida. De tal sorte que alguns deles começaram a desejar promover a reali
zação de cerimônias mais festivas, mais imponentes. Além disso, quando surgia 
a oportunidade de trazer pessoas importantes do escritório ou da cidade como 
"convidados de honra", começava a aparecer gente ávida por reconhecimento co
mo "pessoa representativa da comunidade". Então, embora sorrateiramente, surgia 
a politicagem dos que queriam galgar posição e ocupar o lugar de presidente por 
eleição unânime. Para tanto, nada melhor que alardear o analfabetismo ou a ine
ficiência do então presidente... Mesmo que entre os candidatos não houvesse quem 
tivesse estudo, clarividência e liderança. Apenas diziam: "Aquele discurso de aber
tura foi escrito pelo professor da escola. Ele nem soube ler direito, não havia vi
bração porque era decoração de modelo de discurso..." Tais opiniões não chega
vam a ter importância entre os lavradores, mas, uma vez expostas, ainda que de 
passagem, às vezes chegavam a impressionar algumas pessoas. De modo que, no 
fim do ano, realizada a assembléia, chegava-se "à votação secreta... por vontade 
unânime dos colonos". 

E assim se procedia à votação para presidente, vice-presidente, diretor edu
cacional, secretário, tesoureiro e demais membros. Abertas as urnas, ver ficava-se 
a eleição para presidente do politiqueiro espertalhão do núcleo. Então, levantava-
se o seu cabo eleitoral (também eleito, claro, para integrar a diretoria) para 
discursar: 

"Quero hoje me congratular pela eleição do presidente pela vontade dos co
lonos. Tendo assim se formado o órgão administrativo do núcleo, é necessário 
fazermos a divulgação dos nomes dos novos diretores em jornais para que possa
mos angariar a honra e a confiança de nossa comunidade." 

E continuava: 
"Como membro da diretoria eleita, sinto-me um pouco acanhado ao fazer 

esta proposição, mas nossa existência prova que este núcleo conta com um órgão 
notável. Nesta hora, o fato de fazer a divulgação independentemente de minha 
posição pessoal terá siginificado não só para este núcleo mas também para todos 
os nossos patrícios do Brasil — atestando a dignidade dos japoneses no exterior. 
Eis porque quero contar com o apoio de todos os senhores." 

Em semelhante ocasião, não há ninguém que diga: "Então, em quanto fica 
a publicação? Se for cara, não entrarei com dinheiro." Todos concordam, cala
dos, "em prol do nome do núcleo, em prol de todos os patrícios do Brasil e para 
atestar a dignidade dos japoneses no exterior". Algum tempo depois, uma grande 
publicidade é estampada espalhafatosamente em "jornal japonês" editado na ci
dade de São Paulo. 

Converte-se em solenes tipos de imprensa a notícia da realização de assem
bléia geral da associação de japoneses do núcleo tal, com os nomes dos integran
tes da sua nova diretoria. 
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Registra Colônia gojünen no ayumi (Os 50 anos de evolução da Colônia) na 
p. 102: 

"É certo que este tipo de publicidade constituiu-se numa grande fonte de re
cursos financeiros do jornal japonês de antes da guerra. Falando sem rodeios, era 
corrente dizer que — até certo ponto — a administração do jornal dos primeiros 
tempos do núcleo de colonização se sustentava com anúncios de venda de terras 
e de renovação das diretorias de associações. Foi nessa época que um cultor da 
poesia senryu ironizou: 'Manifesta-se no jornal que é respeitosamente que se faz 
a publicidade'." 

Como se vê, a divulgação na imprensa dos nomes dos diretores não se fazia 
para prestar serviço ao seu núcleo, aos patrícios do Brasil e aos japoneses no exte
rior. Ela se fazia porque o fato de verem seus nomes estampados em jornal cons
tituía uma honra e tanto para os simplórios chefes dos núcleos de então. 

Numa época em que ainda não havia muita separação entre pobres e ricos 
e se construíam casas com a "ajuda" de muita gente, ninguém podia ostentar o 
que quer que fosse. Nessas circunstâncias, só o fato de ser chamado de presidente 
ou diretor educacional satisfazia de alguma forma a ambição de cada um. 

Em 1927 5 com o patrocínio do Consulado Geral do Japão foi fundada a Zai-
haku Nihonjin Kyoikukai (Associação Educativa dos Japoneses Residentes no Bra
sil), a qual, em 1929, se transformou em Zai São Paulo Nihonjin Gakkô Fukeikai 
(Associação de Pais da Escola dos Japoneses Residentes em São Paulo). Então, 
presidentes e diretores educacionais de núcleos passaram a ser convidados pelo 
Consulado, e depois ocorria a liberação de subvenções para a construção de esco
las. As coisas tomando esse rumo, a "importância" dos diretores que tinham con-
tacto com a "autoridade" foi crescendo, e as eleições de diretores foram-se trans
formando em grandes eventos do núcleo pela sua significação honorífica. 

Eis um fato real que parece anedota: sucedeu num núcleo que congregava 
muitas pessoas provindas do norte do Japão. Um conhecido de certo chefe, ao 
visitá-lo indagou: 

— Soube que o senhor foi eleito diretor. De quê? 
— Sou gakumuen (diretor educacional) — foi a resposta. 
— Gakumuem? Que vem a ser isso? 
—Bem... digamos, seria como ministro da Educação. 
O visitante quase caiu de costas, mas segundo consta, o outro demonstrava 

a maior naturalidade, nada denunciando que tivesse dito aquilo por brincadeira. 
Com o tempo, quando a negociação com a "autoridade" ou o pedido de sub

venção tornaram-se a ocupação dos diretores, mais e mais as ambições eram sa
tisfeitas, a ponto de surgirem conflitos de interesses, de tal sorte que a questão 
assumia gravidade cada vez maior. 

Depois, quando o nacionalismo japonês começou a interferir em questões da 
educação dos nisseis, surgiu quem se aproveitava do comportamento pautado pe
la ética de chefes idosos e passava a arengar violentamente contra eles e a agitar-
se à cata de erros ou contradições por eles cometidos involuntariamente. Foi as
sim que jornais da época começaram a publicar "retratações" relativas a lapsos 
de linguagem e anúncios de "exclusões dos quadros". 
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Surgem movimentos promovidos por interessados em usurpar os cargos dos 
chefes sob pretextos, por exemplo, de que os pronunciamentos do presidente con
tinham "expressões perigosas" ou que o diretor educacional não tinha idéias firmes. 

Isso aconteceu muito tempo depois, pelo que se afasta um pouco da história 
dos núcleos. Em 1937, por iniciativa do Consulado Geral, realizou-se uma reu
nião para debater a constituição de um órgão que servisse de canal de comunica
ção entre todos os patrícios do Brasil, e para isso se convocou a São Paulo os 
chefes locais.2 Nessa ocasião, não se sabe por que, os nomes de vários represen
tantes indicados pelo Consulado foram suprimidos no anúncio feito em jornais. 
Uma confusão! Quem se julgava chefe local e cujo nome deixou de sair em jor
nais não se conformou. E assim, em virtude de ataques desferidos pelos que se 
autonomeavam chefes, a idéia a custo amadurecida da união federativa das asso
ciações de japoneses ficou para ser discutida em outra ocasião. 

O acontecimento se deu logo depois da eclosão do conflito sino-japonês e, 
assim, muitos deveriam "ferver" de patriotismo. Diante, porém, das ambições 
dos chefes, esse patriotismo não bastou para fazer frutificar o ideal da "dedica
ção desinteressada à causa pública". 

Pelo que foi dito pode parecer que as associações de japoneses não passavam 
de sinos sem badalo, locais de disputa de ambições. Mas o que se contou seriam 
como que manifestações de sua derradeira fase, pois é forçoso reconhecer que, 
afinal, elas surgiram como resposta a necessidades, justificando o ditado: "Quando 
se reúnem três japoneses, fundam uma associação." 

Como ficou registrado antes, nos núcleos de então nada do que se pretendes
se realizar era possível sem a colaboração de todos. Se se quisesse construir uma 
escola, e se alguns dissessem "nada tenho a ver com isso porque não tenho filho 
em idade escolar", então seria preciso que só os pais com filhos nessas condições 
arcassem com todas as despesas. Mesmo para contratar médicos era preciso que 
todos os colonos contribuíssem com tantos mil-réis por mês (2 ou 3 mil-réis). A 
conservação das estradas também tinha de contar com o labor de todos. Por ve
zes tornava-se necessário organizar uma guarda particular, já que não se podia 
depender inteiramente da polícia em regiões interioranas. Poder-se-ia dizer que 
essas coisas podiam ser confiadas aos moços que, porém, encontravam obstácu
los opostos pelos respectivos chefes de família. Se a cada vez que surgisse algum 
caso houvesse necessidade de convocar a reunião de todos os colonos, isso não 
funcionaria em casos de emergência. De qualquer maneira, uma organização pre
cisava existir — e fazia falta uma representação oficial. 

Houve brasileiros que temeram, por achar perigosa, a organização de entida
des administrativas dos núcleos como a criação de órgãos paralelos a órgãos na
cionais, mas a verdade é que sua existência foi absolutamente necessária para a 
exploração agrícola das regiões interioranas, não importando que se chamassem 
associações de japoneses ou clube tal ou qual. 

Já quanto as escolas, foi apenas no pós-guerra que o governo passou a insta
lar as inúmeras escolas rurais (escolaridade de três anos) em cada uma das locali
dades do interior. Antigamente, os núcleos é que construíam as escolas, instituindo-
as ou como estabelecimentos particulares, contratando professores, ou doando-
as aos municípios e conseguindo que a Secretaria de Educação através das prefei-
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turas enviasse o professor. Era uma coisa ou outra, e, em qualquer das hipóteses,, 
havia dificuldade de conseguir professor concursado. Ainda mais que, em se tra
tando de professora, muitos eram os dias em que ela faltava porque preferia mo
rar na cidade, não se adaptando muito bem nos núcleos de japoneses. O que quer 
dizer que, no fim das contas, restava somente o recurso a professores japoneses. 

No fundo, um dos métodos que adotaram no estabelecimento do núcleo era 
o de "viver sem precisar incomodar-se com os brasileiros", e como a administra
ção de uma escola visava "ensinar a língua japonesa às crianças", isto se consti
tuía numa das principais tarefas das associações de japoneses. 

Afora isso, como todo mundo precisava unir-se para a produção de even
tuais questões de terras, não era nada pequena a missão de tais associações, cuja 
proposta consistia na "confraternização, progresso e desenvolvimento". Só que, 
pelo fato ter sido difícil contar com bons líderes, as coisas se encaminharam para 
desnecessárias disputas entre chefes locais. 

Nos núcleos, o elemento mais instruído costumava ser o professor da escola, 
mas mesmo este nem sempre possuía diploma de formação de professores (antigo 
curso normal) ou era alguém apenas com nível colegial de escolaridade, ou que 
tivesse concluído o ginásio entre os melhores, não sendo raros os de curso ginasial 
incompleto que trabalhavam como professores. 

Ainda assim, a cotação do professor de escola era sempre a de "intelectual 
que não consegue puxar uma enxada", e no geral sua cultura era superior à dos 
colonos. Sucede que, pelo fato de a escola ser administrada pela associação dos 
japoneses, seu salário saía do bolso do pais de alunos e, assim, não havia como 
protestar contra o "tratamento camarada" que recebia. Por um lado, ele era mais 
ou menos respeitado por seus conhecimentos, mas por outro não eram raros os 
casos em que era considerado um aleijado que, no Brasil, não conseguia viver à 
custa de seus próprios braços. Não passava de alguém contratado pelos colonos 
por intermédio da associação dos japoneses. Por essa razão, não lhe restava alter
nativa senão adular o presidente ou o diretor educacional da associação ou, por 
vezes, servi-los como fornecedor invisível de idéias. O máximo que podiam conse
guir era, recebendo a incumbência de orientar os moços, consolidar sua estabili
dade no seio do núcleo com o apoio desses dirigentes. 

Destarte, a associação dos japoneses se constituía de fato e de direito no ór
gão administrativo do núcleo, sendo seu presidente o representante deste. Caso 
acontecesse de o seu núcleo adquirir notoriedade, esse representante freqüentava 
na cidade a federação das associações de japoneses, de cuja diretoria às vezes 
participava. 

Como, porém, a federação das associações dos japoneses que havia na cida
de congregava japoneses de muitos núcleos de interesses divergentes, e também 
os da própria cidade, que comerciavam com os colonos, mantendo contatos dire
tos com o Consulado, ela precisava contar com elementos bem expressivos. Lo
go, o cargo de presidente não podia ser objeto de rodízio como nos núcleos. En
tão, a eleição era feita com a presença de representantes de cada região, e se pola
rizava em torno de duas ou três pessoas. Num núcleo cujo chefe tinha populari
dade não surgiam problemas, mas onde isso não acontecia os confrontos não ces-
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savam, mesmo depois de terminada a eleição. Daí surgirem tumultos, por exem
plo, entre representantes indicados pelo Consulado e representantes autonomea-
dos dos núcleos. 

Mas, qual foi o papel desempenhado pela central (ou federação) das associa
ções de japoneses? 

Em primeiro lugar, ela vinha a ser um vaso comunicante entre os núcleos re
gionais. Quando havia um aviso do Consulado, era mister transmiti-lo a cada um 
dos núcleos. Recebia alguma localidade a incumbência de proceder a uma pesqui
sa: ela era feita com o auxílio de representantes de cada núcleo. Quando algo era 
solicitado pela prefeitura, ou quando se ia até ela para consultas sobre algo de 
interesse geral dos japoneses, era o presidente da associação central dos japoneses 
que se apresentava, representando a totalidade dos patrícios da região. Quando 
ocorriam casos judiciais, era por intermédio da associação central que se recorria 
ao advogado dela conhecido. Os visitantes também procuravam a associação cen
tral e pediam-lhe que estabelecesse contatos com cada um dos núcleos e organi
zasse o roteiro das visitas. Se acaso o visitante fosse o cônsul, ou o embaixador, 
o presidente da associação desempenhava o papel de guia honorário. 

Além disso, promovia a realização de festivais artísticos, nisso enfatizando 
a importância da confraternização dos núcleos. Eles eram realizados no cinema 
da cidade, alugado com as contribuições das associações dos japoneses e voluntá
rios de cada um dos núcleos, cujos membros eram convidados. Se por acaso se 
pretendesse construir um campo de esportes central, era preciso combinar tudo 
com as associações de moços bem como obter a cooperação de todos os núcleos 
que dependiam da mesma estação de trem. Nesse campo de esportes fazia realizar 
competições de atletismo e competições de beisebol. 

Mais que tudo, porém, o que realmente importava era a educação. Para se 
ensinar adequadamente a língua japonesa era preciso construir uma escola parti
cular dotada de internato de meninos e meninas até a idade de conclusão do curso 
primário. A vontade entre os japoneses era contar com uma escola que possibili
tasse o ensino de japonês e a educação japonesa, e ao mesmo tempo permitisse 
que as crianças freqüentassem o ginásio da cidade. Não estava ao alcance de ape
nas um núcleo a realização de tamanho desejo. 

Assim é que a associação central assumia as tarefas de execução impossível 
com os recursos de apenas um núcleo. 

Dessa forma, a associação central executava os serviços que dificilmente po
deriam ser desempenhados pelos núcleos isoladamente. Como a cidade possui suas 
próprias associações, pouco a une diretamente aos interessados dos colonos que 
compõem as associações dos japoneses dos núcleos. Mesmo em relação aos inter-
natos, nem todos os japoneses dos núcleos estavam interessados. 

A propósito, deixarei um registro sobre as federações das associações de jo
vens surgidas nas cidades. Na maioria das vezes, elas eram constituídas pelos mo
ços das cidades mediante solicitação de adesão das regiões. Assim acontecia por
que muitos da cidade tinham independência econômica, pelo que não lhes era im
portante a opinião dos chefes de família. Outrossim, residir na cidade era um fa
tor favorável, sendo eleito sem qualquer problema um moço da cidade para re
presentante da federação. Compreende-se que, por mais que o moço fosse 
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indicado, se residisse no núcleo e não tivesse liberdade de ação devido à tutela 
do chefe de família, não adiantaria ser eleito representante, pois não teria condi
ções de trabalhar para a entidade. (Claro, quando fosse possível contar na direto
ria com um moço qualificado da cidade, ele podia desempenhar o papel de procu
rador do presidente.) A associação dos jovens da cidade contratava um escritu
rado, pagando-lhe baixo salário, e prestava auxílio às pessoas do núcleo, ora en
caminhando correspondências, ora redigindo para elas os requerimentos a serem 
apresentados ao Consulado. Mas, de outra parte, eles podiam — sem constrangi
mento algum — promover campanhas de moralização para tentar acabar com o 
"relaxamento" dos chefes de família. As atividades desenvolvidas pela associa
ção dos jovens de Lins ilustram isso muito bem. Em qualquer região, em qual
quer cidade, os moços mantinham-se críticos em relação aos pais de família. 

O professor e os alunos na inauguração da Escola Primária Birigüi, de língua japonesa (1919). 

ESCOLA PRIMÁRIA 

Passo agora ao problema da escola e educação. 
"Antes de mais nada, os japoneses construíam a escola" — essa era a fama. 

Mas, que tipo de escola? 
Em primeiro lugar, era preciso que não exigisse muito dinheiro. Conforme 

o caso, servia qualquer casa de pau-a-pique. As paredes podiam ser de barro, e 
a cobertura de sapé. Se o número de alunos fosse pequeno, casa particular tam
bém servia. Não importava onde funcionasse — era melhor improvisar do que 
não a ter, eis o pensamento que os norteava. 

Imagine-se que num núcleo de 20 ou 30 famílias se tenha decidido construir 
uma escola. A totalidade das famílias (isto é, só homens ou, conforme a família, 
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só seu chefe; às vezes também participam moços), aproveitando feriados ou do
mingos, constrói uma casa de um cômodo apenas. 

Como arranjar terreno? A solução consistia em obter autorização para uso 
temporário de lote pertencente a algum colono ou receber como doação um terre
no. (Conforme o núcleo, o local já teria sido reservado quando do início da venda 
dos lotes.) Mesmo que se recebesse uma doação, como eram poucas as associa
ções de japoneses registradas como pessoas jurídicas, em muitos casos não se con
seguia obter o título de propriedade. Por isso, o comum era a autorização de uso 
mediante pagamento de algum aluguel. 

Muito bem. Definido o local, o que exigia dinheiro eram as telhas, as quais 
não se conseguiam obter de graça. E na falta de dinheiro a solução seria a cober
tura de sapé. Mas então a escola iria parecer miserável demais, e diante dessa con
sideração todos faziam um esforço, contribuindo cada casa com 5 ou 10 mil-réis. 
Na época, tratava-se de despesa pesada, mas... que fazer? Uma escola construída 
desta maneira dava a impressão de que ficava lotada com 20 ou 30 alunos em seu 
interior. Se por acaso se optasse por uma construção de 5 por 10 metros, para 
permitir a realização de assembléias de associações de japoneses ou festejos do 
núcleo, o que aumentava eram as despesas com telhas. 

Inicialmente, eram mobilizados os que entendiam de carpintaria. Em qual
quer núcleo sempre havia uma ou outra pessoa que preenchia esse requisito. Mos
trado o projeto, juntava-se a madeira necessária. Com a participação de moços, 
ia-se buscar madeira no local em desbravamento mais próximo. A madeira era 
obtida sem nenhum pagamento, e o transporte se fazia sobre os ombros de muitas 
pessoas. Assim ficava pronta a estrutura. Casos havia em que a associação dos 
japoneses enviava algum dinheiro ao carpinteiro em "sinal de gratidão" mas, se 
acontecia de ter ele filho em idade escolar, era comum recusar o pagamento. Nes
sas condições se resolvia, na festa de conclusão do vigamento do telhado, com
prar um pouco mais de pinga e também caprichar nas iguarias. 

A colocação de telhas e a aplicação de barro nas paredes eram trabalhos fei
tos com a convocação da totalidade dos participantes da construção. As ripas, 
feitas com coqueiros cortados ao meio, são dispostas em pé, para em seguida re
ceberem lateralmente, no sentido horizontal, paus finos que lhes são atados com 
cipó. À maneira japonesa, ao barro são adicionados palha e sapé picados. Duas 
aplicações da mistura bem amassada são feitas nas paredes, tanto interna como 
extremamente: não se rebocavam as paredes. 

Naturalmente, não se fazia o forro, e o chão era batido para ficar bem duro. 
Se se tratasse de casinha, abriam-se duas janelas de cada lado, ou distribuídas em 
três lados. Se a escola fosse grande, eram necessárias de 6 a 8 janelas para se con
seguir claridade suficiente. No caso de barraco de pau-a-pique eram inconvenien
tes as janelas grandes, e por isso se aumentava o número de aberturas. Se se achasse 
pouco prático a janela, ou porque por ela entrasse água da chuva ou porque os 
raios de sol fossem fortes, colocavam-se dobradiças na parte de cima e mantinha-
se a janela levantada com um pau. Era o sistema mais indicado para cortar o sol 
e a chuva numa época em que não havia vidro. As "carteiras" eram improvisadas 
com uma tábua pregada sobre paus fincados no chão. Os bancos, precisando ser 
móveis, eram feitos apenas com tábuas. Demandavam algum dinheiro. 
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Acrescentem-se o quadro-negro, a mesa e a cadeira do professor. Ainda não ha
via estrado reservado para a mesa do professor. 

A escola ficava pronta entre três e cinco dias, conforme o seu tamanho. Se 
se trabalhasse só nos feriados, evidentemente levavam-se várias semanas. Nesse 
ínterim, era preciso construir também a casa de moradia do professor. 

Os alunos numa brincadeira de roda. 

Se acaso o "escritório" houvesse reservado amplo terreno — que por um bom 
tempo continuaria propriedade dele — construía-se um campo de esportes, assim 
como levantava-se o portão de entrada. E com isso, tudo estava pronto. Era uma 
escola e tanto, numa época em que os colonos em geral moravam em barracos 
feitos com ripas de coqueiro fincadas no chão. Quando se hasteavam as bandei
ras do Brasil e do Japão no ano-bom ou no tenchôsetsu a escola se convertia no 
centro do núcleo, dando-lhe uma boa imagem. Nas comemorações do tenchôset
su, havia solenidades. Às vezes realizavam-se também gincanas de atletismo 
undôkai. 

Se se iniciasse a construção da escola, evidentemente o professor já deveria 
estar contratado, mas seu salário, que era uma das principais preocupações admi
nistrativas, não podia ser cobrado de toda gente. Só os que tinham filhos em ida
de escolar arcavam com ele. 

Conforme a localidade, pedia-se ao professor que lecionasse só no período 
da manhã, e que à tarde trabalhasse na lavoura. O professor também tinha famí
lia, e se dispusesse de um terreno seus familiares podiam utilizá-lo para algumas 
culturas. Como não se podia exigir pagamento, o núcleo alugava o terreno de al
guém e o cedia graciosamente ao professor. Na semeadura ou na colheita, 
mobilizava-se a moçada para ajudá-lo. Como compensação, podia-se pedir-lhe 
que desse aos ajudantes algumas aulas noturnas por semana. As coisas eram as
sim encaminhadas. 
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A residência do professor ficava longe da escola, por falta de terreno junto 
dela. 

O mais prático era escolher alguém conveniente entre os colonos, a quem se 
pedia que desse algumas horas de aula por dia. Quando se podia contar com a 
senhora ou moço de uma família recém-chegada do Japão para o núcleo, era me
lhor, já que não havia necessidade de arrendar um terreno e construir a moradia 
do professor. Pedindo-se que ela ou ele fossem à escola para duas ou três horas 
diárias de aula, bastava o pagamento de uma pequena remuneração. 

Dessa forma, nos tempos iniciais, quando os núcleos eram pobres, davam-se 
tratos a toda espécie de imaginação para que a educação se tornasse realidade. 

Em núcleos pequenos havia pouco mais de dez alunos; se houvesse cerca de 
50, então se tratava de núcleo com perto de 100 famílias. Ainda era uma época 
em que havia poucas crianças.3 Até 20 alunos as aulas eram ministradas em con
junto. Quando se passou a contar com professor de português, suas aulas eram 
dadas pela manhã, ficando o japonês para o período da tarde. Enquanto se man
dava a metade da classe copiar a lição ou fazer exercícios livres, à outra metade 
se ensinava leitura. Mesmo com relação à aritmética, a uma ala dava-se a resolu
ção de problemas e a outra fazia-se decorar a tabuada. Como nessa época os ca
racteres kanji de jornais e revistas eram ladeados de furigana, que indicavam a 
sua pronúncia, quem de alguma forma conseguisse ler livros e fazer as quatro ope
rações aritméticas era tido na melhor conta. Sendo núcleo de japoneses, imaginava-
se que o aprendizado da conversação era feito naturalmente. Assim sendo, os pais 
se impacientavam: "Não podemos perder tempo, acabam despertando para o se
xo antes de saber o bê-a-bá." Não era, pois, tempo de ficar discutindo o que fosse 
espírito japonês ou cultura japonesa. Possivelmente ninguém deverá ter sequer 
pronunciado a palavra "cultura". 

Como não havia relógio na sala de aula, o professor tirava o seu do bolso 
e certificava-se da hora: 

"— Ouçam bem. Não se esqueçam de fazer as tarefas. Façam logo que che
garem a suas casas. Se deixarem para depois da janta, ficarão com sono e não 
conseguirão fazer. Então, muito bem, todos perfilados! Baixem a cabeça em cum
primento. Não façam hora no caminho e vão direto para casa. Encontrando-se 
com um japonês, não digam "bom-dia" com a cara erguida. Digam kon'nichi-
wa, baixando a cabeça! 

Neste estilo as aulas matutinas, com cerca de duas horas de duração, chega
vam ao fim — e depois havia as da tarde. Mas, quando os alunos eram poucos 
as aulas chegavam a mais ou menos três horas de duração. Nessas ocasiões os alu
nos levavam merenda. 

O almoço era às 10 horas, mais ou menos, e em seguida se descansava cerca 
de uma hora. A merenda dos alunos consistia em marmitas do tipo japonês com 
bolinhos de arroz acompanhados de sardinhas salgadas grelhadas, bolinhos de arroz 
temperados com sal e gergelim e conservas de mamão em missô. Havia quem le
vasse como lanche bolinhos de farinha de trigo fritos. Tais bolinhos eram enrola
dos em folha de bananeira e envoltos num lenço. Como não possuíam maletas, 
enfiavam em sacolas — que traziam a tiracolo — o livro escolar, o caderno e, 
no caso de alunos de séries inferiores, o sekiban (lousa de pedra) e o sekihitsu 
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(giz de pedra). Todos descalços. Os meninos usavam bonés brancos feitos em ca
sa, parecidos com os atuais chapéus de alpinistas. Meninas havia que usavam len
ços. Todo mundo corria saltitando para casa. O linguajar usual dos meninos era 
uma mistura do português aprendido na fazenda e do japonês dialetal que os pais 
falavam èm família: em português, palavras como lenço, sacola, canivete, cha
péu; em japonês, outras como livro, caderno, quadro-negro, professor. 

"— Corre, corre! Hayo hashiranka. Atokara carroça ga kioruzo!" (Corra de
pressa! Vem carroça atrás de você!) Era desse jeito que falavam. As crianças ain
da não tinham noção da diferença entre o japonês e o português. Porco é buta, 
mas, e milho, não é japonês? Os próprios pais pensavam que estavam falando 
em japonês quando mandavam: "Sokê senta se!" (sente-se aí!). A despeito disso 
tudo, quando crianças da vizinhança lhes dirigiam o cumprimento ohayô gosai-
massu, baixando a cabeça, ficavam contentes e diziam que quem ia à escola apren
dia as expressões japonesas de cumprimento. 

"— Vejam o filho do sr. Fulano! Como não o mandam à escola de japonês, 
diz bom-dia quando avista a gente. Que menino sem graça!" 

Naquele tempo, os pais que mandavam o filho freqüentar uma escola brasi
leira da longínqua cidade pertenciam à classe mais instruída. Pensavam que, sen
do o nissei brasileiro, o certo era fazer com que o filho aprendesse primeiro o por
tuguês. Dentro do núcleo, porém, eram considerados excêntricos. 

Para os pais em geral, era motivo da maior alegria e tranqüilidade ouvir os 
filhos, quando retornavam da escola, lerem, em voz alta os seus respectivos livros 
de estudo. 

CURSO NOTURNO DOS JOVENS 

Pergunta-se então: e quanto aos jovens? 
Embora se fale em jovens, além daqueles com 14 ou 15 anos, havia quem 

já se aproximasse dos 30. Com poucas moças no interior, era muito difícil arran
jar noiva. 

Quem tivesse vindo para o Brasil com a idade de dez anos, pouco mais ou 
menos, mas com estada de apenas cinco ou seis anos, ainda nem conseguia ler 
jornais japoneses. Tentava lê-los valendo-se das indicações furigana de pronún
cia, mas encontrava muitas partes de sentido inintelegível. Por outro lado, tam
pouco conseguia ler jornais brasileiros. Trabalhando de sol a sol, eram bons ape
nas no manejo da enxada e do machado, mas sabiam cantar canções folclóricas 
aprendidas com os "velhos", e também algumas populares. Cantavam com segu
rança cantos como Nachoran-bushi ou Ouriôko-bushi. 

Os meninos com 14, 15 anos eram filhos do chefe da família, mas os rapazes 
de mais de 20 anos eram na maioria membros da chamada "família composta". 
No Japão haviam cursado pelo menos a escola primária, mas como depois não 
tinham tido oportunidade de ler revistas ou livros, não chegaram a instruir-se. 
Para eles, o que mais aborrecia era o fato de haver poucas moças no núcleo. Quan
do acontecia de encontrar uma moça morando perto, procurava arranjar algum 
pretexto para ao menos ir contemplar seu rosto, mas se a distância era grande 
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o rapaz ficava inibido de procurá-la sozinho. Nem por isso podiam beber e ficar 
importunando todo mundo, como faziam os chefes de família, pois eram muito 
jovens para tanto. Nas tardes do domingo, zanzando sem trabalho, impacientavam-
se. Nesses dias, vários moços se reuniam e ficavam a bater papo até o anoitecer. 
Sorte se houvesse luar: todos cantando, circulavam pelas proximidades da casa 
da moça sem, contudo, ter coragem de visitá-la para falar com ela. 

Combinavam abrir uma escola noturna para a moçada estudar. O ideal seria 
terem aula duas vezes por semana, mas depois concluíam que apenas uma, no 
domingo, já ajudava bem. Melhor se houvesse quem lhes ensinasse o português, 
mas na época não havia ninguém para isso. A alternativa, então, era o japonês 
mesmo. Sucede que este era um idioma difícil: adotavam no nível primário um 
livro repleto de caracteres kanji, que o professor escrevia no quadro-negro e lhes 
adicionava os furigana indicativos da pronúncia. Todavia, quando as crianças fi
xavam o olhar nos caracteres estes começavam a ficar embaralhados, uma vez que 
não havia luz elétrica e nenhuma casa possuía lampiões Aladim ou Coleman. 
Estudava-se à luz de lampiões de querosene levados pelos alunos, ora pendurados 
ao lado do quadro-negro, ora colocados a um canto do banco. Se alguém come
çava a bocejar, deixava cair o rosto sobre a mesa e adormecia. Faltava um, falta
va outro, e chegava um dia que não havia ninguém na aula. Se o professor ficasse 
duas noites seguidas em vão à espera dos alunos, a escola noturna se fechava. En
tão aparecia o representante para dizer que estavam em período de safra agrícola 
e que, com o corpo cansado, eles ficavam com sono, impossibilitando o estudo, 
pedindo que o ensino continuasse quando a situação ficasse mais folgada. Dessa 
forma, paravam e reiniciavam, paravam e reiniciavam. Era difícil durar muito 
tempo. 

Esses moços estavam capacitados a conversar em japonês, conseguindo ler 
de alguma forma jornais e revistas, desde que neles houvesse indicações kana de 
pronúncia. No próprio português, aprendido de ouvido e falando como "papa
gaios" quando meninos, eles iam ficando bons na conversação. Era deles a in
cumbência de fazer os camaradas trabalharem, e quando iam à cidade ouviam 
e tinham oportunidade de falar português nos armazéns. Quem fazia as vezes de 
carroceiro e saía sempre para a cidade era o primeiro a ficar bom em português. 
Como quer que fosse, esta turma, embora não se igualasse a esse respeito com 
gente crescida no Brasil, era calejada nas duras lides dos imigrantes. Tinham, ou-
trossim, tanta disposição para trabalhar quanto os brasileiros. E assim iam ad
quirindo maturidade, convictos de saberem mais português que os chefes de fa
mília, a quem futuramente iriam substituir. 

A vida era realmente pachorrenta nos núcleos antes do tufão do nacionalis
mo japonês. Por isso mesmo, à parte o fato de não haver animação em alguns 
aspectos, ainda não se questionavam nem a assimilação nem a permanência defi
nitiva. Fazer com que as crianças aprendessem o japonês servia para afastar a in
quietação dos pais aqui chegados para depressa retornarem ao Japão, endinheira
dos. Era uma aspiração deles, já que "os sentimentos não se transmitem" aos 
filhos que só falam português, que estes passassem a falar japonês (não im
portando o quanto fosse rudimentar). Também se tinha a idéia de que a escola 
brasileira não convinha aos filhos de japoneses porque nem ensinava o que fosse 
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"dedicação aos pais". A idéia de "educação" que habitava a mente dos pais era 
algo impossível de realizar-se em outra língua que não a japonesa. 

Admitiam ser louvável que os moços ficassem bons em português. Mas, em 
relação às crianças, queriam que primeiro aprendessem o japonês para depois es
tudar o português. 

Nos tempos iniciais dos núcleos de colonização, embora os japoneses fossem 
contrários à assimilação, chegavam a admiti-la. No modo de viver, especialmente 
com referência à moradia e à alimentação, apropriaram-se de tudo que achavam 
bom para a vida no Brasil. Sem falar da vestimenta, as mulheres não deviam sentar-
se de cócoras ou amamentar os filhos à vista dos brasileiros, para não serem moti
vo de risos. Também carregar criança nas costas era um hábito a ser abandonado, 
exceto por absoluta necessidade. Assim pensavam, e nesse sentido copiavam o que 
podiam copiar em matéria de habitação, comida e roupa. Em parte, os costumes 
foram reformados para evitar a chacota dos gaijin. 

No entanto, dificilmente transigiam com relação a cânones como o da chefia 
de família exercida pelo pai ou a comportamentos como o do respeito ao homem 
e inferiorização da mulher. Naturalmente, eles não se davam conta de que essas 
coisas estavam passando por transformações progressivas. No Brasil, livre dos com
plicados relacionamentos entre parentes e da vigilância dos vizinhos e moradores 
próximos, uma mulher que trabalhava mais que o marido não podia ficar tão à 
mercê dos caprichos deste. Além do mais tratava-se de esposa de imigrante que 
viajara de navio para o Brasil quando jovem. Era a coisa mais natural do mundo 
que deixasse de vigorar a lei do marido "mandão". Por essas e outras razões, 
quando acontecia de conhecerem meigas e suaves esposas de imigrantes recém-
chegados do Japão, os "velhos" do núcleo se espantavam e diziam a si mesmo: 
"Como é bom o sistema japonês! Desde quando nosso lar se terá tornado assim 
tão brasileiro?" 

Mais tarde, com o pagamento pelo governo japonês da totalidade das despe
sas de viagem para o Brasil a partir de 1924, aumentou o número de imigrantes 
acompanhados de velhos e crianças e, com isso, alteraram-se as características da 
imigração, aumentando até o número de letrados desempregados, bem diferentes 
dos primeiros imigrantes que para aqui vieram com a idéia de depressa retornar, 
endinheirados. 

Além disso, de 1927 a 1930 passaram a vir do Japão mais de 10.000 imigran
tes por ano, ingressando nos núcleos que contavam grande número de velhos imi
grantes.4 Mulheres de cútis alva, bonita pronúncia do japonês, canções popula
res recentes, moços que se empenham na prática dos esportes, diplomados por 
escolas de formação de professores que de colonos se tornam professores de esco
la primária, homens formados em curso superior — nos núcleos onde surgiam 
esses novos imigrantes uma nova atmosfera cultural tomava conta e os velhos imi
grantes, até então respeitados como veteranos, passavam a ser taxados de "men-
talidades ultrapassadas". E assim chegaria um tempo em que os velhos imigran
tes, eles próprios, passavam a sentir-se inibidos diante da "imigração cultural". 

Depois, as associações de japoneses e de moços, e as escolas, começam a 
movimentar-se mais ativamente que antes. Com a construção do novo prédio es
colar é contratado também o professor de português, com o que se desenvolve 
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Aula de português numa escola em Água Limpa (1921). 

o estudo desta língua, juntamente com o da japonesa. Sucede que surgia então 
no Brasil o regime da República Nova com a revolução de 1930, de Getúlio Var
gas. Com a política nacionalista, os imigrantes são reprimidos nas suas atividades 
sociais e culturais. Com isso, também tomam vulto os movimentos antinaciona-
listas promovidos pelos imigrantes contrários a essa medida governamental. Des
sa forma, as associações dos japoneses, as de moços, o ensino da língua japonesa, 
tudo irá se desenvolvendo na atmosfera da extremada ideologia da supremacia 
do Japão que reinou durante o desenrolar da segunda guerra mundial, mas disso 
não se falará neste capítulo. O que se contou até aqui foi a respeito das atividades 
das associações dos japoneses, das de moços e das escolas dos núcleos anteriores 
à época em que os imigrantes iriam passar dias de tensão, colocados entre dois 
fogos, o da política nacionalista brasileira e o da tendência à exaltação das carac
terísticas nacionais do Japão. 
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Casamentos na sociedade formada 
pelos imigrantes 

O regime de casamento adotado pelos imigrantes japoneses no Brasil foi cal
cado naquele vigente no Japão durante as eras Meiji e Taisho (1908-1926). Entre
tanto, ele sofreu variações de acordo com as características da comunidade de 
imigrantes. 

Como o objetivo era retornar o mais depressa possível ao Japão, endinheira
dos, os imigrantes da época não gostavam de trazer familiares que lhes pudessem 
causar embaraços. Procuravam evitar que com eles viessem velhos e crianças, dando 
preferência aos homens e às mulheres. Quando se constata que na primeira leva 
de imigrantes havia pouquíssimas mulheres com relação aos homens solteiros, é-
se levado a admitir, ainda que isso não fosse normal, que o fato é indicativo da 
tendência geral. Os imigrantes queriam ganhar dinheiro depressa e retornar ao 
Japão, mas não imaginavam que um dia os solteiros iriam casar-se e aqui consti
tuir seus lares. De tal sorte que, saídos das fazendas, e na execução do projeto 
a longo prazo de passagem do arrendamento de terras para a empreitada de tra
balhos agrícolas, o que em primeiro lugar precisava ser resolvido era o problema 
de como os moços solteiros, depois de desfeitas as famílias compostas, se have
riam quanto ao casamento e à constituição de família. 

O moço solteiro, vindo ao Brasil na qualidade de membro de uma família 
por questão de conveniência, e que desta se separava, não tinha alternativa senão 
juntar-se a outra família como empregado ou ir à cidade procurar serviço. Numa 
época em que não conseguia fazer-se entender pelas palavras e desconhecia a rea
lidade do Brasil, esse moço não encontrava serviço decente na cidade e passava 
a ser visto pela comunidade japonesa como um vagabundo que fugia dos traba
lhos agrícolas. Nessas condições, tudo contribuía para retardar-lhe o casamento. 
Por essas e outras razões, os membros das famílias compostas ou os "moços tra
zidos pelas famílias" tiveram a idéia de se transferir para famílias que tinham fi
lhas. Sonhavam tornar-se irfais tarde empregados desses sitiantes e, vistos como 
moços de futuro pelo patrão, casar-se com suas filhas. 

Se acaso acontecesse de o moço solteiro ser parente ou filho do chefe de fa
mília, ou próximo da dona da casa, conseguia um encontro arranjado através da 
intermediação de padrinho nakôdo. Nesta hipótese, os pais da moça — ou o che
fe da família — geralmente levavam em conta a vantagem do relacionamento com 
a família do rapaz, indagando se o casal levaria uma vida independente ou se se 
integraria à família e moraria na casa do referido chefe de família. Isso porque 
na sociedade dos imigrantes constituía sério golpe perder uma mulher integrante 
da família, para cá trazida como mão-de-obra. 

29 — 
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A expressão "três contos pela filha" corria de boca em boca porque o fato 
de uma família perder uma pessoa economicamente ativa era temido como uma 
causa que iria retardar o "sucesso" dessa família. Tratando-se de uma época em 
que cerca de 500 mil-réis eram o salário do contrato de um ano agrícola, correndo 
por conta do patrão as despesas relativas a vestimenta, alimentação, médico e re
médios, pode-se supor que três contos correspondiam à perda por três anos da 
força de trabalho de uma pessoa. É impossível afirmar se isto acontecia realmen
te, mas é o mesmo que dizer: se se trata de uma família ou moço que podem de
sembolsar três contos sem protestar, posso consentir em dar a mão de minha filha. 

Tendo emigrado para o Brasil, "quase" deixa de ser questionada a condição 
social da família no Japão, uma vez que todo mundo veio para cá apenas com 
a cara e a coragem. O que importava era saber se o moço era ou não capaz. E 
a avaliação dessa capacidade dependia da situação em que se encontravam as pes
soas envolvidas. 

Diante disso, tinham mais força o pai da moça ou o chefe de família. Se as 
condições não fossem boas ou não se tratasse de um moço capaz, era só recusar. 
As propostas de casamento "choviam". Dizia-se que se começava a falar em ca
samento já aos 14, 15 anos. 

O papel do nakôdo consistia em convencer o pai da moça ou o chefe de famí
lia. Para tanto, além dos elogios rasgados à pessoa do rapaz, garantia que a famí
lia ficaria na mesma situação de antes do casamento, ou quiçá em melhor situa
ção. É claro que se o rapaz fosse muito prometedor não havia pai que não con
cordasse com o casamento ou, até mesmo, que não tomasse a iniciativa de propô-
lo. Entretanto, não constituía nada de excepcional, numa comunidade de imigrantes 
para cá vindos com a finalidade de ganhar dinheiro, um pai dizer: "Nossa vida 
será afetada se perdermos um elemento trabalhador agora". Esta tendência, po
rém, se modificará à medida que suas vidas se estabilizem. 

Assim, quem não tivesse o apoio do chefe de família ou pretendesse iniciar-
se num trabalho independente dificilmente conseguia casar-se, mesmo tendo es
colhido a moça, a menos que contasse com a interveniência de um bom nakôdo. 
Os que eram intérpretes ou fiscais das fazendas, porque sabiam o português, ti
nham, graças à posição que ocupavam, mais facilidade de se casar do que os de
mais solteiros. Na época, os moços que podiam se relacionar livremente com bra
sileiros eram letrados, da classe dos intérpretes, diante dos quais os imigrantes 
demonstravam certo respeito. Por outro lado, os intérpretes, em grande parte sol
teiros, sentiam-se estimulados a trabalhar redobradamente sabendo que "há bo
nitas moças nesta nova leva de imigrantes!" 

Os imigrantes de então manifestavam preferência regional, pelo que havia 
forte tendência de se juntarem as pessoas originárias de uma mesma província. 
Conseqüentemente, era natural que houvesse maior número de uniões entre con
terrâneos, sendo também natural que logo surgisse intimidade entre pais e irmãos 
e o moço quando se encontravam, já que podiam entender-se no mesmo dialeto. 

Muitas vezes se enfatizou ser necessário pesquisar a origem porque, sabendo-
se de onde a pessoa provinha, era possível tranqüilizar-se: o relacionamento futu
ro quase certamente seria duradouro e podia-se até mesmo consultar o Japão e 
obter o assentimento dos parentes. Desse ponto de vista, o fato de serem de uma 
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mesma província era vantajoso. Além disso, vez por outra chegava-se a indagar 
sobre a vida de seus pais e antepassados. A informação de que o pretendente não 
pertencia à classe mais inferior da aldeia no Japão proporcionava um sentimento 
de segurança aos imigrantes de então. Ademais, na investigação do sangue 
procurava-se saber se na família em consideração não havia registro de alguma 
enfermidade hereditária. Numa época em que muita gente acreditava ser a tuber
culose hereditária, essa preocupação talvez fosse perfeitamente normal. 

Dessa maneira,, era comum na comunidade de imigrantes dos primeiros tem
pos os casamentos serem acertados entre os pais e chefes de famílias, com a inter
mediação dos nakôdo. É claro que, até certo ponto, era respeitada a vontade dos 
interessados. Isso tinha a ver com o fato de que a condição social da família dei
xara de ser questionada, e com o fato de muitos dos primeiros imigrantes não se
rem filhos primogênitos e, portanto, serem poucos os que poderiam vir a suceder 
o chefe de família, no Japão. Assim, não se encontravam em condições de exercer 
os poderes que tradicionalmente se atribuíam ao pai, chefe de família. Acrescente-se 
que, para viajar, fora preciso solicitar a concordância dos familiares acompanhan
tes. Esses vários motivos haviam tornado as famílias já desviadas do regime tradi
cional de atribuição de poderes ao pai, chefe de família. Outrossim, o fato de ha
ver poucas mulheres resultou em conceder-se à moça uma certa liberdade na esco
lha do parceiro. No Brasil inexistiam "solteironas". Podia-se pretender que a es
colha fosse feita sem pressa. 

Contudo, isso não quer dizer que não tenha havido casos de moças de "fa
mílias compostas" sacrificadas no interesse do chefe de família. Mas disso se tra
tará mais adiante, no capítulo "Os infortúnios do membros das famílias compos
tas". Todavia, o Brasil é grande, e mesmo no caso de família composta havia a 
possibilidade de fugir. Por outro lado, a lei brasileira não reconhecia o matrimô
nio que houvesse desprezado a vontade individual. Mas, mesmo assim, era estrei
to o universo dos imigrantes. O enorme Brasil não o era tanto para quem não 
lhe conhecia a língua, e houve moças que se casaram forçadas pelos velhos senti
mentos japoneses do dever e da solidariedade. Na bibliografia literária da colônia 
japonesa (romances), há um bom número de obras em que moças de "famílias 
compostas" são obrigadas a casar-se para quitação de dívidas. 

Por outro lado, não se podia encerrar moços e moças em casa, vivendo-se 
em fazendas de café ou em núcleos de colonização. No caso específico de fazen
das, brasileiros e imigrantes dos mais variados países se misturavam no trabalho 
conjunto. Conseqüentemente, moços e moças presenciavam namoros e o amor 
nascia espontaneamente também entre os japoneses. 

Caso o pai da moça ou o chefe de família redobrassem a vigilância, havia 
a possibilidade de raptá-la executando planos previamente arquitetados. 

Casos de casamento mediante rapto não se equiparavam, em absoluto, aos 
de rapto de mulheres em spciedades primitivas. O que sucedia é que, tendo em 
vista que os jovens se amavam, muitos os ajudavam na "fuga", na saída da moça 
da casa dos pais. 

Houve casos marcados pela valentia, como o de um grupo da associação de 
moços que se reuniu na casa da moça e, enquanto uma parte deles ficou a discutir 
isto e mais aquilo com o chefe de família, o restante se encarregou de retirar a 
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moça pela porta dos fundos, fê-la subir no caminhão e partiu cantando triunfal-
mente. Desde o início, nesses casos, a opinião pública se compadecia com a situa
ção dos que se amavam, pelo que semelhante "violência" não provocava proble
mas. Com certeza, o chefe de família em questão deverá ter sido famoso por sua 
ganância, e a "violência" terá sido um ato justiceiro praticado pelos moços in
conformados com a situação conhecida de todos. 

Na época, quase todos os casamentos eram feitos através do miai ou "arran
jados" mediante a intermediação do nakôdo, mas restritos aos jovens residentes 
longe um do outro. Quando eles moravam numa mesma localidade ou num mes
mo núcleo de colonização, geralmente já teriam se avistado ou conversado em 
gincanas de atletismo, competições de oratória ou em muitos dos variados even
tos e, assim sendo, a apresentação das partes através do miai do "casamento ar
ranjado", quando feita, o era por mera formalidade. Outrossim, dentro de um 
núcleo de colonização os moços terão visitado a casa da moça com os mais varia
dos pretextos, e então se faziam comentários como os de que esta simpatizava 
com fulano ou que a sicrano não diria sim. Quem tinha certeza arranjava o nakô
do e pedia a mão da jovem ao pai ou ao chefe de família. 

Só que as coisas não ocorriam como agora (anos 60), em que se diz: "Depois 
de conhecer bem". Se o moço deixava passar os dias, hesitante, um terceiro lhe 
passava a perna. Como era uma época de poucas mulheres, o marido, evidente
mente, tratava com desvelo a esposa conseguida a tanto custo. Quase sempre o 
casal construía um lar caracterizado pela mútua compreensão. Dizer que o Brasil 
era o paraíso das mulheres não significa apenas influência dos costumes europeus; 
talvez fosse a coisa mais natural da comunidade de imigrantes de poucas mulheres. 

Problemáticos foram os casamentos feitos com base em fotografias e os que 
uniam novos e velhos imigrantes. 

Diversamente do Havaí ou dos Estados Unidos, onde eram praticamente im
possíveis os casamentos na própria colônia, os casamentos baseados apenas em 
fotografias não eram tão freqüentes no Brasil. De fato, era conseqüência deste 
país ter recebido prioritariamente famílias de imigrantes. Os que se casavam apoia
dos em fotos eram na maioria solteiros com parentes no Japão, sem muito tempo 
de estada no Brasil. Houve, é claro, casos excepcionais de homens mais instruídos 
que, achando que as moças da colônia não lhes convinham, retardaram o casa
mento e já na meia-idade se casaram com moças do Japão mediante troca de fotos. 

No período anterior ao conflito mundial os casamentos baseados em fotos 
não geraram problemas como no pós-guerra, possivelmente porque a vida que se 
levava no interior do Brasil não era muito diferente da do campo no Japão. As
sim, não se tem muita notícia trágica ligada a casamentos desse tipo. Uma outra 
explicação talvez seja que a mulher tinha mais consciência de sua situação. A mu
lher de antes da guerra fora educada — e este era também o costume na sociedade 
— a "suportar" quase tudo depois de casada. Por isso não acontecia o que ocor
reu no pós-guerra, quando, mesmo depois de muita troca de correspondências e 
de haver recíproco entendimento espiritual, rapidamente se reconhecia o desacer
to e se dissolvia o matrimônio ou se recusava a realizar o casamento ao dar-se 
conta de que "não correspondera à expectativa" ou "não era o que imaginara". 
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Muito se ouviu falar de casos como o da moça que ficou extremamente cho
cada porque o homem que foi recebê-la no porto de Santos era um "caipira" de
masiadamente queimado de sol. Entretanto, também houve casos em que — ten
do em vista que o homem era inocente e honesto, e já impossibilitada de retornar 
ao Japão em virtude de medidas tomadas pelas pessoas ligadas ao casal — a moça 
decidia-se pelo casamento, verificando depois que o Brasil era um país onde se 
podia viver uma vida tranqüila. E assim, com o nascimento dos filhos, passava-se 
a levar uma existência feliz. 

Conseqüências mais tristes que as de casamentos baseados na troca de fotos 
tiveram aqueles impostos à força, como o de uma filha de imigrante novato obri
gada a casar-se com o filho do patrão, imigrante veterano. Com a estabilização 
de suas vidas, os velhos imigrantes começaram a desejar moças educadas no Ja
pão para seus filhos. Do lado dos pais das moças, imaginava-se que estabiliza
riam rapidamente suas vidas casando-as com quem de uma forma ou outra fora 
bem-sucedido no Brasil. De tal sorte que, embora promovessem uma apresenta
ção formal, na verdade persuadiam suas filhas com insistência. Quanto mais fos
sem obedientes aos pais, por causa da rígida educação de antes da guerra, mais 
elas se preocupavam com o futuro da família e dos pais, imigrantes e pobres, e 
chegavam a decidir-se pelo casamento levando em conta antes de tudo o bem da 
família e dos pais. Naturalmente, realizavam-se grandes festas, e por vezes (se bem 
que muito raramente nos núcleos) se permitia que o casal fizesse uma viagem de 
núpcias. 

Acontece que, uma vez casada, tudo se mostrava atrapalhado e sem graça. 
Em primeiro lugar, o marido era bronco e não havia assuntos para conversarem, 
e nem era possível dividir com ele seus sonhos e aspirações. O marido não experi
mentara os belos anos de estudante e suas conversas giravam apenas em torno 
de capinação do cafezal, criação de porcos, caça e pesca. Não conhecia os nomes 
das "estrelas" do cinema japonês nem podia comentar os romances de grande 
sucesso. Muito menos era capaz de expressar convenientemente suas emoções nup-
ciais ou possuía a finura necessária para alegrar a jovem esposa. Além disso, se 
se desvelava demais no cuidar do marido, a sogra ficava tiririca de ciúmes. Quem 
sabe ela alimentasse a expectativa interesseira de que, com uma nora educada no 
Japão, seria feliz sendo tratada como rainha. Mesmo assim, os problemas acaba
vam com o nascimento de um filho. A nora, que se afirmara na casa depois de 
muitas mágoas, tinha com o nascimento do filho os seus sentimentos convertidos 
em amor maternal, e também os sogros mudavam seu comportamento. O neto 
vinha a ser a salvação de tudo, para a felicidade geral. 

A mesma tendência se observava com imigrantes veteranos que tinham filha. 
Quando o genro, que morava com eles, havia se casado por assumida conveniên
cia, tudo corria mais ou menos bem, embora muitas vezes houvesse um ou outro 
motivo para queixas. Todavia, se os pais simpatizavam com o rapaz, imigrante 
recém-chegado, procuravam chamar atenção da filha sobre os mais variados as
suntos, com o que o genro podia dar-se ao luxo da despreocupação. Podia, em 
outras palavras, converter-se num "senhor genro". 

Fosse como fosse, todavia, o que criava mais problemas eram os casamentos 
com não-japoneses, principalmente de moças japonesas com camaradas gaijin. 
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Num núcleo, a filha de japoneses que se casava com "estrangeiro" quase sempre 
o fazia com um empregado da casa dos pais dela. Com o tempo de trabalho na 
casa prolongando-se, o amor entre ele e a moça podia irromper e os dois acaba
vam fugindo. Segundo uma versão corrente, fatos como esse ocorriam em famí
lias de costumes japoneses antigos, com o pai, severo, controlando rigorosamente 
o contato da filha com rapazes. Essa versão possivelmente seja uma boa interpre
tação de um aspecto da realidade. Como era certo que os pais não autorizariam 
o casamento com um camarada gaijin, não restava outro caminho a tomar. Se, 
por um lado, era certo que os pais, por seus próprios sentimentos, não podiam 
admitir de modo nenhum o ingresso na família de um corpo estranho, por outro 
a verdade é que, dentro dos padrões de convivência social então vigentes, eles, 
os pais, "se sentiriam desmoralizados perante os outros". É que, mesmo que de
pois do casamento se providenciasse moradia independente, só com o fato de a 
filha ter-se casado com um camarada gaijin sem eira nem beira a reputação dos 
seus pais ficava seriamente prejudicada. Infelicidade ainda maior era que uma moça 
nessas condições, afastada do convívio da comunidade japonesa, tinha o relacio
namento muito dificultado e passava a viver uma vida de errantes com o marido. 
Se este era originário de regiões nordestinas, também sem relacionamentos na co
munidade brasileira, ainda que saísse do meio nipônico e ingressasse no brasileiro 
ele tinha poucas oportunidades de arranjar bons serviços, não lhe restando alter
nativa de vida senão empregar-se novamente como colono em alguma fazenda ou 
trabalhar como camarada. Esses fatos ficavam famosos e os poucos casos ocorri
dos, na verdade excepcionais, eram muito comentados e também temidos. Por 
isso é que não chegavam a ser muitos, a ponto de representar problemas. Só que, 
mais tarde, quando passou a haver casamentos com gaijins de boas famílias, que 
eram colegas na escola ou no serviço da filha ou do filho, por longo tempo o ter
ror de que o fato de este ou aquele casar-se com um gaijin poderia levá-los a se 
afastarem do convívio dos japoneses, continuou a atormentar os pais. 

A tendência à livre escolha do cônjuge começa gradualmente a se fortalecer 
um pouco antes da guerra, época em que floresceram as atividades das associa
ções tanto de moços como de moças e reuniões dançantes passaram a ser promo
vidas nos núcleos. No entanto, ainda que se tratasse de casamentos resultantes 
de livre escolha, os pais preferiam o procedimento de os celebrar depois de cum
prida a formalidade japonesa de intermediação do nakôdo, realização da cerimô
nia de apresentação miai e entrega do yuinô, que era uma soma em dinheiro com 
que o noivo presenteava a família da noiva. Por isso não era raro que, depois 
de atraídos por mútua afeição e passando a se gostar, o rapaz tomasse a iniciativa 
de fazer a proposta ou então seu pai, através do nakôdo, o levasse ao da moça 
a fim de que ele pudesse transmitir-lhe sua pretensão. 

Mesmo depois da guerra esse costume continuou. Só que, com a liberaliza
ção dos relacionamentos, a intermediação na proposta é dispensada. Nas cidades, 
os próprios interessados passaram a solicitar o assentimento dos pais. 

Já nas localidades do interior, afastadas dos centros urbanos, ainda hoje se 
estruturam grandes famílias, com o casal residindo sob o mesmo teto do pai do 
marido ou, se em casa independente, na mesma localidade. É nas cidades que, 
com o casamento, se passa a residir em moradia separada. 
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Hoje já não existem os problemas antigos que envolviam as famílias com
postas, tendo aumentado o número de casamentos entre nisseis. Mesmo quanto 
às apresentações através do miei, é forte a tendência de decidir-se pelo sim ou pe
lo não depois de um longo tempo de relacionamento. Elas tendem a tornar-se me
ras apresentações. Por isso, deixou-se de falar que "com aquela moça ou aquele 
moço, não adianta repetir o miai". 

Nos meios rurais, mesmo já na época dos nisseis realizam-se cerimônias ja
ponesas de san-san-kudo, em que os noivos trocam as taças de saque e o bebem 
em três goles, e utai (entoação de cântico cerimonioso), mas nas cidades 80% ou 
mais das cerimônias são realizadas nas igrejas. E delas, em São Paulo, por exem
plo, a absoluta maioria pelo ritual católico. São muitos também os que, dispen
sando festas, partem diretamente das igrejas para a viagem de núpcias. Mas os 
ricos, que têm amplo círculo de amizades, promovem enormes festas. 

Constata-se que o casamento, ao deixar atrás de si os 60 anos de história da 
imigração e ao adentrar a era da segunda geração, vai-se abrasileirando, paulati
namente, primeiro nas cidades e depois no interior. 

Hoje em dia, o que preocupa os velhos imigrantes é o que será deles quando 
seu filho ou sua filha casar-se com gaijin. Japoneses que são, combinarão com 
eles? A nora ou o genro concordarão em morar juntos? Se acontecer isso, o que 
será deles como sogro e sogra? Receberão, como tais, tratamento respeitoso? E 
a comida? Os netos apreciarão a comida japonesa? Não surgirão atritos por cau
sa do idioma? Por se preocupar com essas questões os velhos rezam para que, 
na medida do possível, nisseis se casem com nisseis. Sucede que os nisseis entre 
si já acham que "o casamento é feito não para os pais, mas para a construção 
da felicidade deles próprios". Quem tem que ceder são os pais. Aonde quer que 
se vá, obrigatoriamente se ouvem queixumes desta natureza. Neste ponto, parece 
que o conformismo chegou mais rápido aos que desde cedo falavam português 
no recesso do lar e, educando os filhos do jeito brasileiro, estavam familiarizados 
com a vida brasileira através do relacionamento com a gente daqui. É de se admi
tir que mais depressa resolveram seus problemas os imigrantes que tomaram a ini
ciativa de acompanhar o curso do desenvolvimento natural dos nisseis do que os 
que, radicalizando suas posições de originários do Japão, se remoíam com o pro
blema de como educar seus filhos. 
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30 — Os infortúnios dos membros da 
"família composta" 

Quem, depois de vir para o Brasil, experimentou a solidão e o sofrimento 
sem que ninguém tomasse conhecimento disso foram os moços e moças das cha
madas "famílias compostas". Como a exigência para emigrar era trazer mais de 
três familiares capacitados para o trabalho, o chefe de família sem filhos maiores 
de 12 anos para cá veio trazendo como integrante de sua família — perfazendo 
a "família composta" — seu irmão menor, o irmão da mulher ou o primo e, por 
vezes, um parente afastado. Foi dessa maneira que aos moços e moças que não 
fossem filhos do chefe de família se chamou de "familiares compostos", ou 
"trazidos". 

Fiéis aos compromissos assumidos por ocasião da saída do Japão, e porque 
simplesmente se prestaram a possibilitar a vinda dos chefes de família ao Brasil, 
dela se separavam uma vez cumprido o prazo do contrato depois de aqui terem 
chegado, ou mesmo antes, caindo fora depressa e tornando-se livres se fossem 
moços decididos desiludidos com a falta de fibra dos chefes de família. 

Entretanto, quem já era submisso no Japão ao poder do irmão sucessor do 
pai ou quem antes de partir foi advertido severamente pelo pai, permaneceu sob 
as ordens dos chefes de família trabalhando como. empregados domésticos sem 
direito a remuneração. É possível que estivessem protegidos, com a promessa de 
divisão dos bens quando alcançassem sucesso, mas na realidade se equiparavam 
a escravos. 

Os chefes de família não gostavam que se casassem. No caso de mulheres, 
davam-nas em casamento quando as condições lhes fossem favoráveis. No caso 
de homens, pelo fato de não serem seus filhos, não poderiam admitir que, casa
dos, continuassem morando em suas casas. Por outro lado, mnguém queria levar 
propostas de casamento a quem, pela vinculação com os chefes de família, não 
tinha perspectiva de vida independente. 

Em colônias onde havia diversões, os rapazes "trazidos" sentiam-se inibidos 
de beber pinga à vista de todos, como faziam os chefes de família. Se ao menos 
a dona-de-casa fosse uma pessoa boa e atenciosa, ainda dava para agüentar, mas 
de qualquer modo tratava-se de núcleos em que não se percebia quase nenhuma 
presença feminina. Devia-se até agradecer quando, com o corpo moído de tanto 
trabalhar, à noite se dormia como um morto, pois havia noites insones em que 
mil pensamentos assaltavam o rapaz: saudades do Japão, vontade de rever os pais 
e amigos. Se estivesse no Japão, com certeza poderia acompanhar velhos colegas 
em passeios. Encontraria também moças atenciosas. "A mim" — falava de si pa-
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ra si — "nem dão a liberdade do camarada bronco que, tendo trabalhado o mês 
todo, vai à cidade para se divertir e só volta para retomar o trabalho quando fica 
sem um tostão no bolso. Isto quer dizer que, mesmo tendo vindo para este mundo 
como gente, não me é permitido levar a mais miserável das vidas sequer. E se eu 
cair fora daqui? Se fizer isso, pode ser que o maldito chefe de família escreva a 
meus pais para deixá-los preocupados com relatos desabonadores." O rapaz vie
ra para o Brasil com a recomendação dos pais: "Haja o que houver, considere 
esta pessoa seu pai. Nunca se separe dele, entendido? Seja bem-sucedido o mais 
cedo possível, e aí volte para cá. Se pode assumir este compromisso, vá! Vá e tra
balhe no Brasil!" 

Mas o que soube aqui chegando é: "depois de 5, 10 anos, quem foi bem-
sucedido e retornou ao Japão? Todavia, meus pais — que não podem compreen
der absolutamente nada do que se passa aqui — o que sentirão ao receber a notí
cia de que caí fora da casa do chefe de família?! É possível pensar que meus pais 
jamais acreditarão nas afirmações enviadas pelo chefe de família?" 

Atormentados por esses pensamentos, trabalham mais vários anos, mas com 
o passar do tempo eles se dão conta de que foi uma bobagem terem-se torturado 
assim, e então, sem um vintém no bolso, alguns caem fora das casas dos chefes 
de família. Só que a eles não estava garantido qualquer futuro, pois eram soltei
ros, mal entendiam a língua do país e não contavam com nenhum apoio especial 
na sociedade. 

Mesmo que fossem para a cidade de São Paulo, aquela era uma época em 
que só havia trabalho como copeiros e carpinteiros. Além disso, as pessoas do 
interior de então estigmatizavam de vagabundos os moços que iam tentar a sorte 
nas cidades, achando que eram uns revoltados que não queriam trabalhar suando 
a camisa, uns preguiçosos que abandonavam o campo sonhando com uma vida 
fácil nas cidades, uns decadentes. Ainda que fosse para a cidade com o objetivo 
de aprender o português, no interior ficava reduzida a quase zero a confiabilidade 
do rapaz. 

Quem temia esse tipo de julgamento público procurava empregar-se em ou
tra propriedade rural. Para esta, representava uma grande ajuda poder contar com 
um homem e sua enxada. A alimentação e a vestimenta corriam por conta do pa
trão e o salário era de 600 a 700 mil-réis por ano trabalhado. E o moço que assim 
se empregava alimentava um desejo secreto. Só que nos núcleos de então, que 
contavam com poucas moças, praticamente não havia quem estivesse à espera de 
um moço sério para recebê-lo como genro. Nem alguém que só por espírito espor
tivo ficasse a arranjar noiva para um moço por considerá-lo promissor. Depois 
de trabalhar febrilmente dois ou três anos, e agora que a moça já lhe permite cer
ta intimidade, passa a sonhar com alguma possibilidade; e então... ela se casa com 
alguém abonado. "Por que não tive a iniciativa de aproximar-me mais da mo
ça?" — pergunta-se. Mas é muito tarde. Derrotado, vai à procura de outro 
emprego. 

Homens assim chegavam a conseguir estabilidade junto a alguma viúva com 
filhos, ou se casavam com mulheres incultas, como que recebidas do céu, que to
davia lhes davam a alegria de haverem obtido uma mulher, e pela primeira vez 
na vida saboreavam o gosto da felicidade. Outros tentaram viver a sós, mas a so-
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lidão os levava à depressão psicológica, havendo casos de pessoas que acabavam 
se enforcando dentro de seu barraco de pau-a-pique. Com a cabeça um pouco 
afetada, mas fortes o bastante para trabalhar, vagavam de um lugar para outro 
sem nenhum estímulo. Moços houve que, tendo-se devotado demasiadamente à 
religião para fugir da solidão, foram vítimas da mania de perseguição e acabaram 
enlouquecendo. 

SOLIDÃO. VIDA SEM ESPERANÇAS. INSATISFAÇÃO SEXUAL. 

Parece que anos mais tarde ficaram famosos os atos de violência — uma for
ma de externar insatisfação — praticados pelos moços aqui chegados no após-
guerra. Mas eles puderam fazê-lo porque, em última análise, encontraram um ter
reno já preparado para isso pelos velhos imigrantes. Por mais que se afirme que 
eles agiram desse modo porque se decepcionaram com a vida no Brasil, se sua 
situação for comparada com a dos moços solteiros da época que estamos conside
rando, o que se pode dizer é que eles até tiveram sorte em poder praticar tais atos 
de violência. 

No caso das mulheres a coisa era diferente, porque com o reduzido número 
de mulheres no núcleo começavam a surgir propostas de matrimônio já aos 15, 
16 anos de idade. 

Só que, para uma mulher solteira que aspirava tornar-se livre da atmosfera 
"suspeita" da família, a vida lá fora não era nada fácil, e a insegurança era bem 
maior no caso de moças que abandonavam a casa. 

Quando a moça da "família composta" era irmã do chefe de família ela ain
da se salvava, mas quando se tratava de cunhada dele, ou simples parente, não 
havia nenhuma garantia de que ela não se tornaria vítima da concupiscência desse 
chefe de família. 

Na época em que todos trabalhavam sem se poupar a fim de fazerem a vida 
e depressa retornar ao Japão, não eram nada fáceis os deveres de uma esposa, 
muito exigidas na lavoura, nos afazeres domésticos e até no parto. Era delas que 
se exigia o maior esforço físico. Ainda quando o marido estava bebendo pinga 
e contando vantagens, a esposa não tinha um minuto de descanso cuidando da 
cozinha e das crianças. Obviamente, a moça da "família composta" trabalhava 
tanto quanto a dona-de-casa, só que, sendo jovem, tinha muita vitalidade e não 
se deixava derrotar pelo trabalho e pela alimentação frugal. No dia-a-dia insosso 
de um núcleo, onde não havia sequer um bar onde alguém pudesse se distrair, 
talvez fosse natural o chefe de família, apenas preocupado com o sucesso, às ve
zes sentir-se atraído pela flor que desabrochava perto dele. 

"Neste Brasil de patrícios trabalhadores e carente de mulheres, mesmo que 
eu seduza esta moça que trouxe como membro da família certamente não estarei 
acabando com o seu futuro. Seria até divertido se minha velha se revoltasse e saís
se de casa. De qualquer modo, não há perspectiva de eu ganhar dinheiro em curto 
prazo e ter a felicidade de dar uma virada na minha vida. Lucro mais, nesta altura 
dos acontecimentos, fazendo algo que me agrade." 
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Uma vez adotado semelhante raciocínio egocêntrico, ele se torna capaz de 
realizar à força o que quer que seja. Se a mulher adoece ou fica de cama em virtu
de da gravidez, são esses os momentos em que a moça é visada. Obviamente, es
sas coisas não acontecem de repente, razão pela qual ao pressenti-las a moça da 
"família composta" se precavém ao máximo, sem poder, contudo, alardear o fa
to só porque o pressentiu. Se agir mal, a mulher até pode execrá-la como uma 
pessoa ambiciosa que lhe quer roubar o marido. Nada é mais temível que a des
confiança, e ninguém garante que a moça não venha a ser vítima da maldade, 
num lento mas crescente sofrimento. 

O que fará o marido diante da briga de gato e cachorro entre ambas? Só pen
sará em aproveitar a ocasião e arquitetar um plano para possuir a moça. 

Assim, houve moça solteira de "família composta" que foi vítima de homem. 
Também houve quem gostou de um moço mas que, quando estava a ponto de 
fugir com ele porque nele confiava, se deu conta de que havia sido engravidada 
pelo demônio do chefe de família e acabou se suicidando. 

"A moça também tem culpa" — dizem as pessoas que condenam as duas 
partes numa briga — mas que força pode ter para reagir uma mocinha assaltada 
inesperadamente no interior de uma floresta sem ninguém que venha socorrê-la, 
por mais que grite ou chore? Assim, ninguém pode dizer em sã consciência que 
"a moça também tem culpa". As moças de então, educadas para serem dóceis, 
estavam muito menos preparadas para enfrentar o inimigo do que as jovens de 
hoje. Além disso, tratava-se de uma época em que não se tinha vergonha de pro
nunciar uma expressão da mais extrema crueldade como "mulher deflorada". Uma 
vez sabido por todos que ela foi vítima de violência sexual, o fato podia provocar 
pena, mas a moça não era mais levada a sério. Não havia salvação. 

Entretanto, nos primeiros tempos da imigração, com a carência de elementos 
femininos, também podia haver a oportunidade de se agarrar a sorte usando co
mo isca uma moça da "família composta". As propostas de casamento choviam. 
Por isso, o chefe de família com a cabeça no lugar fazia suas contas e, sem dar 
atenção a considerações mesquinhas como a de "moça a três contos", pensava 
em interesses duradouros e procurava encontrar o moço a quem poderia se arri-
mar no futuro. Porém, a tragédia das moças de "famílias compostas" não era, 
necessariamente, generalizada. Na realidade, é bem possível que os tormentos dos 
homens tivessem sido mais angustiantes, mas não existem elementos quantitati
vos para comprová-lo, de modo que esta conjectura é empírica. No caso dos ho
mens, porém, muitos atribuíam seu sofrimento a causas de natureza social. 
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Notas 

CAPITULO 28 

1. Fazendas em que se executaram serviços de empreitada na formação de cafeeiros durante 4 a 6 anos.
 
2. Colônia Gojûnem no Ayumi (50 anos de evolução da colônia), p. 102-103. 
 
3. Havia quem considerasse capaz para o trabalho o maior de 12 anos. Muitos memnos e meninas 

nessa condição já participavam dos trabalhos agrícolas.
 

   4. Mesmo segundo a pesquisa de 1926 da Federação das Associações de Japoneses, cada sitiante tinha 
a seu serviço, em média, uma família de colonos. Havia localidades em que a média era de duas 
famílias. Nôgiô no Brasil (Brasil Agrícola), 1928, nº de setembro, p. 118. 
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Parte V 

História regional: a história 
de cada núcleo de colonização 



31 — Os compatriotas em Santos e ao longo 
da linha Juquiá 

A PRIMEIRA LEVA DE IMIGRANTES 
E A CIDADE DE SANTOS NA ÉPOCA 

A cidade de Santos foi o local onde, no dia 18 de junho de 1908, os primeiros 
imigrantes japoneses desembarcaram em solo brasileiro para se dirigir às fazen
das de café. Contudo, ainda no decorrer do mesmo ano a cidade registraria a vol
ta de vários deles, agora não mais como lavradores mas, sim, como operários ur
banos: eram integrantes de sete ou oito famílias procedentes da ilha de Okinawa, 
fugitivas da Fazenda Canaã. Consta que, ao chegarem foragidos a São Paulo, 
muitos foram obrigados a fazer a pé os 79 km até Santos ao constatar que de suas 
parcas reservas pouco lhes restara após desembolsar a passagem até a capital. A 
lembrança da cidade, à beira-mar — cidade portuária que exalava o cheiro saudo
so da terra natal —, os teria atraído a Santos. Ali queriam trabalhar para que 
pudessem, sem mais delongas, remeter à pátria o dinheiro que saldaria as dívidas 
contraídas por ocasião da partida para o Brasil e também ajudar a família. Não 
tardaram a reunir-se a esses precursores outros grupos, em sua maioria compos
tos também de okinawanos¹,   desertores da Fazenda Floresta. Desta forma, a ci
dade de Santos, ainda nesse mesmo ano, tornou-se um local de concentração de 
imigrantes japoneses dessa província. 

Chegados à cidade, uns se fizeram estivadores e outros passaram a trabalhar 
como operários na pedreira Jabaquara, localizada atrás da cidade de Santos. 
Instalaram-se na periferia, mais precisamente para os lados de Campo Grande, 
onde improvisaram as moradias erguendo humildes barracos com telhado de zin
co. As mulheres e as crianças apressaram-se em limpar o matagal do brejo, nas 
imediações, para então iniciar o cultivo de hortas. Uma vez colhidas as verduras, 
as mulheres as acondicionavam numa cesta que equilibravam na cabeça e saíam 
a vendê-las pela cidade. 

Santos, na época, não passava de uma cidadezinha de 50 a 60 mil habitantes. 
Apesar de já ser o porto de maior importância na exportação do café, produto 
sustentáculo da economia do país, a indústria quase não existia e a maioria da 
população compunha-se de comerciantes ligados a importação e exportação e de 
trabalhadores que exerciam atividades basicamente relacionadas ao cais. A região 
de Campo Grande, hoje compreendida na cidade de Santos, ainda permaneceria 
por muito tempo uma zona de chácaras, onde se agrupava a população mais ca
rente. Não havia então como imaginar, na orla marítima, os bairros de imponen-
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Pensão Mikasa, do sr. Kobuchi, despachante aduaneiro, espécie de "consulado" japonês 
em Santos. 

tes edifícios de apartementos, como Gonzaga e São Vicente, ou Guarujá, que ho
je em dia absorvem nos fins de semana e férias centenas de milhares de paulistas 
em veraneio. 

Avistavam-se com freqüência em Santos, então uma cidade calma e pacata, 
operários e pequenos comerciantes portugueses que se caracterizavam pela hones
tidade e dedicação ao trabalho. Por esse motivo, a figura do trabalhador livre, 
usando tamancos, era na época uma das peculiaridades do lugar. 

Foi nessa cidade tranqüila que em 1919, mais precisamente a primeiro de ju
lho, Masayoshi Koja instalou uma hospedaria que recebeu o nome de pensão Seikô-
Kan. Não foi ele, contudo, o pioneiro do ramo. Seis anos antes, em 1913, Tsune-
taka Enoki já havia aberto um estabelecimento do gênero chamado Hotel Tokyo, 
de curta existência. 

Nesses primórdios da instalação dos primeiros imigrantes japoneses na re
gião, um fato que merece registro pela sua expressividade foi a inauguração, no 
dia 2 de março de 1924, do primeiro escritório do "consulado" japonês na cidade. 

OS JAPONESES NA CIDADE DE SANTOS E ARREDORES. 
SUAS OCUPAÇÕES 

Segundo uma estatística de 1925, 2 o número de compatriotas instalados na 
cidade de Santos e imediações chegava a cerca de 1.600, 60% dos quais proceden
tes da ilha de Okinawa. Estes concentraram suas moradias em Campo Grande, 
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O primeiro abrigo dos imigrantes, em Santos. Local de inspeção, vacina e acomodação 
antes da viagem a São Paulo. 

na época um bairro de subúrbio, onde se dedicaram à horticultura, na maioria 
em terras arrendadas. 

Em 1925 a distribuição, por ocupações, da população japonesa radicada em 
Santos e adjacências era a seguinte: 

Ocupação Unidades familiares Número de membros 

pesca 
horticultura 
ofícios de artesão 
comércio 
prostituição 
(bordéis) 

65 
245 
49 
37 

10 

245 
940 
222 
193 

32 

Total 406 1.632 

A seguir analisaremos o desenvolvimento de cada uma das diferentes áreas 
de ocupação, conforme registros da época. 

No que refere à pesca, estima-se que um número aproximado de 170 famílias 
dela retirava o seu sustento. Distribuíam-se pelas diversas localidades da seguinte 
forma: 20 unidades familiares na Praia Grande; 16 em São Vicente; 60 na Ponta 
da Praia. Incluindo-se locais mais afastados, havia 20 famílias instaladas em São 
Sebastião e 5 em Ubatuba. Finalmente, engrossavam a fileira cerca de 50 famílias 
que, apesar de residirem em outras localidades, mantinham constante atividade 
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pesqueira naqueles locais. Os dados numéricos concernentes às 65 unidades fami
liares que exerciam atividade pesqueira devem ter sido calculados tomando como 
referência principal a Ponta da Praia. 

Hoje em dia a localidade de Praia Grande3 é amplamente freqüentada para 
lazer, mas naquela época não passava de um lugar ermo, de pesca, onde os pesca
dores japoneses costumavam puxar a rede em mutirão. 

Na praia Grande, os pescadores da Shimatani e Cia. (1920). 

Quanto a São Vicente, que é um município independente, apesar de hoje es
tar praticamente unido à cidade de Santos, aqui, por conveniência, será conside
rado um bairro da cidade. 

Em 1911 São Vicente testemunha o aparecimento da primeira vila de pesca
dores japoneses, que nada mais era que um pequeno agrupamento de humildes 
barracos de telhado de zinco. Com bastante labuta e suor, seus moradores ini
ciam ali uma nova vida. No princípio, os próprios pescadores se viram obrigados 
a sair para vender a pesca do dia obtida com vara ou rede. Com o passar dos anos, 
tanto os barracos rudemente improvisados dão lugar a palafitas (casas sobre esta
cas) como muitos dos humildes pescadores tornam-se patrões. 

Quanto a Ponta da Praia, também não passava de um campo praticamente 
deserto quando os primeiros japoneses montaram seus humildes barracos de on
de saíam para a pesca em pequenas embarcações. O produto era trazido no fundo 
do barco, acondicionado em caixas térmicas, e levado ao mercado ou vendido nas 
ruas da cidade. 

No início, o japonês ou trabalhava por conta própria, pescando sozinho e 
vendendo ele mesmo o pescado, ou então se empregava como camarada em bar
cos pesqueiros de brasileiros, recebendo diárias ou salários mensais. Numa etapa 
posterior ele passou a arrendar barcos e redes do proprietário, que lhe arrematava 
toda a pesca ou a dividia proporcionalmente, conforme o combinado. A partir 
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de 1923, muitos se naturalizaram brasileiros a fim de conseguir licença oficial pa
ra a pesca. Isto quer dizer que antes desse período os japoneses pescavam clandes
tinamente. Outra solução encontrada foi a aquisição e utilização comunitária de 
redes de arrasto, a partir de contribuições individuais. Depois de passar, de uma 
maneira ou de outra, por todas essas etapas, muitos japoneses tornaram-se arma
dores de pesca: conseguiram capitalizar o suficiente para adquirir embarcações 
de maior porte, dotadas de motor diesel, chegando inclusive a distribuir o pesca
do em seus próprios caminhões, frigoríficos ou não. 

Registrarei aqui uma experiência pessoal. Antes da segunda guerra mundial 
estive hospedado, por uma semana, numa vila pesqueira em São Vicente, com 
a família de um pequeno armador, como muitas outras da região. 

Na época era comum os patrões saírem para a pesca pessoalmente, mas mui
tos tinham cinco, seis e até dez pescadores brasileiros a seu serviço. Tais emprega
dos (amiko) levavam uma vida semelhante à dos pescadores japoneses na fase ini
cial, aloj ando-se em barracos rudemente improvisados onde eles mesmos prepa
ravam suas frugais refeições. Na pesca propriamente dita, utilizavam pequenas 
embarcações — espécie de canoas — a fim de apanhar camarão e pescado miúdo, 
no interior das enseadas. De volta à terra eles recebiam o pagamento em dinheiro, 
em troca do produto. Os pescadores voltavam à casa do proprietário pelo menos 
umas duas vezes, mesmo a altas horas da noite. O que muito me impressionou 
foi o espírito comercial por parte do patrão, que saltava da cama ao menor cha
mado dos pescadores para efetuar a transação. 

A casa onde fui acolhido era do tipo palafita, devido ao terreno pantanoso. 
Construída de madeira, porém coberta de telhas, diferia da maioria, cuja cober
tura ainda era de zinco. À noite, os membros da família simplesmente se acomo
davam nos acolchoados (futon) estendidos diretamente sobre o chão de tábuas. 
Um único cômodo satisfazia às necessidades, visto que a família se constituía so
mente de um casal de velhos e duas meninas. Acoplado a esse cômodo havia um 
pequeno vão, também de tábuas, num nível mais baixo, que de um lado era liga
do à cozinha e de outro a um tanque de cimento que servia para estocar o pesca
do. O interior do tanque dividia-se em vários compartimentos, cada um deles des
tinado a um determinado tipo de fruto do mar: camarões, peixes e outros crustá
ceos. Evidentemente não havia, na época, aparelhagem elétrica e o resfriamento 
ficava por conta de barras de gelo. Os peixes fresquíssimos e os camarões, ainda 
vivos, eram todos despejados nesses tanques, após a pesagem. 

Pelo fato de acordarem ao menos umas duas vezes durante a noite, um lan
che noturno se fazia necessário. Consistia, invariavelmente, de arroz cozido à moda 
japonesa e pequenos peixes, preparados à base de água e sal. Uma vez ou outra 
também eram servidas pequenas ostras. Quanto às "verduras", ficavam restritas 
a cebolinhas picadas, em frugal aparição sobre as sopas, ou a pedacinhos de pepi
no em conserva. O chefe da família se dava diariamente o direito de uns três copi-
nhos de pinga. Quanto a mim, no início estranhei o lanche noturno, mas logo 
passei a apreciá-lo apesar da pequena variedade dos pratos servidos, tanto de dia 
como à noite. 

Logo pela manhã o chefe da família carregava para o mercado de São Vicen
te o pescado estocado durante a noite. Observei que somente quando o estoque 
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A bandeira japonesa hasteada no barco de pesca do imigrante Shimizu. 

ultrapassava a capacidade de comercialização local uma parte era separada e des
pachada para a capital. No mercado, cada pescador possuía sua própria barraca. 
Em 1932, seria fundada a Cooperativa Pesqueira de Santos, contando na época 
da sua formação 63 cooperados. 

Hoje em dia, podemos encontrar grandes empresários de origem japonesa 
no ramo, proprietários de amplas instalações para resfriamento, bem como de fro
tas de caminhões frigoríficos. 

Morando em casas que fazem jus a sua situação de comerciantes bem-
sucedidos, nem de longe lembram a figura humilde daqueles pescadores, seus an
tecessores, da fase pioneira. E não são poucos os que se tornaram influentes e 
ganharam prestígio. 

No entanto, é importante registrar que durante a segunda guerra mundial os 
japoneses naturalizados brasileiros tiveram que se retirar do litoral, dispersando-
se pelo interior do país: aqueles que voltaram mais tarde, terminada a guerra, é 
que hoje gozam de excelente situação, com muitos negócios espalhados por todo 
o Brasil. 

No que diz respeito à horticultura, o predomínio da competência dos 
imigrantes procedentes de Okinawa foi, desde o início, indiscutível. Concen
trados em sua maioria na região de Campo Grande, uma boa parte deles cultiva
va terras arrendadas. Iniciaram a vida da mesma forma que os compatriotas pes
cadores, sob telhados de zinco, em rudes barracos, talvez mais miseráveis ainda 
do que as moradias dos humildes agricultores portugueses existentes, na mesma 
época, na capital. A solução encontrada para as áreas mais alagadiças também 
foi a construção de palafitas, em vez de barracos comuns. Se para o cultivo de 
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verduras a área pantanosa era excepcionalmente favorável, certamente não o era 
para a saúde dos moradores. Todavia, as mulheres não hesitavam em sair descal
ças a vender verduras acondicionadas em cestas que equilibravam na cabeça ou 
nas extremidades de varas apoiadas nos ombros. Essas figuras percorriam a cida
de de ponta a ponta, balançando os quadris como que a nadar, despertando um 
sentimento de espanto e ao mesmo tempo de admiração em todos que por elas 
passavam. 

Se tomarmos como base a estatística citada anteriormente, observamos que 
o número de unidades familiares de imigrantes japoneses dedicadas à horticultu
ra, na maioria procedentes da província de Okinawa, já atingia 245, ou seja, 940 
pessoas. Esses números nos permitem deduzir que, já naquela época, era proemi
nente o papel desses imigrantes no fornecimento de hortaliças para a cidade de 
Santos. Situação, essa, somente comparável à de Campo Grande, em Mato Grosso. 

Quanto aos artesãos, também se registra na região de Santos um número re
lativamente grande de carpinteiros. Alguns, entretanto, montaram marcenarias 
e tinturarias, onde todos os membros da família, sem exceção, empenhavam-se 
num ritmo acelerado de trabalho, dia após dia. 

No que diz respeito às 37 famílias registradas como atuando no comércio, 
não se pode, hoje em dia, precisar a especialidade de cada uma. Supõe-se, no en
tanto, que uma boa parte teria sido composta por pequenos comerciantes varejis
tas do mercado municipal. Na prestação de serviços, compreendida no item co
mércio, já estavam registradas três ou quatro hospedarias. O item prostituição 
(bordéis) compreende um tipo de serviço "específico", indispensável ao lazer dos 
solitários marinheiros japoneses, uma vez que Santos era a cidade portuária que 
recebia navios japoneses. Há registro de que, também na capital, instalara-se em 
1916 um "rendez-vous" de nome Edo, onde muitos imigrantes pioneiros encon
traram consolo para seus sonhos desfeitos.4 Este estabelecimento, contudo, não 
teve o sucesso de seus congêneres de Santos, o que é explicado pela característica 
portuária da cidade. 

Um fato que merece ser mencionado é a inauguração, em 1915, da fábrica 
de shoyu Marukan, de propriedade de Eitaro Kanda, pioneiro no ramo. Foi tal 
o sucesso da empreitada que, conta-se, os imigrantes, saudosos do tempero da 
sua terra, chegavam a fazer fila na porta do estabelecimento. Inicia-se então a 
fabricação em escala comercial de shoyu, que introduziu na árdua vida dos imi
grantes as delícias do sashimi e contribuindo, assim, para amainar a saudade da 
pátria, cada vez maior. 

OS COMPATRIOTAS AO LONGO DA LINHA JUQUIÁ 

A expansão dos compatriotas ao longo da linha ferroviária Juquiá começa 
a partir do momento em que um número relativamente grande de imigrantes, pro
cedentes de Okinawa, alistou-se como operários na construção dessa ferrovia, cu
ja obra fora iniciada em 1912. Òs primeiros a acorrer a esse novo emprego foram 
os quarenta e poucos compatriotas que se encontravam em Santos. A linha Ju
quiá, chamada na época The Southern São Paulo Railway,5 estava sendo cons-
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Em Santos, a primeira fábrica de shôyu no Brasil, o "Marukan", de Eitaro Kanda. 

truída por uma firma de origem inglesa, passando posteriormente, em 1948, às 
mãos do governo paulista, e desde então sob a administração da Ferrovia 
Sorocabana. 

A construção da ferrovia veio a ser concluída em 1914, dois anos após o iní
cio das obras.6 A linha tem como ponto inicial a cidade de Santos, partindo daí 
para o sudeste, praticamente numa linha reta de cerca de 80 quilômetros ao longo 
do litoral, até atingir Peruíbe. Nesse ponto, entra pelo interior, em direção a oes
te, esgueirando-se pela serra do Mar, até o ponto final, em Santo Antônio do Ju-
quiá — atual Juquiá — às margens do rio Ribeira, numa extensão total de 162 
quilômetros. 

Dentre os operários japoneses que executavam a obra da construção, alguns, 
ao chegar a Ana Dias, primeira estação serrana depois que a linha se desvia do 
litoral, abandonaram a vida de operário ferroviário para mais uma vez tentar a 
atividade agrícola, desta vez por conta própria. Tomaram essa atitude seis famí
lias, procedentes também da ilha de Okinawa, no mês de março de 1913. 

Uma vez que grande parte da ferrovia beira o litoral, poucas terras férteis 
eram encontradas até Ana Dias. Somente nessa altura da linha depararam com 
terras propícias para o cultivo. Eram todos jovens, foragidos das fazendas Flores 
e Canaã, e ávidos por reconstruir as suas vidas. 

Das seis famílias que ali tentaram uma nova sorte, duas conseguiram adqui
rir terras próprias para, logo em seguida, começar a desbravá-las. A falta de capi
tal obrigou estas duas famílias a recorrer a amigos em Santos, tendo que cobrir 
a pé os 92 quilômetros que os separavam. E dizer que o montante do empréstimo 
era de 50 mil-réis, um valor irrisório mesmo para a época! O fato de optarem por 
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fazer a pé todo o percurso, ao invés de apanhar o trem, que já funcionava a partir 
de Itanhaém, mostra a preocupação de poupar, para a colonização, cada precio
so conto de réis. 

Evidentemente, a região de Ana Dias não era na época devoluta de todo. Os 
habitantes, em sua maioria caiçaras descendentes dos nativos litorâneos, eram pes
soas simples e honestas, apesar de praticamente desprovidas de qualquer tipo de 
educação escolar. Também entre os proprietários de terras não era raro encontrar 
quem fosse completamente analfabeto. Nessas circunstâncias, era relativamente 
comum as medidas das terras serem pouco exatas. 

Tomemos como exemplo o caso de Matsurokuro Taira que, graças à ajuda 
financeira de Ken-ichiro Hochina, registrou o lote comprado ao governo medin
do supostamente 70 alqueires. Uma posterior medição in loco, no entanto, reve
lou nada menos de 100 alqueires. 

A região pouco diferia de uma mata virgem. O desmatamento era feito com 
o abate de árvores e capoeiras, posteriormente queimadas, e sobre essa queimada 
eram erguidas moradias provisórias. Os toscos barracos, cercados de palmito-
juçara, tinham as paredes de barro e a cobertura de sapé ou folhas de palmeira. 

A primeira e principal meta desses imigrantes, enquanto prosseguiam desbra
vando a mata, era o cultivo do arroz. O método de plantio adotado não deixava 
de ser bastante primitivo. Nos buracos abertos com enxada jogavam-se as semen
tes, que em seguida eram cobertos de terra, com os pés. Houve quem preferisse 
imitar os caboclos, fazendo uso, para abrir pequenas covas na terra, de uma vara 
cujo nome naquela ocasião era chuço, ou soquete. 

Quanto às sementes utilizadas para o plantio, compraram o que puderam ar
rebanhar na região. A colheita que se seguiu foi muito além da expectativa, em
bora para surpresa dos rizicultores iniciantes os grãos colhidos apresentassem tal 
miscelânea, com muitos grãos avermelhados, que a comercialização parecia um 
tanto problemática. Isso os levou à conclusão de que no ano seguinte seria neces
sário maior rigor na escolha das sementes. Mas, por ora, urgia negociar o produ
to colhido. 

Naquela época não existiam nas proximidades usinas de beneficiamento de 
arroz, o que os obrigou a começar talhando o próprio pilão, para poderem debu-
lhar manualmente os grãos, punhado por punhado. À medida que o arroz benefi
ciado ia sendo ensacado, os homens saíam com as sacas nas costas à procura de 
caiçaras dispostos a comprá-las. Conta-se que, felizmente, o produto obteve uma 
ótima saída, ao preço de 400 réis o litro. 

Foi essa a primeira experiência daqueles que se estabeleceram como riziculto
res ao longo da linha Juquiá. Até que, no início de 1917, o capitalista santista 
José Novita instalou a primeira usina de beneficiamento da região, na estação de 
Itariri. 

A partir da conclusão das obras ferroviárias, em 1914, e ao longo dos próxi
mos anos, um número considerável de famílias japonesas vai-se estabelecendo em 
diferentes localidades que margeiam a nova estrada de ferro. 

Nesse mesmo ano, Ana Dias registra a presença de vinte unidades familiares 
e Cedro presencia a chegada de três unidades, também de rizicultores, sendo que 
aproximadamente a metade dessas famílias — de ambas as estações — adquire 
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terras próprias. O fluxo dos imigrantes japoneses para a região prossegue tam
bém no ano seguinte, chegando Ana Dias a registrar oitenta unidades. 

O advento da alta explosiva do preço do arroz na fase final da primeira gran
de guerra na Europa beneficia consideravelmente os rizicultores, dando margem 
ao aparecimento, dentro da própria colônia, de um corretor de terras que intro
duz, em várias localidades da região, novas famílias visando o mesmo objetivo, 
seja como agricultores independentes, seja como simples arrendatários. 

Em 1918, na região de Alecrim — atual Pedro de Toledo — apresentam-se 
nove famílias rizicultoras, que iniciam as atividades por conta própria. Já no ano 
seguinte, mais de quarenta famílias trazidas por outro corretor engrossam a filei
ra dos cultivadores de arroz do local, dando seqüência a um processo que cresce 
ano a ano, num ritmo cada vez mais acelerado. 

Em Itanhaém, na época Conceição de Itanhaém, ou simplesmente Concei
ção, ainda no mesmo ano é comprado, por contrato, um lote de 2.000 alqueires, 
onde foram introduzidas inicialmente cinqüenta famílias colonizador as, que até 
o final do ano seguinte chegariam a atingir 108, ao todo. Nessa época assumia 
Conceição, por assim dizer, características de estação principal da linha. 

Na região de Peruíbe e Praia Grande — parte que atualmente pertence a Mon-
gaguá — registra-se, em 1919, o ingresso de várias famílias, todas elas na condi
ção de arrendatárias. 

Em síntese, no ano de 1920 já se registrava o considerável número de 400 
famílias, distribuídas em cada uma das estações ao longo da linha Juquiá, 
dedicando-se ao cultivo do arroz, sob forma de proprietárias ou arrendatárias. 

Não se pode dizer, contudo, que o desenvolvimento da agricultura nessa re
gião tenha sido dos mais fáceis. Diferentes fatores ligados à própria natureza 
mostraram-se pouco favoráveis à agricultura. Localizada entre a serra do Mar e 
a faixa arenosa do litoral, essa área constituía-se basicamente de capoeiras e de 
florestas virgens e fechadas, onde não raro se encontrava uma extensa região pan-
tanosa. Muitos dos locais escolhidos pelos japoneses dependiam unicamente de 
vias fluviais, e sobre eles muitas vezes pairava a ameaça de inundações. Os nossos 
compatriotas, no entanto, só viriam a perceber todas essas adversidades depois 
de iniciada a colonização. 

Exemplifica um desses insucessos o caso de um grupo de oito famílias que, 
em 1920, se instalou na Praia Grande com o nome de núcleo Taisho, esperando 
ser a pioneira de outras levas posteriores de agricultores conterrâneos. Sabe-se, 
no entanto, que esse grupo foi sumariamente dispersado pela malária e por pra
gas que assolaram a colheita. Sem condições de continuar a empreitada, as oito 
famílias foram obrigadas a abandonar o local, em cerca de um ano. 

Um outro caso similar teria acontecido em Itanhaém. No lote, anteriormente 
referido, mais precisamente no núcleo Rio Branco, cento e poucas famílias colo-
nizadoras organizaram-se numa espécie de cooperativa, "Dôshi-kai", chegando 
a contratar empreiteiros para o transporte de cargas em barcos movidos a gasoli
na. Nesse caso, não foi a enchente, que os assolou no primeiro ano, a impedi-los 
de levar avante a tarefa da colonização, com entusiasmo e paixão. Venceu-os, con
tudo, no ano seguinte, não mais uma simples enchente, mas uma inundação de 
proporções ainda mais catastróficas, que trouxe como conseqüência a perda da 
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maior parte da safra, obrigando-os a abandonar a terra, mesmo tendo que arcar 
com o prejuízo das prestações, anteriormente saldadas. Assim, em 1921, o núcleo 
Rio Branco, com seus 2.000 alqueires, vê aniquilada sua efêmera existência de ape
nas três anos com a partida dos últimos colonizadores, que deixaram a terra com
pletamente desolados, levando consigo somente a roupa do corpo. 

Para finalizar, abordaremos aqui a área de Peruíbe. Como foi dito anterior
mente, a primeira presença japonesa na região é registrada em maio de 1919, quan
do dez famílias ingressam na área, arrendando uma parte da Fazenda São Jorge, 
a 7 km do litoral. Seguem-nas mais dez famílias, dessa vez num raio de 1 a 3 km 
ao norte da estação. Em ambos os casos, todas se dedicam ao cultivo do arroz, 
mas o estrago causado pelas pragas, por dois anos consecutivos, compeliu muitas 
delas a abandonar as terras. No ano seguinte, em 1920, ingressam oito famílias 
na chamada Fazenda Guaraú e mais cinco num terreno do governo, além da Fa
zenda Flor Santista. Afora os problemas de transporte causados pela falta de vias 
de acesso, o outro fator decisivo para o fracasso da empreitada teria sido a onda 
de pragas que também ali assolou implacavelmente as plantações. Desse modo, 
uma após outra, as famílias foram desertando, até que no primeiro semestre de 
1924 a figura do imigrante japonês desaparece por completo da região. 

Conclui-se, assim, que os compatriotas que tentaram a agricultura na região 
litorânea ao longo da linha Juquiá, entre Mongaguá — Praia Grande — e Peruí
be, foram na sua totalidade obrigados, mesmo que temporariamente, a abando
nar aquelas áreas, vencidos pelas inúmeras adversidades como malária, inunda
ções e pragas que a natureza lhes reservara. Impelidos para oeste de Ana Dias, 
muitos acabaram por fixar-se nessa região serrana. 

Quando comecei a pôr no papel a trajetória dos compatriotas ao longo da 
linha Juquiá, deparei com uma barreira aparentemente intransponível: a escassez 
quase absoluta de informações a seu respeito, referentes a um período de aproxi
madamente seis anos, que vai de 1918 a meados de 1924. Os únicos dados rema
nescentes indicavam de forma bastante sucinta que em pouco mais de um ou dois 
anos eles começaram a abandonar a região, afugentados pela natureza adversa, 
e que desapareceram por completo na primeira metade de 1924. 

Hoje, transcorridos mais de 40 anos desde que os últimos remanescentes dei
xaram a região, aqueles que ali lutaram arduamente já faleceram ou têm seus des
tinos ignorados. Mesmo que se vá de estação em estação à cata de informações 
a seu respeito, nem os okinawanos que atualmente residem na região possuem in
formações concretas, ou sequer ouviram falar a respeito desses pioneiros. 

Entretanto, no meio dessa falta de informações tive a ventura de encontrar 
em Pedro de Toledo um ancião de 86 anos, Iwao Kohakura, um dos poucos so
breviventes da primeira leva de imigrantes japoneses trazidos a bordo do navio 
Kasato-Maru, que tivera uma passagem pelo núcleo Rio Branco. Levado por um 
conhecido, procurei-o na sua chácara, situada na própria cidade de Pedro de To
ledo. Farei aqui um resumo geral do modo como viviam na época, baseado no 
seu relato e em outros obtidos posteriormente. 

O sr. Kohakura, por sinal, era um dos elementos das trinta famílias que in
gressaram no núcleo Rio Branco em Itanhaém. Conta que na primeira incursão 
por seus lotes, situados dez quilômetros rio acima, tiveram dificuldades com o 
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manejo do barco, uma vez que os japoneses não estavam familiarizados com este 
tipo de embarcação. Lembra inclusive que, ao chegar à parte mais rasa, foi neces
sário que todos pulassem para fora do barco a fim de empurrá-lo. 

Os lotes que os aguardavam não eram de mata fechada. Apesar de ambas 
as margens serem cobertas de florestas, à medida que se distanciava do curso do 
rio a mata densa cedia lugar à capoeira, o que felizmente veio facilitar a derruba
da. Em compensação, a limpeza, posterior à queimada, mostrou-se inesperada
mente um tanto demorada. Como não contavam com a mão-de-obra dos camara
das locais, todo o trabalho do preparo do terreno teve que ser executado pelo grupo. 

Quanto à moradia, construíram um tipo de pau-a-pique com armação de 
palmeira-guaricanga ou de bambu, coberta de folhas da mesma palmeira ou de 
sapé, sem reboco nas paredes. O tempo era demasiadamente escasso para ser des
perdiçado com o conforto. Utilizaram, ainda, o bambu para fazer camas. Como 
a banheira ainda era um luxo inconcebível, a alternativa foi o banho no rio. Feliz
mente para aquelas famílias procedentes de Okinawa, a região mais quente do 
Japão, a ausência das banheiras não era tão vital quanto para aquelas que provi
nham de regiões mais frias, onde o banho quente era praticamente um ritual in
dispensável. Nem a moradia tosca, nem a falta de qualquer tipo de conforto, con
seguiram abalar o espírito colonizador das trinta famílias. 

Para o fornecimento das provisões básicas, tais como arroz, feijão, óleo e 
sal, recorreram a Santos. De Ana Dias, localizada nas proximidades, obtiveram 
batatas-doces e carne suína. Vale a pena lembrar que, aqui, como em outros lo
cais em vias de colonização, o esforço dos colonizadores para reduzir a um míni
mo as despesas era evidente, haja vista que só se permitiam consumir arroz de 
terceira categoria, ou seja, quirera de arroz. 

Quanto ao tipo de praga que lhes devastou a plantação do primeiro ano, o 
sr. Kohakura e seus colegas somente disseram que talvez fosse o curuquerê, uma 
lagarta do inseto lepidóptero da família dos noctuídeos. 

Lograram sobreviver ao primeiro ano, ainda que a muito custo. No segundo, 
porém, a natureza implacável voltou à carga, desta vez causando tamanha inun
dação que praticamente submergiu todas as toscas cabanas, deixando os morado
res desolados, sem ação por quatro dias consecutivos. O desastre sobreveio justa
mente quando o arrozal já atingia a altura de um adulto. Desta vez sim, a devas
tação fora total e completa — nada restara. O que os colonizadores inexperientes 
desconheciam é que os rios naquela região transbordavam sem que necessariamente 
houvesse chovido no local. Devia-se isto ao fato de as nascentes localizarem-se 
além da serra, na região de Santo Amaro. 

Superada a enchente, foi então a vez do surto de malária, provocada pelos 
mosquitos transmissores que proliferaram nas águas empoçadas após a enchente. 
Ali e acolá, nos barracos vizinhos, tornou-se cada vez maior o número daqueles 
que ardiam em acessos de febre de mais de 40 graus, alternados de calafrios que 
faziam o queixo bater de forma incontrolável. A moléstia tropical era evidente 
até aos olhos daqueles principiantes da região. Urgia escapar daquelas terras em-
pestadas, enquanto ainda lhes restava um sopro de vida, mesmo que para isso 
tivessem que abrir mão do que já haviam pago pelos respectivos lotes, que repre
sentava a terça parte do total. Todos, sem exceção, debandaram. 
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Conta-se que uma usina de beneficiamento instalada em Itanhaém, por um 
capitalista brasileiro atraído pela notícia do início da rizicultura na região pelos 
imigrantes japoneses, ficou a aguardar, em vão, a colheita que nunca chegaria. 
A usina durou menos de um ano. 

Apesar da área ter sido notória como zona de malária, durante minhas an
danças e pesquisas ninguém soube me informar, mesmo por alto, o número de 
vítimas fatais da moléstia naqueles dois anos. Teriam as trinta famílias escapado 
a tempo de salvar a maioria dos seus membros, devido a uma curta permanência 
no local? 

Posteriormente, no entanto, enquanto pesquisava sobre a região de Regis
tro, deparei com uma referência a um certo médico, Kenzo Kitajima, que, de cer
to modo, me levou a elucidar as dúvidas sobre o assunto. Fui informado que o 
dr. Kitajima, convocado, de Registro, em abril de 1923, para socorrer os compa
triotas combalidos pela epidemia da malária ao longo da linha Juquiá, contraíra 
ele mesmo a doença enquanto percorria a região. Veio a falecer em sua própria 
residência, cinco meses mais tarde, precisamente no dia 17 de setembro de 1923. 
Conclui-se, por aí, que o furor da epidemia não era, de maneira nenhuma, des
prezível. Presume-se, portanto, que entre aqueles que debandaram da região mui
tos tenham encontrado o mesmo destino do desafortunado médico. 

Outra fonte de consulta foi o livro Kon'nichi no Brasil (O Brasil de hoje), 
de onde vamos reproduzir a seguir as páginas 577 e 578, referentes a uma parte 
de um artigo intitulado "Juquiá sen nihonjin hattenshi" ("A história da expan
são dos japoneses ao longo da estrada de ferro Juquiá"), assinado por Shingi Kinjo, 
publicado pela primeira vez no boletim informativo Kaiho (Notícias Associativas), 
de 27 de fevereiro de 1926, da Associação Japonesa de Juquiá. 

"A fase áurea dos japoneses ao longo da linha Juquiá atinge seu apogeu em 
1920 e 1921, passando daí a um gradual declínio. Deve-se isso à alta explosiva 
do preço do arroz — 12 / 13 mil a saca, sem beneficiamento — que atraiu imi
grantes japoneses de vários pontos do país para a região, sequiosos de repetir o 
sucesso dos veteranos locais, e fazendo com que do final de 1920 a 1921 o número 
de famílias japonesas na região chegasse a superar 400 unidades. Contudo, a que
da do preço do referido produto após 1921, bem como a notícia da alta repentina 
do café e do algodão, impulsionaram os mais afoitos dessa vez para as regiões 
da Noroeste e da Sorocabana, apresentando uma queda considerável de 482 uni
dades familiares, em 1923, para 435 no ano seguinte, contribuindo mais ainda pa
ra uma gradativa baixa no ânimo dos que ali permaneceram. A partir dos meados 
de 1924, no entanto, uma nova alta do preço do arroz reaviva grandes esperanças 
na região, levantando mais uma vez o ânimo dos rizicultores. A partir do início 
do ano seguinte o preço sofre um impulso ainda maior e registra uma reta ascen
dente, aparentemente sem limites. Esse quadro, nunca visto antes, leva-os a enor
me euforia, induzindo ao vício do luxo e do desperdício os até então comedidos 
japoneses. Graças aos esforços dos dirigentes do núcleo, essa desprezível tendên
cia pôde ser freada a tempo, levando-os de volta a uma vida segura e regular. Seja 
como for, graças ao boom muitos puderam não somente saldar todas as dívidas 
contraídas até então como também se viram em condições de oferecer emprésti-
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mos, no montante total de 2.000 contos, aos compatriotas do interior atingidos 
pela crise local. Foi possível, inclusive, enviar para a pátria uma soma total de 
aproximadamente 2.000 contos. Portanto, essas elevadas cifras mostram nitida
mente o quanto a colônia da região tem sido beneficiada pela alta do arroz. 

"Os negócios vêm sendo ampliados com sucesso, inclusive neste ano de 1926. 
O súbito aumento do número de agricultores proprietários, tanto em Alecrim — 
Pedro de Toledo — como em Itariri e Pedro Barros é motivo de júbilo para a 
nossa colônia. O deslocamento posterior destes é explicável pelo fato de o atual 
método predatório de rizicultura exigir permanente troca de terras, o que os torna 
itinerantes e os impele gradualmente da região a leste de Ana Dias para a direção 
oeste. Por este motivo, no presente, a colônia da região concentra suas atividades 
principalmente em torno de Itariri e Alecrim. 

"A razão pela qual um grande número de migrantes japoneses se viu atraído 
por Alecrim foi a existência de terras amplas e férteis. Contribuiu, ainda, para 
essa convergência a instalação da estação ferroviária de Alecrim, em março de 
1920, conseguida pelos srs. Iwamatsu Ginoza e Raimundo Vasconcelos, junto à 
companhia de estrada de ferro. Enquanto isso, a constante alta do preço do arroz 
também fez com que a colônia nipônica se avolumasse cada vez mais. De 165, 
em 1924, o número de unidades familiares japonesas da região passou a superar, 
já no ano seguinte, o marco das 200, o que representa um quadro muito próspe
ro. Conseqüentemente, a partir de 1924, tem aumentado também o número de 
estabelecimentos comerciais de propriedade dos compatriotas, registrando qua
tro unidades em Itariri, e mais quatro em Alecrim. O fato de em ambas as locali
dades os terrenos próximos das respectivas estações terem sido loteados como áreas 
urbanas, deu nos dois casos a aparência de pequenas cidades, em franca ascen
são. O fato de o sucesso ou insucesso dessas cidades incipientes depender das ati
vidades dos japoneses, deixavam-nos orgulhosos." 

Graças ao depoimento acima, podemos seguir, passo a passo, a trilha do de
senvolvimento dos compatriotas ao longo da linha Juquiá, até 1925. 

1925 foi o ano que se seguiu à grande seca e à revolução liderada pelo general 
Isidoro Dias Lopes. Na região da linha Noroeste e Sorocabana, os preços dos gê
neros alimentícios subiram exorbitantemente, enquanto o do café despencava ver
tiginosamente. Foi uma fase de provações, também para os agricultores japone
ses da área. Com o intuito de resgatá-los da situação miserável em que se encon
travam, alguns compatriotas, encabeçados por Uetsuka e Hoshina, iniciaram nesse 
ano uma campanha junto ao governo japonês a favor de um empréstimo, a juros 
baixos, de um milhão de ienes, aproximadamente 3.300 contos. Apesar de tal cam
panha ter conseguido que o então embaixador do Japão, Hichita Tatsuke, em
preendesse uma viagem de inspeção à região, o montante concedido no ano se
guinte foi apenas de 850 mil ienes. Não se pode esquecer que, na mesma época, 
as 400 famílias japonesas da linha Juquiá movimentavam uma soma não inferior 
a 1.200.000 ienes (cerca de 4.000 contos), dos quais a metade era destinada ao 
resgate das dívidas e ajuda a familiares. Se supusermos que os 2.000 contos saí
ram igualmente dos bolsos das 400 famílias, cada uma teria em média desembol-
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sado cinco contos, o que demonstra nitidamente o quanto a "alta" do arroz be
neficiara aquelas ao longo da linha Juquiá. 

(Apenas a título de informação, gostaria de registrar uma corrente de opi
niões segundo a qual a maioria dos primeiros imigrantes oriundos da ilha de Oki-
nawa teria vindo para cá arcando com a obrigação de remeter dinheiro para a 
pátria, o que fazia com que vivessem sob constante pressão da "remessa" e per
sistissem na condição de imigrantes prontos a retornar à pátria tão logo juntas
sem uma pequena fortuna, condição que os impedia de se desenvolverem e se ex
pandirem aqui, criando verdadeiras raízes. Sem dúvida, nisso também se funda
mentava o seu modo conservador de viver que, por sua vez, refletia um dos aspec
tos de sua personalidade que os fazia sempre procurar por coisas certeiras e segu
ras. Essas opiniões concluem dizendo que tudo isso era uma sina que carregavam 
desde o momento em que deixaram a pátria. Achei por bem registrar a tese aci
ma, por ser algo compartilhado por um número considerável de pessoas.) 

Após a fase áurea da rizicultura ao longo da linha Juquia, advém a queda 
do preço do arroz, juntamente com a exaustão da terra. A solução encontrada 
foi diversificar a produção, introduzindo o cultivo da cana-de-açúcar e a conse
qüente produção de aguardente. Ao mesmo tempo, o carvão vegetal também se 
tornaria uma fatia considerável da fonte de renda da colônia. 

A produção de carvão vegetal na região já vinha de longa data, alcançando 
entre julho de 1919 e junho de 1920 4.680 sacas, no valor de doze contos e sete-
centos mil-réis. 

"O primeiro entre os japoneses a produzir o carvão vegetal em Ana Dias foi 
Moukou Yabiku. Considerando insatisfatório o processo convencional utilizado 
pelos caboclos, instalou em 1920 um forno permanente, com a técnica trazida da 
pátria. Paralelamente à produção regular do carvão, Yabiku cuidou de divulgar 
o método entre os conterrâneos na região, tornando-se, dessa forma, responsável 
pela posição de destaque ocupada pelo carvão entre os produtos da colônia nipô-
nica da região. Em 1924, a produção somente da colônia ao longo da linha atin
giu 40.000 sacas, com valor comercial de 120 contos."8 

Enquanto isso, a fabricação de aguardente é iniciada na colônia por um dos 
pioneiros de Ana Dias, Risaburo Miyagi, e com o passar dos anos é adotada pelos 
demais compatriotas da região. A cultura da banana, que viria a ser o produto 
que, até hoje, dá fama à região, ultrapassando o próprio arroz, foi pela primeira 
vez experimentada por Ryukichi Yamashiro, em Cedro, no ano de 1914. Mais tarde, 
em 1925, este traz de Itapanhol, subúrbio de Santos, cinco mil mudas, plantando-
as na área relativamente baixa do seu lote. Contudo, no ano seguinte, uma gran
de inundação praticamente dizima a plantação. Yamashiro recolhe as poucas mu
das que pôde salvar, replantando-as numa área mais segura, para a multiplica
ção. Aos poucos, o cultivo da banana ultrapassa os limites de Cedro, sendo ini
ciada sua plantação regular na região, por volta de 1930. 

De acordo com pesquisa efetuada pelo Jiho-Nenkan (Anuário do jornal Ji-
ho) (1933), a distribuição da cultura de banana pelos compatriotas ao longo da 
linha Juquiá, classificada por estação, seria a seguinte: 
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Nome da estação Número de pés 
Itanhaém 40.000 
Peruíbe 
Ana Dias 82.500 
Raposo Tavares 
Itariri 112.700 
Alecrim 195.500 
Ibera 
Manoel da Nóbrega 19.500 
Pedro Barros 172.300 
Miracatu 37.600 
Biguá 127.600 
Cedro 243.800 
Juquiá 21.700 
Total 1.053.200 

(Na época, contavam-se os bananais por mudas; atualmente, porém, contam-
se por pés.) 

A partir dessa época, o cultivo da banana entre os japoneses desenvolve-se 
a ponto de atingir, em 1940, às vésperas da segunda guerra mundial, 1.600.000 
pés em Biguá, então o maior produtor da região, seguido de Ana Dias, com 520.000 
pés.9 Após o término da guerra, a banana consolida sua condição de captadora 
de divisas externas como um dos principais produtos de exportação, o que au
menta, em grande escala, a importância da região ao longo da linha Juquiá, no 
sudeste do país. 

Em Juquiá, os imigrantes japoneses iniciaram a cultura da banana. 
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É interessante observar que 95% dos compatriotas estabelecidos ao longo da 
linha Juquiá são procedentes da ilha de Okinawa e seus descendentes — nisseis 
ou sanseis. O fato demonstra o quanto prezavam viver somente entre eles Foi as
sim, tradicionalmente, desde a chegada da primeira leva dos imigrantes japoneses. 

Seria, no entanto, precipitado definir o tipo de mudança que se vem operan
do na vida dos okinawanos, antes de uma pesquisa mais profunda sobre sua vida 
tradicional na terra originária. 

Podemos adiantar, todavia, que a maneira de viver do velho imigrante — 
issei, e daquele que emigrou para o Brasil ainda moço, como também daquele 
que veio a nascer aqui — nissei, são bastante distintas. Não é privilégio, no entan
to, dos okinawanos o velho issei ser um conservador intransigente, enquanto aqueles 
que aqui chegaram ainda moços se mostrem mais abertos, sem tanto apego aos 
velhos costumes da terra natal. No caso de nisseis e seus descendentes, é natural 
que a mentalidade okinawana já se encontre bastante diluída. Assim sendo, não 
é de estranhar que muitas vezes cheguem ao nosso conhecimento os conflitos in
ternos do grupo, entre o modo de pensar dos mais velhos e o dos mais jovens, 
em assuntos como, por exemplo, casamento. 

A vida comedida e simples dos velhos isseis, voltada somente para o trabalho 
e a poupança, é muitas vezes vista pelos que hoje se encontram à frente da primei
ra linha de produção como algo conservador e ultrapassado, que não lhes interes
sa manter. Por outro lado, o posicionamento dos nisseis é mais ainda crítico, ten
dendo a encarar os velhos hábitos com bastante reserva e demonstrando até uma 
certa aversão a eles. 

O modus vivendi da velha geração teria tido origem, décadas atrás, em Cam
po Grande, onde viviam em barracos humildes, enlameados, tirando o seu sus
tento da plantação e comercialização de verduras que eram levadas à cidade, pre
cariamente. Ainda hoje, mesmo que muito raramente, encontram-se ao longo da 
linha Juquiá aqueles que conservam o mesmo tipo de vida. Obviamente, essa não 
é a maneira de viver dos que hoje possuem e administram grandes bananais com 
dezenas de milhares de pés, tendo um considerável número de trabalhadores bra
sileiros sob seu comando. Esses últimos, na verdade, levam a vida confortável do 
empresário moderno. Enquadram-se também nesse rol dos bem-sucedidos muitos 
nisseis. A situação financeira estável possibilita a muitos, após concluídos os es
tudos de segundo grau, no interior, cursar escolas superiores na capital. Este dis
tanciamento da família contribui para que se afastem cada vez mais dos valores 
japoneses mais antigos ou até mesmo daqueles específicos de Okinawa, província 
natal de seu país. 

Ao seguirmos a história dos imigrantes de Okinawa ao longo da linha Ju
quiá, forçosamente encontraremos, aqui também, os três diferentes padrões de 
vida mencionados anteriormente. 

A fase inicial dos que se instalaram na região serrana da linha Juquiá pouco 
difere da Colônia Iguape (Katsura, Registro e Sete Barras). Assim como em Igua-
pe, enfrentaram a mata virgem, o que não ocorrera em Campo Grande, na região 
de Santos. 

A vida naquela região também se mostrou árdua e precária. Desbravada a 
mata, construíram barracos de armação de palmito-juçara, aproveitando as fo-
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lhas para cobri-los. Dormiam em camas feitas de coqueiros partidos, ajeitadas 
sobre o chão batido. Cadeiras e mesas eram de fabricação caseira. Plantavam ar
roz, feijão e milho.Percorriam os morros ainda esfumaçantes, após a queimada, 
à cata de galhos e troncos chamuscados para montar chiqueiros e criar porcos. 
No quintal, mantinham galinhas caipiras para consumo próprio. 

Previam o tempo do dia seguinte pelos gritos dos bugios no alto dos morros. 
Com a chegada da colheita, desciam inúmeras vezes morro abaixo, curvados sob 
o peso das sacas de arroz que traziam na cabeça, até as suas moradias. Ali, o tra
balho era incomparavelmente mais desgastante do que nas fazendas. Mas, para 
aqueles agricultores independentes sempre havia um tipo ou outro de esperança 
que os impulsionava para frente. Com sorte, uma boa safra traria a chance de 
comprar carroças puxadas por cavalos. Se a terra fosse arrendada, compraria pa
ra si um bom lote. O dinheiro obtido poderia ser enviado à pátria... Entre todas 
as esperanças e ansiedades, uma se sobressaía: a instrução dos filhos. 

Outro aspecto a ser considerado é que aqui eles se viram obrigados a finan
ciar e construir tudo, do seu próprio bolso e com o próprio esforço, sem qualquer 
tipo de ajuda de terceiros — hospitais, vendas, usinas de beneficiamento, acomo
dações para os recém-chegados, estradas... Enfim, nada disso fora providenciado 
pela Companhia de Emigração. Nesse sentido, esta região pouco diferia das ou
tras "colônias" mais para o interior do estado. 

Nesta região serrana da linha Juquiá, a técnica de plantio de arroz era tão 
primitiva quanto a dos caboclos. Os caboclos da época eram os moradores do 
litoral que praticamente levavam uma vida primitiva, alimentando-se principal
mente de farinha d'água (ou farinha manema). 

Ao passarmos pela estrada BR-2 ainda hoje avistamos as reminiscências da 
mata virgem da serra do Mar. Foi nessa mata espessa que os japoneses pioneiros 
se embrenharam, espalhando-se mata adentro, uns como arrendatários e outros 
como proprietários. Não é difícil imaginar o quão solitárias teriam sido suas vi
das, mesmo em comparação com outros núcleos, como Iguape. Conta-se até um 
caso em que o imigrante — perdido no meio do mato — só conseguiu chegar à 
estrada após dois dias de andança desesperada. 

Na época, ninguém possuía caminhões e eram raros os que tinham carroças 
puxadas por cavalo. Felizmente, as condições precárias do transporte eram sufi
cientemente superadas pela existência da estrada de ferro. O trem de carga, que 
passava regularmente duas vezes por semana, parava onde houvesse um monte 
de mais de vinte sacas, fosse qual fosse o produto — arroz, carvão ou outro —, 
transportando-as diretamente para Santos. 

A forma mais utilizada de cooperação financeira teria sido o "ajutório", ou 
seja, troca mútua de força de trabalho, além de também recorrerem a mutirões. 
Usava-se comprar burros de carga ou até mesmo automóveis, através da tano-
moshikô, uma associação de financiamento mútuo. Esse tipo de associação, além 
de promover ajuda material, desempenhava também um importante papel como 
eficiente veículo de integração social. Independentemente do montante movimen
tado, essa forma de associação comunitária é, até hoje, uma instituição bastante 
popular. 
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A produção dessa área vem evoluindo do arroz para a banana, passando pe
la aguardente, pelo carvão, e hoje em dia a cultura do pimentão e da vagem re
cheia os bolsos de muitos. 

Entre os imigrantes japoneses, aqueles provenientes da ilha de Okinawa tal
vez tivessem sido os que mais valentemente suportaram tanto a alimentação es
cassa e deficiente como o trabalho excessivo e pesado. Como foi dito anterior
mente, diversos fatores contribuíram para isso. Aqui chegaram trazendo o fardo 
da obrigação de remessa de dinheiro para a pátria a fim de saldar os empréstimos 
contraídos para as despesas da viagem. Por outro lado, carregavam a tradição 
de várias gerações de convívio com a terra pobre e exaurida, além da exploração 
contínua e impiedosa por parte da classe dominante, na província de origem. 

Não se pode esquecer que foi grande a influência dos okinawanos na culiná
ria típica japonesa que passou a ser consumida no Brasil. Os imigrantes das ilhas 
principais — naichi, ou seja, de todas as províncias exceto Okinawa, vieram a 
aprender muitos pratos à base de amido dos okinawanos, tais como okinawa-dango 
ou okinawa-senbei. Com o tempo, esses doces passaram a ser largamente consu
midos como substituto das guloseimas da terra natal e tornaram-se o lanche mais 
apreciado pelas crianças. Apesar de, entre os próprios okinawanos, alguns reluta
rem em atribuir aos conterrâneos a autoria de tais pratos. 

Outra experiência trazida com sucesso pelos imigrantes de Okinawa para a 
região foi a criação de porcos, na qual já eram peritos, e faziam uso tanto da car
ne como da gordura suína desde os tempos da fazenda. Abusaram demais desse 
alimento e até tiveram a saúde prejudicada, a ponto de os médicos recomendarem 
moderação no seu consumo, conforme relato de uma pessoa da região. 

Por ocasião das festas e comemorações, os japoneses da região nunca deixa
vam de preparar o mochi, prato indispensável nos casamentos e aniversários, es
pecialmente nos dos 60 anos. Isso viria constituir mais uma característica da linha 
Juquiá, voltada para a rizicultura. 

Dizem que a religião dos okinawanos é o culto pelos antepassados. Contudo, 
dada a inexistência de qualquer tipo de sacerdote, conclui-se que, na realidade, 
o que possuem, isto sim, é um forte sentimento de venerar os antepassados. Daí 
a boa conservação dos túmulos dos de origem de Okinawa. Há quem, sendo de 
outra província, diga que os sepulcros dos okinawanos são bem superiores aos 
dos provenientes de naichi. No entanto, o fato é que nem sempre isso é verdade, 
tanto na aparência como na conservação. E como seria de esperar, há também 
vestígios de retirada dos ossos, o que de certa maneira demonstra a mobilidade 
intensa dos compatriotas da região da linha Juquiá. Se bem que o fenômeno de 
túmulos abandonados seja também freqüentemente visto pelo interior, constituin
do, talvez, uma das peculiaridades da imigração japonesa no Brasil. 

Os okinawanos costumam, decorridos cinco anos após o falecimento, por oca
sião dà exumação, processar o que denominam "lavagem dos ossos". Limpam-se 
os ossos um por um, com álcool, guardando-os em seguida num novo túmulo, 
desta vez bem menor, uma espécie de ossário. Em vez do formato retangular de 
uma urna comum, este adota a forma de um templo em miniatura. Invariavel
mente, na sua parte frontal há uma pequena armação onde se colocam as velas. 
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No cemitério de Itariri, inscrições em japonês nas lápides. 

Nas visitas, o costume exigia a permanência dos visitantes no local até as chamas 
das velas se consumirem por completo. 

Estes costumes, no entanto, tendem a ser progressivamente abandonados à 
medida que as gerações evoluem, passando de isseis para nisseis, estes últimos já 
criados na religião católica. Em vez dos túmulos de padrão okinawano, adotam 
desde o início a arquitetura européia, incomparavelmente mais sólida. 

Além do culto aos antepassados, que preconiza a prestação de contas dos fei
tos nesta terra perante os ancestrais, ou seja, um sentimento de dever para com 
eles, os okinawanos têm uma rígida norma de conduta que exorciza o mal, pois 
os vícios do passado podem recair sobre os descendentes em forma de castigo di
vino. Há quem atribua esse modo de pensar à influência da ideologia budista. 
Contudo, esta crença é somente compartilhada pelos velhos imigrantes e parece 
ter muito pouco apelo aos jovens isseis, e ainda menos aos nisseis. 

O culto aos antepassados, quando levado ao extremo, tende a supervalorizar 
a linhagem familiar, chegando ao cúmulo de só se aceitarem enlaces entre aqueles 
— ou descendentes daqueles — da mesma posição social, ainda na província na
tal, o que tem provocado indignação e hostilidade por parte dos jovens. Apesar 
de o problema do casamento dos filhos nisseis ter-se tornado uma das grandes 
polêmicas da colônia nipônica em geral, não se pode negar que a tendência é os 
isseis chegarem, quer se queira ou não, à conclusão de que já está longe o tempo 
em que a opinião paterna era acatada sem restrições pelos filhos. 

É interessante observar que em casos extremos a tendência conservadora dos 
okinawanos levou-os a uma total segregação, mesmo dentro da própria comuni
dade dos originários da mesma província. Um exemplo vivo deste caso seria o 
grupo "regressista", composto de três famílias, num total de 14 pessoas concen-
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tradas em Pedro de Toledo, com o firme propósito de regressar à terra natal. Este 
grupo, além de não se relacionar com os outros membros okinawanos da comuni
dade, faz questão de conservar vivida a outrora cultivada convicção do "Japão 
— Império Invencível", donde a imposição aos filhos de uma formação estrita
mente nipônica, a ponto destes últimos dominarem perfeitamente a língua japo
nesa, o que nunca foi visto em outros descendentes da colônia. Conseqüentemen
te, o grupo continua, até hoje, econômica e culturalmente isolado de todo o res
tante da comunidade de ascendência japonesa. 10 

À margem do progresso sócio-econômico, até dos próprios conterrâneos, o 
seu conservadorismo permitiu menos ainda a aculturação à vida brasileira, con
solidando cada vez mais um sentimento retrógrado que chega a ser, de certa ma
neira, uma espécie de credo para eles. O processo é até compreensível pela inge
nuidade do objetivo, porém não deixa de ter o seu lado predestinadamente trági
co. Seria, contudo, injusto de nossa parte discriminar esse modo de pensar como 
simples "ignorância". 

Atualmente, não se têm dados quanto ao número global dos japoneses e seus 
descendentes ao longo da linha Juquiá (excluem-se Santos, a região de Registro 
e Iguape). Sabe-se, no entanto, que em 1940 havia 1.914 unidades familiares, ou 
seja, 5.926 integrantes, n enquanto o censo de 1958 registra 4.997 pessoas nas 
quatro localidades de Itariri, Pedro de Toledo, Miracatu e Juquiá, das quais 1.411 
seriam isseis. Estima-se que atualmente esse número tenha declinado considera
velmente. Há quem fale em aproximadamente 600 unidades familiares, com me
nos de 3.000 membros, dos quais 80% constituídos de nisseis e sanseis. 
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32 — A instalação do núcleo Iguape — 
Katsura, Registro e Sete Barras 

O CAMINHO DE SÃO PAULO A REGISTRO 

A cidade de Registro, localizada às margens do rio Ribeira de Iguape, dista 
185 quilômetros a sudoeste da cidade de São Paulo. O percurso de automóvel de
mora aproximadamente três horas, em velocidade reduzida, no trecho que atra
vessa a serra do Mar. Para quem vem de São Paulo, a cidade se encontra na mar
gem oposta do rio. Após atravessar uma elegante e moderna ponte de concreto, 
que liga as duas margens, deixa-se a rodovia BR-2 para tomar a direita e 200 me
tros adiante já se encontra o centro da cidade. A existência de um grande número 
de estabelecimentos comerciais administrados por japoneses, bem como as anti
gas construções de dois andares, com um toque oriental, conferem à cidade um 
ar exótico, não encontrado nas demais cidades do estado. Estas características tra
zem reminiscências da história de sua fundação e construção, principalmente por 
imigrantes japoneses. 

Nem sempre a comunicação da cidade com o resto do estado foi feita com 
a facilidade dos dias atuais. Na época em que chegaram à região os primeiros imi
grantes, ou seja, no período anterior à construção da rodovia, o trajeto era dos 
mais difíceis. O percurso de São Paulo a Santos era feito de trem. Após pernoitar 
em Santos, tomava-se a litorânea Estrada de Ferro Juquiá, até a própria cidade 
de Juquiá, às margens do rio Ribeira. Depois de um segundo pernoite, o próximo 
trecho era percorrido por via fluvial, durante quatro a cinco horas, quando final
mente era atingido o porto de Registro. O viajante gastava nada menos de três 
cansativos dias nesse trajeto. 

Anos mais tarde, em 1929, a companhia de imigração Kaigai Kogyo Kabus-
hiki Kaisha (Companhia Ultramarina de Empreendimentos S.A., ou K.K.K.K.) 
constrói a primeira estrada de rodagem entre Juquiá e Registro. Dez anos mais 
tarde, em 1938, são concluídas as obras da estrada estadual, o que contribui para 
uma drástica redução — apenas sete horas — do trajeto S.Paulo-Registro. Em 
1960, a atual BR-116 chega a Registro,1 diminuindo o tempo do mesmo percur
so dos três longos dias originais para simplesmente três horas — uma conquista 
indubitavelmente revolucionária para a cidade. O que há alguns anos não passava 
de um núcleo de colonização abandonado, à mercê de sua própria sorte num local 
ermo e distante, hoje se apresenta, graças a essas vias de acesso, praticamente co
mo um subúrbio da capital paulista. 
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A ORIGEM DA DENOMINAÇÃO DO NÚCLEO IGUAPE 

No início da colonização da região, os três núcleos — Registro, Sete Barras 
e Katsura (Gipuvura), distando alguns quilômetros rio Ribeira de Iguape abaixo, 
— receberam uma só denominação, núcleo Iguape, uma vez que as três localida
des situavam-se dentro dos limites do município de Iguape. 

Os colonizadores japoneses puseram os pés na região, pela primeira vez, no 
ano de 1913. Contudo, o núcleo, como uma perspectiva de uma grande empreita
da, já tomava forma em 1912, a partir de um contrato celebrado entre o governo 
do Estado de São Paulo e Ikutaro Aoyagui, representante do "Sindicato de Tó
quio", uma empresa japonesa paraestatal de colonização. Esta obtivera do go
verno paulista a concessão de 50.000 hectares de propriedade do governo, mais 
50.000 no local chamado Posto de Registro.2 O propósito era a construção e a 
urbanização de uma cidade. 

Serão omitidos aqui os detalhes da fundação do Sindicato de Tóquio e das 
negociações mantidas entre este e o governo paulista. Considerando que o título 
deste nosso livro é "História da vida" devemos nos ater somente ao enfoque con
tido no título; e a quem se interessar por esses detalhes, o volume II do Brasil 
ni Okeru Nipponjin Hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil) es
tará à disposição. 

Em 1913, antes do início das obras da colonização, o Sindicato de Tóquio 
sofre uma mudança estrutural passando a denominar-se "Brasil Takushoku Ka-
bushiki Kaisha" (Companhia de Colonização do Brasil), e seis anos mais tarde, 
em 1919, é incorporado à K.K.K.K. Foi exatamente neste ano que se incorpora
ram mais de 25.000 hectares de terras em Sete Barras,3 passando o núcleo Igua
pe a contar com uma área total de 75.853 hectares. 

A COLONIZAÇÃO DO NÚCLEO KATSURA 

Gipuvura, situada entre Registro e a cidade de Iguape, foi o primeiro local 
onde os pioneiros imigrantes japonês ingressaram no núcleo Iguape. Esse vilarejo 
viria, mais tarde, a ser chamado núcleo Katsura, em homenagem a um dos seus 
fundadores mais devotados, Taro Katsura. 

A direção da companhia de imigração considerou conveniente introduzir nessa 
área imigrantes que já houvessem passado por fazendas brasileiras, em vez de ad
mitir aqueles chegados diretamente do Japão. A experiência adquirida por alguns 
seria de grande valia para os demais. Para tanto, foi organizada uma campanha 
de recrutamento nas regiões das grandes fazendas do estado. Contudo, a reação 
foi totalmente nula. Sem outras alternativas, o representante local da companhia, 
Ikutaro Aoyagui, em pessoa, dirigiu-se à rua Conde de Sarzedas, na capital, alcu
nhada de "rua dos japoneses", e a muito custo conseguiu que 30 famílias se alis
tassem.4 Esse era o número mínimo de pessoas exigido para dar início à coloni
zação daquela área. 

A partir de novembro de 1913 as famílias fizeram a viagem em várias etapas, 
via Santos: eram 20 horas de barco pelo mar, até o porto de Iguape, de onde se-
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guiram em embarcações menores, rio Ribeira acima, rumo ao núcleo Katsura. Note-
se que naquela época, estando a linha ferroviária Juquiá ainda por concluir, os 
japoneses se viram obrigados a tomar a rota marítima. 

Que tipo de pessoas teriam sido aquelas que, abandonando a vida — boa ou 
não — urbana da rua Conde de Sarzedas, no centro de São Paulo, aceitaram o 
desafio de uma nova tentativa rural na construção do núcleo Iguape? Podemos 
ter uma idéia geral disso através do registro de uma conversa retrospectiva do en
tão gerente da companhia de colonização, Ikutaro Aoyagui:5 

"Os primeiros candidatos foram alguns operários qualificados, que na épo
ca trabalhavam numa fundição de ferro na capital. Eram todos portadores de ex
periência, trazida ainda da pátria e adquirida em estaleiros e instalações da mari
nha. Graças a essa qualificação, recebiam também na fábrica brasileira um trata
mento à altura. A vida urbana, no entanto, não sè mostrava fácil. Os aluguéis 
eram altos e os víveres muito dispendiosos, uma vez que até as verduras que con
sumiam eram compradas a preços de varejo. Em suma, pouco os prendia à vida 
na capital. Apesar de pouco experientes na agricultura, optaram mais uma vez 
por arriscar a sorte no cultivo da terra. Alistaram-se também carpinteiros, pedrei
ros, ex-comerciantes, ex-estudantes, e outros mais. Houve até um caso digno de 
atenção. Uma família inquieta e decepcionada com a vida de colono numa fazen
da cafeeira, que fugira para Santos, onde trocou de atividade seis vezes em so
mente três anos, sem ainda encontrar um trabalho definitivo, e que estava na dú
vida quanto à sua permanência no Brasil. Por incrível que pareça, essa família 
fixou-se em nosso núcleo de colonização sem grandes dificuldades, vindo poste
riormente a plantar a cana-de-açúcar, em grande escala, de onde partiram para 
a fabricação de aguardente, com um considerável sucesso." 

Quando da chegada desse contingente ao núcleo, já se encontravam no local 
dois engenheiros agrônomos, um médico, três agrimensores e um encarregado de 
assuntos gerais. Por aí se vê que a companhia empenhara-se em providenciar uma 
estrutura básica, em termos de pessoal, para facilitar o bom início do trabalho. 

Além disso, a companhia não poupou esforços para proporcionar aos colo
nizadores recém-chegados as condições necessárias para a sua fixação na área. Te
mia a empresa que algum dos colonos, recrutados com tanta dificuldade, por al
guma razão viesse a abandonar o núcleo. Nesse caso, a empreitada poderia, ainda 
que temporariamente, sofrer um revés de difícil superação. 

Aoyagui, ciente das dificuldades e incumbido de dirigir a instalação do nú
cleo, estrategicamente fixou sua residência na cidade de Iguape, sede da prefeitu
ra municipal. De lá saía para fiscalizar a área de sua responsabilidade — o núcleo 
Katsura, que distava uma hora de barco movido a gasolina — e dar-lhe assistência. 

Apesar de já possuir uma história de longa data, naquela época a cidade de 
Iguape encontrava-se em estado desolador, a ponto de ser chamada de "cidade 
morta". A maioria dos moradores habilitados para o trabalho abandonara a ci
dade e os poucos que ainda permaneciam por lá haviam se engajado em trabalhos 
temporários em outros locais. Desse modo, restavam nas casas somente mulhe
res, crianças e velhos. 

Dando seqüência ao depoimento de Aoyagui: 
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"Quanto às instalações comerciais, havia apenas duas ou três pequenas usi
nas de beneficiamento de arroz, algumas vendas ou armazéns e duas pensões na 
cidade inteira. Os bois passeavam à solta pelas ruas e, sem luz elétrica, não havia 
condições de nelas se transitar à noite. 

"O único meio de transporte que fazia a ligação com o restante do estado era 
uma pequena embarcação a vapor de 500 toneladas, que subia e descia o rio duas 
vezes por mês, fazendo o percurso Santos-Iguape, enquanto o barco do correio 
trazia de Santos as correspondências três vezes por semana, o que significava ter 
acesso aos jornais diários da capital com dois ou três dias de atraso. Apesar desse 
semi-isolamento, existia na cidade uma estação de telégrafo, o que permitia a tro
ca de informações com a sede da companhia no Japão com a maior facilidade."6 

Voltemos às 30 famílias. A companhia calculara erradamente que todas elas 
iriam pegar na enxada tão logo lhes fossem concedidos os respectivos lotes, ini
ciando assim ávida de agricultores independentes. Essa relutância é compreensí
vel, visto que eram pessoas inexperientes no assunto, além de não possuírem ab
solutamente nenhum capital para iniciar uma plantação. Os chefes de família pre
feriram empregar-se como trabalhadores da própria companhia, seja na constru
ção da sede, seja na implantação da incipiente fazenda experimental. Esse fato 
levou a empresa a oferecer-lhes uma segunda alternativa — o sistema de parceria 
— para o que não faltaram candidatos, preenchendo-se rapidamente todas as vagas. 

Tratava-se de um tipo de arrendamento em que a companhia oferecia gratui
tamente 15.000 m2 de terreno e uma moradia de alvenaria com cobertura de te
lhas, além de providenciar a necessária estrada de acesso. Em contrapartida, o 
colonizador arcaria com a plantação de arroz ou cana-de-açúcar. Os lucros pro
venientes seriam divididos da seguinte forma: 25% da safra para a companhia, 
e os 75% restantes seriam a renda líquida do agricultor. 

No arrozal, a família trabalhando na tarara. 
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Esse sistema proporcionava aos colonizadores uma indiscutível vantagem. 
Mesmo que a colheita viesse a ser nula, só se trabalharia em vão uma temporada. 
Além do mais, não havia necessidade de o colono investir maciçamente do seu 
bolso na aquisição do lote. Daí chega-se a compreender o quanto a produção in
dependente era considerada um grande risco. 

Felizmente para todos, o sistema implantado teve um sucesso considerável. 
Os que plantaram a cana obtiveram um bom faturamento com o açúcar e a aguar
dente. Os rizicultores conseguiram entre 70 e 100 sacas de arroz por alqueire. Sem 
que ninguém fosse vitimado pela malária, todos trabalharam desfrutando de saú
de. O segredo do sucesso do núcleo como um todo, nessa fase inicial, deve-se prin
cipalmente ao fato de os colonizadores e funcionários terem trabalhado em con
junto, visando um único objetivo — a instalação e a fixação do núcleo de 
colonização. 

Seria desnecessário salientar que o resultado promissor alcançado pelas 30 
famílias tornou-se um grande estímulo para os imigrantes subseqüentes. "Até os 
vagabundos da rua Conde (como eram alcunhados pelos patrícios do interior) con
seguiram?!!! Vamos, nós também, recomeçar como produtores independentes lá 
em Iguape!!!" Os imigrantes japoneses sentiram-se esperançosos ao descobrir que, 
além do trabalho pouco compensador nas fazendas, havia um outro meio de se 
chegar a exercer uma atividade independente. Portanto, foi nesse período que se 
operou uma substancial mudança na mentalidade dos imigrantes que, de início, 
só tinham como objetivo o lucro imediato para retornar à pátria. Passaram a fa
zer planos mais a longo prazo, o que incluía a idéia de se fixarem permanente
mente no país. Foi esse um dos grandes méritos do núcleo Iguape — o ter sugeri
do, pela primeira vez, aos imigrantes japoneses a alternativa da fixação no Brasil. 

De início os colonos se instalaram nos alojamentos, barracos originalmente 
utilizados pelos cablocos, mas posteriormente reformados. Daí por diante, a or
dem em que se operou a colonização pouco diferiu dos outros núcleos. Pela ma
nhã, bem cedo, saíam rumo aos respectivos lotes para derrubada da mata, à qual 
se seguia a queimada. Na etapa seguinte erguiam nas clareiras recém-abertas os 
próprios barracos, para os quais somente as telhas haviam sido fornecidas pela 
companhia. Superadas essas etapas, passavam então para o estágio da semeadura. 

Saliente-se, porém, que — apesar de coberta de mata virgem — a região 
distinguia-se do interior do estado pelo fato de se constituir basicamente de baixa
das que se expandiam a partir das margens do rio Ribeira de Iguape, onde eram 
poucas as árvores de porte. Gipuvura, em especial, abrangia na sua maioria vár
zeas, fato que dificultou sobremodo a queimada, muito mais que a derrubada pro
priamente dita. A parca experiência que os colonos traziam da rápida passagem 
pela vida rural brasileira, de nada lhes valeu para o desbravamento dessa mata 
selvagem. Até para o uso do machado tiveram de recorrer ao método caboclo, 
visto que a técnica japonesa se mostrou completamente ineficiente perante a den
sa floresta. 

As baixadas eram quase sempre constituídas de um tipo de árvore denomina
da na região de nacatirão (manacá), que diferia das que existiam nos morros. Es
tas últimas eram chamadas especificamente de nacatirão-de-morro, e a primeira 
de nacatirão-de-brejo. Seria a mesma árvore que nos arredores de São Paulo é 
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chamada de quaresmeira. As flores são, de início, azul-escuro, no caso do nacatirão-
de-brejo, enquanto as do nacatirão-de-morro brotam roxas, passando em ambos 
os casos para o cobalto e finalmente para o branco. Desse modo, um só pé de 
nacatirão exibe, ao mesmo tempo, flores de três tonalidades distintas. Essa árvo
re tão bela de se apreciar, cujas flores lembram de certa maneira as azaléias, ines
peradamente iriam constituir um grande obstáculo na hora da queimada. Espe
cialmente nos brejos, os nacatirões se mostravam difíceis de secar, o que fazia 
com que somente as folhas se consumissem em altas labaredas quando tocadas 
pelo fogo, enquanto os galhos mais grossos e os troncos permaneciam quase que 
intatos. Surgia, portanto, a necessidade de juntar os troncos remanescentes em 
pilhas e, mais uma vez, atear-lhes fogo. Nem assim era possível queimá-los intei
ramente. Conseqüentemente, a queimada era uma das grandes fontes de dor de 
cabeça para os principiantes colonos. 

A etapa seguinte seria a semeadura do arroz no campo chamuscado, onde 
jaziam os galhos e troncos semiqueimados. Também nesse processo a técnica ja
ponesa mostrou-se totalmente inadequada. Assim, mais uma vez o método cabo
clo foi rapidamente introduzido. 

O método, no caso, consistia em cavar com varas pontudas pequenas covas 
nas quais se jogavam uns 20 grãos, cobrindo-as levemente com os próprios pés. 
Semeava-se aleatoriamente, sem cavar regos. Os cablocos, no caso instrutores, con
seguiam manejar com destreza a longa vara, com cuja ponta habilmente forma
vam, num só giro, uma cavidade em forma de cone onde arremessavam as semen
tes, poupando-se do trabalho de se curvar. Diferente das cavadeiras utilizadas em 
outras regiões do interior, essas varas, chamadas de chuço, eram simples pedaços 
de pau afiados. Dessa forma, o método rudimentar consistia em plantar com chu
ço e colher a espiga com o canivete. 

Os japoneses, como não poderia deixar de ser, limpavam o terreno na medi
da da possível, semeavam os grãos nos sulcos lavrados e não dispensavam o uso 
da foicinha japonesa para o corte das espigas. 

Os imigrantes viam um grande inconveniente na técnica cabocla, que era a 
dificuldade de capinar. Contudo, no caso do método rudimentar dos caboclos o 
mínimo de esforço era despendido na capina e conseqüentemente a lavragem dos 
regos era totalmente dispensável. O objetivo dos habitantes locais era obter uma 
quantidade de arroz suficiente somente para o consumo doméstico, com o menor 
esforço possível. Colhidos os grãos, estes eram esbagoados em pilões rudimenta
res por eles mesmos confeccionados. Uma vez que sua dieta era composta princi
palmente de peixe cozido na água e sal e farinha de mandioca, ou farinha-d'água, 
a quantidade de arroz consumido, obviamente, era incomparavelmente menor que 
a necessária para os japoneses. 

Quando finalmente tiveram condições de se instalar definitivamente em seus 
lotes como produtores independentes, os colonos trataram de projetar as mora
dias da melhor maneira possível, apesar de — fora as telhas fornecidas pela com
panhia — o restante do material utilizado na construção ser bastante primitivo. 
Para a armação das paredes foi utilizada a palmeira jiçara, partida em duas meta
des tornadas ocas e enfileiradas verticalmente. Os sarrafos horizontais eram tam
bém de ripas de jiçara, ou bambu, recobertas com camadas de uma mistura de 
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Uma casa de dois andares da família Mushaida, em Registro. 

argila e terra. Aqueles que construíram as casas no brejo adotaram o sistema lo
cal de construção, a palafita. Os japoneses aproveitaram a parte inferior, entre 
as estacas, nem sempre utilizadas pelos moradores locais, para montar a cozinha 
e até a copa. É desnecessário salientar que, por ocasião das enchentes, os móveis 
e utensílios eram levados para a parte superior. 

Tanto em Iguape como em Registro essas casas de dois andares, que à pri
meira vista lembram construções de estilo japonês, na verdade seguem à risca, 
nos seus detalhes, o estilo caboclo ou caiçara, com varandas na parte frontal e 
escadas laterais.8 

Nos lotes mais afastados, onde o fornecimento de telhas era praticamente im
possível, as coberturas eram feitas de sapé, folhas de jiçara ou mesmo de tabui-
nhas de cedro. As paredes, toscamente rebocadas, seriam caiadas mais tarde. 

No interior da casa, em lugar de camas convencionais levantavam o piso de 
um dos cômodos utilizando a jiçara e forravam toda a sua extensão com esteiras 
de piri,9 típico da região. Estendiam ali os futon trazidos da pátria, que poste
riormente foram substituídos pelos colchões do tipo ocidental, confeccionados por 
eles mesmos. No caso das palafitas era mais fácil ainda. Estendiam-se as esteiras 
e os futon diretamente sobre o chão de madeira. 

O calçado dos colonos consistia invariavelmente de jikatabi (uma espécie de 
meia de dedo com sola de borracha reforçada e grevas de lona) e maki gêtoru. 
As mulheres não dispensavam uma espécie de calça por baixo das saias, usada 
com o objetivo de protegerem-se contra picadas de insetos. Com o passar do tem-
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po, tanto os homens como as mulheres aderiram aos calçados de trabalho à moda 
brasileira, se bem que os caboclos propriamente ditos trabalhavam praticamente 
descalços. 

No que se refere a doenças, têm-se notícias na região de alguns casos tidos 
como malária, sem que, contudo, tenham sido oficialmente confirmados. Malá
ria ou não, esse surto de febre prolongada não foi do tipo maligno. Contribuiu 
também para que a doença não se alastrasse a presença do médico contratado pe
la companhia. Paralelamente, foram tomadas todas as providências necessárias 
no sentido de prevenir a disenteria amebiana. Graças a todas essas precauções, 
o núcleo Iguape teve uma sorte melhor do que muitos outros, pelo menos no que 
diz respeito à saúde. 

Quanto aos alimentos, no início compravam o arroz beneficiado, indispen
sável à dieta, na cidade de Iguape, onde, como foi dito anteriormente, existiam 
usinas de beneficiamento — resquícios dos áureos tempos em que a região desfru
tava da fama de grande produtora desse cereal. Podemos concluir que as duas 
razões que levaram Aoyagui a optar por esta região para fundar o novo núcleo 
de colonização teriam sido a facilidade portuária e, principalmente, o fato de a 
área ser propícia à rizicultura. Foi por esse motivo que, já havendo uma experiên
cia iniciada, a plantação de arroz empreendida no núcleo foi de arroz do tipo 
brasileiro. 

Por outro lado, a plantação de cana-de-açúcar na região também datava de 
anos. Conseqüentemente, a fabricação do açúcar, além da aguardente, não era 
novidade. Os japoneses recém-chegados, tão logo iniciaram suas atividades agrí
colas, trataram de plantar essa cana e partiram posteriormente para a destilação 
da popular "caninha". 

Se, por um lado, o terreno recém-desmatado não era apropriado ao plantio 
de hortaliças, havia em seu lugar palmitos mais que suficientes para suprir as ne
cessidades dos japoneses, muito chegados ao consumo de vegetais. Além disso, 
nos rios da região também abundavam inúmeras qualidades de peixes, devidamente 
apreciados pelos japoneses. 

Arroz à vontade, palmitos deliciosos substituindo as verduras, além de uma 
fartura imensa de pescados, não esquecendo o bom trago no final do dia: esse 
tipo de infra-estrutura sustentou a perseverança necessária para a luta dos primei
ros duros anos de colonização. 

No que se refere a pescados, o rio Ribeira de Iguape é ainda hoje famoso 
pela sua saborosa manjuba.10 De novembro a março, época da pesca da manju-
ba, são instaladas redes em ambas as margens, a poucos metros de distância, a 
tal ponto que chegam a dificultar a passagem das embarcações que por ali circu
lam. Se ainda hoje o rio abunda tanto em manjuba, que dizer da época do início 
da colonização japonesa na região?! Era pôr a peneira na água e voltar com ela 
cheia para o barco. Em pouco tempo o fundo da embarcação borbulhava de pei
xinhos prateados, de aproximadamente 10 cm. O preço de compra também era 
incrivelmente baixo, oscilando entre 500 e 2.000 réis a lata de 20 litros. Os japone
ses costumavam estocar a manjuba seca. Nas ocasiões de superprodução, chega
vam a usá-la como adubo. Fresca, a manjuba pode ser degustada como sashimi. 
Seu único defeito seria a rápida alteração do seu sabor. De maneira que — dizem 
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Como, além disso, os japoneses não tardaram a fabricar missô, não tinham 
do que se queixar em matéria de alimentação. Quanto à mão-de-obra, apesar de 
os caboclos nativos da região se caracterizarem por alguma indolência, pesava a 
seu favor o fato de serem de bom caráter, acolhedores e, principalmente, profun
dos conhecedores da terra, o que os tornava bons trabalhadores. 

Ademais, travando maior conhecimento, podiam-se auxiliar mutuamente, 
através do mutirão, na época das colheitas. Porém, era mais freqüente os japone
ses irem ajudá-los, levados pela curiosidade de conhecer a vida deles. Tratava-se 
de uma boa ocasião para um convívio maior. Esses encontros, ao mesmo tempo 
em que eram uma troca de mão-de-obra, não deixavam de ser uma comemoração 
da boa colheita. Uns de marmita na mão, outros previamente almoçados, os vizi
nhos chegavam a fim de dar a sua contribuição para a colheita do colega. As espi
gas, ceifadas a canivete, enchiam os sacos presos à cintura de cada um. À medida 
que os sacos ficavam cheios, as espigas eram despejadas nas cestas de bambu ou 
sacos de juta que, por sua vez, eram carregados para casa. Se a casa tinha piso 
de tábua, espalhavam-se as espigas colhidas diretamente sobre o mesmo. Se o pi
so era de terra batida, estendia-se uma lona sobre a qual se esparramavam as es
pigas. Ainda, na falta desse tipo de pano o trabalho era feito diretamente no chão 
de terra. 

Ao cair da noite iniciava-se uma dança denominada fandango. Uns de sapa
tos, outros de tamanco, arrastavam os pés freneticamente sobre as espigas espa
lhadas — um gostoso passatempo após o jantar, por sinal que bastante frugal. 
Eram raras as ocasiões em que se matavam porcos para oferecer aos amigos. Difi-
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Em Sete Barras, a família Kuwano trabalhando na secagem da manjuba. 

os entendidos — aqueles que menosprezam o sabor da manjuba são os que nunca 
a provaram fresca. 



cilmente os caboclos saíam daquela dieta trivial de peixe cozido com farinha de 
mandioca. Nesses encontros, o objetivo era a dança propriamente dita, regada 
a uma boa cachaça, quando uns poucos tragos animavam também o mulherio. 
A certa altura da noite, era sempre servido um café. A luz fraca do candeeiro ilu
minava vagamente o ambiente que efervescia aos acordes vibrantes do violão. O 
marcador dava as ordens e coordenava a dança, cada vez mais quente. Aos pares, 
rodopiavam sobre as espigas. Ao cabo de várias músicas, os grãos, como por en
canto, se encontravam soltos. Enquanto os dançarinos paravam para um trago, 
os grãos desprendidos eram reunidos num dos cantos da sala e outra leva de espi
gas espalhada pelo chão à espera do reinicio da dança sob o comando do marcador. 

Normalmente esse tipo de mutirão tendia a se tornar mais animado à noite, 
quando muitos, que na verdade não tinham participado da colheita durante o dia, 
chegavam sorrateiramente para engrossar o mutirão noturno e desfrutar o fan
dango. Os precários barracos quase não comportavam as 20 ou 30 pessoas que 
se acotovelavam na sala a dançar. Nessas ocasiões, a hora era esquecida e a dança 
continuava até o dia raiar. 

Embora isso não queira dizer que tivessem aprendido com o mutirão, os pró
prios japoneses se ajudavam mutuamente no início da colonização. Tratava-se de 
uma troca de mão-de-obra, a que chamavam de ajutório,11 por ocasião da cons
trução de casas e das colheitas. 

Os imigrantes usavam a foice japonesa para o corte das espigas. Pegavam-
nas pela haste e batiam-nas contra uma armação feita de madeira fina, chamada 
banco. Para separar os grãos das cascas, usavam uma peneira, com a qual as jo
gavam para o alto para que o vento realizasse tal operação. Além desse método, 
usavam também a tarara. Embora tanto o banco como a tarara há muito fossem 
utilizados no Brasil, os caboclos locais não tinham o costume de usá-los. 

Assim descrita, a vida pioneira do núcleo se apresenta um tanto bucólica mas, 
na verdade, vivendo cada um na sua propriedade, afastado de qualquer tipo de 
civilização, precariamente abrigado no seio de uma pequena clareira, geralmente 
aberta a muito custo, cercada de mata virgem por todos os lados, o colono vivia 
em sobressalto ao menor rugido dos animais selvagens. Por vezes, acordava no 
meio da noite com o alvo luar penetrando pela fenda da parede, a bater-lhe no 
rosto, e perdia o sono ao pensar no seu futuro ainda incerto. No verão, sendo 
a região assolada por enxurradas, todos os membros da família corriam a salvar 
os utensílios caseiros da água que caía das goteiras aos borbotões. Se a casa esti
vesse nas proximidades de um rio, pairava ainda, constantemente, o receio de uma 
possível inundação. 

Distando 20 quilômetros do litoral, em linha reta, a região de Iguape está 
praticamente ao nível do mar. A presença dos sambaquis comprova a ocorrência, 
em época remota, da incursão de pelo menos um braço de mar. A região, toda 
formada de baixadas, permite que o rio Ribeira de Iguape serpenteie mansamen
te, sem grandes correntezas, o que acarreta sempre o perigo de uma inundação 
iminente. A vegetação natural encontrada nas margens é denominada piri-guaçu 
e chega a uma altura de dois a três metros. Assim sendo, para se navegar do mar, 
rio acima, até a cidade de Iguape, um barco de passageiros a motor precisava de 
mais de duas horas e meia de viagem. 
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Por outro lado, os colonos japoneses recém-instalados logo constataram que 
a cidade de Iguape pouco tinha a oferecer em matéria de suprimento de viver es, 
devido a uma pequena população que consumia uma dieta modesta, quase simi
lar à dos caboclos. Não podendo adquirir os alimentos suficientes e necessários 
na cidade, restava-lhes continuar a dura luta na mata selvagem somente à base 
do arroz que, racionado, lhes era apresentado apenas em forma de ralas papinhas. 

Entre a semeadura e a colheita os colonos passaram a produzir o carvão ve
getal, que se tornaria uma fonte indispensável de renda. 

Transcrevo aqui parte de um relato feito em maio de 1914 por Yonosuke Ya-
mada, mais tarde gerente da K.K.K.K. 

"No incipiente núcleo de colonização tive oportunidade de sentir pessoalmente 
a energia dos colonizadores. A meus olhos de recém-chegado do Japão, esta mo
bilização geral apresentava-se como algo inédito, ao mesmo tempo que me vi obri
gado a reconhecer que a tarefa da colonização exige dos emigrantes, no exterior, 
uma extrema firmeza de propósitos e uma imensa dose se obstinação. Contudo, 
constatei com júbilo o quão imbuídos de coragem e tenacidade inquebrantável 
se encontravam os colonos, bem como todos os membros da companhia. Já noite 
alta, no rude leito, os raios do luar penetrando pela janela quebrada, não pude 
evitar as seguidas lágrimas que me rolaram na face provocadas pela forte emoção 
de que fui presa em vista de tudo que presenciara."12 

Para garantir a fixação dos colonos no local, havia obviamente necessidade 
de montar um mínimo de infra-estrutura compreendendo um ambulatório, uma 

A construção de uma igreja católica pelos japoneses em Registro, iniciada em 1928. 
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usina de beneficiamente de arroz, a venda de artigos de primeira necessidade, alo
jamentos para os recém-chegados, além de uma escola, o que foi providenciado 
pela companhia de imigração. Mais tarde, uma igreja católica foi construída com 
doações dos próprios colonos. A notícia de que na venda de Gipuvura havia pre
ços melhores e maior variedade de artigos do que nas de Iguape, fez com que mui
tos dos moradores da redondeza para lá acorressem em seus pequenos barcos. Em 
pouco tempo, surgiria também um açougue, seguido até de uma agência de cor
reio, conferindo assim ao novo vilarejo de Gipuvura ares de uma incipiente cidade. 

O advento da segunda guerra mundial, contudo, mudou por completo o rumo 
dos acontecimentos. A companhia de imigração K.K.K.K. viu-se obrigada a en
cerrar suas atividades no Brasil, provocando um rápido retrocesso do núcleo em 
vias de instalação permanente. Na verdade, a liquidação da companhia não teria 
sido o único fator determinante desse declínio. A própria implantação de rodo
vias na região provocara a gradual deterioração do serviço de navegação, o que 
muito prejudicou o núcleo, uma vez que dependia unicamente desse transporte. 
Assim, a remessa dos produtos colhidos tornou-se cada vez mais deficiente, a ponto 
de provocar a ausência de um número cada vez maior de proprietários na região. 

Atualmente, as embarcações de linha regular não mais atracam no porto de 
Gipuvura ou Katsura. Do que um dia fora um promissor vilarejo restam tão-somente 
um modesto botequim, a antiga escola em ruínas e a construção que abrigou os 
colonos recém-chegados, onde hoje funciona uma precária escola. A primeira igreja 
católica, construída pelos japoneses, encontra-se hoje no meio de uma colina, além 
de uma área onde outrora funcionara um campo de esportes, desolada, à espera 
da esporádica visita do pároco que se desloca de Iguape a fim de celebrar a missa 
para os que lá ainda permanecem. Assim, o núcleo Katsura, que um dia chegou 
a abranger — além das 35 famílias colonizadoras — vários funcionários da com
panhia e inúmeros moradores locais, hoje em dia (1968) retém tão-somente nove 
famílias ao todo, numa situação de decadência inconcebível nos seus primórdios. 

A dois quilômetros, rio abaixo, do local da outrora sede da companhia ainda 
pode ser encontrada a família da viúva de Risuke Tadano, atualmente com 85 
anos de idade (1968), integrante da primeira leva de emigrantes trazida a bordo 
do Kasato-Maru. Fixaram-se, de início, numa fazenda de café no interior do esta
do, de onde partiram para a capital, vindo finalmente se estabelecer no núcleo 
Katsura. Ainda hoje a família mantém à margem do rio uma venda tão rústica 
quanto o local. 

Em Gipuvura, uma outra família japonesa, Yanagisawa, permanece — mes
mo hoje — numa casa de dois andares típica da região. Sendo a única parada 
na área onde a lancha regular atraca, a casa dos Yanagisawa reaviva na memória 
dos que por ali passam a efêmera existência do núcleo de colonização japonesa 
naquela terra. 

REGISTRO E SETE BARRAS 

Como foi dito anteriormente, em 1919, no mesmo ano em que a Companhia 
de Colonização do Brasil foi encampada pela K.K.K.K., a região que seria cha-
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mada de núcleo Sete Barras foi somada a um novo empreendimento, o núcleo 
Iguape que, desde então, passou a se constituir de três núcleos de colonização: 
Gipuvura ou Katsura, Registro e Sete Barras. Aqui, por conveniência, abordare
mos os núcleos de Registro e Sete Barras como um só, apesar da distância rodo
viária de 18 quilômetros que os separa. 

Diga-se de passagem que, na época, tanto Registro como Sete Barras não eram 
municípios independentes. Somente em 1945 Registro ficaria administrativamente 
independente do município de Iguape, enquanto apenas em 1959 Sete Barras, por 
sua vez, proclamaria sua independência do próprio município de Registro. Dos 
três núcleos, apenas Katsura continua, até hoje, a fazer parte do município de Iguape. 

Já no ano de 1913 um grupo de três funcionários pioneiros da Companhia 
de Colonização do Brasil foi enviado para um reconhecimento do local que viria 
a ser o núcleo de colonização de Registro, entre eles Tatsumi Fujita. De acordo 
com o livro Registrogun Gensei Gairan (Sinopse da atual situação de Registro) 
(1963), o objetivo de tal expedição teria sido investigar, in loco, as terras a serem 
concedidas para a colonização. Naquele ano, porém, nada de concreto foi efetua
do, vindo a celebração da concessão provisória ainda no papel a ser efetuada tão-
somente no dia 2 de setembro de 1914. Já nesse mesmo ano tem início a instala
ção efetiva do núcleo de colonização de Registro, com o ingresso das primeiras 
três famílias japonesas. Isto é, um ano após a introdução dos primeiros integran
tes do núcleo Katsura. Em Sete Barras, entretanto, o início da instalação do nú
cleo de colonização tardou seis anos, ocorrendo em 1920. Vale a pena salientar 
que, na época, uma cansativa viagem de quatro horas de barco, rio acima, sepa
rava Sete Barras de Registro. Os lotes das quatro famílias pioneiras daquele nú
cleo situavam-se todos a uns oito quilômetros para o interior, do ponto onde atra
cavam as embarcações. 

É sabido que o núcleo no qual a K.K.K.K. envidou os seus maiores esforços 
foi o de Registro, que por esse motivo tornou-se, posteriormente, o mais impor
tante dos três núcleos. Sua colonização efetiva data de um ano antes da encampa
ção da Companhia de Colonização do Brasil pela K.K.K.K., isto é, em 1918. 

A K.K.K.K. fez questão, desde o início, de instalar em Registro a sede de 
seu escritório de administração dos três núcleos de colonização, o chamado nú
cleo Iguape. Comprova essa atitude a instalação em Registro da maior fábrica 
de beneficiamento de arroz na América Latina, por volta de 1922. 

Os quadros a seguir mostram a transição numérica, em 14 anos, dos colonos 
dos três núcleos de Iguape:13 

1917 

núcleos número de famílias número de pessoas 

Registro 679 3.088 
Sete Barras 329 1.820 
Katsura 52 213 
Total 1.060 5.121 
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1931 

núcleos número de famílias número de pessoas 

Registro 326 1.403 
Sete Barras 113 670 
Katsura 23 137 
Total 462 2.210 

Verifica-se, por esses dados acima, que um espantoso número de pessoas, num 
pequeno lapso, abandonou mais uma tentativa de fixação. Deve-se isso primeira
mente ao esgotamento da terra decorrente das seguidas plantações de arroz, sem 
que ela fosse adubada. Em segundo lugar, contribuiu largamente para o abando
no, o boom do café no interior do estado, que coincidentemente teve lugar quan
do o núcleo mais sofria sob ô* impacto da baixa do preço do seu principal produ
to, o arroz. Finalmente, a alta do preço do algodão determinou o abandono de 
outro contingente de pessoas. A cidade de Registro, hoje famosa pela sua favore
cida localização às margens do rio Ribeira de Iguape, na época não possuía atrati
vos suficientes para garantir a fixação dos colonos na região. 

Através do relato de um compatriota que esteve em Registro por volta de 1926, 
podemos ter uma rápida visão do que por lá se passava. Conta ele que um dos 
colonos remanescentes confidenciou-lhe que todos aqueles que dispunham de eco
nomias para as passagens e ainda levavam no bolso certo capital, não tiveram dú
vidas em abandonar o núcleo. No seu caso, como nem o dinheiro da passagem 
possuía, lamentava não lhe ter restado alternativa senão permanecer na região. 

Evidentemente, tentou-se também o café em Registro. Essa região extrema
mente úmida, contudo, logo provou ser inadequada para o cultivo do produto. 

A vista do porto de Registro e o engenho de beneficiamento de arroz da K.K.K.K. 
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Apesar de os pés começarem a produzir um ano mais cedo do que no interior, 
também envelheciam no mesmo ritmo. O sabor dos grãos também se mostrou bem 
inferior ao do café da região interiorana. Por volta de 1933, no entanto, as famí
lias mantinham invariavelmente plantações de café, umas maiores outras meno
res, que conferiram tanto ao núcleo de Registro como ao de Sete Barras ares de 
zona cafeeira. Essa euforia, porém, pouco durou. Com o precoce envelhecimento 
dos cafezais a produção diminuíra drasticamente, confirmando assim a inaptidão 
da área para esse tipo de cultura. 

Vista de uma fazenda de chá no vale do Ribeira, implantada pelos japoneses. 

Paralelamente, sem que, no início, qualquer destaque lhe tenha sido dado, 
processa-se em Registro uma gradual experiência de cultivo do chá. Em 1919, To-
razo Okamoto, personagem alcunhado de "chá-maníaco", originário da provín
cia de Nara, planta experimentalmente no núcleo Registro um tipo de chá chinês, 
já existente em outras regiões do Brasil. Mais tarde, em 1934, esse mesmo colono 
introduz um outro tipo de chá, o "assam", ainda inexistente no Brasil. Importa
do do Ceilão, essa espécie viria a revolucionar a produção local de chá, transfor
mando Registro num dos grandes produtores da espécie, no país. Até lá, porém, 
após o fracasso do café, perdida toda a vitalidade dos primórdios, o núcleo amar
garia a condição desolador a de um núcleo de colonização japonesa semi-
abandonado no litoral sul do Estado de São Paulo. 

A cidade de Registro foi praticamente fundada em 1918, pela companhia de 
imigração, na época Companhia de Colonização do Brasil. Até então, o local era 
apenas habitado por três famílias, duas das quais brasileiras e outra síria. Apesar 
do contrato com o governo estadual estabelecer que, se porventura a área destina
da a urbanização coincidisse com terras do governo, estas seriam cedidas gratui-
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tamente à companhia, no caso específico de Registro o terreno teve de ser com
prado de particulares. Portanto, a urbanização de 200 mil metros quadrados cus
tou aos cofres da companhia uma considerável soma, visto que foi necessário ar
car com a desapropriação e o deslocamento das três famílias que lá residiam. 

Antecedendo a chegada dos colonos japoneses, a companhia providenciara 
a infra-estrutura necessária: moradia para os funcionários, um ambulatório, alo
jamento para acolher os recém-chegados colonos, uma venda, etc. Vale a pena 
salientar ainda que, em 1922, a entidade entregava ao núcleo a maior usina de 
beneficiamento de arroz da América do Sul, a que já nos referimos anteriormente. 

Ainda hoje podemos encontrar, entre as fotos reproduzidas no Nanbei ni-
honjin shachinchô (Álbum de fotografias dos japoneses radicados na América do 
Sul), de autoria de Shigeshi Nagata, publicado em 1921, aquelas que nos revelam 
ò cenário do desembarque no porto de Registro dos colonos recém-chegados do 
Japão. Uma pequena multidão de imigrantes japoneses desembarcou ordeiramente 
do barco a vapor, no qual viajaram rio Ribeira de Iguape abaixo, a partir de Ju-
quiá. Chama a atenção o fato de avistar-se, além da ruazinha que desemboca no 
local onde os barcos atracam, uma área totalmente coberta pelo matagal e, logo 
além, as densas florestas. Os colonos parecem atarefados em amontoar seus per
tences à beira da rua — cestos de vime (yanagigôri) e sacos de lona (shingen-
bukuro). Os trajes são os mais diversos. Os homens trazem invariavelmente na 
cabeça bonés ou chapéus de aba, alguns envergam ternos de algodão ou paletós 
escuros abotoados até o pescoço, enquanto outros estavam apenas em mangas de 
camisa. Todos parecem envolvidos num frenético movimento. As mulheres já apa
recem de sombrinhas ou guarda-chuvas a protegê-las do sol implacável. Com os 
cabelos presos em coques avantajados, elas aparecem de blusas e longas saias ou 
então de vestidos de uma só peça. Observa-se ainda que as meninas usam vestidi-
nhos curtos, de gola, ao passo que os meninos, como os homens, trazem bonés 
ou chapéus escolares na cabeça. 

Na página 58 do mesmo álbum encontramos uma paisagem posterior do mes
mo porto de Registro, desta feita bem mais civilizado em comparação com a si
tuação anterior. Avista-se em primeiro plano, logo à direita, uma enorme resi
dência em construção, cercada de andaimes. À esquerda, uma carroça de quatro 
rodas, puxada por cavalo. No porto, uma lancha atracada. Compõem o cenário 
de fundo duas construções de tijolos, onde funcionam o escritório e o alojamen
to, ambas caiadas de branco. Ainda ao pé da mesma fotografia lê-se: "...além 
do quê, mais algumas dezenas de ienes estão sendo investidos na construção de 
uma usina de beneficiamento de arroz e outra de açúcar ... Atualmente o núcleo 
se encontra num estado praticamente de saturação com as 450 famílias em vias 
de instalação permanente. Ao longe, um filete de fumaça, resultado da queimada 
da área recém-aberta, sobe lentamente aos céus." 

A VIDA DOS COLONOS PIONEIROS 

O início da colonização, tanto em Registro como em Sete Barras, processou-
se praticamente do mesmo modo que nos outros núcleos de colonização da re-

349 



A chegada dos imigrantes no porto de Registro, vale do Ribeira. 

gião. Inicialmente era feita a medição dos lotes, seguida da abertura de vias de 
acesso, após o que o colono armava num canto do seu lote uma barraca de lona 
ou erguia uma cabana improvisada com folhas de palmeira. Pronta a moradia 
provisória, ele partia para o desmatamento. A área de cada lote, destinado a cada 
família nos dois núcleos, era invariavelmente de dez alqueires, como nos demais 
núcleos. Previa-se o desmatamento de dois a três alqueires já no primeiro ano de 
colonização. 

Sem condições de efetuar o desmatamento somente com os membros da fa
mília, recrutava-se então a mão-de-obra de brasileiros, com quem dividiam a ár
dua tarefa. As dificuldades que aguardavam os incipientes colonos nesses anos 
pioneiros eram inúmeras. A começar pelo uso do machado, a que não estavam 
familiarizados. A inexperiência em abater o matagal fechado muitas vezes causa
va situações inusitadas. Sabe-se de casos extremos, como aquele em que o colono 
japonês foi surpreendido cortando uma enorme árvore unicamente com um frágil 
serrote. Assim, os japoneses logo concluíram que em matéria de desmatamento 
os caboclos locais eram inegavelmente mais experientes e que tinham muito a apren
der com eles. O intervalo de um a dois meses, entre a derrubada e a queimada, 
era o período aproveitado para a construção das moradias. Para começar, o ter
reno a isso destinado era limpo, destocando-se todas as raízes remanascentes. 
Seguia-se então a etapa da armação do vigamento e da estrutura da casa. No iní
cio, por falta de conhecimento ou de tempo, os colonos utilizavam materiais pou
co duráveis. Talvez a única exceção fosse a imbuia usada nas vigas. Aqui tam
bém, como em outros núcleos, as paredes eram feitas com ripas de palmeira jiça-
ra, ajustadas em treliças. Por falta de tempo, só se rebocavam as paredes inter
nas. Os mais engenhosos concebiam janelas redondas ou quadradas. Na verdade, 
essas janelas gradeadas eram simplesmente aqueles espaços determinados que fo
ram deixados sem reboque. Era uma grande invenção, pois dispensavam batentes 
e um simples saco de juta protegia os moradores do vento e do sereno. Os japone-
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ses recém-chegados devem ter tido essa idéia singular incentivados pela fartura 
das palmeiras jiçara na região. 

A ausência do sapé nas matas virgens obrigou os colonos a recorrerem a ou
tros materiais para a cobertura das casas: folhas de palmeira guaricanga ou in-
daiá, além do zinco. Os mais caprichosos, desde o início, cobriram suas casas com 
finas tabuinhas de madeira. É interessante observar que todas as construções man
tiveram o formato de pirâmide no telhado, e que o chão do interior das casas era 
de terra batida. 

Nos primeiros anos, quando tiveram dificuldades na aquisição de madeiras 
aparelhadas, os móveis, em especial a armação e o estrado dos leitos, eram manu
faturados a partir de jiçara cortada, a 40/50 cm do chão, sobre a qual eram esten
didas esteiras tecidas de piri, trazidas de Iguape. Posteriormente, colchões enchi
dos com palha de milho passaram a tomar o lugar das incômodas esteiras. Em 
todo caso, à noite a família inteira se acomodava num só cômodo. Com o passar 
do tempo os homens adquiriram mais habilidade para fabricar móveis e até ba
nheiras com tábuas aplainadas manualmente. 

Quanto à alimentação, mesmo Registro se encontrava em condições simila
res às dos outros núcleos recém-inaugurados. Felizmente, o palmito selvagem — 
colhido em abundância — supriu a falta de verduras da primeira fase, enquanto 
o rio Ribeira de Iguape mostrava-se generoso, oferecendo aos colonos incipientes 
uma enorme quantidade de manjuba, capaz de alimentar o núcleo inteiro. 

A casa de um colono construída com palmeira jiçara. Em primeiro plano, a família 
trabalhando na tarara para seleção dos grãos de arroz. 
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A arquitetura cabocla da moradia, em dois andares, de Shigetaro Arikawa, 
no núcleo Katsura. 

Como foi dito anteriormente, assim como em Gipuvura, os japoneses tive
ram grande facilidade no recrutamento de mão-de-obra entre os moradores lo
cais, na sua maioria corretos e confiáveis. Estes, além de constituírem uma indis
pensável fonte de força de trabalho propriamente dita, eram de inestimável valia 
para a aquisição de conhecimentos rurais. Não é, portanto, de estranhar que as 
moradias de dois pisos construídas mais tarde, e que tanto lembram construções 
japonesas, nada mais sejam que fiéis cópias do estilo local. 

Os habitantes da região há muito mantinham o costume de plantar mandioca 
e criar porcos, tendo no peixe a sua maior fonte de proteínas. Abordei, por alto, 
no capítulo concernente ao núcleo de Gipuvura, que nessa região toda, incluindo 
a área de Registro, o cultivo do arroz era relativamente divulgado, porém restrito 
à produção necessária ao consumo doméstico de cada família. A farinha de man
dioca, na época largamente consumida entre o moradores da área, era do tipo 
chamado farinha-d'água, similar à da Bahia e do Amazonas, extraída de mandio
ca venenosa. Seu preparo rudimentar processava-se da seguinte maneira: deixa-se 
a mandioca de molho durante cerca de uma semana, numa poça d'água especial
mente feita para esse fim, à beira de um riacho. Após esse período, em que a su
perfície da mandioca apodrece, arranca-se com as mãos a casca apodrecida. Na 
etapa seguinte esmaga-se a mandioca descascada, pressionando-a contra um rala-
dor — engenho composto de um rolo coberto por um raspador de zinco, movido 
por uma manivela manual. Colhe-se a massa disforme numa peneira de madeira, 
extraindo-se assim, lentamente, todo o líquido venenoso nela contido. A massa 
resultante é levada ao forno para torrar. Esse processo difere um pouco do utili-
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zado no Amazonas, mas o produto final, a farinha, é praticamente o mesmo — 
grossa e áspera como arroz esmigalhado. Independentemente da região, a farinha 
é comida com peixe cozido, carne-seca ou, então, com um ensopado de caças do 
mato. O preparo de tais pratos era, quase sempre, apenas à base de água e sal. 
Os utensílios da cozinha eram panelas de barro para o preparo dos pratos, colhe-
res de pau para mexer e gamelas de madeira para servir. 

A vida desse pessoal era a mais tosca possível. Dormiam sobre estrados de 
jiçara cobertos de esteiras de piri. Não viam necessidade de comprar outros arti
gos além de sal e fósforo, o que os mantinha numa vida de pouca atividade. Deve-se 
a essa tradição de ociosidade e falta de uma consciência de poupança o costume 
de sumir do serviço tão logo recebessem o primeiro ordenado, consumido em be
bida até o último tostão. Além disso, os japoneses descobriram que a religiosida
de dessa gente não lhes permitia trabalhar nos dias santos, que não eram poucos. 
Tudo era pretexto para não trabalhar. Desse modo, esses homens tão pouco hos
tis e tão conciliadores, pecavam por sua ociosidade e falta de vontade de traba
lhar. Do ponto de vista dos mais civilizados, a vida que levavam pouco diferia 
da dos nativos da região. O fato de eles pouco sentirem a diferença étnica no con
tato com os japoneses, nos leva a crer que em suas veias provavelmente corria 
o sangue dos nativos. Talvez devido a essa razão os registrenses costumam utili
zar o termo "nativo" para denominar esses moradores da região, em vez de chamá-los 
de "caboclo". Numa época em que até os caboclos equipam suas canoas com motor 
a diesel e têm rádios instalados nas próprias casas, tal termo pode parecer um tan
to chocante e depreciativo para aqueles que não estão a par da história da região. 

Por falar em canoas, os brasileiros da região se atribuem o mérito de terem 
sido eles os primeiros instrutores dos japoneses no manejo da canoa. É interes
sante observar que nessa região a pessoa manuseia o remo em pé, manobrando 
o longo barco — com largura apenas suficiente para encaixar os quadris de um 
homem — com uma facilidade incrível. Para aqueles não habituados a esse tipo 
de embarcação, a sensação de insegurança é total. Hoje em dia, contudo, os bar
cos que fazem longas viagens se encontram todos modernamente motorizados. 

O convívio dos japoneses com o pessoal local foi o mais cordial possível. Pa
ra sorte dos colonos recém-chegados, foram recebidos pelos caboclos com a maior 
naturalidade, não havendo um registro sequer de qualquer tipo de conflito ou hos
tilidade entre as duas partes. 

Tanto em Registro como em Sete Barras os antigos colonos e seus descenden
tes conservam, ainda hoje, algumas das tradições implantadas pelos japoneses pioneiros 
na região. O costume de servir arroz com sopa de missô, pela manhã, ou a tradi
ção de passar com as mãos um pano úmido no piso de madeira do andar superior, 
para mantê-lo reluzente, são costumes que para um forasteiro podem parecer um 
tanto peculiares. Todavia, esses hábitos, quando praticados por aqueles japone
ses cujo sotaque assimilaram há muito dos caboclos locais e hoje não mais pos
suem aquele ar apressado peculiar da raça, mas sim um jeito pacato e tranqüilo, 
esses hábitos os tornam mais parecidos com brasileiros, senão com os próprios 
caboclos. Creio que a mudança gradual que se operou nos colonos radicados nes
sa região se deve sobretudo à maneira de ser, mansa e hospitaleira, dos morado
res locais, que propiciaram uma lenta aculturação por parte dos colonos, sem que 
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isso provocasse, nessa fase de transição, atritos psicológicos, muitas vezes obser
vados nesse tipo de mudança social. 

Por outro lado, é interessante observar que na região em que houve contatos 
relativamente longos com os costumes japoneses, trabalhando diretamente com 
os imigrantes, como foi o caso tanto de Registro como de Sete Barras, muitos 
brasileiros passaram, por exemplo, a apreciar o sabor do missô e os banhos de 
furô. Têm-se, inclusive, notícias de que houve casos em que o morador local fez 
questão de instalar o furô à moda japonesa, no seu próprio banheiro. 

Contudo, mesmo em Registro, onde desde o início o relacionamento com os 
brasileiros se processara de maneira extraordinariamente cordial, os costumes di
ferentes dos japoneses não deixaram de causar surpresa aos moradores hospitaleiros. 

Numa das minhas visitas a Registro, inteirei-me de que ainda residiam na ci
dade dois brasileiros, um com aproximadamente oitenta anos de idade e outro 
com sessenta e sete, ambos nascidos nessa cidade, que ainda se recordavam da 
época da chegada dos primeiros imigrantes japoneses. Como me foi antecipado 
que o mais velho já não se encontrava tão lúcido, procurei entrar em contato com 
o mais moço. Felizmente, Antônio Ribeiro Gato Júnior, apesar dos seus sessenta 
e tantos anos, mantinha uma excelente memória, o que muito me facilitou na pes
quisa. Achei extremamente interessante as impressões iniciais que ele tivera nos 
primeiros contatos com o imigrante japonês. 

Relata Antônio que, mal aportaram em Registro, os homens, recém-vindos 
do Japão, não hesitaram em se desvencilhar de todas as suas vestes, e em pêlo, 
de um salto, mergulharam no rio. O assombro da platéia brasileira foi imensurá
vel. Nem os nativos tomariam tal atitude! Que bárbaros eram aqueles japoneses! 
Consternados, correram a avisar a polícia local. A autoridade, mais sensata, no 
lugar da esperada providência enérgica simplesmente declarou tratar-se de uma 
diferença de hábitos, e que a companhia de imigração seria aconselhada a desesti-
mular tal costume. 

Tal incidente no porto de Registro, no entanto, parece não ter sido um caso 
isolado, pois, em Iguape também ouvi relato semelhante. Tão logo o barco pro
veniente de Santos aportara em Iguape, os colonos destinados ao núcleo Katsura 
apressaram-se em dar um mergulho no mar, também completamente despidos, 
acarretando indignação geral. Tanto que o assunto até se tornou notícia de jornal 
da capital e, ainda, deu origem a um artigo de destaque no conceituado diário 
O Estado de S. Paulo. Não cheguei a apurar se o caso ocorrido em Registro tam
bém teria se tornado manchete de jornais. De qualquer maneira, na época, no 
Brasil não se tinha o costume, mesmo por parte dos homens, de se apresentar diante 
dos outros sem o uso da camisa. Assim sendo, era completamente inadmissível 
nadar nu, muito menos na presença de senhoras. Não é difícil imaginar a confu
são formada, sendo os japoneses considerados bárbaros, piores que os próprios 
nativos. 

Voltando ao relato do Antônio, muitas outras surpresas o aguardavam no 
convívio com os novos imigrantes. Conta ele que um dos costumes que mais cha
mou sua atenção foi o da família inteira dormir num só cômodo e também tomar 
banho na mesma água de uma enorme tina, um após o outro. Era estranho tam
bém o hábito de carregar crianças nas costas. Ele recorda também que ficou fasci-
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nado pelo geta, um tipo de tamanco japonês. Parecia mais um banquinho, pois 
a parte onde se apoiava o pé era sustentada por dois pequenos pedaços também 
de madeira, o que dava a sensação de o pé estar, realmente, sobre um banquinho. 
"Por aqui, ainda há quem use esse tipo de calçado", explicou Antônio. "E os 
japoneses, ao se cumprimentarem, trocavam reverências, pelo menos três vezes, 
o que de início nos causou bastante estranheza", acrescentou. 

Ao ser perguntado se recordava de algo diferente quanto às ocasiões festivas 
ou fúnebres, respondeu num tom brincalhão: "Claro que sim. Os japoneses cos
tumavam levar oferendas ao cemitério, em geral alimentos, tanto na ocasião do 
funeral propriamente dito, quanto nas visitas posteriores. Quando os caboclos da 
vizinhança descobriram que as garrafas deixadas ao pé das lápides continham na
da menos que pinga, assim que os japoneses se retiravam, mais que depressa e 
sorrateiramente eles a bebiam. Afinal de contas, era evidente que os finados gos
tariam de compartilhar com eles a boa cachacinha!" 

Alguns anos haviam decorrido desde a instalação do núcleo quando uma fe
bre de construção dominou praticamente todos os colonos. Em lugar das rudes 
cabanas levantadas logo nos primeiros meses, começaram a erguer, desta feita, 
construções de dois andares, imcomparavelmente mais firmes e muito mais am
plas. Os mais esforçados conseguiam a proeza com a poupança de cinco a oito 
anos de labuta. Apesar de todas as casa terem, em comum, dois pisos, o estilo 
arquitetônico variava de uma para outra. Algumas adotavam o estilo caboclo lo
cal, em que uma escada lateral conduzia a uma varanda superior na parte frontal 
da casa, outras eram sobrados comuns, havendo ainda outros sobrados cujo an
dar inferior possuía um telhado e acima deste ficava o andar superior um pouco 
menor, em área, que por sua vez possuía o próprio telhado. Por outro lado, cer-

A influência japonesa na casa da família Onodera, em Sete Barras. 
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tas construções possuíam coberturas no estilo irimoya, ou seja, de quatro águas, 
em dois níveis, como na arquitetura tradicional japonesa. 

As coberturas das novas construções eram de telhas arredondadas, tabuinhas 
de madeira sobrespostas ou ainda de sapé. Era evidente o capricho com que se 
montava o telhado, se comparado com o dos primeiros barracos, sobretudo os 
que eram cobertos de sapé, chegando a lembrar telhados de colmo das centená
rias construções japonesas. Agora, conseguida a relativa estabilidade financeira, 
os colonos dispunham de mais tempo para dedicar à seleção do material da cons
trução. Em especial a madeira usada nas vigas e pilastras, por exemplo, era cuida
dosamente escolhida. Chegou-se a utilizar madeiras de lei muito mais duráveis. 
Apesar da armação das paredes continuar sendo de jiçara, como nas casinhas de 
pau-a-pique, agora elas tinham uma fundação bem mais sofisticada. Em vez de 
ser erguida diretamente sobre o chão batido, a armação era meticulosamente mon
tada por entre as vigas da fundação. Erguidas as paredes, estas recebiam reboco 
tanto interna como externamente, sobre o qual ainda se passava uma camada de 
estuque. Para reforço do reboco, lembraram-se de adicionar palha picada à mis
tura, como era hábito na terra natal. 

Finalmente prontas as contruções, alguns introduziram o sistema japonês de 
tirar o calçado antes de entrar na casa. Contudo, obviamente esse procedimento 
não se fazia necessário naquelas casas, cujo primeiro piso consistia somente de 
cozinha e copa, portanto com chão de terra batida. Em compensação, o piso do 
segundo pavimento invariavelmente seguia o estilo japonês, e a conservação do 
brilho da tábua corrida se tornaria uma questão de honra para as donas-de-casa. 
Ali sim, os sapatos não tinham vez. Ao cair da noite, os acolchoados/wto« eram 
estendidos diretamente sobre o lustroso chão. A disposição dos cômodos variava 
de casa para casa. Era comum, no entanto, tanto no quarto do casal como no 
dos seus velhos pais, a presença de pequenos altares, de culto xintoísta ou budista. 

Uma casa em estilo japonês, em Gipuvura. 
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As construções mencionadas eram, na maioria das vezes, encontradas no cam
po. Depois de certo tempo, entretanto, também começaram a surgir na própria 
cidade de Registro, onde mesmo hoje, passados mais de quarenta e tantos anos, 
algumas delas resistem intactas ao tempo. Lá, o costume de tirar os sapatos e trocá-
los por pantufas ao subir para o segundo andar, ainda é firmemente mantido. 
Os mais tradicionalistas aperfeiçoaram as salas, instalando tatami no piso. Con
tudo, a presença das camas convencionais em lugar dos tradicionais futon, nos 
quartos de dormir dessas casas urbanas, evidencia, inequivocamente, o efeito gra
dual da absorção dos hábitos ocidentais por parte daqueles antigos colonos. 

Essa singular mistura de estilos, no entanto, tendia a ceder lugar para o estilo 
completamente ocidental por ocasião da reconstrução das residências, no momento 
que mudava a geração, isto é, após o patriarca ter cedido o seu lugar de chefe 
da família a um de seus filhos. Nesses casos, o único recinto de estilo japonês, 
se mantido, são os quartos dos pais isseis, provavelmente conservados por sim
ples consideração aos idosos. 

AS MUDANÇAS QUANTO ÀS PRINCIPAIS ATIVIDADES PRODUTIVAS 

Faremos aqui uma rápida alusão à evolução dos produtos principais de Re
gistro e Sete Barras. 

Foi dito anteriormente, no capítulo concernente ao núcleo Katsura, que no 
início a principal meta do núcleo Iguape, como um todo, era a produção do ar
roz. Paralelamente a essa atividade principal, dedicaram-se também à cultura da 
cana-de-açúcar e à destilação da aguardente. 

A família Yoshikawa e o seu engenho de pinga, em Sete Barras. 
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É sabido que a política original da companhia K.K.K.K. tinha por objetivo 
a rizicultura como o produto principal do núcleo de colonização a ser fundado 
na região, o que teria coincidido com a intenção do governo paulista, levando-o 
a ceder à companhia terras de considerável extensão. Na época, o partido majori
tário de sustentação do governo de São Paulo era o Partido Republicano Paulis
ta, na sua maioria constituído de grandes cafeicultores, cuja maior preocupação 
se voltava para o problema da mão-de-obra em suas fazendas. Para superar a ins
tabilidade e a falta de perspectiva dos colonos das fazendas cafeeiras, o governo 
decidiu acenar-lhes com o NCE — Núcleo de Colonização Estadual. Eram nú
cleos de colonização para onde os trabalhadores poderiam se dirigir em busca de 
autonomia, como produtores independentes, contanto que completassem deter
minados anos de serviço na fazenda, conforme estabeleciam contratos assinados 
com os respectivos proprietários. O governo, contudo, cuidou para que a maioria 
dos núcleos, distribuídos em vários pontos do estado, sempre estivesse fora da 
faixa cafeeira. Incentivando o cultivo somente de produtos agrícolas de consumo, 
era evidente que o governo não tinha a menor intenção de estimular, com a insta
lação desses núcleos, a concorrência com as fazendas cafeeiras existentes. 

Até hoje não estão claras as diretrizes expostas pelo então "Sindicato de Tó
quio", durante as conversações mantidas com o governo paulista, a respeito da 
concessão gratuita das terras. Contudo, o fato de o representante local da empre
sa japonesa, Aoyagui, ter-se entusiasmado com as terras, a seu ver propícias para 
a rizicultura, além do veto da própria companhia ao cultivo do café até o ano 
de 1923, são bastante sugestivos no que se refere ao teor do acordo verbal das 
duas partes, apesar de nada disso constar no contrato oficial. 

A produção, tanto do arroz como da aguardente, em que tanto a companhia 
como os próprios colonos se empenharam, atinge o seu auge por volta de 1922, 

A família de Yoshiro Daikuhara, fabricante de fumo em corda, no núcleo Registro. 
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enquanto o café já vinha sendo clandestinamente experimentado desde 1918. A 
partir de 1923, porém, a própria companhia passa a cultivá-lo na sua gleba expe
rimental, estimulando em seguida o seu cultivo entre os colonos em geral. O apo
geu da produção do café teria ocorrido por volta de 1938, após o que entrou num 
rápido processo de declínio. 

Até pouco antes da segunda guerra mundial, por volta de 1940, o núcleo ain
da tentou, além do arroz, cana-de-açúcar e café, o cultivo do bicho-da-seda, po
rém com muito pouco êxito. Após a guerra, contudo, o chá brilharia como a es
trela principal da região, desbancando de longe os outros produtos, seguido pela 
banana e abacaxi, quadro esse que se mantém até hoje. Não podemos, também, 
nos esquecer da fabricação de esteiras Hana-goza amplamente processada na re
gião a partir de 1932 graças a Shigueru Yoshimura, que introduziu do Japão, mais 
precisamente da província de Fukuoka, mudas-matrizes, com cujas hastes é ma
nufaturado esse tipo sofisticado de esteiras. 

CONVERSAS NOTURNAS NOS NÚCLEOS DE COLONIZAÇÃO 

À noite é a melhor hora para se visitar um núcleo e ouvir histórias de luta 
e suor. Os relatos iniciais retrocedem aos primeiros anos, quando, na falta de ver
duras, comiam-se até brotos de plantas silvestres. As histórias em seguida passam 
para as iguarias oferecidas nas festas de casamento, não esquecendo das preces 
proferidas nos funerais e dos nomes póstumos, até acabar nas durezas de um par
to no meio do mato. 

Como já foram feitas várias alusões às delícias oferecidas por ocasião dos 
casamentos, vou me restringir agora aos funerais. Era difícil um enterro sem re
zas budistas, pois sempre havia alguém que sabia dizer pelo menos algum tipo 
de prece. Naquele tempo, longe de tudo e de todos, ninguém ligava, evidentemen
te, a que seita budista o defunto pertencera, se bem que a Jôdo Shinshu contava 
com o maior número de adeptos. Portanto, independentemente da seita a que te
riam pertencido, todos eram "encomendados" por "monges amadores", que na 
ocasião até nomes póstumos budistas lhes conferiam. 

Outrossim, residiu na cidade de Registro um médico merecedor do respeito 
e da estima da população local, Kenzo Kitajima. Apesar de ele ser um fervoroso 
cristão protestante, mesmo os budistas faziam questão que os seus mortos fossem 
por ele "encomendados". Em lugar do cerimonial habitual budista, ele lia a Bí
blia e entoava salmos. Por aí, conclui-se que naqueles idos anos dos primórdios 
da colonização vivia-se num clima em que a confiança nas pessoas superava, de 
longe, as diferenças e crenças religiosas. 

Vamos agora falar de túmulos. Ao visitar atualmente o cemitério da cidade 
de Registro, observa-se que os túmulos mais antigos são quase todos de lápides 
singelas, de estilo japonês — pedra retangular lisa, colocada verticalmente na ca
beceira do jazigo — enquanto as mais recentes já têm os formatos mais sofistica
dos dos túmulos católicos. 

Vale a pena mencionar que a igreja católica de São Francisco Xavier, nos 
arredores da cidade de Registro, teve as obras iniciadas no dia primeiro de maio 
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de 1928. É interessante observar que os primeiros recursos para custear a constru
ção chegaram do Japão, num montante de 18 mil ienes enviados por voluntários. 

Sobre o parto, muitos têm o que contar. É incrível o número de casos em 
que o próprio marido acabou fazendo o parto da mulher, o que de certa forma 
talvez tivesse sido o curso natural das coisas para o tipo de vida isolada no mato 
em que se encontravam. Contam, também, de um homem apelidado de "partei-
ro". Há na revista Kokage (Sombra da árvore),14 um haiku de autoria de Kaku-
son alusivo ao personagem: 

"Ao chamado, acorre o parteiro 
flor de nira na alameda." 

Os japoneses costumavam plantar nira, um tipo de alho, nas alamedas que 
ligavam a casa à estrada. No caso, o pobre rapaz, que já devia ter alguma expe
riência na assistência a partos, deve ter sido empurrado a ajudar as parturientes 
sem recursos, e acabou por fazer jus ao seu apelido. 

Mas não só de "parteiros" dependia a região. Há em Registro uma consa
grada parteira, que na ocasião da celebração comemorativa dos 50 anos da emi
gração japonesa para o Brasil chegou a receber do governo japonês, muito mere-
cidamente, uma taça de honra ao mérito pelos inúmeros serviços prestados à co
munidade local. Atualmente (1968), a senhora conta mais de oitenta anos de ida
de, tendo festejado suas bodas de ouro já há algum tempo. Trouxe ela ao mundo, 
nos seus quarenta longos anos de dedicação profissional, nada menos de 2.000 
crianças, das quais metade foram filhas de pais brasileiros. Numa das tardes que 
passei na cidade, tive oportunidade de visitá-la e ouvir dos seus próprios lábios 
relatos verdadeiramente inestimáveis. 

Foram inúmeras as vezes em que foi arrancada da cama, em emergências. 
Nessas ocasiões, enquanto ela vestia às pressas as calças de montaria, seu marido 
corria a selar o cavalo solto no pasto. Montaria pronta, a parteira punha a valise 
nas costas e de um salto montava o animal. As rédeas numa das mãos, enquanto 
na outra empunhava o lampião para iluminar o caminho, a parteira e seu fiel ani
mal seguiam, a trote, pela estrada afora, em pleno mato. "Pode crer que não era 
fácil ser arrancado da cama a toda hora, embora na época nós ainda fôssemos 
moços", lembrou o velho marido. 

"Uma vez atravessei o rio sozinha numa canoa, no escuro, somente com a 
luz de um lampião. Rumava para a casa de uma parturiente cabocla. Imagine que, 
como acontecia muitas vezes, o pessoal nem tinha preparado as fraldas do ne-
ném. Lembro-me que passei a carregar comigo umas fraldas que eu mesma costu
rava, para esse tipo de eventualidade, e as deixava de presente para os recém-
nascidos. É claro que nunca aceitei um tostão sequer das pessoas pobres", disse, 
erguendo orgulhosa a voz ainda cheia de vigor, apesar da crescente dificuldade 
de audição. 

"Sabe que existe na cidade uma família em que, por incrível que pareça, foi 
ela que fez todos os partos de três gerações?" acrescentou uma senhora, mais tar
de, na roda noturna das recordações. 
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A respeito da instrução escolar, mesmo Registro e Sete Barras não fogem à 
regra dos outros núcleos de colonização da região. 

O PANORAMA ATUAL 

Para finalizar, acrescentarei aqui o panorama atual da região. 
Na área política, o núcleo vem sendo representado, a partir de 1948-51, por 

pelo menos dois ou três vereadores descendentes de nipônicos. 
Culturalmente falando, há na região um número relativamente grande de gru

pos religiosos, sociais e esportivos formados por membros de ascendência japonesa. 
Segundo as estatísticas de 1960, a população da cidade de Registro, incluin

do aquela de origem nipônica, atingia 4.913, enquanto o número de estabeleci
mentos comerciais e industriais chegava a 257. 

Uma pesquisa particular, 15 efetuada por volta de 1963, nos mostra um pa
norama mais detalhado da situação numérica dos japoneses e seus descendentes 
no município de Registro (incluindo as 30 famílias residentes em Raposa e Itopa-
mirim, no município vizinho de Sete Barras: isseis 739; nisseis 1.178; sanseis 804; 
ionseis 4; total 2.725; naturalizados 29; número total de famílias 441, das quais 
257 na agricultura e 184 na indústria e comércio. Para efeito de dados, indico os 
números do censo oficial de 1958 de Registro, que inclui Sete Barras: população 
nipônica 3.415, dos quais 977 imigrantes isseis. 
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Os rizicultores da região da 
alta Mojiana 

OS PIONEIROS 

Deixar para trás a vida de semi-escravidão nas fazendas e cuidar de cultivar 
a "árvore do arroz", era para os imigrantes japoneses uma aspiração constante. 
Cultivar o arroz significava, no seu entender, retornar à atividade de agricultor, 
na verdadeira acepção da palavra. 

Neste capítulo, falaremos de como os imigrantes da Alta Mojiana, ao norte 
de Ribeirão Preto, saíram à procura de terras próprias para o cultivo do arroz, 
após se desvencilharem da vida de colono nas fazendas cafeeiras, e de como era 
a vida que levavam depois de estabelecidos nos locais escolhidos. 

Inicialmente, os aspirantes a rizicultores rumaram em direção à região de Con
quista, no estado de Minas Gerais. A partir daí, alguns avançaram para a faixa 
de terras à margem esquerda do rio Grande e outros seguiram ainda mais para 
oeste, alargando cada vez mais o horizonte das áreas de rizicultura. 

A propósito, essa afluência dos rizicultores japoneses rumo a oeste continua 
com êxito até hoje (1968), ultrapassando a estação de Jales da linha Araraquara, 
chegando a atingir a região do rio São José dos Dourados. Juntamente com o 
arroz, está havendo uma diversificação com o cultivo do algodão, milho, soja, 
amendoim e outros produtos. 

Embora, atualmente, na região da alta Mojiana os latifundiários brasileiros 
estejam se lançando à rizicultura, após a decadência do café, e do ponto de vista 
da superfície cultivada mostrem uma diferença incomparavelmente maior, não de
vemos deixar de considerar o papel significativo dos pioneiros rizicultores japo
neses quanto à fixação da moderna cultura desse cereal no Estado de São Paulo. 
Por outro lado, a região de Conquista, no Triângulo Mineiro, tornou-se de inegá
vel importância como berço da cultura do arroz. 

A história da rizultura no Brasil, como não poderia deixar de ser, antecede 
de séculos a chegada dos imigrantes japoneses a esta terra. Há registros históricos 
de que, já na década de 1530, os portugueses, empenhados na colonização da área 
de São Vicente, teriam introduzido a cultura do arroz experimentalmente, além 
das do trigo e da cana-de-açúcar. Esse fato nos leva à conclusão de que os coloni
zadores portugueses, detentores da primazia do comércio oriental, tanto conhe
ciam como já se interessavam pelo plantio do arroz.1 Contudo, quando da pri
meira fase da imigração japonesa, o Brasil ainda se encontrava na condição de 
importador desse produto proveniente do sudeste da Ásia, em especial de Ran-

33 — 
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Às margens do rio Grande, a plantação de arroz, Conquista (1919). 

gum (Birmânia), a fim de suprir as deficiências da produção interna. Para os ja
poneses que foram para as fazendas o fato é que a possibilidade de acesso a esses 
grãos, tão indispensáveis à sua dieta, indiscutivelmente contribuiu para que, ape
sar da ameaça constante de subnutrição, pudessem suportar o árduo trabalho dos 
primeiros anos nas fazendas cafeeiras. 

Os imigrantes trazidos a bordo do Kasato-Maru, ao chegar à Fazenda Gua-
tapará, de onde se descortinava uma imensidão de várzeas, teriam sonhado em 
transformá-las num mar de arrozais. 

Alguns anos mais tarde, em maio de 1912, um grupo de imigrantes japoneses 
ingressava na fazenda União, na estação de Igarapava, na margem paulista do 
rio Grande, liderado pelo intérprete Kaito Ussui. Encontrava-se no grupo um jo
vem, de nome Kazuto Yatsuda, que tomaria em seguida a iniciativa de implantar 
a rizicultura naquela região. Ainda que, a partir de 1916, fosse praticamente obri
gado, por força das circunstâncias, a centralizar a produção na cana-de-açúcar, 
e a despeito dos inúmeros reveses sofridos, Yatsuda não abdicaria da tentativa 
de cultivar o arroz, até o seu falecimento, a 8 de maio de 1964, com 77 anos de 
idade. Esse batalhador incansável cultivava, além das próprias terras, outras ar
rendadas. Conta-se que os proprietários dessas terras, através do administrador, 
costumavam dizer-lhe que "se se concentrasse somente na produção da cana, te
ria qualquer tipo de auxílio". Esse é mais um exemplo da obstinação dos japone
ses com o plantio do arroz. 

Enquanto isso, na outra margem do rio, já no Estado de Minas Gerais, em 
março de 1916 um outro grupo de imigrantes, comandado pelo intérprete Nisabu-
ro Takizawa, ingressa na Fazenda Lajeado, na estação de Conquista. "Homem 
de visão, Takizawa observara de forma perspicaz que aquela seria uma região al-
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tamente propícia para o cultivo do arroz, onde pessoalmente experimentou o seu 
plantio, obtendo considerável sucesso."2 "Não satisfeito inteiramente com o re
sultado, Takizawa saiu à procura de terras mais apropriadas, valendo-se do seu 
impressionante vigor físico, e também movido pela inquebrantável força de von
tade. Na companhia de Susumu Tomioka, vasculhou as terras ao longo do rio 
Grande, até finalmente localizar o que no futuro viria a transformar-se na bem-
sucedida Fazenda Melancia." Assim relata a História da expansão dos japoneses 
no Brasil. Relata-se ainda que, já em 1918, a região passava a contar com 97 fa
mílias monocultoras de arroz, além das 89 famílias que faziam desse cereal o pro
duto intercalar nas lavouras de café, atingindo uma produção total de mais de 
26 mil sacas.3 Já no segundo semestre de 1919 mais 200 famílias engrossaram a 
fileira dos rizicultores, totalizando cerca de 400. Dessa forma, a região passou 
a compreender uma área de 3.600 hectares exclusivamente plantada de arroz, que 
chegou a produzir nada menos de 100 mil sacas.4 

É importante esclarecer que, na época, os japoneses costumavam denominar 
de "triângulo mineiro" aquela região de formato triangular, tendo como base a 
linha imaginária que ligaria a Conquista, localizada no prolongamento da estrada 
de ferro Mojiana, já no lado mineiro, com a altura da ponte União, no ramal 
esquerdo da mesma ferrovia, alguns quilômetros rio abaixo, tendo finalmente co
mo vértice do triângulo a cidade de Uberaba. É desnecessário salientar que o dito 
"triângulo" nada tem a ver com o Triângulo Mineiro a que se referem os brasilei
ros em geral, ou seja, uma extensa área limitada pelos rios Grande e Paraíba. Con
tudo, quando se fala de "triângulo mineiro", nas publicações da colônia japone
sa da época, estão se referindo normalmente ao primeiro. Em todo caso, esse 
"triângulo" atualmente eqüivale a uma área compreendida entre Conquista, Del
ta e Uberaba. 

A forma peculiar como a rizicultura se processou nessa região, no que se re
fere à utilização da terra, foi a seguinte: "As áreas poderiam ser obtidas de três 
formas distintas, ou seja: a primeira — sob forma de empreitada — pressupunha 
um contrato celebrado entre o dono brasileiro da terra e o agricultor japonês; a 
segunda era a parceria agrícola, celebrada entre o próprio empreiteiro e um se
gundo agricultor também japonês; a terceira consistia na parceria direta com pro
prietário brasileiro pelos lavradores japoneses. Devido à dificuldade, quase intrans
ponível, de se adquirirem terras naquela região, e também ao pequeno grau de 
interesse dos japoneses nesse sentido, verifica-se que somente uns poucos tornaram-
se proprietários."5 

Tanto Takizawa como Tomioka firmaram contrato com proprietários brasi
leiros que, inclusive, se dispuseram a dar o capital. Os primeiros, por sua vez, 
contrataram parceiros japoneses para levar adiante o empreendimento. 

Antes de entrarmos em detalhes sobre a colonização propriamente dita da 
região, seria interessante registrar a fundação da primeira cooperativa agrícola for
mada naquela região por japoneses. No período compreendido entre as vésperas 
da primeira guerra mundial e seu final, esse "triângulo mineiro" já abrigava na
da menos de 1.500 a 1.600 compatriotas agricultores, o que determinou uma im
periosa necessidade de criar-se alguma forma de cooperativismo. Surgiu, assim, 
o Sindicato Agrícola Nipo-Brasileiro. 
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Em Conquista, a inauguração do Sindicato Agrícola Nipo-Brasileiro. 

Estabeleceu-se o capital inicial em 100 contos, o que eqüivalia a 2.000 ações 
de 50 mil-réis cada. Das 1.000 ações subscritas, 627 foram imediatamente integra-
lizadas, no valor de pouco mais de 31 contos. Apesar da nova instituição ter todas 
as características de uma cooperativa, foi fundada na forma de uma sociedade 
de capital aberto, uma vez que na época não existia uma legislação específica que 
regulamentasse as cooperativas. No dia 10 de outubro de 1919 realizou-se, em gran
de estilo, a inauguração da sede instalada em Uberaba, enquanto a Conquista coube 
uma filial.6 Porém, o advento da depressão do após-guerra contribuiu para a dis
persão dos sindicalistas, "além dos inúmeros acidentes imprevistos que culmina
ram com a falência da instituição". Na ocasião, correram boatos atribuindo o 
malogro da empreitada às irregularidades financeiras cometidas por parte de al
guns diretores, mas na realidade as duas grandes causas foram a depressão do 
após-guerra que assolara o país inteiro e o fato de os agricultores não se terem 
tornado proprietários das terras que cultivavam, o que ocasionou a sua mudança 
para outras áreas. 

A revista Anuário Brasileiro, publicada em 1933, registra o seguinte artigo 
sobre a região: 

"Tendo a estação de Conquista se tornado a maior e mais antiga área de con
centração de imigrantes japoneses, o seu nome já se tornara familiar entre os com
patriotas que se instalaram no estado. A região, a partir desta estação até a esta
ção de Delta, ao longo do rio Grande, era chamada de 'triângulo mineiro', para 
onde convergiram os agricultores compatriotas no período áureo da rizicultura 
na região. Na época, a figura do dirigente agricultor japonês era obrigatória por 
onde quer que se passasse. A depressão da guerra na Europa conseguiu, no entan-
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to, dispersá-los num curto espaço de tempo. Hoje em dia, poucas reminiscências 
lembram o período áureo da região. Na verdade, não é fácil reprimir um senti
mento de pesar à vista das terras, outrora cobertas, a muito custo, exclusivamente 
de arrozais, que hoje se estendem arrasadas, à mercê das ações devastadoras dos 
cupins." 

Conquista, cuja população nos anos áureos atingiu 5.000 habitantes, estag
nou, desaparecendo qualquer sinal de desenvolvimento. Seu nome tornou-se um 
sinônimo de decadência, a ponto de os brasileiros da região dizerem que esta ou 
aquela cidade "está tão decadente quanto Conquista". 

Os japoneses que abandonaram a região deslocaram-se em direção a Igara-
pava e Ituberaba, seguindo o rio Grande, já no Estado de São Paulo, sempre ru
mo a oeste, convergindo, como até hoje em dia, para a região de Jales, na linha 
ferroviária Araraquara. 

O ESTILO DE VIDA SUI GENERIS DOS RIZICULTORES 

Como já foi mencionado anteriormente, o curso da vida dos agricultores ja
poneses, cujo objetivo se concentrava no plantio do arroz, veio tornar-se bastante 
distinto daqueles que, ao ingressar na região Noroeste, visaram uma vida mais 
comunitária. 

Desde a época em que trabalhavam como colonos nas fazendas de café, eles 
tinham na rizicultura a maior de suas aspirações. Ao lado do desejo de fundar 
uma "vila" constituída somente de moradores japoneses, tencionavam, com os 
usos e processos peculiares trazidos da terra natal, obter sucesso nessa outra la
voura alternativa. Produzir esse cereal, para que pudessem fartar-se nas refeições, 
e finalmente juntar, se possível, de 10 a 20 mil ienes e retornar à pátria como um 
emigrante bem-sucedido, era o grande sonho de praticamente todos eles. 

Evidentemente, o autor não pretende, com a referência acima, insinuar que 
todos os rizicultores instalados na época em Minas Gerais na região da Mojiana 
tivessem intenções de repatriar-se tão logo fosse obtido o dinheiro suficiente, e 
que os que colonizaram a região da Noroeste e da Sorocabana pretendessem, na 
sua totalidade, fixar-se permanentemente no Brasil, uma vez que, naquela época, 
muito poucos chegaram sequer a aventar a hipótese de permanecer para sempre 
na terra que os recebera. O que na verdade desejo salientar é que, por força das 
circunstâncias, uns tomaram curso de vida distinto de outros. Os colonos desilu
didos nas fazendas cafeeiras partiram para outro tipo de vida, visando sempre 
um lucro imediato. Alguns vieram a tornar-se, conforme o intento, rizicultores, 
seja como empreiteiros ou como arrendatários, enquanto outros conseguiram ad
quirir lotes, ainda que pequenos, onde plantaram café. Como os pequenos pro
prietários, aqueles que se dedicaram ao café tiveram de permanecer em suas pró
prias terras pelo menos por um certo tempo, ao passo que os empreiteiros e os 
arrendatários se deslocavam com constância. O que quero mostrar é que essas di
ferenças também se refletiram em suas vidas. 

Os rizicultores japoneses que se instalaram ao longo do rio Grande optaram, 
em sua maioria, por: parceria agrícola direta, ou parceria indireta através de um 
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empreiteiro, ou arrendamento de pequenos lotes ou, ainda, de grandes lotes. Na
turalmente, havia os que eram pequenos produtores independentes e, mais tarde, 
outros que produziam arroz em grande escala, em terras próprias. Mas a maior 
parte trabalhava em regime de parceria ou arrendamento. 

As terras cultiváveis poderiam ser classificadas em quatro tipos: brejão, campo, 
cerrado e "cultura". A "cultura" era normalmente encontrada onde já fora la
voura de café, sendo a camada superficial bastante profunda, própria para pro
dutos que exigissem aradura profunda, enquanto o campo e o cerrado, na maio
ria dos casos, haviam sido utilizados para pasto. 

O método utilizado para o plantio foi evoluindo, desde a enxada, usada ini
cialmente, passando pelo arado puxado a boi, que posteriormente deu lugar a ma
quinaria e que, por sua vez, passou a ter uma função vital naquele tipo de lavoura. 

OS DOIS TIPOS DE PARCERIA AGRÍCOLA 

Abordaremos aqui duas diferentes formas de associação para o cultivo da 
terra — parceria direta com o proprietário e parceria indireta realizada através 
de um empreiteiro. 

O que caracteriza a parceria direta é uma agricultura extensiva e bastante ru
dimentar, com o uso quase exclusivo da enxada. Todas as despesas a partir do 
desmatamento, qualquer que fosse o tipo de mata, até a construção da sua pró
pria moradia ficavam a cargo do parceiro. No caso, 75% da colheita caberiam 
ao agricultor, enquanto os 25% restantes ficariam com o dono das terras. Cabe
ria ao proprietário a obrigação de se tornar fiador do parceiro nos estabelecimen
tos onde adquirisse os suprimentos alimentares necessários a ele e à família, bem 
como financiar o capital necessário para cobrir todas as despesas relativas ao plan
tio, inclusive o pagamento de empregados. Chegada a colheita, o dono da terra 
poderia colher, ainda no pé, por sua própria conta, os 25% da safra a ele devidos. 
Se fosse de seu interesse, o parceiro podia vender ao proprietário uma parte do 
que lhe cabia, ficando o encargo do transporte dos grãos, seja de carroça ou de 
caminhão, por conta deste último. Somente no caso da venda do produto para 
terceiros o parceiro teria de arcar com as despesas relativas ao transporte. Dessa 
forma, o sistema de parceria agrícola, nessa fase inicial, era de grande interesse 
para ambas as partes. Pois, para o agricultor era oferecida a oportunidade de plan
tar sem que possuísse capital necessário, enquanto para o dono terra, que recebia 
25% da colheita como aluguel, o negócio também era bastante rendoso. 

Mesmo nesse sistema de parceria de método extensivo, dependendo do tipo 
de terreno algumas vezes era necessário lavrá-lo e tratá-lo. Em alguns casos, fo
ram utilizadas máquinas do proprietário, o que permitiu um trabalho em muito 
maior escala. Este método será abordado, com mais detalhes, no tópico referente 
ao arado a bois ou agricultura mecânica anterior ao advento da motorização. 

Nos primórdios da rizicultura em grande escala, as formas de empreitada di
feriam bastante das do café. No caso do arroz elas eram bem mais complexas, 
uma vez que ficava sob o comando do empreiteiro um número relativamente grande 
de parceiros. A maioria da maquinaria necessária era alugada do dono das terras, 
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a quem estava destinado cerca de 33% da safra. Aos parceiros que trabalhavam 
sob seu comando cabiam de 40 a 50%. Isso significava que o empreiteiro embol
sava o restante. 

Por contrato, o proprietário das terras tornava-se automaticamente fiador 
do empreiteiro nos estabelecimentos que forneciam os víveres essenciais. A per-
centagem dos parceiros oscilava, dependendo do tipo de acordo efetuado, quanto 
a quem caberia o trabalho do manuseio das máquinas e a primeira aragem grossa 
do terreno. Em todo caso, esses teriam de montar suas moradias com mão-de-
obra e recursos próprios.7 

O tipo de rizicultura em que tanto Takizawa quanto Tomita se engajaram 
como empreiteiros era justamente esse sistema em grande escala, tendo sob seu 
comando um número relativamente grande de parceiros indiretos japoneses. 

Os colonos japoneses na colheita do arroz. 

Esse tipo de rizicultura foi muito utilizado, antes da mecanização, por aque
les que não dispunham de capital. Por volta de 1930 o número de parceiros e de 
empreiteiros que o utilizava diminui sensivelmente, cedendo lugar a um outro ti
po de contrato, o de arrendatários. Da parte dos proprietários, alguns anos de 
experiência com parceria agrícola demonstraram que quando a colheita se apre
sentava regular, o sistema de percentagem era bastante compensador, mas no ca
so contrário sua quota minguava drasticamente, além de se correr o risco de rece
ber somente grãos em estado precário. Por outro lado, o sistema de arrendamen
to, então recentemente introduzido, garantiria uma renda estável, isto é, um alu
guel fixo. Nesse mesmo sistema, quanto à parte que tocava ao agricultor arrenda
tário, sua obrigação se restringia somente ao aluguel fixado no contrato, impli-
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cando que poderia fazer livre uso do restante do lucro obtido, inclusive adquirir 
novos equipamentos. Portanto, era uma evolução natural os parceiros — livrando-se 
do vínculo de dependência excessiva em vários aspectos — passarem ao sistema 
de arrendamento à medida que acumulassem capital suficiente para tanto. Excetuando-
se alguns casos, como o de 1926, em que se registrou o uso de tratores a motor 
na região, o uso mais generalizado das máquinas agrícolas a motor tem lugar a 
partir de 1940, ou seja, logo às vésperas da segunda guerra mundial, que também 
coincide com a instalação mais eficaz e ampla da rizicultura dos japoneses. 

O MÉTODO ADOTADO NA RIZICULTURA DA FASE INICIAL 

Como foi já dito, os japoneses começaram a empreender a cultura do arroz 
ainda na época em que trabalhavam como colonos nas fazendas de café. O arroz 
fora experimentado, então, como cultura intercalar ou nos roçados cedidos pelos 
patrões para que, a partir daí, os colonos obtivessem as verduras e cereais neces
sários ao uso doméstico. 

Assim como mostram os dados numéricos do relatório de 1918, citado ante
riormente — "97 famílias monorrizicultores, 89 rizicultores-intercalares" —, os 
imigrantes tão logo chegaram à região do "triângulo mineiro", propícia ao culti
vo do arroz, começaram imediatamente a plantar este cereal entre os pés de café. 
Esse sistema intercalar ou em roçado era utilizado nos primórdios da rizicultura 
nessa região, e não diferia muito do plantio do feijão e do milho — semeadura 
na "cova" ou com a "enxada": o processo consistia em uma pessoa abrir com 
a enxada uma pequena cova na terra, onde uma outra, na maioria das vezes mu
lher, jogava um punhado de sementes, cerca de vinte grãos, retirados de latas de 
banha. Para cobrir o buraco puxava-se de volta, com os pés, o montinho de terra 
fofa resultante da abertura da cova, a qual finalmente era assentada levemente 
com um dos pés. Após o plantio, pouca coisa havia para fazer, a não ser capinar 
esporadicamente e esperar a colheita. 

O modo de vida desses parceiros, grosso modo, diferia muito pouco de quando 
eram colonos nas fazendas. 

Entre 1915e 1916, há notícias de que se utilizou na região o arado puxado 
a boi e também a plantadeira, que semeava em dois sulcos ao mesmo tempo. Isso 
significa que, já na fase inicial, havia na região monorrizicultores que, com o re
forço de tais instrumentos agrícolas, conseguiam a proeza de cultivar de 5 a 6 
alqueires de terra, somente com a mão-de-obra familiar. No início trabalhavam 
sob contrato de parceria, em que o boi e as máquinas eram emprestados do dono 
da propriedade, e a quota deste, na hora da divisão da safra, se tornava bem maior, 
chegando a 30 ou 40%. O modo de viver desses parceiros era dos mais despoja
dos, mais precários ainda do que no tempo da fazenda, ou seja, viviam em chou-
panas de pau-a-pique, por eles mesmos construídas. 

A RIZICULTURA NOS BREJÕES 

Dentre os que partiram para a rizicultura, no período inicial, muitos escolhe
ram o brejão. 
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Normalmente as terras baixas e encharcadiças são chamadas de brejão, mas 
nessa região tanto os brasileiros como os japoneses costumavam denominar essas 
terras alagadiças de varjão. São áreas freqüentemente existentes às margens dos 
rios que na época das chuvas ficam alagadas e na seca se transformam em campos 
cobertos de matagal. 

Os agricultores entraram ali sob contrato de parceria agrícola ou arrenda
mento. Para ilustrar isso será apresentado a seguir um exemplo do modo de vida 
de um parceiro que inicia sua primeira tentativa na rizicultura, sem ter nos bolsos 
nenhum capital próprio. 

O primeiro passo era a construção de um abrigo para a família. A moradia 
nada mais era que um barraco de paredes de barro construído num local mais 
elevado próximo à área do varjão a ser lavrada. A montagem do barraco era a 
mais primitiva que se possa imaginar. Enfileiravam-se os pedaços de madeira, pre
viamente cortados em tamanhos iguais, para erguer a armação das paredes. Prontos 
os esqueletos, neles eram encaixados uma espécie de treliça, sobre a qual se passa
va uma camada de barro nas paredes interna ou externa. Se o morador pretendes
se permanecer sob esse teto por um período relativamente grande, passava-se o 
barro interna e externamente, mas em etapas diferentes, quando houvesse tempo 
disponível. 

Na medida em que o barraco os abrigasse da chuva ou do sereno noturno, 
o objetivo era plenamente atingido, uma vez que a maioria dos imigrantes, par
ceiros ou arrendatários, não pretendia estabilizar-se no local. Quando estavam 
prontas as paredes, passava-se à cobertura da moradia. Se no lote abundassem 
palmeiras, era utilizada uma cobertura de finos troncos rachados ao meio, for
mando algo como canaletas que, enfileiradas, substituíam as telhas arredonda
das. Se, contudo, o terreno fosse apenas um matagal, não havia outro recurso 
senão montar a cobertura com hastes de capim-sapé ou jaraguá. As telhas pode
riam, ainda, ser fornecidas pelo proprietário se assim o determinasse o contrato. 
É desnecessário salientar que o chão era de terra batida. Portas e janelas eram 
um luxo supérfluo e impensável. Em seu lugar, pendiam sacos de juta abertos. 

O mobiliário, da mesma forma que a moradia, era rústico e improvisado. 
A cama nada mais era que um simples estrado de finos gravetos enfileirados, so
bre o qual assentava-se o colchão enchido de palha de milho, reminiscência dos 
tempos da fazenda deixada para trás. 

A presença das tinas de banho era irregular, porém sempre muito desejada. 
Se, por sorte, um tonei de vinho lhes caísse nas mãos, este rapidamente se trans
formava numa gostosa tina de banho, repleta de água quente trazida em baldes. 
O local do banho era abrigado somente por uma cerca de madeira, visto que o 
tempo era escasso para ser desperdiçado. Os camaradas brasileiros não faziam 
uso da tina e continuavam, como de costume, tomando banho nos rios. As priva
das eram simples buracos, protegidos somente por uma cortina de sacos de juta, 
ou então se usava o sistema da fazenda, onde as necessidades eram feitas ao ar 
livre. À noite, um pequeno candeeiro iluminava vagamente o interior do rude barraco. 

O fogão montado num canto era, na maioria das vezes, de barro. Raros eram 
aqueles feitos de tijolos, no caso fornecidos pelo dono das terras, de acordo com 
o contrato firmado. 
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Quanto à alimentação, o parceiro do varjão tinha acesso a arroz, bacalhau 
seco, fubá, farinha de trigo, farinha de mandioca, cebola, alho, açúcar mascavo, 
sal, banha, carne-seca, café e outros alimentos de primeira necessidade. Na épo
ca, os japoneses ainda não fabricavam missô nem shoyu. A dieta do dia-a-dia con
sistia principalmente de comida da região, uma vez que se forneciam refeições aos 
empregados brasileiros — os camaradas — e uma dieta japonesa seria motivo de 
complicação. 

Quanto ao calçado, tanto os brasileiros quanto os japoneses andavam quase 
sempre descalços. 

Uma vez que o plantio de arroz era prioritário, as instalações mínimas neces
sárias para se viver eram relegadas a segundo plano, para quando houvesse tempo 
disponível. 

O passo seguinte era a limpeza do terreno — ceifar ou, pelo menos, derrubar 
o matagal. Como já foi referido no capítulo anterior, para tal operação a foici-
nha japonesa se mostrou totalmente frágil e ineficiente. Por outro lado, os cama
radas faziam uso, com destreza, da foice brasileira, bem maior e muito mais pos
sante. Uma vez que os japoneses, no início, não se adaptaram a esse tipo de foice, 
resolveram utilizar para o abate a enxada de capina. O patrão e os camaradas tra
balhavam lado a lado. Na remoção da vegetação do brejo era mais vantajoso der
rubar as plantas e deixá-las ali mesmo, sobre seus próprios tocos, sem o trabalho 
de destocá-las com a enxada, uma vez que as hastes secavam mais rapidamente 
e queimavam-se muito melhor. Sendo a época de seca, as plantas ceifadas seca
vam em quatro ou cinco dias, o suficiente para se atear fogo. O campo ardia em 
chamas e em muito pouco tempo as labaredas consumiam de cinco a seis hectares. 

Cessado o fogo, restava ali um mar de cinzas, quando então se iniciava a ope
ração de destocar as raízes remanescentes e o preparo da terra, propriamente di
to. O método da lavra variava de lote para lote, conforme o tipo de terreno en
contrado. Um solo relativamente fofo facilitava sobremodo o trabalho, visto que 
era apenas necessário exumar as raízes e semear exatamente nos buracos deixados 
pela operação anterior, ao passo que uma terra mais consistente exigia dos lavra
dores o esforço de revolvê-la toda, a fim de esmigalhar os torrões e deixá-la pron
ta para o plantio. Tal função requeria considerável mão-de-obra, o que implicava 
a necessidade de sensível aumento do número de operários. 

Um número maior de camaradas demandava, por sua vez, mais abrigos, que 
eram erguidos pelos próprios trabalhadores. Por esse motivo não passavam de 
barracos ainda mais primitivos, sem qualquer tipo de acabamento. Internamente, 
o pouco espaço disponível obrigava os homens a dormir amontoados em estreitos 
estrados. Por outro lado, a esposa do "parceiro" japonês tinha o seu tempo intei
ramente tomado pelo preparo das refeições para todos os homens. 

Nessa primeira etapa a participação do arado ainda era nula. Os homens só 
tinham como recurso enxadas mais largas que os enxadões, com as quais revol
viam, a pulso, o duro solo. Após essa operação, se o agricultor fosse "parceiro", 
alugava do proprietário um arado puxado a mula. Utilizava-se, na época, um arado 
chamado "manga triangular" — uma armação de formato triangular, com den
tes de cabos de madeira — puxado por duas mulas. Inúmeras idas e voltas eram 
efetuadas. 
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Os japoneses se sentiam à vontade no uso desse tipo de arado, pois era prati
camente o mesmo usado na terra natal. O passo seguinte consistia em formar re-
gos com a ajuda de uma máquina de capina, denominada carpideira. Jogavam-
se, com as mãos, as sementes sobre os regos formados e mais uma vez a carpidei
ra entrava em ação, desta vez para cobrir as sementes recém-deitadas. Para esse 
tipo de operação, uma só mula era o suficiente. Como podemos observar, numa 
mesma região eram utilizados dois métodos distintos de plantio, ou seja, a "se-
meadura no rego", acima descrita, e a "semeadura na cova ou à enxada" referi
da anteriormente. 

Finda a fase da semeadura, com relação à plantação de arroz, os agricultores 
tinham pouco a fazer, a não ser aguardar o crescimento das espigas e capinar 
esporadicamente. 

Com a chegada da época de chuvas, o terreno todo se alagava, tornando in
dispensável a capina. Já não era necessária a mão-de-obra camarada. Por um curto 
período, até a colheita, os rizicultores passam a usufruir de uma relativa tranqüi
lidade quanto ao crescimento do arrozal. Mas várias tarefas os aguardavam — 
a escavação do poço para o uso próprio, a semeadura de verduras nas proximida
des do barraco, além da construção de chiqueiros (o milho para a alimentação 
dos porcos tinha sido trazido das fazendas). 

Mesmo em se tratando da alta Mojiana, era difícil que uma única família 
entrasse para plantar arroz. Sempre havia os compatriotas vizinhos para visitar. 
À proximidade do ano-novo, era necessário preparar o mochi e para isso utilizava-se 
o pilão do café. Mesmo sem o saque para brindar, nem o kazu-no-ko e o konbu, 
iguarias comemorativas da ocasião, o mochi não poderia faltar. Não havia japo
nês que não festejasse, juntamente com o ano-novo, o aniversário do imperador. 

Um ano de muita precipitação garantia o rápido crescimento do arroz, mas 
ao mesmo tempo o nível da água nos varjões subia assustadoramente a cada pan
cada de chuva. Para os inexperientes imigrantes, não havia como prever a exten
são das eventuais inundações dos rios vizinhos. A água subia na mesma propor
ção em que crescia a plantação, como se fosse cobri-la. Sob os olhares apreensi
vos dos rizicultores, as primeiras espigas começam a brotar e a olhos vistos tornam-
se carregadas. Era, então, com assombro que constatavam a ação inesperada dos 
peixes. À medida que as espigas carregadas se inclinavam, chegando a tocar a su
perfície da água, os peixes migrantes dos rios puxavam-nas para dentro da água 
e limpavam-nas todas. Não havia tempo a perder: todos pegavam os barcos e 
punham-se a colher as espigas ameaçadas, pois, quanto mais maduras ficavam, 
mais as pontas tendiam a curvar-se, tornando-se presas cada vez mais fáceis para 
os peixes que, a essa altura, circulavam à vontade pelo varjão. 

"Sabe que dos cinco hectares de plantação conseguimos salvar somente oito 
sacas?", lembrou, com lástima, um rizicultor da época. Evidentemente, os imi
grantes instalados nos varjões praticamente perderam toda a primeira safra. 

Em tais condições, não havia como resgatar as dívidas contraídas para a com
pra dos alimentos consumidos durante todo o primeiro ano, às quais o proprietá
rio do terreno havia concedido seu aval. Assim sendo, só havia dois rumos a to
mar: suplicar ao mesmo proprietário uma segunda chance, de mais de um ano, 
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num terreno menos encharcadiço, ou então desistir de tudo e evadir-se sob a pro
teção do manto escuro da noite, deixando para trás todas as dívidas. 

Suponhamos, no entanto, que por uma sorte do destino o lote do parceiro 
em questão não tenha sido fustigado pela enchente, conseqüentemente tornando 
possível uma safra normal, como foi o caso de uns poucos. Os agricultores então 
se ocupavam de ceifar os grãos, utilizando foicinha japonesa, ao passo que os 
camaradas trabalhavam com a foice brasileira. Processa-se, então, o esbagoamento 
no qual as hastes carregadas eram batidas contra o banco. Os grãos do arroz tipo 
brasileiro facilmente se desprendiam das espigas, ao contato mais forte contra a 
armação, o que dispensava o trabalho de arrancá-los manualmente. O banco, co
mo foi mencionado, era um estrado confeccionado de finos galhos, em geral es
treito e longo, para que várias pessoas pudessem trabalhar nele ao mesmo tempo. 
Ou então se faziam vários bancos menores. 

Durante essa operação utilizavam um tipo de cortinado feito com tecido tra
zido da fazenda, com o qual montavam uma espécie de proteção ao redor dos 
bancos, em forma de U, a fim de impedir que os grãos soltos se espalhassem. Ob
viamente, o chão sob os bancos era devidamente forrado com o mesmo tipo de 
pano. 

A colheita, ou seja, o processo de ceifar e esbagoar, rendia em média duas 
a três sacas por pessoa, por dia, o que significava a necessidade de quatro, cinco 
ou até dez pessoas para operar um arrozal de dois a três alqueires. Um alqueire, 
quando muito, rendia 100 sacas de grãos, ainda com casca. Isso quer dizer que 
o pequeno rizicultor, cujo resultado final atingia de 200 a 300 sacas, gastava em 
geral uma semana ou mais na colheita da sua plantação. A separação dos ciscos 
normalmente era efetuada com a ajuda da ação do vento, e da tarara, que com
plementava a mesma operação. Os grãos eram passados primeiramente na penei-

O esbagoamento do arroz. 
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ra, onde as eventuais espigas remanescentes eram separadas e esbagoadas com ka-
razao, uma espécie de vara usada para essa finalidade pelos lavradores japoneses. 

O baixo rendimento em proporção à superfície plantada, no entanto, era su
ficientemente compensado pelo fato de o adubo ser desnecessário, além do baixo 
custo da mão-de-obra, que não chegava a ultrapassar o mil-réis, descontada a 
alimentação. 

Porém, após o longo período de chuvas, quando o nível da água começava 
a baixar, um outro tipo de problema aguardava os rizicultores: apareciam então 
os mosquitos disseminadores da temida malária que castigaria os inexperientes imi
grantes. Uma febre alta e um mal-estar periódicos assolariam os contagiados, 
sacudindo-lhes o corpo da cabeça aos pés. Definhavam a cada dia e ficavam im
pedidos de trabalhar. Enquanto ainda se mantinham de pé e podiam fiscalizar 
os camaradas, o trabalho na lavoura não perdia tanto o ritmo normal. Mas as 
coisas pioravam sensivelmente quando nem isso eles podiam fazer. Mesmo ciente 
da plantação carregada e aguardando a colheita, o rizicultor estaria involuntaria
mente preso à sua própria cama. O serviço deixado apenas nas mãos dos traba
lhadores rendia muito menos. Uma tarefa de apenas dez dias levaria, por conta 
dos últimos, uns vinte, acarretando o dobro do custo normal. Para piorar a situa
ção, o agricultor doente teria que enfrentar a escassez da mão-de-obra, na sua 
maioria afugentada pelo medo do contágio da malária. 

Assim, os imigrantes aprenderam, graças as suas infortunadas experiências, que 
a rizicultura nos varjões pouco compensava por causa das inundações e das doenças. 
Além disso, o arroz produzido com tanto sacrifício nesse tipo de terreno se torna
va demasiadamente quebradiço após o beneficiamento, perdendo muito do valor 
de comercialização. A conclusão foi que todo o esforço resultará em quase nada. 

A RIZICULTURA EM TERRAS ALTAS 

Conta-se que um certo imigrante plantara arroz, quase por acaso, numa ter
ra elevada perto de Uberaba, Minas Gerais, cujo resultado se mostrara inespera
damente superior à expectativa, provando que no Brasil o arroz crescia muito bem 
em terras altas. E assim, abandonando os varjões infectados de malária, passou-
se para as terras altas, onde essa atividade foi reiniciada, desta feita num tipo de 
terra denominada "de cultura". A maioria dos imigrantes já vivenciara experiên
cias bem-sucedidas no plantio de arroz em terras altas, como produto intercalar, 
nas fazendas cafeeiras. 

Evidentemente, o fato é que na primeira fase havia um número bastante grande 
de japoneses que tentaram a rizicultura nos varjões, onde era grande a incidência 
de malária. Isso, porém, ocorreu só na primeira fase; posteriormente os riziculto
res passaram a optar pelas terras altas. 

Aqui, também, a rizicultura começou na base de parceria. Visando um lucro 
maior, fazia-se necessário trabalhar em grande escala, com bons equipamentos 
agrícolas e um número relativamente grande de trabalhadores. Embora parceiro, 
para se ter uma plantação maior, ou seja, em grande escala, era necessário ter 
trabalhado — antes de mais nada — durante alguns anos numa fazenda de café, 
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fazer um pouco de economia e adquirir a confiança do proprietário da fazenda 
para alugar-lhe os bois, os cavalos e os equipamentos agrícolas para executar uma 
agricultura "mecanizada", uma etapa anterior à efetiva mecanização da lavoura. 
Há registros de casos em que foi solicitado ao dono a compra de arado grosso 
e de cultivadores, iguais aos que se usavam na Argentina para a cultura do trigo. 

Para aumentar a produção usando-se maquinaria era necessário pagar traba
lhadores e, também, dispor de um certo capital. Mas, no que se refere aos alimen
tos, o proprietário era o avalista junto aos estabelecimentos comerciais até a co
lheita da primeira safra. 

A derrubada do cerrado ou do campo era a primeira etapa, seguida de quei
mada e posteriormente da limpeza do terreno, onde eram destocadas as raízes res
tantes com os enxadões. Se não se fizesse tudo isso, era impossível a passagem 
do arado grosso e do cultivador. Na etapa da semeadura, quando o proprietário 
era de fazenda grande e geralmente possuía semeadeira automática, o parceiro 
poderia utilizá-la, puxando-a com a mula, o que muito facilitava o trabalho. Mas, 
na hora da colheita, como ainda não existissem máquinas de colher, ceifava-se 
manualmente, esbagoavam-se as espigas nos bancos e separavam-se os ciscos com 
tararas. 

No caso do terreno ser coberto de mata virgem e o contrato não obrigar o 
"parceiro" á efetuar o desmatamento, este poderia dividir o custo do trabalho 
com o dono das terras. A derrubada da mata processava-se praticamente da mes
ma maneira que na região Noroeste, posteriormente colonizada. 

Por isso, o método usado na rizicultura variava também de acordo com o 
local: campo, cerrado ou mata virgem. A mecanização diferia bastante da meca
nização motorizada introduzida após a segunda guerra mundial, quando se tor
nou possível retirar as grandes árvores utilizando-se correntes de ferro puxadas 
por tratores ou remover as raízes arrancando-as com possante escavadora. 

Por isso, nas "parcerias" de pequeno porte as expectativas de lucro não po
deriam ser muito grandes, se descontadas as despesas em geral e o custo da ali
mentação, além do risco de uma eventual má safra. Para se obter um lucro razoá
vel pensou-se em arriscar, plantando em grande escala e aproveitando a mão-de-
obra barata e abundante. 

OS GRANDES AGRICULTORES DA FASE INICIAL E SUA VIDA 

Já na época do boom do arroz, durante a primeira guerra mundial, havia 
alguns imigrantes japoneses que cultivavam algumas dezenas de alqueires com o 
arroz, mas em sua maioria as lavouras rizicultoras iniciaram suas atividades em 
escala relativamente grande entre 1920 e 1930, época da grande depressão. Após 
esse período é que se registra o grande marco no desenvolvimento da agricultura 
com a introdução dos tratores agrícolas. Esse processo teve continuidade até a 
segunda guerra mundial. E após esse período, graças aos impulsos oferecidos pe
los financiamentos agrícolas por parte do Banco do Brasil, muitos optaram pela 
grande lavoura.. 

Aqui, abordaremos somente as grandes lavouras do período anterior à intro
dução dos tratores. 
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Apesar de serem chamadas de grandes lavouras, do ponto de vista atual eram 
insignificantes. Tinham em geral dez alqueires e eram exceções aquelas que pos
suíam 40 alqueires (em 1933, Masuo Nakano, em Guará, consegue colher 4.000 
sacas de arroz numa plantação de 50 alqueires). 

Como sistema de grande lavoura há o de empreitada, já explicado anterior
mente. Falaremos, aqui, do sistema de parceria ou de arrendamento, executado 
somente por membros de uma família. 

Os parceiros cultivavam na maioria cerrados e alguns campos. As árvores eram 
derrubadas e queimadas, enquanto as raízes eram posteriormente destocadas. A 
terra era preparada com o auxílio do arado de disco puxado por quatro bois. De
pois os torrões duros e ressecados eram esmigalhados pela "desterroadeira", que 
exigia de seis a oito animais. As "desterroadeiras" possuíam uma fileira de 8, 12 
ou até 16 pequenos discos. Para funcionar, esse tipo de máquina requeria, além 
do operador que ficava no equipamento, um guia chamado "candeeiro". Esse 
homem orientava os bois batendo-lhes na canga com o ferrão, um tipo de longa 
vara cuja extremidade era guarnecida por uma ponta de lança de metal e por al
gumas argolas, que quando movimentadas produziam um som estridente. A pa
lavra "candeeiro" é sinônimo de lampião, mas naquela região era usada com o 
sentido de "guia de bois". 

Sobre a terra assim preparada a planadeira entrava em ação, alisando os even
tuais desníveis e preparando-os para receber as sementes. A planadeira em ques
tão — que consistia de uma tora de cerca de três metros de comprimento, na maioria 
de palmeira, em cujas pontas eram atadas correntes — era puxada por uns quatro 
bois, através de toda a extensão da lavoura. 

Às vezes, também se usava para o mesmo fim uma armação em forma de 
caixa quadrada, munida de quatro a seis lâminas de madeira, dispostas como se 
fossem as lâminas de uma plaina, a que se dava o nome de grade. 

Em seguida é a vez da semeadeira, puxada por dois bois e guiada pelo ho
mem. As sementes eram deitadas automaticamante em fileira dupla. 

Concluída essa etapa, entrava em ação a carpideira, puxada por um cavalo 
ou burro, carpindo cada fileira do rego. O capim, mais arraigado às espigas do 
arroz, evidentemente teria de ser removido manualmente, com a enxada. 

A colheita, como ainda não se usasse colheitadeira, era realizada manualmente, 
independentemente do tamanho da lavoura. 

O que se observa é que os equipamentos agrícolas empregados, na época, pe
los rizicultores japoneses eram praticamente brasileiros, mas de estilo americano. 
Somente uns poucos eram japoneses — a manga triangular, a tarara, a foicinha 
japonesa e o karazao, para esbagoar. 

É importante registrar que o preço da locação do terreno variava em torno 
de 20 mil-réis o alqueire, enquanto a colheita da mesma área ficava entre 100 e 
150 sacas de 60 quilos. Como o plantio era feito sem o recurso de adubação, a 
quantidade colhida diferia muito, havendo locais em que se colhiam menos de 
100 sacas. 

Os camaradas eram brasileiros procedentes de Minas Gerais e da Bahia, com 
a finalidade de ganhar dinheiro. Eram recrutados nas pensões das cidades pelos 
agricultores (laboristas) que pagavam a hospedagem e os levavam para as fazen-
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das. Como isso se tornara costume, os donos das pensões também aceitavam hos
pedar os camaradas fiado. 

Os camaradas dormiam em grupos de 10 a 15 em cada rancho improvisado, 
de sapé. Evidentemente, como os patrões, também se deitavam sobre estrados feitos 
de gravetos, onde dormiam amontoados. Quanto ao colchão, cada um improvi
sava como podia, e muitos se deitavam sobre sacos de juta sobrepostos direta
mente nos estrados irregulares e grosseiros. Poucos tinham roupa para trocar e 
todos andavam descalços. Eram negros, mulatos e alguns brancos. Trabalhavam 
do amanhecer até o pôr-do-sol e à noite nada tinham a fazer senão dormir. Sem 
a disponibilidade de lamparinas, os ranchos eram iluminados somente a candeeiros. 

A dona-de-casa vivia constantemente às voltas com a cozinha, preparando 
as refeições para todos. A dieta trivial geralmente consistia de carne-seca, feijão, 
farinha de mandioca, arroz preparado à moda brasileira e, uma vez ou outra, an
gu. Também na hora do café podia haver angu, ou bolinhos fritos, feitos de fari
nha de trigo, açúcar e fermento, em lugar do pão. 

Eventualmente, a carne-seca cozida das refeições dava lugar à carne suína. 
Em muitas das grandes lavouras o estoque do charque era regular, graças à pro
dução caseira. Mas nem todos faziam isso. Geralmente comprava-se a carne-seca 
nos armazéns, e em casa matava-se porco, tirando-lhe a banha (ainda não se ti
nha acesso ao óleo de algodão). A carne suína, cozida em enormes panelas, era 
posteriormente conservada em latas seladas de gordura. O torresmo, outro sub
produto do porco, acompanhava as farofas. Em contrapartida, a verdura poucas 
vezes aparecia nas mesas dos camaradas, devido a sua pouca procura. O fato de 
a dona da casa ocupar-se diretamente da alimentação dos trabalhadores, queren
do ou não, estimulou a mudança de hábitos alimentares dos próprios membros 
da família, que aos poucos se viram consumindo pratos brasileiros, de início por 
falta de opção e mais tarde já por hábito. 

Quanto ao horário das refeições, a exemplo das fazendas cafeeiras, o café 
da manhã era servido antes da saída para o campo, o almoço às nove e o café 
ao meio-dia, às vezes acompanhado de bolinhos, enquanto o jantar era servido 
entre três e três e meia. Ao final do dia de trabalho, coincidindo com o pôr-do-
sol, era servido mais um café com bolinhos. Esses bolinhos são amplamente con
sumidos pelos japoneses, mas não se sabe se eram de origem japonesa. Insatisfei
tos somente com o café, nos intervalos das refeições, introduziram esses bolinhos 
em seu lanche. Evidentemente, se houvesse batata-doce ou mandioca, podia-se 
cozinhá-las e servi-las de lanche, também. E, dessa forma, levavam a vida sem 
uma refeição substancial à noite. Esse tipo de hábito alimentar diferia muito do 
hábito nos núcleos de colonização, onde o jantar era servido ao estilo japonês 
comendo-se sossegadamente o arroz e o missoshiru. 

A convivência com os camaradas trouxe, como conseqüência natural, além 
da mudança de hábitos alimentares, melhoria sensível no uso da língua portugue
sa pelos imigrantes. Como comandassem muitos camaradas e nunca soubessem 
se e quando surgiria uma possível eventualidade, os patrões estavam sempre ar
mados com pistolas e facas. Aqui, o patrão não pegava diretamente na enxada, 
ao contrário dos pequenos agricultores. Ou seja, os patrões se relacionavam com 
seus camaradas com a mesma atitude de um administrador ou capataz das fazen-

377 



das de café. Foi nesse ponto que os imigrantes japoneses também aproveitaram 
as experiências adquiridas em sua vivência nas fazendas, adotando o modo de vi
da e de encará-la, pois no trato com os camaradas os japoneses logo perceberam 
que aqueles prestavam obediência a quem soubesse se fazer respeitar, uma vez 
que, por tradição, não costumavam ir contra os mais fortes. Além disso, eles tam
bém não eram vingativos. Só se matavam sob o efeito do álcool ou por mulheres. 
Portanto, não era sem razão que se dizia entre os macacos velhos que "o sucesso 
do agricultor no Brasil dependia da habilidade no trato do camarada". 

Desta vez (1968), quando viajava pela região com o objetivo de colher infor
mações para este livro, descobri com interesse que ali havia um tipo específico 
de antigos imigrantes característicos da região de rizicultura da alta Mojiana, di
ferente daqueles de qualquer outra região, ou seja, verifiquei que havia neles, em 
geral, uma naturalidade sem par no trato com os brasileiros. Em outras palavras, 
eles eram incomparavelmente mais abrasileirados do que qualquer outro imigran
te de outros agrupamentos, ou melhor, estavam muito mais aculturados. 

O português falado por eles não era uma língua estudada em livros, mas ad
quirida na convivência diária, e apesar dos eventuais erros gramaticais era portu
guês autêntico, inclusive com o sotaque da região. Mesmo aqueles que se diziam 
incapazes de ler um livro em português, saíam-se muito bem oralmente. 

Em geral, por não passarem de parceiros agrícolas ou arrendatários, seu mo
do de vida nada tinha de luxuoso em matéria de moradia. (Não obstante, mesmo 
sendo arrendatários os empresários hoje em dia moram confortavelmente em ci
dades.) As casas possuíam, no máximo, cobertura de telhas e estrutura em tijo
los, sem nenhum tipo de estuque. As camas de madeira eram todas de fabricação 
caseira. Muito poucas casas ostentavam camas com estrados de molas. Os armá
rios, sem portas de espelho, faziam parte dos parcos móveis, despojados de qual
quer tipo de refinamento. As salas de jantar em geral eram adornadas com foto
grafias ampliadas dos pais, ou, no caso de o dono da casa ser uma figura eminen
te na sociedade japonesa local, poderiam ostentar um diploma de mérito concedi
do pela associação nipônica. O calendário era o de destacar as folhinhas todos 
os dias. No quarto do casal estava instalado o altar budista, o que não se via na 
época das moradias de pau-a-pique. Passados mais de dez anos no Brasil, porém, 
em geral as famílias já haviam perdido algum membro, o que estimulou o culto 
aos antepassados, facilitado pela mudança para uma moradia mais estável. 

Para o furô, no início usavam um barril de vinho, que enchiam com água 
quente. Mas, por sorte, como na estação havia tambores vazios, passaram a usá-
lo após muito custo obtidos do chefe da estação. E assim tornou-se possível ba
nhar confortavelmente o corpo suado e cansado de um dia de trabalho. 

Quando o número de camaradas aumentou, e foram obrigados a contratar 
um cozinheiro especializado, à noite as refeições dos familiares passaram a ser 
feitas separadamente, com uma dieta mista de feijão, carne-seca, arroz à moda 
japonesa e sopa de missô. Como, a essa altura, as crianças já não dispensavam 
o feijão, a mesa ficava bastante animada (para comer, usavam-se talheres e pra
tos ocidentais e somente a sopa de missô era servida em tigelas). As usinas de be-
neficiamento do arroz forneciam o nuka, farelo de arroz, com o qual se faziam 
as conservas nuka missô. 
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À noite, sob a luz da lamparina, lia-se o jornal semanal em língua japonesa, 
onde as "notícias recentes do Japão", que nessa época ocupavam a coluna social, 
eram mais avidamente devoradas do que as notícias da própria sociedade nipôni-
ca local. Em matéria de revistas o King, de quadrinhos, e a revista feminina Fujin 
Kurabu tinham a preferência dos leitores imigrantes. Naqueles tempos as publica
ções brasileiras ainda não eram lidas. 

Nas noites de sábado o patrão fazia uma ronda pelos barracos dos camara
das, servindo-lhes uns tragos de pinga. Sempre havia entre os trabalhadores al
guém que sabia tocar violão ou sanfona, e eles se divertiam com a música naquele 
ambiente precariamente iluminado apenas por um fraco candeeiro. Se pór perto 
houvesse alguma casa de brasileiros, saíam a visitá-la carregando os instrumen
tos. Alguns davam uma esticada até a cidade nos fins de semana. Essas incursões 
aumentavam ainda mais nos fins de semana em que recebiam o pagamento, quando 
os camaradas, em pequenos grupos, partiam em seus melhores trajes. 

A REGIÃO DA ALTA MOJIANA, 
POUCO DIVULGADA PELOS JORNAIS DE LÍNGUA JAPONESA 

Com exceção da região ao longo da linha Franca, a da alta Mojiana, em toda 
a extensão da linha Ribeirão Preto-Igarapava, construída mais tarde, nada lem
bra as montanhas rochosas a que a imagem da região é sempre ligada. Ao longo 
da linha, estendem-se terras de pouco relevo, quase planas, onde outrora um mar 
de cafeeiros cobrira a terra fértil. Além disso, os rios Sapucaí-Mirim e Pardo e 
seus afluentes, levando um grande volume de água para o rio Grande, constituíam, 
mais que uma simples bacia fluvial, uma imensa área de terra roxa muito fértil, 
chamada, inclusive, de "Ucrânia brasileira". Ali, a camada superior da terra é 
incrivelmente profunda, o que permite, em muitos lugares, plantações seguidas 
por mais de dez anos, dispensando qualquer tipo de adubação. 

Ao viajar por esses lados fiquei até surpreso com a constatação de que no 
Brasil havia solo tão fértil e propício à agricultura moderna. Contudo, o número 
de japoneses ou de descendentes proprietários de terras nessa região, comparado 
ao de outras, era reduzido devido aos seguintes fatores: a pouca estabilidade dos 
imigrantes que, visando a monorrizicultura, mudavam-se constantemente; a ne
cessidade, para se estabilizar nessa região, de optar pela policultura, o que exigia 
terras de pelo menos 100 alqueires;8 e, por fim, o desinteresse da maior parte dos 
proprietários em se desfazer dessas terras férteis. 

Porém, se os japoneses tivessem resolvido fixar residência mais cedo, opor
tunidades é que não faltaram. De fato, atualmente muitos japoneses são sitiantes, 
donos de pequenas terras de 50 a 100 alqueires, onde empreendem uma policultu
ra de arroz, soja, milho, algodão, amendoim e outros produtos, juntamente com 
a pecuária. Existem também japoneses que em duas gerações adquiriram terras 
de 1.500 alqueires. 

Nas cidades, encontram-se proprietários japoneses de usinas de beneficiamento 
de arroz e de algodão, que além dessas atividades administram as próprias fazen
das. Portanto, apesar de inexpressivos numericamente, os japoneses dessa região 
mostram uma estabilidade pouco encontrada em outras. 
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A pouca divulgação dessa região pela imprensa de língua japonesa da época, 
deve-se muito ao fato de ali não terem existido núcleos de colonização propria
mente ditos, e também, conseqüentemente, de não ter havido uma representação 
expressiva na capital reivindicando direitos à associação nipônica local ou deba
tendo a instrução dos filhos. Mesmo assim, seguindo a tradição que diz que "quan
do se juntam três japoneses, fundam uma associação", na região da alta Mojiana 
também várias associações foram fundadas e construída uma escola primária on
de se ensinavam o japonês e o português, como foi o caso da estação de Canin-
dé.9 Contudo, na verdade esses pequenos grupos estavam incrustados nas gran
des fazendas brasileiras onde o convívio constante com os camaradas teve um pa
pel decisivo na aceleração da sua aculturação, como já referimos anteriormente. 

A TRAGÉDIA DA ILHA GRANDE 

Aqui ingressaram pouco mais de 40 famílias de japoneses provenientes de vá
rias regiões, no regime de parceria, porém quase todos contraíram malária e mui
tos morreram em conseqüência dela. Fugas e mais fugas ocorreram e houve uma 
época em que só restaram quatro famílias (por volta de 1927), sendo, por fim, 
totalmente evacuada. Os que ingressaram depois tiveram o mesmo destino. 

Contudo, hoje (1968), a doença já foi totalmente erradicada na antiga "ilha 
da malária", que se tornou uma bela área cultivada; além de brasileiros, seis fa
mílias de japoneses, morando na cidade de Miguelópolis, que dista dali seis quilô
metros, vão administrá-la. São todas proprietárias de algumas dezenas de alquei
res de terra. Os trabalhadores são transportados de caminhão (pau-de-arara), to
dos os dias, da cidade para a fazenda pelos capatazes, contratados como diaristas 
em jornadas de oito horas de trabalho. 

Voltando novamente aos anos de1916 e 1917:a ilha tem uma área de 400 
alqueires. A maior parte do solo é formada de terra escura misturada com areia, 
e quanto mais baixo o terreno, maior a proporção de solo arenoso. Nas regiões 
mais altas a terra se torna mais argilosa, chamada massapê. Trata-se de um terre
no com características específicas, se comparado com o restante da região, que 
é de terra roxa. 

Todos os imigrantes japoneses entraram na ilha pelo lado paulista, atraves
sando os 220 metros do rio Grande que separam a ilha da margem paulista, que 
por sua vez dista 600 metros da margem mineira. Atualmente a travessia se faz 
de balsa, porém naquela época era feita em pequenos barcos. É possível que a 
grande maioria tenha vindo da estação Canindé. A cidade de Miguelópolis, hoje 
em franco progresso, tomou a forma de uma incipiente cidade a partir da coloni
zação da ilha, aparecendo então vários estabelecimentos comerciais. 

Na época, a ilha inteira era mata virgem, e perto dos brejões — que compa
rativamente ocupavam uma pequena área —, ficava o cerrado. E o brejão, em 
tempos de seca, era campo. 

Os japoneses iniciaram a exploração partindo do brejão em direção aos cer
rados, atingindo também um pouco da mata virgem. Como foi dito anteriormen
te, os imigrantes eram na sua totalidade parceiros agrícolas., sendo que o forneci-
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Visão da ilha Grande, onde os japoneses foram plantar arroz. 

mento dos alimentos era feito pelo dono das terras. A mão-de-obra se restringia 
quase sempre aos membros da própria família, e por isso, mesmo os que cultiva
ram em grande escala, trabalharam no máximo cerca de cinco hectares. 

A princípio, os imigrantes chegaram à ilha animados e se dedicaram com afin
co à plantação dos produtos. Ergueram as moradias em locais altos, perto das 
baixadas. As estruturas eram montadas com troncos e galhos de árvores encon
trados no matagal e posteriormente rebocadas com barro. Os barracos foram fa
cilmente cobertos com folhas de palmeira bacuri, abundante na área. O fogão era 
feito de tijolos, fornecidos pelo proprietário. Talvez houvesse também o forno 
para assar pão, pois juntamente com os japoneses entraram brasileiros. 

Como não pudessem contar com um transporte regular, os japoneses fabri
cavam sua própria canoa, do tipo piroga. Contam, aqueles que recolonizaram a 
ilha anos mais tarde, que arrancaram com raiz e tudo uma ernome árvore tambu-
ri, e que para carregá-la foram necessários cinco homens, o que nos dá uma idéia 
da grandeza daquela mata virgem. Conta-se também que, até bem depois do iní
cio da colonização, ainda era possível avistar muitas queixadas. Outro episódio 
refere-se a um homem que abateu uma sucuri que chegava a ter 13 ou 14 metros 
de comprimento. De qualquer forma, os japoneses, todos muito animados, cons
truíram em mutirão uma enorme canoa batizada de "Hayabusa-Maru", cujo lan
çamento foi condignamente comemorado com mochi e seis litros de pinga. 

Entretanto, passada a estação das chuvas, quando a colheita já se avizinha
va, uns após outros os imigrantes começaram a adoecer, da mesma forma que 
seus compatriotas do núcleo Hirano: era o surto de malária que os assolava. 
Chegou-se a tal ponto que, das 40 famílias, somente uma ainda se mantinha em 
condições de trabalhar no campo. Naquela época só contavam com a quinina, 
além da injeção de pardan. Contudo, no estágio em que se encontravam, esses 
medicamentos tinham pouco efeito por causa da escassa alimentação fornecida 
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pelo patrão, além de não estarem habituados à comida brasileira. Comiam-se ape
nas abóboras e vagens cozidas em água e sal, acompanhadas somente de arroz 
simples, temperado com gergelim e sal, em detrimento de carnes e gorduras. 

O rio que ficava próximo era abundante em dourado, piracanjuba, piapara 
e curimbatá, porém não havia um pescador sequer e os imigrantes não dispunham 
de tempo para pescar. Provavelmente não possuíam rede e equipamentos adequa
dos, como também não conheciam a técnica brasileira de pesca. Outra suposição 
válida seria o afastamento dos japoneses das margens do rio, impelidos pelo pa
vor da contaminação da malária. Porém a malária estava em toda a ilha. E as 
casas já estavam construídas nas baixadas, pensando-se talvez na praticidade de 
estarem próximas às águas. 

Não se conhece o número exato dos que tombaram devido à malária. É cer
to, porém, que como não restasse ninguém saudável, suficientemente forte para 
carregar os mortos até os cemitérios das longínquas cidades, estes foram sendo 
enterrados nos cantinhos das próprias plantações ou em algum local mais escon
dido das florestas. 

Por ocasião da minha visita à ilha, tentei em vão localizar vestígios dos tú
mulos japoneses, indagando do guia e procurando pessoalmente. Porém, ao se
rem aradas áreas nas proximidades das baixadas apareceram alguns tijolos sob 
a terra, presumindo-se que ali, antigamente, havia uma casa. Conta-se que anos 
mais tarde os parentes dos falecidos teriam vindo para levar o okotsu (ossada). 
Atualmente, na cidade de Miguelópolis encontra-se um monumento fúnebre em 
memória das centenas de falecidos anônimos. O monumento foi erguido em 1958, 
graças aos donativos de uns duzentos voluntários, por ocasião das comemorações 
dos 50 anos de imigração japonesa no Brasil. Presume-se que muitbs daqueles que 
tombaram ainda estejam sepultados nas terras hoje cultivadas. 

Quando o número de vítimas da malária começou a avultar, os imigrantes 
viram-se obrigados a entregar a colheita a mãos alheias, e dessa forma foram cor
tadas quaisquer perspectivas de reembolso, ao patrão, do custo referente à ali
mentação, medicamentos e outras despesas. Começa então a evasão protegida pe
la escuridão da noite. Porém, quando a situação se deteriora mais ainda, os es
crúpulos não mais ditam a regra e os imigrantes abandonam a ilha mesmo em 
plena luz do dia. Não se sabe se por falta de canoas disponíveis ou por algum 
tipo de proibição quanto ao seu uso fora do horário estabelecido, conta-se que 
houve até quem atravessasse o rio em uma bacia de madeira. Registra-se ainda 
que o administrador da fazenda nada fazia além de observar, em silêncio, a parti
da trágica dos cambaleantes japoneses, já enfraquecidos e sem força nenhuma para 
o trabalho. 

A ilha Grande, contudo não foi a única área ao longo do rio Grande a sofrer 
o ataque aniquilador da malária. Pelo grande número de vítimas, ela foi tomada 
para ilustrar a luta, muitas vezes inglória, dos pioneiros colonizadores. 

FESTAS, CASAMENTOS E FUNERAIS 

Em diversas oportunidades já foram descritas as peculiaridades da vida dos 
japoneses nesta região. 
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Evitando ser redundante, quero acrescentar somente mais alguns detalhes que 
na ocasião me escaparam. 

Não fugindo à regra de outras regiões onde se formaram grupos de japone
ses, também na Mojiana foi mantido o hábito tanto de comemorar o aniversário 
do imperador como o de realizar undôkai, onde cada família contribuía com pra
tos festivos. Havia até quem trouxesse okowa — um prato especial de arroz pre
parado com feijão japonês, indispensável em ocasiões dessa importância. Na fal
ta de omiki — saque comemorativo — a pinga tomava o seu lugar. 

As comemorações do ano-novo também não diferiam muito das outras colô
nias. O importante é enfatizar que em ambas as festividades a comemoração pro
curava ser a mais condigna possível. 

O casamento, como em tantas outras regiões afastadas, obedecia à tradição 
de ser decidido através de um nakôdo, ou seja, arranjado pelos amigos mais ve
lhos ou pelos próprios pais dos pretendentes. Na falta de oportunidade para um 
miai — encontro anterior — muitos foram os casos em que os noivos vieram a 
se conhecer somente por ocasião do casamento propriamente dito. O predomínio 
de elementos do sexo masculino no grupo, onde as poucas jovens casadoiras eram 
muito disputadas, bem como a distância entre os lotes contribuíram para que tu
do fosse arranjado por terceiros. Quando surgia um parceiro adequado em vista, 
as coisas tomavam o seu rumo rapidamente e quando menos se esperava os noi
vos já se encontravam comprometidos. 

Decidida a data do enlace, os amigos, avisados, acorriam, mesmo de longe, 
em seus cavalos. Para a ocasião sacrificava-se o porco do chiqueiro e as galinhas 
do quintal. A festa era fartamente regada a pinga e a vinho. Nos áureos tempos 
também a cerveja corria à solta. 

A troca do cálice matrimonial, chamada de san-san-kudo, e a cantoria taka-
sago entoada para abençoar os nubentes, apesar de indispensáveis, eram meras 
formalidades a serem observadas. O fato de a própria cerimônia ter lugar em bar
racos de sapé dispensava qualquer tipo de rigor. Mais tarde, quando os barracos 
se transformaram em casas de certo estilo e seus proprietários passaram a fazer 
parte do seleto grupo das autoridades locais, aí sim, a formalidade passou a ser 
observada como manda o figurino. Mas, naqueles primeiros anos de luta nada 
disso era exigido. O que importava era a alegria da ocasião, onde se bebia e dan
çava à vontade. 

A festa começava lentamente, com alguns convidados cantando, embalados 
pelas batidas das mãos. Aos poucos o ambiente esquentava e quando o volume 
dos cantores também se elevava até a rouquidão, os mais animados exibiam as 
danças típicas das províncias originárias. À medida que se adentrava a noite, o 
senso de hierarquia, tão peculiar entre os japoneses, dissipava-se quase por com
pleto, graças ao efeito mágico do álcool. 

— Beba mais. Mais um pouco. Deixa que eu te sirva. 

— Estas dizendo que não podes aceitar o meu cálice? 
— Imagine! Não tenho nada contra um imbecil como você! 
— Como ousas falar assim comigo? 
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E dessa maneira iniciavam-se as brigas quase infantis, muitas vezes acaban
do em troca de socos. Tais desentendimentos eram tão comuns nessas festas que 
há quem diga, recordando os tempos idos, que um casamento sem brigas não pa
recia casamento de verdade. 

Correndo a festa pela noite adentro, muitas vezes os recém-casados, por me
ra falta de opção, viam-se obrigados a fazer sala aos amigos embriagados. Sair 
em lua-de-mel era desejar demais para a situação em que se encontrava na época. 

Os enterros, por sua vez, poderiam ser caracterizados como budistas. Uma 
vez que inexistiam monges qualificados, alguns devotos improvisavam preces pa
ra encomendar os falecidos. Como não poderia deixar de ser, os ataúdes eram, 
em sua maioria, de fabricação manual. Naqueles tempos em que nem charretes 
de duas rodas existiam, os caixões eram transportados em maças, carregados por 
quatro homens que se revezavam. Os camaradas nordestinos constumavam carre
gar os seus mortos embrulhados em lençóis, cujas pontas eram atadas a varas sus
tentadas por dois homens. Em alguns casos, com sorte, tomavam-se emprestadas 
das fazendas carroças de quatro rodas, puxadas por quatro a seis mulas. Havia 
casos em que o caixão era providenciado somente à chegada do corpo na cidade 
onde seria enterrado. No entanto, da mesma forma que em outras regiões, qual
quer que o fosse o tipo de funeral os amigos e parentes presentes na ocasião eram 
convidados a generosas rodadas de pinga. 

Assim sendo, em tais cerimônias ninguém questionava as formalidades perti
nentes à ocasião. Quando muito, entoavam o cântico nupcial ou rezavam as ora
ções budistas. Nos cemitérios, a ausência de tabuletas de estilo budista — sotoba 
— era compensada por cruzes de madeira, onde o nome do falecido e a data da 
sua morte eram escritos com as inscrições de prece budista namuami dabutsu. 

"Cemitério dos imigrantes, 
As cruzes entoam namuami dabutsu." 

Infelizmente, esse tipo de inscrição sobre madeira, se deixada ao relento ten
de a apagar-se em alguns anos. Se a família se transferir para locais distantes, em 
curto espaço de tempo os túmulos ficam irreconhecíveis, ou seja, pela impossibi
lidade de ler as inscrições os mortos se tornam anônimos. 

Atualmente, nas cidades onde a colônia japonesa é relativamente grande, é 
muito comum encontrar túmulos de estilo japonês. Merece atenção, no entanto, 
o fato de na mudança de geração — issei-nissei — que ora se presencia, por um 
lado evidenciar-se uma conversão cada vez maior ao catolicismo, por parte dos 
jovens, devido à influência dos professores nas escolas e da própria sociedade bra
sileira, e por outro lado verificar-se a inesperada aparição de um número cada 
vez maior de túmulos de estilo budista. Outrossim, a inscrição de preces póstu
mas budistas em lápides em forma de cruz de estilo católico, muito corriqueiras, 
denuncia claramente a mudança de religião, de uma geração para a outra. 
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Cemitério de Afiguelópolis. 

ADENDO 

No início deste capítulo tive oportunidade de abordar as mudanças demográ
ficas desta região. A distribuição populacional atual, de acordo com o censo de 
1958, se analisarmos os dados aleatoriamente e focalizarmos os centros princi
pais, mostra um gradual deslocamento para oeste, tendendo a seguir para sudoes
te. Maiores detalhes poderão ser obtidos no volume II do estudo Brasil no Nipon 
imin (Os imigrantes japoneses no Brasil), onde estão disponíveis dados numéricos 
referentes à produção na região. 

Se nos basearmos no Anuário Brasileiro de 1933, verificamos que já naquele 
ano o número de arrendatários japoneses em toda a linha Mojiana chegava a 554 
famílias, constituindo a maior concentração de arrendatários japoneses no Bra
sil, situando-se em segundo lugar os empreiteiros para a formação de café, com 
246 famílias, enquanto o número de colonos japoneses na região chegava a 2.881, 
sendo também o maior no Brasil. 

Embora, de maneira geral, os rizicultores optassem mais pelo sistema de ar
rendamento, ao longo do rio Grande a rizicultura japonesa se processou, na maioria 
dos casos, por empreitada ou parceria agrícola. 

Todavia, apesar de a rizicultura com base no arrendamento, na linha Paulis
ta, estar sendo muito praticada nas fazendas cafeeiras de Viradouro, o nome Guaíra 
não consta no censo. Barretos é referida como comportando dez famílias japone
sas, sem nenhuma especificação quanto ao número de rizicultores. Segundo o mes
mo censo, na estação de Rio Preto, da linha Araraquara, a maioria dos imigran
tes japoneses que se tornaram empreiteiros na cafeicultura provavelmente teria 
iniciado também o cultivo do arroz. Contudo, nada consta a esse respeito, a não 
ser com referência ao cultivo do algodão. A cidade de Jales, na época do censo, 
ainda não existia no mapa. 

A cidade de Conquista, no "triângulo mineiro", foi, até por volta de 1920, 
o centro da rizicultura japonesa, ao passo que Uberaba sediava o escritório cen
tral do Sindicato Agrícola Nipo-Brasileiro. 
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Vejamos, a seguir, os dados numéricos levantados em 1958, a respeito da dis
tribuição demográfica dos rizicultores em questão, quanto às gerações e localida
des de instalação: 

Japoneses e 
seus descendentes Isseis Área 

urbana 
Campo 

A Conquista 
 Uberaba 

53 
553 

7 
143 

1 
293 

34 
265 

Igarapava 
B Ituverava 

Guará 

276 
748 
106 

95 
236 
31 

147 
220 
46 

129 
528 
60 

C Miguelópoíis 1.075 304 154 921 

D Guaíra 
Barretos 

1.637 
2.288 

506 
665 

351 
915 

1.286 
1.373 

E Jales 3.143 927 628 2.515 

A — Situação atual. 
B — As três localidades ao longo do rio Grande, onde a população japonesa cres

ceu substancialmente durante a primeira guerra mundial. 
C. — Outra localidade que prosperou na região. 
D — Locais ao longo da linha Paulista, que atualmente estão em franco 

desenvolvimento. 
E — Ao longo da linha Araraquara. 

Hoje, decorridos dez anos após a pesquisa, além do evidente aumento popu
lacional, é muito provável que as proporções do contingente urbano e do campo 
se tenham invertido. Supõe-se que já se haja atingido uma proporção de 6 para 
4, senão de 7 para 3, haja vista que os agricultores, quando alcançam o estágio 
de empresário rural, em sua maioria passam a residir em áreas urbanas. 
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34 — O desenvolvimento dos okinawanos 
em Campo Grande 

SEGUINDO OS PASSOS DA PRIMEIRA LEVA DE IMIGRANTES 

Uma notícia encoraj adora vinda de Santos exaltou os ânimos dos imigrantes 
da primeira leva, bastante desiludidos com a pouca perspectiva oferecida pelas 
fazendas cafeeiras no Estado de São Paulo. Tratava-se de um serviço nas obras 
de construção de ferrovias no Estado de Mato Grosso, com remuneração bastan
te compensadora. Um dia de trabalho garantiria praticamente o mesmo ganho 
de um mês inteiro no Japão. Para os imigrantes que vieram com a finalidade de 
enriquecer, e para isso contraíram dívidas para a compra da passagem, com fi
nanciamento a juros muito altos, essa era uma oportunidade que não poderiam 
deixar escapar. 

Essa mesma notícia chegou também aos ouvidos daqueles que, abandonan
do o solo brasileiro, onde viram poucas chances de enriquecimento, haviam ido 

Aspecto da cidade de Campo Grande. 
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para a Argentina. Tanto para uns como para outros as obras ferroviárias em Ma
to Grosso lhes acenavam com um tipo de "Terra da Promissão". 

Apesar das grandes perspectivas, ninguém sabia ao certo que tipo de lugar 
era esse tão falado estado. Sabiam somente que fazia parte do território brasileiro 
e que lá chegariam de navio. Contudo, nem as dificuldades do transporte, e mui
to menos a incerteza dos dias necessários para lá chegar, conseguiram arrefecer 
o ânimo dos homens ávidos por um serviço mais compensador. E assim muitos 
se puseram em marcha, rumo à "Terra da Promissão", da mesma forma que os 
antigos bandeirantes excitados pela notícia da descoberta de minas de ouro e indi
ferentes à longa distância a ser vencida. 

Os primeiros a entrar em ação constituíam um grupo de 75 imigrantes, com
posto principalmente de okinawanos originários da Fazenda Floresta da estação 
de Itu e alguns outros provenientes da província de Kagoshima, desertores de ou
tras fazendas (também faziam parte do grupo duas mulheres),1 que acorreram a 
Santos. Partiram todos num pequeno navio cargueiro, fretado pela companhia 
construtora da ferrovia, que levava inclusive materiais para a sua construção. O 
navio rumou para o sul pelo oceano Atlântico, até chegar ao estuário do rio da 
Prata. De lá, seguiram rio acima, percorrendo uma parte do território argentino, 
até a altura da confluência com o rio Paraguai, pelo qual seguiram até o seu desti
no, Porto Esperança. A viagem não foi das mais fáceis. Na altura de Montevi
déu, o navio foi assolado por uma violenta tempestade, da qual conseguiu esca
par milagrosamente. Já se tinham passado 26 dias quando, finalmente, aporta
ram em Porto Esperança, novamente em território brasileiro. Enfim estavam ali, 
na almejada base das obras ferroviárias do Estado de Mato Grosso. 

A chegada da esperada mão-de-obra japonesa mereceu da parte da compa
nhia uma foto comemorativa, datada do início de 1909. Para surpresa do grupo, 
encontraram dois compatriotas que, meio ano atrás, haviam sido levados para 
lá praticamente raptados. Verificou-se que se tratava de dois jovens solteiros pro
cedentes da província de Kagoshima, que inicialmente haviam ingressado na Fa
zenda Guatapará, para lá levados ao cabo de muitas andanças pelo Rio de Janei
ro, Buenos Aires e Assunção.2 

Ainda no mesmo ano, outros japoneses iriam seguir os passos dos primeiros 
75 rumo a Mato Grosso. Coincidentemente, das 57 famílias deste novo grupo, 
34 eram okinawanas provenientes da Fazenda Floresta, enquanto as outras 23 vi
nham da Fazenda Dumont. Liderados pelo intérprete Motonao Ohno rumaram 
para as obras da região de Itapura, via estação Bacuri, ao longo do rio Tietê, si
tuada a oeste da estação Araçatuba, na linha Noroeste. De acordo com A história 
dos 40 anos, este fato ocorreu entre julho e final de 1909. 

Infelizmente, o resultado não foi o esperado: este grupo, da mesma forma 
que muitos compatriotas que tentaram a sorte em regiões inóspitas, sucumbiu à 
ação devastadora da malária, inclusive com várias baixas. Houve uma época em 
que, dos 57 aptos para o trabalho, somente sete ou oito se encontravam em condi
ções de enfrentar o serviço. O gerente Ôno, cuja esposa também caíra enferma, 
decidiu, juntamente com o representante dos okinawanos, abandonar a empreita
da, antes mesmo que as obras nas quais estavam engajados atingissem o solo mato-
grossense, levando com eles uma boa parte do grupo. Posteriormente, alguns in-
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tegrantes da terceira leva de imigrantes japoneses chegaram a trabalhar nas mes
mas obras, tomando como ponto de partida a região do rio Paraná. 

É interessante observar que, apesar dos contratempos que repeliram o "grupo 
dos 75", na sua maioria okinawanos, os pioneiros imigrantes japoneses que se 
fixaram definitivamente no estado foram aqueles provenientes da mesma provín
cia, porém ingressados inicialmente no Peru. Por essa razão, a importante cidade 
de Campo Grande veio a tornar-se, mais tarde, uma grande concentração de oki
nawanos. Hoje (1967), um dos homens mais bem-sucedidos da cidade é Kenshiro 
Nakao, oriundo também da ilha de Okinawa, que emigrara inicialmente para o Peru. 

Outro grupo japonês a ingressar na região era formado por jovens solteiros 
que inicialmente haviam se dirigido para o Peru, em 1910. Após somente oito me
ses de permanência, o grupo deslocou-se para o Chile, de onde, através dos An
des, entrou na Argentina rumando para a capital. Já em Buenos Aires, as novas 
sobre o serviço lucrativo nas obras de Mato Grosso os aguardavam. O grupo par
tiu rumo a Porto Esperança, via rio da Prata e rio Paraguai. Seis longos meses 
haviam passado, desde a partida do território peruano, chegando eles em Porto 
Esperança em julho de 1911. Iíogo em seguida, partindo da estação de Caranda-
zal, avançaram em direção ao Pantanal, inicialmente preparando o terreno e em 
seguida colocando os trilhos, lutando sempre contra o ataque intermitente de in
setos venenosos e mosquitos, inclusive transmissores da malária. 

Porto Esperança, o início da construção da estrada ferroviária pelos japoneses. 

No trabalho da implantação da ferrovia, os homens, em grupos de quinze, 
ficavam encarregados de trechos de aproximadamente 10 quilômetros. Dizem que 
havia sempre uma cozinheira a serviço de cada grupo. 

Desta forma, o relato de que entre os 75 trabalhadores braçais da primeira 
leva havia duas mulheres,3 ou outro, de que havia 26 homens e 10 mulheres da 
primeira leva,4 faz-nos supor que os imigrantes que se dirigiram para lá foram 
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divididos em vários grupos, tendo-se o cuidado de colocar em cada grupo pelo 
menos um casal. Talvez, passados 60 anos, a memória se tenha desvanecido, ou 
melhor, as histórias, contadas de boca em boca, com o tempo se tenham deturpa
do, e assim duas turmas se fundiram em uma só na memória, ocorrendo o mesmo 
também com muitos outros fatos. De qualquer forma, está comprovado que mui
tos okinawanos e outros imigrantes de diversas regiões do Japão se dirigiram a 
Porto Esperança para trabalhar na construção da estrada de ferro, entre 1909 e 
1910, dividindo-se ali em turmas de aproximadamente 15 pessoas.5 

O motivo pelo qual os imigrantes aspiraram trabalhar na construção da fer
rovia foi, como disse anteriormente, o bom salário. 

Enquanto a diária média dos trabalhadores não passava de três mil-réis, a 
dos operários daquela ferrovia chegava a cinco mil, o que representava aproxima
damente três ienes na moeda japonesa, equivalente ao salário mensal de um pro
fessor substituto, na pátria. Essa perspectiva era o suficiente para impulsioná-los 
àquele serviço pesado, mesmo sabedores dos riscos e das dificuldades que os aguar
davam. Como na época a moeda brasileira era lastreada em ouro, os japoneses 
faziam questão de receber o pagamento em notas brasileiras, despertando uma 
certa inveja nos outros operários que eram pagos em libras esterlinas.6 

Os japoneses trabalhavam num clima e com um tipo de alimentação que lhes 
eram estranhos, além dos constantes deslocamentos do acampamento, conforme 
o avanço da obra. Carregavam terras em vagonetes ou em carroças puxadas por 
mula ou boi. Preparavam o leito onde eram assentados os dormentes cravados 
a martelo. O corpo encharcado de suor atraía mosquitos e borrachudos. Sob tais 
condições, o desgaste físico era algo assustador. Assim, os japoneses logo apren
deram que naquelas condições a pressa de concluir o trabalho era uma inimiga 
fatal. Se não se poupassem, certamente cairiam enfermos. (Naquelas terras pan-
tanosas, por mais que se tomassem precauções a malária era inevitável. Uns após 
outros, os operários caíam, combalidos pela doença.) Uma vez contagiado pela 
malária, o corpo já não obedecia ao comando impaciente do dono. Febres altíssi
mas, tremedeiras freqüentes derrubavam o mais forte dbs homens. Naqueles con
fins era ilusão esperar por um tratamento médico imediato, e o regime alimentar 
dos acampamentos em nada ajudava naquelas ocasiões. A dieta diária consistia 
invariavelmente de carne-seca, feijão, arroz e muito pouca verdura. Mesmo a ce
bola, o único alimento alternativo, era racionada,7 além do preço exorbitante, 
mil-réis a unidade, pois eram trazidos de longe em caminhões sem cobertura. De 
vez em quando era possível conseguir palmito. Vez ou outra, saíam à procura de 
caça — veados, javalis e antas, únicas fontes de carne fresca, além de eventuais 
bezerros roubados das fazendas próximas. Em todos os agrupamentos havia 
espingardas. 

Com um tipo de vida tão precário, o número de mortos era bastante elevado, 
e no caso não havia como providenciar um enterro decente. Naqueles confins, 
cercados apenas de mato e florestas, a estação mais próxima distava pelo menos 
algumas centenas de quilômetros. Por esse motivo, naquela imensidão deserta, 
onde somente uns poucos índios viviam, um cemitério era totalmente inconcebí
vel. Contudo, era muito doloroso enterrar os corpos ao longo dos trilhos recém-
colocados. A solução encontrada foi a incineração dos corpos em pilhas de lenha. 
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E como queimaram! Um atrás do outro! E os ossos eram recolhidos em sacos 
e levados de volta ao acampamento. E quando alguém resolvesse, por não agüen
tar mais, abandonar a obra, pediam-lhe para levar os ossos de volta ao Japão ou 
para enterrá-los condignamente num cemitério. 

Dizem que quando um grupo de cinco ou seis japoneses andava seguindo os 
trilhos, os trabalhadores de outras turmas chegavam a indagar: "Oh! japoneses, 
hoje também vocês vão queimar algum corpo?" A situação era tal que uma das 
turmas registrou nada menos de dez baixas. 

A vida das mulheres designadas para cada turma não era menos dura que 
a dos homens. Logo pela manhã estes saíam para o trabalho, retornando por vol
ta de dez horas para o almoço. Nesse espaço de tempo elas permaneciam sozinhas 
no acampamento rodeado de mata virgem, abandonadas à própria sorte. Muitas 
vezes, após deixar o arroz de molho, as mulheres saíam pela redondeza à procura 
de galhos caídos que servissem como lenha. Na volta eram freqüentemente sur
preendidas pela presença inesperada de animais selvagens que, à vontade, 
encontravam-se deitados no meio do acampamento. Poderia até ser um inofensi
vo veado, mas o fato de estarem sozinhas e indefesas tornava os animais muito 
mais assustadores do que na realidade o eram. A presença de um vulto humano 
era pior ainda. Algumas vezes òs índios das tribos vizinhas rondavam o acampa
mento, à cata de restos de alimentos. Para as mulheres, a visão de um índio com
pletamente despido, a agarrar a comida com as próprias mãos e abocanhá-la so-
fregamente, era na verdade horripilante, mesmo conscientes de que eles nada. fa
ziam contra os civilizados. Pelas experiências anteriores, os nativos sabiam que 
um ataque deste tipo poderia acarretar a destruição da sua própria tribo. Mesmo 
as mulheres deviam estar sempre preparadas para um eventual ataque de animais 
ou de vândalos. 

Além dos acampamentos de japoneses, havia os dos nordestinos, que tinham 
os ânimos sempre exaltados. Dessa forma, um pequeno incidente poderia termi
nar em verdadeiro problema de vida ou morte. Na época, todos andavam arma
dos, porque o preto no branco era sempre decidido na base do revólver. Dizia-se 
na época que "a justiça em Mato Grosso era feita na base do Colt 44". Como 
para comprovar esse clima de exaltação, houve, inclusive, o caso do chefe de uma 
turma de japoneses que foi morto, na hora, a rajadas de balas, pelos membros 
de outra turma descontentes pela recusa em participar de uma greve. 

Apesar das vítimas e das inúmeras baixas, as obras da linha Noroeste foram 
finalmente concluídas em 1915, no encontro na estação apropriadamente deno
minada de Ligação (justamente entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo), on
de confluíram as obras que a partir de Itapura8 rumavam para oeste e as que vi
nham, rumo leste, a partir de Porto Esperança. A histórica estação ainda hoje 
permanece no mesmo local, solitária, no meio de um bucólico e amplo pasto. 

Já na fase de conclusão das obras, os poucos sobreviventes daquele grupo 
dos "75", imigrantes da primeira leva, haviam praticamente se dissipado, com 
exceção de um casal e um solteiro. Alguns se deslocaram para a Argentina, en
quanto outros, tencionando retornar à pátria, seguiram a linha Noroeste, de vol
ta à cidade de São Paulo. O casal remanescente continua até hoje a serviço da 
estrada de ferro, fornecendo lenhas e dormentes. Portanto, são esses os mais an
tigos moradores okinawanos da região. 
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Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 

A COLONIZAÇÃO DOS ARREDORES DE CAMPO GRANDE 

Como já foi dito, os primeiros imigrantes japoneses que se fixaram em Cam
po Grande foram aqueles que, inicialmente, ingressaram no Peru. Esses okinawa-
nos introduziram-se na cidade propriamente dita na época da conclusão das obras 
da linha Noroeste, entre 1914 e 1915. A despeito da denominação de cidade, Campo 
Grande nada mais era que um humilde vilarejo, restrito a uma só rua pontilhada 
de pouco mais de uma dezena de casas, precariamente rebocadas com barro e co
bertas de sapé. Contudo, talvez devido a projetos futuros de instalação do quartel 
militar e de outras entidades administrativas, sentia-se na cidade uma vitalidade 
inexistente em qualquer das outras estações da linha. A cidade estava cercada por 
densas florestas verdejantes, a perder de vista, o que era raro na região, e primava 
por sua excelente topografia. Inegavelmente, havia na Campo Grande daqueles 
dias um ar muito promissor. As condições para a fixação na cidade também eram 
facilitadas, pela oferta de lotes a preços módicos com a única exigência de nele 
construir. Foi em virtude dessas condições favoráveis que muitos compatriotas 
resolveram ali fixar-se. Entre os estabelecimentos que no início foram instala
dos pelos japoneses, tiveram prioridade uma pensão, que receberia muitos dos 
compatriotas que os seguiriam, um restaurante e um bar. 

O que fez com que os japoneses se estabelecessem e construíssem os alicerces 
de sua economia em Campo Grande foi a possibilidade de colonização da mata 
virgem dos arredores da cidade. Os imigrantes peruanos que ali chegaram, via Chile 
e Argentina, acompanhando as obras da ferrovia, quando descobriram o planal
to de Campo Grande e a mata dos seus arredores, sem sombra de dúvida tiveram 
a convicção de que ali certamente o seu futuro floresceria. A seu favor encontra
ram os preços dos lotes mais que acessíveis. Os preços dos alimentos eram exorbi
tantes, na medida em que eram transportados de longe, uma vez que não havia 
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nenhum tipo de agricultura na região. Com a poupança adquirida nos árduos dias 
da obra ferroviária, os japoneses começaram a percorrer a floresta dia após dia, 
à procura de terrenos adequados. 

Ao cabo de muita andança, finalmente encontraram uma faixa coberta de 
magnífica floresta, compreendida entre 5 e 8 quilômetros a nordeste da estação, 
onde inclusive já habitava uma família de brasileiros, que vivia de uma agricultu
ra primitiva. Verificou-se que a topografia também era ideal para a agricultura, 
e que seu proprietário estava disposto a desfazer-se dela. Nada havia, portanto, 
que impedisse a aquisição daquele terreno tão fértil. O nome do local era Mata 
do Segredo. 

Foi assim que, em 1917, a partir de março, seguido dos meses de junho e 
agosto, aumentou o número de colonizadores, totalizando nesse ano sete famí
lias. Essas famílias constituíram os pioneiros da colonização do núcleo Mata do 
Segredo. Estas imediatamente levantaram barracos e começaram o desmatamen-
to da área. Nem é preciso dizer que todos eram de Okinawa. Um dos três coloni
zadores solteiros que ali entraram, Kenshiro Nakao, também tinha chegado lá em 
junho de 1917. A partir de então, mais e mais famílias okinawanas ali ingressa
ram, mantendo o núcleo com uma média de vinte famílias, incluindo parceiros 
e poucos colonos. Somente de alguns anos para cá japoneses de naichi, ou seja, 
todas as províncias japonesas exceto Okinawa, começaram a ingressar no núcleo, 
mas no auge da produção, antes da segunda guerra mundial, ela era formada ex
clusivamente por membros procedentes da província de Okinawa. 

Mata do Segredo: é um nome que soa estranho. Diziam que a denominação 
se deveu aos assassinos e assaltantes que lá se refugiavam, enquanto outros já di
ziam tratar-se de um antro de ladrões. Ao que parece, na realidade havia um mal
feitor que rondava a área à espera dos interioranos que por lá passavam, de volta 
da cidade, para lhes extorquir uma espécie de pedágio. Quanto aos japoneses, di
zem que o bandido ficava à espreita de que juntassem uma quantia substancial 
para então assaltá-los. Tal qual o fazendeiro que aguarda ansiosamente o porco 
engordar no chiqueiro, diziam alguns. 

Era uma terra recém-desbravada onde matar um ser humano, por razões mí
nimas, era normal. Além do mais, viver na mata que distava mais de cinco quilô
metros da cidade era uma loucura, e muitos desaconselhavam a entrada nesse local. 

Porém, o solo de terra roxa era fértil. Era na verdade um solo "misto" com 
uma parcela de argila. A topografia também era favorável. Todos se empenha
ram ao máximo no primeiro plantio, pois sabiam que a primeira colheita seria 
decisiva para o sucesso, ou não, da empreitada. Após a queimada, antes de mais 
nada plantou-se a batata-doce, alimento a que poderiam recorrer numa emergên
cia. A seguir, como não podia deixar de ser, foi plantada a mandioca e em segui
da a batata. Como eram poucas as matrizes de batata, foi necessário cortá-las 
em pequenas pedaços para se conseguir maior número. Toda essa plantação era 
importante, mas o principal ainda estava para ser efetuado — o cultivo do arroz. 
Verificou-se então a dificuldade de se obter boas sementes, uma vez que eram ad
quiridas junto aos agricultores brasileiros da redondeza. Contudo, na sua totali
dade eram sementes mistas. No primeiro ano, por falta de opção, tais sementes 
foram utilizadas. Por esse motivo, na colheita os japoneses se surpreenderam com 
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mais de dez espécies diferentes de grãos misturados, quando se deram conta da 
necessidade de uma pré-seleção das sementes. Baseados nessa experiência, já no 
segundo ano cultivaram somente o grão do tipo "ferrão-preto", cuidadosamente 
selecionado. Só assim conseguiram, pelo menos para o próprio consumo, um ar
roz branco. Como não havia, evidentemente, usinas de beneficiamento na região, 
tiveram que recorrer ao pilão para descascar os grãos, à moda cabocla. Para quem 
até então só comia o arroz uma vez ao dia, tendo que se contentar com a batata-
doce nas outras refeições, a satisfação de poder consumi-lo pela manhã e também 
à noite era muito grande. As cartas enviadas à pátria finalmente transbordavam 
de orgulho pelo sucesso obtido. Paralelamente ao cultivo do arroz, os japoneses 
plantaram a cana-de-açúcar, com a qual conseguiram a rapadura e a aguardente, 
bebida indispensável para alguns, naquelas terras inóspitas. Depois de certo tem
po, cada família passou a instalar num dos cantos da sua própria sala um barril 
repleto de pinga caseira, e sobre a mesa mantinham garrafas cheias do mesmo 
líquido transparente, muitas vezes fonte de coragem e bravura. Com sua ajuda 
e efeito, não havia durezas que não pudessem ser superadas. Em pouco tempo, 
somente na área do núcleo surgiram três ou quatro usinas desse produto, quando 
foi observado que sua comercialização era bastante viável. Tanto deu certo que, 
posteriormente, a fama da aguardente de Campo Grande chegou até a cidade de 
São Paulo. Cultivou-se também o café, com considerável sucesso. A repercussão 
foi tanta que o governo do estado aproveitou a situação para fazer propaganda 
do núcleo Mata do Segredo, como se fosse a fazenda modelo do próprio estado. 
Enquanto isso, a cada safra de milho os porcos aumentavam em número. Era uma 
dádiva para os okinawanos que, mais que os de naichi, apreciavam pratos gordu
rosos e sabiam prepará-los de forma deliciosa. 

Evidentemente, o núcleo Mata do Segredo não foi exceção no tocante a even
tuais fracassos, mas sua história nos mostra uma proporção surpreendentemente 
alta de sucesso nas empreitadas, e muitos dos protagonistas retornaram triunfan
tes à pátria. Nestes casos, as fazendas eram passadas adiante para um pretendente 
conterrâneo antes do feliz proprietário embarcar. Não é difícil imaginar a dimen
são do impacto que tais acontecimentos causaram, tanto nos conterrâneos radica
dos no Brasil como nos que ficaram no Japão. Dessa forma, a colonização da 
Mata do Segredo impulsionou o surgimento de outros núcleos japoneses na região. 

OS JAPONESES NA ÁREA URBANA DE CAMPO GRANDE E PERIFERIA 

Os imigrantes que afluíram para Campo Grande nem sempre visavam a colo
nização da mata virgem. Com a instalação do quartel, entre 1920 e 1922, e o con
seqüente aumento do número de soldados, a demanda de capim e verduras para 
alimentar os cavalos cresceu sensivelmente, enquanto o aumento gradual da po
pulação da cidade ofereceu condições para o surgimento de pequenos agriculto
res, em torno da cidade. Como não dispunham de capital próprio, eles se uniram 
em tanomoshi, uma associação de financiamento mútuo através da qual levanta
vam o capital necessário para adquirir mulas e carroças. (O tanomoshi de Campo 
Grande até hoje conserva a sua fama.) Sobre as carroças os homens amontoavam 
o capim e as verduras que levavam ao quartel. As mulheres, por seu turno, saíam 
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a vender nas ruas verduras acondicionadas em enormes bacias equilibradas na ca
beça. Quando chovia, as ruas se transformavam num lamaçal, e a melhor coisa 
a fazer era andar descalço. E balançando os quadris, essas valentes figuras eram 
freqüentemente vistas por toda a cidade, desde o raiar do sol. Essas mesmas mu
lheres, assim que acabavam de vender seus produtos rapidamente se transforma
vam em lavadeiras. 

Como hoje em dia a venda de verduras e frutas em Campo Grande se con
centra praticamente no mercado e na feira-livre adjacente, onde os que lá traba
lham são em grande parte japoneses ou seus descendentes, a existência de peque
nos agricultores japoneses nos arrabaldes da cidade e de feirantes, também japo
neses, tornou-se uma das peculiaridades da cidade. Contudo, até pouco antes da 
última guerra essas vendedoras ambulantes de verduras eram um dos traços ca
racterísticos da cidade. 

Os anos que passaram pouco mudaram o quadro de agricultores na região, 
que tanto nos primórdios da colonização quanto nos dias de hoje cercam a cidade 
em número relativamente grande, muitos dos quais especializados em verduras. 
O Almanaque Comemorativo do 25º Aniversário da Imigração Japonesa no Bra
sil, editado pela Seishû Shinpô-sha em 1933, como também oAnuário Brasileiro, 
mencionam 37 famílias engajadas em "atividades relacionadas a lenha e carvão" 
— na verdade, fornecimento de lenha para as locomotivas, mantidas desde a épo
ca em que muitos trabalhavam como operários ferroviários. Subentende-se que, 
ainda naquele tempo, os trens eram movidos a lenha. Os dados anteriormente ci
tados fazem também referência a dez funcionários japoneses remanescentes da 
estrada de ferro em 1933, e por incrível que pareça, a sete barbeiros japoneses 
na cidade. Daí podermos calcular que as barbearias dos japoneses, hoje extintas, 
tenham se constituído numa das peculiaridades da cidade de então. É possível ima
ginar o tipo de vida ordeira e econômica que permitiu a esses homens, além de 
consolidar suas vidas no local, saldarem até o último iene as dívidas contraídas 
no longínquo Japão. 

Como foi anteriormente mencionado, a Campo Grande dos primeiros tem
pos era tida como uma cidade selvagem, para onde convergia todo tipo de erran
tes da sociedade e onde o homicídio já não era novidade, o que levou aqueles que 
lá pretendiam fixar-se a tomar uma série de precauções. Tal atitude nem sempre 
era necessária, haja vista que esse tipo de incidente na maioria das vezes acontecia 
entre camaradas nas zonas de bordel, por questões de mulheres, como é comum 
em qualquer região recém-explorada. 

Além do mais, Campo Grande era a cidade para onde convergiam os pecua
ristas e vaqueiros de todo o estado. Por isso, o jogo de azar era bastante ativo. 
Houve, inclusive, uma época em que Urata Guiho, conhecido como Ippachi, ad
ministrou um cassino. No livro de autoria de Motonao Ohno, Brasil ni kaketa 
nigi (O arco-íris lançado sobre o Brasil), p. 133-136, podemos encontrar um inte
ressante episódio a respeito do "todo-poderoso, chefão dos jogos". Por volta de 
1926 o então embaixador, Shichita Tatsuke, que viajava pela linha Noroeste, na 
ocasião em que pernoitou na cidade de Campo Grande convidou Ippachi para 
que esse lhe fizesse uma demonstração da sua "habilidade". Após horas de agra
dável conversa, dizem que o diplomata, já sob os efeitos do álcool, teria dito: 
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— É inadmissível que um súdito japonês venha até o Brasil para viver de jo
go. Contudo, seria um pecado exigir que abandone o jogo quem é tão perito no 
assunto. Assim sendo, ordeno-lhe que aprimore cada vez mais sua técnica e com 
ela conquiste o mundo. Concedo-lhe aqui uma licença especial para tanto. 

Porém, de estatura pequena, Ippachi não era bem o que poderia ser chama
do de chefão. Em 1935, nove anos mais tarde, morreu solitário, vitimado pela 
tuberculose, num sanatório de São José dos Campos, até os últimos instantes da 
vida preocupado com os pais deixados na pátria. Achei de valia relatar esse caso 
porque Ippachi, trazido ao Brasil aos 13 anos e vivendo uma vida bastante pecu
liar, constituiu uma exceção entre os ordeiros e parcimoniosos okinawanos. 

Entre os japoneses que atingiram um certo grau de sucesso, podemos citar 
o grande fazendeiro Kenshiro Nakao, já mencionado, e Takemori Ôshiro, um dos 
principais membros da associação okinawana de Campo Grande, juntamente com 
alguns outros que se sobressaíram na área do comércio local. Enquanto isso, a 
geração dos nisseis tende mais para a escolha de profissões liberais, tais como me
dicina e odontologia. Na área da política, a atuação das gerações posteriores à 
dos pioneiros ainda deixa muito a desejar. Até agora, só existiu um único verea
dor — eleito em 1958 —, o que é muito desalentador. 

Na área da educação, desde cedo a sociedade nipônica local preocupou-se 
com a instrução dos seus filhos. Já em 1918, no mesmo ano em que foi fundada 
a Associação da Província de Okinawa, foi construída uma escola primária.9 A 
associação contava 12 ou 13 membros e a escola possuía o mesmo número de alu
nos. A escola ficava perto da estação, uma construção de 5 por 7 metros. No iní
cio, pretendia-se construir um pequeno barraco coberto de sapé; porém, graças 
às arrecadações, superiores ao previsto, foi possível a construção de uma casa de 
madeira com cobertura de telhas. Conseguiu manter-se em atividade até 1922, ano 
do centenário da Independência do Brasil, quando uma outra construção locali
zada no centro da cidade tomou seu lugar. 

O número de famílias japonesas em Campo Grande por volta de 1920 beira
va 50, e delas apenas uma não era okinawana. Em 1958, por ocasião do cinqüen
tenário da imigração japonesa no Brasil, o número já atingia 600, aumentando 
para 25% a percentagem dos imigrantes de outras províncias. Essa mudança de 
composição, no entanto, em nada modifica a situação de Campo Grande como 
um local de grande concentração dos imigrantes de Okinawa, nem diminui o mé
rito destes últimos no seu desenvolvimento. 

Atualmente, há na cidade duas associações nipônicas: a Associação Okina
wana e a Associação Central Japonesa, ambas originárias da tradicional Associa
ção Kyuyô. As duas entidades mantêm na cidade amplas sedes onde constante
mente são organizadas múltiplas atividades culturais. Tanto uma como outra têm 
em seus auditórios amplos palcos, onde freqüentemente são apresentadas danças 
okinawanas ao som dos acordes de jabissen e taiko, instrumentos tipicamente oki
nawanos. Em tais apresentações, que podem ser apreciadas ainda hoje nas festas, 
observa-se que elas possuem ares exóticos peculiares às ilhas do sul do Pacífico, 
além de terem a severidade do nô e o esplendor da dança japdnesa propriamente 
dita — nihon buyô. 
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Tanto o ano-novo como as formaturas escolares são ocasiões que a colônia 
japonesa aproveita para passar o dia em torno de fartas mesas, bebendo e cantan
do. Até hoje, a formatura da escola do núcleo Mata do Segredo é notória pelas 
gincanas esportivas infantis, além das demonstrações de danças e cantos promo
vidas pelos adultos. Em tais ocasiões, várias gerações se misturam, numa grande 
confraternização. 

AS MUDANÇAS PAULATINAS NO SEU MODO DE VIVER 

Como se comportam os nisseis da colônia nipônica campo-grandense, em re
lação às atividades culturais dos isseis, muitas vezes caracterizadas pelo saudosis
mo? A maioria desses jovens já não domina a língua japonesa e nem mesmo o 
dialeto utilizado na ilha de onde vieram seus pais. Em compensação, falam o por
tuguês com fluência e adotam todo o estilo de vida dos brasileiros, inclusive a pre
ferência pela dança e pela música brasileira e moderna. Muitos deles crescem in
diferentes à história da imigração, na qual seus pais, certamente, tomaram parte, 
como também pouco se sensibilizam com as dificuldades por eles enfrentadas pa
ra que finalmente pudessem radicar-se naquelas terras. Eis aí a fonte de insatisfa
ção dos velhos isseis, com relação aos jovens da segunda geração. Em contrapar
tida, estes também têm sérias críticas ao modo de vida dos pais, que conservam, 
acima de tudo, o velho estilo da ordem e do esforço que, muitas vezes, no seu 
modo de ver, não passa de um ideal ultrapassado. Tais antagonismos são, a meu 
ver, frutos amargos do passar dos anos. 

Da mesma forma, as cerimônias, tanto nupciais quanto funerais, que nos idos 
anos eram realizadas em estilo okinawano, sofreram mudanças graduais e hoje 
a maioria é celebrada segundo as normas católicas. Contribuiu também para ace
lerar tal assimilação a mudança na política educacional que, após a segunda guer
ra mundial, permitiu que as escolas japonesas, até então não reconhecidas, pas
sassem a funcionar como escolas particulares oficializadas. Nessa mudança, no 
entanto, os professores japoneses foram todos substituídos por brasileiros. Con
tudo, há alguns rituais que apesar de algumas modificações, conservaram o mes
mo significado do passado. Um exemplo é o hábito ainda mantido de visitar se
manalmente o túmulo após o enterro, durante sete semanas seguidas. O costume 
okinawano de lavar os ossos no quarto ano após a morte ainda é mantido apesar 
de ter sido transferido para o quinto ano, para coincidir com a época em que a 
exumação é oficialmente permitida pela lei brasileira. Os restos assim purificados 
são depositados em túmulos mais requintados. 

Quanto à alimentação, apesar de o autor tomar como referência os imigran
tes que chegaram ao Brasil antes da segunda guerra mundial, ela já ultrapassou 
o estágio intermediário, ou seja, aquele em que nem é dieta inteiramente japonesa 
e muito menos brasileira, tendendo hoje a ser mais brasileira, com a única exce
ção do arroz, invariavelmente preparado à moda japonesa. 

Na minha opinião, o pouco apego mostrado pelos okinawanos em relação 
ao furô talvez tivesse contribuído para que desde cedo eles adotassem mais facil
mente o estilo de vida brasileiro. 
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Um dos grandes fatores da fixação dos okinawanos em Campo Grande teria 
sido a facilidade com que formaram um núcleo homogêneo, composto pratica
mente de pessoas oriundas da mesma província. Por esse motivo, não se sabe quan
do acabaram permanecendo ali definitivamente. Desta forma, foi grande o signi
ficado de eles terem vivido em agrupamentos. Se esse agrupamento, por um lado, 
gerou a fixação do grupo no local, por outro contribuiu para que esse mesmo gru
po se isolasse. À medida que tentavam preservar as suas tradições, incorriam no 
perigo de cair no conservadorismo. Romper com estas tendências era o papel que 
cabia ao nissei, ocorrendo principalmente na zona urbana, onde puderam ter con
tato com a sociedade brasileira, e, em especial, também aos letrados que tiveram 
acesso à educação de nível superior. 

No campo, tiveram maior desempenho que os nisseis os imigrantes chegados 
ao Brasil após a segunda guerra mundial, principalmente os jovens solteiros cha
mados Sangyo Kaihatsu Seinentai (jovens imigrantes radicados no Brasil para o 
desenvolvimento do país). E ainda podemos citar o desempenho dos antigos imi
grantes de naichi, provenientes de várias regiões do Estado de São Paulo, levando 
consigo novas técnicas agrícolas. 

Quando a agricultura brasileira tentava abandonar as características preda
tórias do passado para iniciar a implantação de uma agricultura moderna, parece 
que o isolamento do grupo de okinawanos começava a se romper, internamente, 
pelo fato de os nisseis terem atingido a fase adulta, e, externamente, por outros 
contingentes de imigrantes provenientes de outras regiões, como se estivessem sendo 
pressionados a sair do antigo casulo e encarar uma nova tendência. 

Podemos observar esse processo no núcleo Mata do Segredo, que outrora ti
vera seu apogeu graças à produção da aguardente e depois do café, e que na atua
lidade consegue a revitalização de suas terras exauridas através da presença enér
gica das modernas máquinas agrícolas. 

O autor, tentando seguir os passos dos imigrantes okinawanos da primeira 
leva, ateve-se à história de Campo Grande. É evidente que Campo Grande não 
foi o único local de Mato Grosso onde os japoneses entraram. Atualmente, a pre
sença japonesa se estende praticamente por todo o estado, abrangendo no nor
deste a região de Cuiabá e, no sudoeste, a área compreendida entre Dourados e 
Ponta Porã. Vamos considerar a vida dos okinawanos em Campo Grande como 
sendo representativa dos japoneses em toda a região de Mato Grosso. 
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35 — A agricultura na periferia de São Paulo 
e a vida dos japoneses a ela dedicados 

O INÍCIO DA AGRICULTURA NA PERIFERIA 

Os imigrantes japoneses que vieram como trabalhadores contratados e que 
já haviam cumprido o período de contrato, ou mesmo aqueles que, depois de dois 
ou três anos conseguiram juntar algum capital, dirigiram-se para a região Noro-
reste, ou Sorocabana, almejando tornar-se agricultores independentes em novas 
terras. Os que não conseguiam adquirir propriedades logo no início, empreita-
vam ainda serviços de preparação de mudas de café por 4 a 6 anos, e quando con
seguiam o capital tornavam-se proprietários e independentes. Este era, então, o 
procedimento dominante da grande maioria dos imigrantes japoneses. 

Evidentemente, havia aqueles que aproveitavam as terras excedentes das plan
tações de café para cultivar o arroz. Em vista das possibilidades de um sucesso 
desta prática, muitos se dirigiram para o "triângulo mineiro" ou para as margens 
do rio Grande, para tentar o cultivo do arroz. Podemos considerar esta corrente 
uma importante variante do procedimento dominante. 

Por outro lado, comparativamente com essas correntes dominantes, a opção 
de cultivar hortaliças na periferia da cidade de São Paulo se restringia a uma pe
quena minoria. 

Foi na periferia de São Paulo que se fixaram os pioneiros do cultivo de hor
taliças. Já em 1908 um imigrante da primeira leva chamado Seiichi Kuratani (54 
anos), aliás um imigrante independente, arrendou uma pequena horta com mora
dia para cultivar hortaliças, nas imediações do Jóquei Clube, na Moóca. Segundo 
registros contidos em Imin Yonjûnenshi (A história dos 40 anos de imigração ja
ponesa no Brasil), de Rokuro Koyama, este imigrante soube do sucesso que um 
japonês emigrado para os Estados Unidos obteve plantando hortaliças e resolveu 
repetir a mesma experiência no Brasil. Mas, na época, as verduras consumidas 
pela população se restringiam a couve, cebolinha, salsa e chicória. Não havia co
mo vender, então, verduras e legumes japoneses como nabo, acelga ou espinafre. 
Ao procurar vendê-los, numa cesta, as pessoas chegavam a perguntar o que era 
aquilo. Esse homem, depois de muitas tentativas sem êxito, enlouqueceu, carre
gando na cesta cacos de vidro e papel amassado e vagando pelas ruas tentando 
vendê-los como verduras. Faleceu na Santa Casa da cidade de São Paulo. Era o 
triste fim de um pioneiro no cultivo das hortaliças. 

Há registros de que os japoneses começaram a cultivar na periferia de 
São Paulo em 1911. Os locais escolhidos foram Santana, ao norte da cidade, e 

399 



As mulheres cuidando da horta na periferia de São Paulo. 

Taipas, onde fica o pico do Jaraguá, 20 quilômetros a noroeste da cidade. Já em 
1913, foram desenvolvidas frentes de plantio no Morumbi, que então se iniciava 
na parada Brooklin Paulista, da linha de bonde de Santo Amaro. Entre 1913 e 
1914, dez famílias originárias de Guatapará adquiriram 50 alqueires de terra per
to de Mairiporã (então Juqueri), no quilômetro 35 da rodovia para Bragança. A 
ocupação da Vila Cotia, em Moinho Velho, que mais tarde iria se tornar famosa 
pela sua produção de batatas, se deu em 1914. 

A opção dos japoneses pela exploração agrícola da periferia de São Paulo 
foi motivada por diversos fatores. Na área urbana, seguindo as experiências bem-
sucedidas de um imigrante japonês nos Estados Unidos, a agricultura foi pratica
da simultaneamente com a chegada da primeira leva de imigrantes ao Brasil. Mais 
tarde, houve também imigrantes dessa leva que fugiram dos cafezais e se dirigi
ram para a cidade de São Paulo. Sem conseguir emprego na cidade, sobrou-lhes 
a alternativa de se empregarem como trabalhadores agrícolas em chácaras de pro
priedade de brasileiros, nos arredores da cidade. São pessoas que iniciaram a agri
cultura na periferia por pura casualidade, porém mais tarde resolveram dedicar-
se firmemente ao plantio na periferia paulistana. Há o exemplo, também, de um 
imigrante que estava trabalhando como carpinteiro no Morumbi e posteriormen
te, por recomendação de um brasileiro, iniciou a agricultura na periferia. 

Nessa época, desiludidos com o trabalho nas fazendas de café, muitos esta
vam atentos para qualquer novidade. Quando alguém iniciava um novo trabalho, 
sempre surgiam seguidores. Raros foram os que se dedicaram à agricultura de pe
riferia, visualizando nela um futuro. 
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Alguns se dirigiam para a periferia porque ficava perto da cidade, e assim 
seria mais fácil conseguir um médico em caso de enfermidade, ou' então vislum
bravam melhores condições para a educação dos filhos, ou seja, escolhiam a peri
feria sem que tivessem um objetivo definido. Além destes, havia os que estavam 
desiludidos com a agricultura extensiva e pretendiam experimentar a agricultura 
nos métodos japoneses, mesmo que fosse em áreas menores, na periferia de São 
Paulo. 

Mas muitos eram contra essa iniciativa. Afinal, por que deveriam sujeitar-se 
a cultivar áreas tão acanhadas num país enorme como o Brasil? Muitos não com
preendiam essa atitude. Aliás, uma grande parte dos imigrantes japoneses racio
cinava dessa forma. 

As pessoas do interior acreditavam que os moradores da cidade de São Pau
lo, principalmente os jovens, eram vagabundos. Ademais, parecia haver algum 
preconceito com relação aos agricultores da periferia. No primeiro volume de Brasil 
ni okeru nihonjin hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil), p. 
330, consta: 

"A grande maioria desses japoneses que estavam nas zonas das fazendas, ou 
então nas regiões Noroeste e Sorocabana, dirigiu-se para a periferia de São Pau
lo, seguindo os boatos de lucros altos. Raros eram os que levavam uma diretriz 
definida, escorada em algum capital ou alguma técnica. Assim, parece que as mu
danças aconteciam sempre em função de lucros. Essas mudanças provavelmente 
irão aumentar progressivamente, acompanhando o desenvolvimento da cidade de 
São Paulo, mas o sucesso será perseguido com muito mais agressividade. O resul
tado disso é que a população de São Paulo conseguirá boas verduras, com muita 
variedade e a preços baixos, o que em si não deixa de ser um resultado feliz. Mas, 
não se deve esquecer que, com isso, o sacrifício dos agricultores japoneses foi muito 
grande." 

Esse "sacrifício" significa que na periferia de São Paulo a maioria das terras 
era arrendada e, assim, não havia possibilidade de moradia permanente para os 
imigrantes, o que os impedia de ter uma vida estável e tranqüila. O autor comenta 
ainda que somente "o núcleo de Mizuho, de São Bernardo do Campo, mostra 
uma evolução sólida, sem paralelo". Essa maneira de pensar era a dominante até 
os tempos que antecederam a segunda guerra mundial. 

A Cooperativa Agrícola de Cotia e a Sul Brasil, contudo, demonstraram um 
desempenho significativo, juntamente com muitas outras cooperativas, e ocupa
ram uma posição de destaque dentro da história da imigração. O sucesso da agri
cultura na periferia foi causada, em parte, também pelo declínio da agricultura 
do interior. 

Se procurarmos as condições sociais e objetivas do desenvolvimento da agri
cultura na periferia, veremos que elas estão em sintonia com o aumento popula
cional da cidade de São Paulo. 

No período que compreende o fim do século XIX até o início do século XX 
(que coincide com a chegada dos primeiros imigrantes japoneses em terras brasi
leiras), houve um desaquecimento da economia causado pela produção excessiva 
do café. Isso canalizou os investimentos para a área urbana. São Paulo se trans
formava em centro industrial, principalmente após a primeira guerra mundial 
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(1914-1918), o que causou um aumento populacional de grandes proporções. Em 
1900 a população era de 239.820; em 1920 era de 579.032; em 1940 era de 
1.318.539¹.   Elevava-se também o padrão de vida da população paulistana e a ci
dade passava a ser um grande centro de consumo. 

A PRODUÇÃO E O MODO DE VIDA DOS AGRICULTORES DA PERIFERIA 

Por volta de 1910 já não havia mata virgem nos arredores da cidade de São 
Paulo, exceto na região da serra. Os agricultores das cercanias que forneciam ali
mentos à população urbana praticavam a agricultura predatória, sem uso de adu
bos, prejudicando o solo. Quando a vegetação começava a crescer novamente eles 
tiravam lenha e assim, com o tempo, o solo passava a dar só um tipo de capim 
chamado barba-de-bode, que nem o gado ou os cavalos comiam. As terras da pe
riferia, onde não era plantado o café, produto de exportação, caminhavam por 
uma única trilha — que conduzia à decadência. É nestas terras que os japoneses 
começam a praticar a agricultura. 

Nessa época, os portugueses cultivavam pequenas hortas na área urbana e 
na periferia, plantando couve, cebolinha, salsa, chicória e chuchu. A qualidade 
da terra parecia boa. Era fácil prever que se os japoneses se dedicassem com afin
co ao plantio poderiam colher variedade muito maior de hortaliças, e em quanti
dade também maior. O cultivo de hortaliças em Santana e no Morumbi foi inicia
do com estas previsões. 

Os portugueses pareciam dominar a plantação de hortaliças na área urbana 
e nas cercanias da cidade. Já na periferia, dominavam os caboclos. Eles desbrava
vam o cerrado queimando a madeira. Em seguida, plantavam milho e mandioca, 
criavam um pequeno número de porcos. Na pastagem, deixavam livres algumas 
vacas magras. Os caboclos não eram tão ambiciosos como os colonos nem tinham 
espírito de competição como os pioneiros. Foi num ambiente assim que os japo
neses começaram a cultivar hortaliças. 

Como se verifica no exemplo de Juqueri, os imigrantes japoneses da época 
não tinham nenhum dinheiro. Eram tempos em que até as despesas de mudanças 
eram pagas pelo dono das terras. Assim, melhor que arrendar as terras era o siste
ma de parceria. Por esse sistema, o proprietário das terras garantia alimentação 
e outros materiais de primeira necessidade, que podiam ser adquiridos com seu 
aval na venda próximo da cidade até a colheita. E, em vez de aluguel, pagava-se 
com parte da colheita. Evidentemente, os que tinham algum dinheiro preferiam 
alugar as terras e desenvolver assim uma agricultura semi-independente. Mas os 
métodos de plantio não diferiam em nenhum dos casos. 

Definido o terreno, há que se construir a casa. Se o contrato tivesse sido feito 
em conjunto por algumas famílias, a construção da casa poderia ser feita também 
conjuntamente. Mas se fosse só uma família, não restava alternativa senão erguer 
uma barraca tipo acampamento, que pode ser construída em algumas horas, ou 
então alojar-se no celeiro da casa do caboclo mais próximo, para construir a casa 
aos poucos. 

As terras não são mata selvagem, mas eram campos ou cerrado. Nos cam
pos, era preciso desbastar o capim e limpar a área onde iria ser construída a casa. 
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Uns dez metros para cada lado seriam suficientes. Para esta tarefa bastavam uma 
foice, um enxadão e uma enxada. Do cerrado próximo obtém-se a madeira para 
os pilares da casa. Madeiramento para cumeeira, vigas, tudo era obtido no cerra
do. Para preparar o madeiramento da cobertura os japoneses empregavam ferra
mentas que haviam trazido do Japão, como o cutelo e o serrote. As paredes, re
bocadas, possuíam uma estrutura de madeira colocada no sentido vertical. O amar-
ramento — que na verdade deveria ser feito com arame — era de cipó. O melhor 
para a cobertura era o sapé e, felizmente, os campos e as terras áridas da periferia 
de São Paulo davam sapé à vontade. Evidentemente, antes de construir a casa 
pesquisavam-se locais onde podiam ser encontrados os materiais necessários. As
sim, a ordem do trabalho já estava esquematizada. 

Predominava a cobertura de duas águas. Às vezes, prolongava-se um beirai 
lateralmente e assim se conseguia uma cozinha ou um recinto para banho. Quan
to à divisão do espaço interno, primeiramente se dividia o interior em dois am
bientes: o quarto e a copa-cozinha. Mais tarde é que se prolongava o beirai, tor
nando a cozinha independente. Nem é preciso dizer que o chão era de terra bati
da. As camas eram construídas em forma de estrado, com troncos de árvores fi
nas trazidos do mato. Quanto à mesa, ou se obtinham uma pronta ou se improvi
sava, desmontando caixotes (daqueles que continham duas latas de querosene, de 
20 litros) e transformando-os no tampo. Os pés eram fincados no chão de terra 
batida e o tampo era então pregado nesses pés. As cadeiras, quando não se tinha, 
eram construídas nesse mesmo sistema, fixas no chão. Caixotes de madeira ou 
cepo de árvores também podiam ser empregados. Evidentemente, tais casebres aten
diam somente às condições mínimas de sobrevivência. Não havia margem para 
se introduzir decoração de qualquer tipo. Quem tinha lampião de querosene para 
a noite era um privilegiado. Usava-se também o candeeiro. 

Para o furô, o melhor era instalar um barril de lata perto de um córrego e 
esquentá-lo num fogo de lenha. Mas no início a solução era lavar-se na água cor
rente. A privada consistia em um buraco, feito no mato atrás da casa, com uma 
cerca improvisada. Quando não se tinham tábuas, colocavam-se paus sobre o 
buraco. 

As casas eram construídas nas proximidades dos córregos. Por isso, ainda 
não havia o costume de perfurar poços. Não havia risco de se contrair a malária 
— e isso dava tranqüilidade. No córrego, delimitam-se o lugar para se retirar água 
potável e o lugar para lavagem de roupas, pratos e alimentos. 

O fogão era feito de barro. As terras da periferia de São Paulo contêm gran
de quantidade de argila, o que facilitava a construção do fogão. Em alguns locais 
usavam-se pedras, que eram empilhadas e fixadas com barro. 

Pedaços de pau fino eram usados para confeccionar prateleiras, onde se guar
davam os utensílios de cozinha. Os armários eram improvisados com caixotes va
zios. Geralmente, construía-se uma pequena prateleira na lateral da casa, que era 
usada para cortar e lavar alimentos. Era muito prático, pois a água usada poderia 
ser jogada fora imediatamente. 

Quanto à comida, o comum era fazer feijão cozido com óleo e acompanhado 
de arroz branco à moda japonesa. Havia, no entanto, aqueles que tiveram que 
passar comendo arroz quebrado e sopa de missô. 
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O café era indispensável. Segundo o costume brasileiro, não havia a refeição 
matinal. Assim, os imigrantes japoneses improvisavam bolinhos fritos à base de 
farinha de trigo, conhecidos como soda dango, e que substituíam o pão. Se isso 
fosse considerado trabalhoso e dispendioso, fazia-se então uma papinha mistu
rando café com farinha de milho, ingrediente um pouco mais nobre que o fubá. 
Mais tarde, quando começou a dar batata-doce na horta, ela foi acrescentada ao 
café da manhã e também ao/lanche da tarde. 

Evidentemente, a pinga*era outro item indispensável. Naquele tempo ainda 
não existia pinga em barril, e assim ela era comprada em garrafões de 4 litros. 
O fumo mais comum era o de corda, picado a mão para a feitura de cigarros. 
Um cigarro, marca "Yolanda", de 300 réis, era muito apreciado. Havia também 
cigarros a 200 réis o maço. 

A casa deveria ser erguida em quatro ou cinco dias. Se houvesse mão-de-obra 
de voluntários, conseguia-se concluir a obra em três dias. 

O trabalho na lavoura está à espera. 
Arar o campo é tarefa difícil. Por isso, é preciso desmatar um pedaço do cer

rado e queimá-lo. No cerrado planta-se o milho, que irá servir de ração para os 
porcos. Esta área será futuramente melhor aproveitada. No primeiro ano ainda 
não se consegue explorá-la melhor e, na espera, a terra dá o milho. O capim nas 
imediações dos córregos é retirado e queimado. Aterra então é cavoucada, tarefa 
esta das mais árduas. Só os membros da família não dão conta disso, de modo 
que são contratados caboclos que moram nas proximidades. A diária paga varia
va: 1 mil e 500 réis, com refeição inclusa, ou 2 mil-réis, sem refeição. Se fosse 
mulher, poderia ser contratada até por mil-réis. Os caboclos não estavam acostu
mados a arar a terra. O serviço é lento, pouca produção. Muitos não suportam 
a tarefa e abandonam o serviço. O custo do cavouco vai subindo e, por fim, é 
preciso contratar o serviço por empreitada. 

Se uma família de três ou quatro pessoas conseguisse no primeiro ano abrir 
de um a um alqueire e meio, compreendendo a área de capoeira e a área cultivá-
vel, teria obtido um rendimento mais que bom. Se fosse só de terra cultivável, 
era comum uma família de três pessoas conseguir abrir meio alqueire. 

No começo não é possível realizar trabalhos complexos. Por isso, basta nessa 
fase um quarto de alqueire de terra arada. Os japoneses não costumavam, como 
os portugueses, plantar couve, cebolinha e salsa. Preferiam cultivar repolho, ce
noura, ervilha, berinjela, pepinos. Eles tinham confiança no cultivo dessas horta
liças pela experiência anterior. Mas o cultivo do pepino exigia muita mão-de-obra. 
Pelo sistema empregado pelos caboclos, os pepinos se arrastavam no chão e aca
bavam deformados ou bichados. E para uso doméstico, plantavam também na
bos e acelga. 

Com o tempo vinham os lucros, quer com as batatas, quer com os pimen
tões, ou então com os tomates. O sucesso desses empreendimentos era noticiado 
até em localidades distantes, incentivando a produção em massa de algumas va
riedades de hortaliças. Era uma aposta. Havia agricultores que se concentravam 
no cultivo de um produto especificamente. Batata, tomate e morango eram pro
dutos ideais para essa finalidade. Começou a aradura com cavalos. Os agriculto
res já estavam preparados para fazer viveiros melhores. 
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O ORGULHO DE SER OS PIONEIROS 

Cada lugar se orgulha de ser pioneiro no desenvolvimento de algum produto 
agrícola. Não se sabe se existe realmente algum fundamento nessa assertiva, mas 
o certo é que as pessoas que moram na região acreditam nisso. Por exemplo, Co
tia é considerada pioneira na plantação de batata. Em Cotia sangyô kumiai san-
jûnen no ayumi (Os 30 anos de evolução da Cooperativa Agrícola de Cotia) registra-
se que os japoneses melhoraram a batata cabocla, colhendo então o que se bati
zou de "ouro de Cotia". Em Juqueri, que foi explorada antes de Cotia, as pes
soas confessam que usaram as batatas de Cotia para suas plantações. 

Assim, talvez seja mesmo verdade que Cotia foi realmente a pioneira na plan
tação de batata. 

Toda a família envolvida numa colheita de batatas. 

Evidentemente, a batata-inglesa e mesmo a batatinha eram cultivadas desde 
há muito e não seria surpresa se um agricultor japonês as tivesse plantado antes 
de Cotia. Afinal, Kon'nichi no Brasil (O Brasil de hoje), edição de 1929, relata 
à página 552 as experiências de um agricultor que iniciou o plantio de batatas na 
região de Taipas, em novembro de 1912. Conta o relato que ele teve sucesso no 
empreendimento, pois a terra era muito adequada à batata. Depois, ensinado a 
outras pessoas, o plantio da batata prosperou. 

O tomate começou a ser plantado por volta de 1924, em Itaquera, que reivin
dica o status de ser a pioneira no seu cultivo. O morango também foi plantado 
desde cedo em Itaquera. Os morangos de Suzano são famosos, mas qual desses 
dois núcleos foi o primeiro a produzi-los? É famosa também a história do agrô-
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nomo Fukashi Furihata, que teve sucesso em produzir o pêssego chato, no bairro 
de Cocuera, em Moji das Cruzes, e tornou-se o pioneiro no cultivo dos pêssegos. 

A HISTÓRIA DE CADA UM DOS AGRUPAMENTOS 

Vamos verificar então, com mais detalhes, os anos de fundação e a posição 
geográfica dos vários agrupamentos agrícolas de japoneses na periferia de São 
Paulo. 

Já dissemos anteriormente que a entrada dos japoneses em Santana e Taipas 
se deu em 1911. Santana fica ao norte da cidade de São Paulo, a 8 quilômetros 
do centro, e então a ela se chegava de bonde. 2 Os materiais eram transportados 
pelo trem da linha Cantareira.3 Também já dissemos que oito famílias, prove
nientes da fazenda Guatapará, lá adquiriram terras e passaram a cultivar hortaliças. 

Taipas fica a 20 quilômetros a noroeste de São Paulo. O transporte era feito 
pelo trem suburbano da linha Santos-Jundiaí. Segundo levantamentos de 1927, 
havia nove famílias proprietárias e 31 arrendatárias no local.4 A região é conhe
cida como o primeiro lugar onde os japoneses cultivaram batatas. Takezo Mami-
zuka, o pioneiro, passou a produzir aguardente de cana em 1928. 

Os dois carpinteiros originários da província de Kagoshima foram trabalhar 
numa construção no Brooklin Paulista, na linha Santo Amaro. Lá foram aconse
lhados por um brasileiro a plantar no Morumbi e assim iniciaram o cultivo de 
hortaliças, em 1913. No início, tentaram numa área plana logo depois que se atra
vessa o rio Pinheiros, mas aos poucos estenderam-na até o morro. 

406 

Um sítio em Taipas Parada. 



O leito do rio Pinheiros (hoje canal do rio Pinheiros) nessa época estava mais 
aquém. A escola primária que estes dois carpinteiros ajudaram a erguer hoje esta
ria do outro lado do rio, à esquerda da ponte, para quem vai do Brooklin para 
o Morumbi. Em 1927 havia ali 29 famílias japonesas e, com exceção de cinco, 
todas eram procedentes da província de Kagoshima. Proprietários eram três fa
mílias, que somavam doze alqueires e meio. No morro havia os restos de uma 
plantação de chá. O trabalho começou com a limpeza e a organização do local 
e muitos continuaram a produzir chá. Essa era a área onde se colhia o chá, antes 
de os japoneses se concentrarem nesse empreendimento e o morro estava repleto 
de plantas velhas de chá. 

O núcleo de Juqueri recebeu as primeiras dez famílias de japoneses entre 1913 
e 1914, todas provenientes de Guatapará. Ao todo, eles compraram cerca de 50 
alqueires. O local era atingido, então, pela estação terminal da linha Cantareira. 
Hoje, ele fica no quilômetro 35 da rodovia para Bragança Paulista, perto de Mai-
riporã, aliás o nome atual de Juqueri. 

O acesso pela estação Juqueri (hoje Franco da Rocha), da linha Santos-
Jundiaí, também era possível mas o caminho íngreme da serra fazia com que as 
pessoas preferissem mesmo a estação Cantareira. As terras eram compradas a pres
tações, a serem pagas em cinco anos, sem juros. O proprietário das terras, o por
tuguês Filipe Fagundes, se dispôs a ser o fiador dos imigrantes para a compra de 
alimentos, além de emprestar dinheiro para a mudança e compra de sementes. 
Foi um grande protetor do núcleo. 

O líder era Nagatoshi Akimura. No início, esse local foi até chamado de nú
cleo Akimura, mas para evitar estrelismos pessoais foi resolvido que se chamaria 
núcleo Juqueri. 

Em Cotia (Moinho Velho), as primeiras famílias se instalaram em 1914, in
termediadas por Teijiro Suzuki. Em 1927 já se contavam 80 famílias. Destas, 30 
eram provenientes da província de Kochi, tanto que alguns até chamavam o lugar 
de Vila Kochi. Nessa época, 13 eram as famílias proprietárias e 47 as arrendatárias. 

A Vila Cotia, que ficava nas proximidades, é hoje a cidade do mesmo nome 
e há uma estrada asfaltada que permite o acesso ao bairro de Pinheiros, em São 
Paulo, em 30 minutos de ônibus. Antigamente esse trajeto era feito ou a pé ou 
pela estação Cotia (atual Itapevi) da linha Sorocabana. Já em 1918 havia uma 
boa produção agrícola, conseguida através do uso de adubos. Conseguira-se tam
bém uma boa matriz de batatas. 

A Freguesia do Ó fica a noroeste da cidade de São Paulo, a 8 quilômetros 
do centro. Os japoneses começaram a se estabelecer nesse local em 1920. Em 1927 
havia 53 famílias, das quais apenas uma era proprietária de terras. Todas as ou
tras eram arrendatárias. 

Barueri pertencia à Estrada de Ferro Sorocabana e recebeu os japoneses em 
1921, quando então começaram a cultivar batatas. 

Itaquera ficava na Estrada de Ferro Central do Brasil e naquela época ainda 
pertencia ao município de São Paulo. Foi o local onde o veterinário Tsuneshiro 
Ishibashi lançou entre 1923 e 1924 um empreendimento chamado Colônia Nipô-
nica, juntamente com uma empresa imobiliária. Plantaram tomate e morango, 
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mas o local ficou mais conhecido como produtor de pêssegos. Em 1927 contavam-se 
20 famílias. 

Os locais que foram desenvolvidos posteriormente são incontáveis. Em 1960, 
a população japonesa na periferia de São Paulo já era de 50.000. 

O SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NA ÉPOCA 
E O VERDUREIRO COM A BALANÇA NOS OMBROS 

Os produtos agrícolas produzidos pelos japoneses na periferia visavam prin
cipalmente atender à demanda dos paulistanos. Com o aumento populacional da 
cidade, aumentaram também as vendas, que se estenderam posteriormente ao Rio 
de Janeiro e outras cidades do interior. No começo, entretanto, o consumo era 
mínimo. 

O método dos agricultores, no início, era vender, por exemplo, batatas aos 
intermediários que trabalhavam em mercados como o de Pinheiros e que eram 
repassadas aos varejistas. As hortaliças eram vendidas diretamente pelos próprios 
agricultores, que as carregavam em pratos de balança pendentes das extremidades 
de um pau que carregavam nos ombros. 

Posteriormente os métodos de vendas se diversificaram. Alguns se utilizavam 
das cooperativas, outros continuavam trabalhando com intermediários, e havia 
ainda aqueles que passaram a vender eles mesmos em feiras livres. No pós-guerra 
já não se via a figura do vendedor de hortaliças carregando as balanças nos ombros. 

Até meados de 1930 os vendedores portugueses de hortaliças usavam um car
rinho de uma roda, que era empurrado por eles, ou então uma carrocinha puxada 
por uma mula. Havia alguns japoneses que os imitavam, mas este serviço, na rea
lidade, não cabia a um agricultor, mas a vendedores, que transportavam legumes 
e hortaliças comprados nos mercados. Mesmo assim, os portugueses que planta
vam dentro da cidade, em pequenos terrenos baldios, vendiam eles mesmos seus 
produtos, em carrocinhas. Em sua grande maioria, os vendedores portugueses eram 
homens. Ao contrário, entre os japoneses quem vendia as hortaliças, de manhã 
cedinho, com as balanças nos ombros, eram as mulheres. Alguns raros brasileiros 
e portugueses transportavam verduras em balanças para vender, mas estas não 
eram iguais às das japonesas. A figura vigorosa da mulher japonesa podia ser vis
ta principalmente nos bairros da periferia. Algumas carregavam em suas balanças 
hortaliças a partir de sua própria horta, enquanto outras — por exemplo, as que 
eram de Itaquera — mandavam-nas de trem até São Paulo, de onde passavam 
a carregá-las nos ombros. 

Com o caminhão, os agricultores passaram a vender seus produtos nas feiras 
livres. Já não vemos, porém, as mulheres japonesas carregando balanças com 
hortaliças. 

OS MEIOS DE TRANSPORTE NA PRIMEIRA FASE E O ADVENTO DO CAMINHÃO 

Na primeira fase da agricultura japonesa na periferia de São Paulo, os pro
dutos eram transportados para o mercado em grande quantidade, mas os inter-
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mediários acabavam baixando tanto os preços que os japoneses comumente fica
vam desapontados. Mas o transporte dos produtos até o mercado era um árduo 
trabalho. 

Os tropeiros de Cotia transportando batatas até São Paulo. 

Para começar, o caminho estava em péssimas condições. O trecho da serra, 
por onde não passava nem carroça puxada por bois, era vencido apenas com a 
ajuda de mulas. Era uma tropa de 10 a 20 mulas. Quando havia muita produção, 
aumentava proporcionalmente o trabalho de reunir essa tropa de mulas. A procu
ra pelos japoneses era grande, e por isso o preço do aluguel de mulas subia muito. 
Uma mula carregava no máximo dois sacos de batatas, cada um pesando 75 qui
los, e às vezes não se conseguia transportar dois sacos. Os moradores do núcleo 
de Juqueri tinham de atravessar um caminho íngreme para vender seus produtos. 
Somente os que viveram a experiência deste dramático trabalho são capazes de 
narrá-lo. 

Atingida a região mais plana, o transporte era feito por carro de bois, puxa
do por 6 a 8 animais. Nessa época já não era permitido puxar carros de bois em 
plena cidade. Assim, a mercadoria era transportada até a estação Cantareira, ou 
até o mercado de Pinheiros. Dentro da área urbana, mudava-se a mercadoria pa
ra carroças puxadas a cavalo. Quando passou a ser freqüente o uso de carroças 
(de 4 a 5 cavalos), os mercados tinham um bebedouro de ferro, de cerca de dois 
metros de diâmetro, onde os cavalos matavam a sede. O bebedouro estava sem
pre repleto. 

No governo do presidente Washington Luís, entre 1926 e 1930, incrementou-
se o uso do automóvel. Conseqüentemente, construíram-se boas estradas, embo
ra ainda não asfaltadas. Com isso, as condições de transporte dos produtos agrí
colas também melhoraram consideravelmente. 
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Foi nessa época que se difundiu o caminhão da Ford, que transportava 18 
sacas, cerca de uma tonelada. E pagava-se, no posto do Fisco instalado nas entra
das da cidade, o imposto de 5 mil-réis por caminhão.5 

Em 1926, surgiu o caminhão Ford para facilitar a locomoção e o transporte. 

Os métodos de plantação também evoluíram. Já havia o arado, puxado por 
mulas. O Cotia sangyô kumiai sanjûnen no ayumi (Os 30 anos de evolução da 
Cooperativa Agrícola de Cotia) registra à página 47: 

"A partir de 1923, o adubo extraído dos restos de animais abatidos no mata
douro foi substituído por adubos químicos. O arado manual foi substituído por 
arados de grades, importados, e os defensivos agrícolas foram, Já nessa época, 
aplicados com pulverizador." 

Mesmo se considerarmos que o núcleo de Cotia tenha aplicado estes métodos 
a partir dessa data, verificamos que já estava começando um impressionante pro
gresso nas técnicas de produção, que foram então se popularizando. Segundo o 
levantamento realizado no núcleo de Cotia, em 1926, uma família possuía, em 
média, 3,3 alqueires de terras cultiváveis e havia um caminhão para cada duas 
famílias. Provavelmente, a capacidade de produção deve ter-se triplicado, se com
parada à fase anterior. Foi a partir dessa fase que os agricultores japoneses se se
pararam definitivamente dos métodos da agricultura cabocla. 

Ademais, no dia 10 de dezembro de 1927 o núcleo festejava a fundação da 
Cooperativa Agrícola de Cotia. Esta segunda metade da década de 20 marcava 
uma fase de profundas alterações na história da imigração japonesa. Já na déca
da de 30, porém, haveria um pânico econômico que iria abalar o mundo inteiro. 
Nesse limiar, o governo japonês passa a incentivar a emigração em massa de ja
poneses, com o pagamento integral do transporte. A partir de 1927, mais de dez 
mil japoneses chegam anualmente ao Brasil e os núcleos de colonização japonesa 
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do interior vêem seus dias de maior prosperidade. Também na periferia de São 
Paulo chegam novos imigrantes, o que sempre era um estímulo maior. 

O BAIXO PADRÃO DE VIDA DOS AGRICULTORES PIONEIROS 

De 1911 a 1930, haviam decorrido 19 anos depois que os japoneses se fixa
ram na periferia de São Paulo. A grande maioria já estava vivendo há mais de 
dez anos nessa região e muitas famílias possuíam caminhões, o que permitia su
por que o padrão de vida dos japoneses tivesse melhorado. Mas, raros eram os 
que viviam em casas sólidas construídas de tijolos. É que havia muitos arrendatá
rios. As plantações eram magníficas, mas suas habitações, miseráveis. 

Saku Miura escreve em Nippake Shimbun (Jornal Nippak), incluído no Co
tia sangyo kumiai Sanjûnen no ayumi (Os 30 anos de evolução da Cooperativa 
Agrícola de Cotia), um artigo denominado "Imo-Raisan" (Elogio à batata), de 
que uma das partes ("Tosca habitação") enfatiza o padrão de moradia na época 
dos japoneses. 

"É costume dos japoneses não investir na casa enquanto estiverem alugando 
o terreno. Acham tolice gastar dinheiro na casa se um dia eles irão sair de lá. 

"Cotia não foge à regra. As plantações são magníficas mas, em contraparti
da, as casas são o máximo da miséria. Servem apenas para abrigar das chuvas 
e não há móveis suficientes. Apesar da preocupação com mudança, tão logo fosse 
possível, essa vida costuma durar por uns bons sete a dez anos. Então, por que 
não deixar a casa mais bonita e, se possível, comer bem, para gozar a vida presen
te? Nenhum japonês procede dessa forma." 

Se, por um lado, o autor elogia a dedicação ao trabalho dos agricultores ja
poneses, por outro, critica o padrão de vida a que eles insistem em apegar-se. Isto 
vale apenas como uma observação desse autor, pois na realidade o padrão de vida 
dos japoneses aos poucos havia melhorado. A cobertura das casas já não era de 
sapé, como nos primórdios. Agora, usavam-se telhas. E mesmo que as paredes 
não fossem de tijolos, as casas eram bem acabadas e pintados. Em Itaquera, por 
exemplo, os agricultores eram proprietários, embora de terras de dimensões limi
tadas, e plantavam frutas que exigiam vários anos de cultivo, o que fazia com 
que permanecessem no local por mais tempo. As casas eram, então, construídas 
de tijolos. Como eles começaram entre 1923 e 1924, em 1930 ainda estariam nos 
preparativos. A maioria vivia em casas com paredes de barro. Só depois de dez 
anos é que as casas começavam a atingir um padrão médio. 

Mas mesmo nessas condições, em todos os lugares construíam-se escolas pri
márias, estas sim, de construção sólida. Se, somado a isso, existisse um kaikan, 
uma sede social para a associação de japoneses ou de jovens e moradias para pro
fessores, então notava-se logo que ali era a parte central dos agrupamentos de 
japoneses. 

Verdes plantações que se estendiam até o horizonte. Pequenos pontos acin-
zentados, que eram as choças onde moravam, e um prédio escolar, que se desta
cava pela brancura de suas paredes. Essa era a paisagem típica de um agrupamen
to de japoneses. 
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ALGUMAS EXCEÇÕES DA AGRICULTURA DE PERIFERIA 

Se analisarmos melhor os tipos de moradia, encontraremos algumas exceções 
muito especiais. Tanto em terras próprias como em terras arrendadas, esta região 
não era um "fim do mundo". Podia-se encontrar, então, dentro da propriedade, 
algumas velhas casas. Ali, era possível uma vida mais confortável. Havia fornos, 
o que permitia assar pães e convidar os imigrantes a experimentarem pratos dife
rentes. Não era possível desfrutar essas melhorias em regiões que estavam sendo 
desbravadas pela primeira vez. 

Outro detalhe. Os brasileiros que viviam nas cercanias já se haviam fixado 
há muito tempo. Assim, mesmo os "camaradas" (trabalhadores braçais contra
tados por dia) já eram proprietários ou filhos de proprietários. Eram pobres mas 
prezavam a vida que levavam e, em sua maioria, eram pessoas de bem. Brancos 
ou mestiços, eram conhecidos indistintamente como caboclos. 

Se duas ou três famílias japonesas vinham fixar-se ao lado deles era até pos
sível participar da sua vida social. Na hora do plantio ou da colheita, fazia-se o 
mutirão. Os vizinhos se reuniam para ajudar no dia mais atarefado. E, depois 
do trabalho, o jantar com todos. Vez por outra, havia bailes. No época de fartu
ra, serviam-se até "banquetes", como um porco assado. Participando assim da 
vida social dos caboclos, havia alegria, embora a pobreza fosse comum. Quando 
os japoneses desenvolveram seus métodos e os caboclos passaram a ser contrata
dos como camaradas, já não era possível compartilhar uma vida social com eles. 
Mas, mesmo assim, os japoneses os procuravam para aprender a abater porcos, 
conservar a carne e preparar alguns pratos da culinária brasileira. Os japoneses 
continuavam a ser convidados para os bailes promovidos pelos caboclos e os jo
vens japoneses também os convidavam para os seus. 

O sistema de mutirão era praticado também entre os japoneses nos primór-
dios da ocupação da periferia de São Paulo. Era praticado na construção das ca
sas, na semeadura, na colheita, ou quando o trabalho estava atrasado por causa 
da doença de alguém. Mas, no caso dos japoneses o mutirão era um pouco dife
rente. Não participava a família inteira. Ia somente o chefe da família, ou um 
jovem, representando a família toda. As mulheres ficavam em casa, para ajudar 
a preparar o "banquete" da noite. Com o tempo, essa atividade coletiva vai sen
do abandonada, com as diferenças do poder econômico que vão surgindo natu
ralmente. As famílias de mais posses passam a ter mais empregados e as casas 
vão sendo construídas de acordo com o gosto de cada um. No entanto, as ativida
des conjuntas continuam sendo praticadas, agora com maior ênfase nas coopera
tivas, envolvendo todo o processo de saída da mercadoria, comércio e compra. 

O INTERCÂMBIO CULTURAL COM A CIDADE E A MELHORIA 
DO PADRÃO DE VIDA 

O progresso da agricultura na periferia acompanhou os passos do desenvol
vimento da cidade, que era o mercado de consumo dos produtos agrícolas. Já en
tre 1925 e 1930 os agricultures mandavam seus filhos estudar nos ginásios da cida-
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de. Para tanto, viviam em pensões. Os jovens que vieram como imigrantes traba
lhavam de dia e estudavam à noite, para aprender português. Para eles, viver nu
ma pensão e freqüentar o ginásio durante o dia era uma vida inimaginável. Con
tudo, foi nessa época que esses filhos de imigrantes vieram em grande número 
para a cidade. Eram filhos de produtores de café, do interior do estado, ou então 
dos produtores de tomate e batata, da periferia da cidade de São Paulo. Estes 
jovens estudantes transmitiam a seus pais, toda vez que voltaram para o lar, co
mo era a vida na cidade. 

Foi assim que, além do intercâmbio econômico, se iniciou um intercâmbio 
cultural dos agricultores com a cidade. No cotidiano, chegava o momento de aban
donar o padrão "caboclo" e adotar os costumes modernos. A partir de 1929 sur
giram aos poucos os ônibus suburbanos, o que incrementou ainda mais o inter
câmbio com a metrópole. 

Os japoneses de São Paulo, no início da década de 30, estavam saindo final
mente da rua Conde de Sarzedas: dirigiam-se para a rua Conselheiro Furtado e 
Irmã Simpliciana (hoje praça João Mendes), ampliando o seu raio de ações e aten
dendo basicamente aos agricultores, na maioria vindos da periferia. 

Nessa época já havia sido construído o mercado central, na rua da Cantarei
ra. Ao seu redor surgiram lojas e pensões de japoneses. Em 1921, consta que foi 
aberta a primeira loja de miudezas, anexa a uma pensão de japoneses no bairro 
de Pinheiros. Em 1927, surgiram duas lojas de miudezas diversas, uma loja de 
roupas e uma oficina de consertos de máquinas. Outras ocupações dos japoneses 
eram as de marceneiro, barbeiro e motorista de táxi. A razão pela qual os japone
ses se concentraram na região de Pinheiros é que, por ser uma zona periférica, 
os aluguéis eram mais baratos. Mas é inegável que a ocupação foi motivada pelo 
desenvolvimento dos agricultores na periferia. Além de alimentos e miudezas, as 
lojas vendiam artigos japoneses. 

Este levantamento data de 1927; no final desse ano houve a fundação da Co
operativa de Cotia, que abriu seu posto em Pinheiros, em 1928. Segundo o Brasil 
Jihô Nenkan (Anuário Brasileiro), editado em 1933, a população nipônica em Pi
nheiros multiplicou-se durante os primeiros cinco anos após sua primeira ocupa
ção, sinal, sem dúvida, do sucesso da agricultura na periferia. 

Como já dissemos, com o intercâmbio com a metrópole o modo de vida dos 
agricultores foi-se alterando. Como, especificamente? 

Com relação à moradia houve uma evolução, da choça para uma casa um 
pouco mais bem acabada, não chegando, no entanto, a atingir o padrão de uma 
habitação permanente. Surgem construções em alvenaria, e o piso de chão batido 
dá lugar ao piso de tijolos ou de madeira. A limpeza da casa torna-se um hábito. 
As camas agora já possuem molas. Quanto às mesas e prateleiras, existem ainda 
as que foram construídas por amigos marceneiros, artesanalmente. Na cidade, po
rém, não há mais madeira em abundância e, assim, as pessoas naturalmente aca
bavam comprando móveis prontos. Surgem as cristaleiras. As roupas, principal
mente as femininas, deixam de ser rústicas, e as mulheres se vestem de maneira 
mais urbana. É nessa época que a moda da cidade vai invadindo também os lares 
do interior. Isso se mostrava mais evidente nos vestidos de festa e "roupas de sair" 
das mulheres. No cotidiano, porém, ainda imperavam as blusas e saias feitas com 
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Em Jacareí, uma olaria construída pelas famílias Nomoto e Hamazaki. 

sacos de estopa brancos. Os imigrantes tinham sempre em mente a simplicidade 
e a economia. Com exceção dos vestidos para ocasiões festivas, o traje das mulhe
res pouco diferia no dia-a-dia. 

Uma curiosidade nos hábitos de alimentação: com o aumento da produção 
de tomate, os japoneses, que até então não o consumiam, resolvem adotá-lo em 
sua mesa. Usa-se o tomate na salada. Entra tomate também no arroz cozido. O 
cozido de batatas, onde até então era empregado o colorau, passa a ser feito com 
tomate. E com o emprego do tomate, entra no cardápio dos japoneses a 
macarronada. 

Evidentemente, essas transformações não acontecem simultaneamente em to
das as famílias. Ademais, era preciso que as indústrias produzissem a massa de 
tomate para que o uso do tomate se difundisse mais em todas as casas. Mas a 
verdade é que, ao mesmo tempo que o tomate revolucionava a mesa dos japone
ses, ele também diversificava a dos brasileiros. 

Com as lojas que importavam artigos japoneses foi possível obter, a preços 
razoáveis, alimentos japoneses como o konbu e wakame, iriko, kazu-no-ko, shii-
take. Nas festas de início de ano todas as famílias japonesas compravam estes ali
mentos para preparar o banquete. 

Com a construção das escolas e das sedes sociais, surgem as diversões itine-
rantes. O naniwa-bushi, um gênero de canto, já se apresentava desde os tempos 
das choças. O cinema também já era apresentado desde antes, ao ar livre. Em 
vez de cobrar ingressos, os exibidores recebiam presentes. Com o advento das es
colas e das sedes sociais, os preparativos se tornaram mais fáceis, e a exibição da 
película revestia-se de uma qualidade melhor. As diversões itinerantes tornaram-
se mais freqüentes. Com o caminhão, mais pessoas de longe vêm assistir o espetá
culo. Caminhão lotado percorrendo os caminhos escuros da roça — eis uma pai
sagem comum nos núcleos. 
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Com a melhoria dos transportes, os jornais japoneses, então semanais, che
gam com mais rapidez. Nas lojas japonesas já se encontram revistas e livros japo
neses, que eram comprados também pelos agricultores mais distantes. 

Assim, os agricultores da periferia passaram a manter um forte elo com a 
cidade, inaugurando uma nova fase em suas vidas. 

Nessa época, contudo, ainda não haviam surgido os novos-ricos do tomate 
ou batata. Houve um pequeno recuo na produção em 1930, mas o desenvolvi
mento viria a ser retomado mais tarde. 
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36 — As peculiaridades do núcleo Aliança 

UMA ORGANIZAÇÃO FUNDADA COM PLANEJAMENTO SEGURO, 
ORDEM E CONTROLE 

O núcleo Aliança foi fundado no dia 1º de outubro de 1924, com a oficiali
zação da compra de uma área de 2.200 alqueires, da Primeira Aliança. 

A responsável pela fundação e pelo empreendimento foi a Shinano Kaigai 
Kyokai (Associação Ultramarina de Shinano), mais tarde denominada Shinano 
Ijü Kumiai, ou Cooperativa de Emigração de Shinano, da província de Nagano. 
Também teve uma função de liderança na construção deste empreendimento o 
presidente da Rikkôkai do Japão, Shigeshi Nagata. No Brasil, também participa
ram Shungoro Wago e Chikazo Kitahara. 

Este núcleo foi considerado até uma iniciativa governamental. Afinal, a su
gestão havia sido levantada pelo governador da província de Nagano, Toshio Hon-
ma,1 e as primeiras verbas foram doadas pelo prefeito da capital e outras perso
nalidades regionais da província. Posteriormente, a coordenação passou para as 
mãos da Brasil Takushoku Kumiai, a Cooperativa de Colonização do Brasil-BRATAC, 
um órgão representativo do Brasil na Federação das Cooperativas de Emigração 
do Japão, e recebeu uma grande ajuda financeira do governo japonês.2 

Na declaração deste empreendimento consta o seguinte trecho: 
"Deverá o Japão, ao escolher a América do Sul como local definitivo para 

emigrar, dar um exemplo às outras nações. É necessário fixar o emigrante com 
segurança, defendendo-o das ameaças, fazer dele proprietário de extensas terras, 
condição esta impossível no país de origem, assegurando-lhe, porém, a mesma 
felicidade que ele teria no país natal. Para isso, é preciso alterar, fundamental
mente, a postura que vinha sendo assumida no processo de emigração. A emigra
ção não deve ser um empreendimento realizado de mãos vazias. É preciso dar ajuda 
financeira e encaminhar os emigrantes sob um planejamento seguro e uma orga
nização ordenada e controlada. Sem essas condições, os ideais e os esforços não 
culminarão no sucesso desejado." 

Na declaração "é preciso alterar, fundamentalmente, a postura que vinha sen
do assumida no processo da emigração" há uma reprovação da atitude que os 
emigrantes vinham adotando então, que era visar apenas a emigração temporá
ria, para ganhar dinheiro e depois voltar ao Japão. Assegurar-lhe "a mesma feli
cidade que ele teria no país natal" só seria conseguido com a fixação definitiva 
do emigrante, "sob um planejamento seguro e uma organização ordenada e con-
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trolada". Essa declaração não era, de forma alguma, um convite para que os emi
grantes navegassem até o Brasil objetivando o sucesso financeiro e, depois, terem 
de trabalhar como "escravos do salário" nos cafezais da Mojiana. Era, na reali
dade, uma primeira experiência com emigrantes da classe média, que então estava 
sendo empreendida no 16? ano da imigração japonesa no Brasil. 

Naquele tempo, a classe média japonesa não vislumbrava horizontes muito 
promissores em sua pátria. 

"Os estudantes formados sofrem com a falta de empregos em várias regiões. 
Na zona rural, conflitos de pequenos arrendatários e os movimentos da aliança 
contra o pagamento dos tributos anuais. Na zona urbana, as pequenas e médias 
indústrias e empresas comerciais estão em crise, falências se sucedem, e em mui
tos locais há levantes com reivindicações trabalhistas, greves e sabotagens. Movi
mentos pró-comunistas, proletários em todas as regiões do país. Os problemas 
sociais intranqüilizam a população e o progresso parece inviável."3 

Esse era o retrato da época. Para o governo, fazer com que as pessoas mais 
desestabilizadas da classe média se refugiassem no exterior, como emigrantes, pa
recia ser uma estratégia nacional. 

Deixando de lado o processo pelo qual esse "projeto de grande envergadura 
para o futuro do Estado"4 foi viabilizado e concretizado, é inegável que o nú
cleo Aliança exerceu fortes influências no plano cultural sobre os imigrantes ja
poneses no Brasil. A concentração de imigrantes intelectuais foi também um caso 
inédito. 

Na publicação comemorativa dos 10 anos do núcleo Aliança (Sousetsu Ju-
nen), há um artigo sobre "pessoas singulares", onde podemos ver o tipo de pes
soas que ingressaram neste núcleo. Selecionamos apenas a posição social desses 
imigrantes, no Japão, sua formação escolar e profissão: 

"—emigrante que, desapontado com as tendências antinipônicas dos Esta
dos Unidos, pela segunda vez emigra, escolhendo o Brasil como o país para se 
fixar seguramente 

— técnico da Companhia Ferroviária da província da Coréia 
— segundo-tenente do exército, pioneiro na aviação do Japão 
— formado em horticultura, pela Faculdade de Agronomia, desenvolvendo 

pesquisas sobre genética vegetal 
— oficial (tesoureiro) 
— alto burocrata da Casa Imperial 
— formado pela escola de comércio e indústria de Kuramae; realizou servi

ços de topografia nos núcleos de colonização 
— formado pela Faculdade de Pedagogia e chefe de agência dos correios 
— major do exército e veterinário 
— engenheiro naval dos estaleiros Mitsubishi, formado em engenharia pela 

Universidade de Tóquio 
— discípulo de Hachisaburo Hirao, presidente dos estaleiros Kawasaki, e 4º 

grau de kendô 
— um dos fundadores da "vila Brasil-Estados Unidos", com imigrantes que 

vieram da Califórnia 
— poeta tankaísta 
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— jornalista 
— capitão do exército, da patrulha de defesa da Manchúria 
— Haikaísta e engenheiro 
— médico 
— empresário 
— vereador 
— ex-funcionário de tributação, iniciou a observação astronômica no núcleo 
— estudioso da cultura clássica do Japão e pastor 
— intérprete, formado em faculdade de línguas estrangeiras 
— gerente da indústria de cigarros Toa 
— técnico do exército, formado pela Escola de Física de Tóquio 
— Haikaísta, discípulo direto de Kyoshi Takahama 
— advogado, alto funcionário da província governamental de Taiwan 
— diretor de escola primária 
— médico da polícia, do Governo Geral de Sacalina." 
Se continuarmos com mais detalhes, encontraremos até bonzos e monges xin-

toístas. Nenhum núcleo de colonização conseguiu reunir tantos intelectuais como 
aqui, constituídos de militares, pesquisadores, empresários, funcionários do go
verno, artistas e religiosos. 

OS IMIGRANTES QUE NÃO OBJETIVAVAM FAZER FORTUNA RÁPIDA E 
RETORNAR EM SEGUIDA AO JAPÃO 

Estes imigrantes não eram trabalhadores contratados. Por isso, o rumo to
mado por eles não foram as fazendas, mas a construção de um núcleo de coloni
zação. O autor relatou anteriormente por que estes imigrantes foram motivados 
a construir uma fazenda coletiva independente. 

Os imigrantes perceberam que, aqui no Brasil, seus objetivos não poderiam 
ser alcançados de imediato tão facilmente quanto imaginavam, — ou seja, emi
grar, remeter o dinheiro levantado, retornar ao Japão — e ao mesmo tempo cons
tataram que o trabalho nas fazendas de café não era adequado para um projeto 
a longo prazo. Escolheram então a alternativa de uma "concentração de uma mes
ma raça". Era o melhor método para trabalhar longos anos, com segurança. 

Observando o processo de modernização do Japão, e os rumos do capitalis
mo que então se esboçavam, a classe média via-se obrigada a uma espécie de re
baixamento social. Mas, os imigrantes tinham vindo para estas novas fronteiras 
animados pela idéia de desbravar novos horizontes. Não havia, em nenhum deles, 
um plano mesquinho de enriquecer e voltar logo. "Alterar, fundamentalmente, 
a postura que vinha sendo assumida no processo de emigração." Este foi o ponto 
de partida da Kaigai Kyokai, que mais tarde passou a ser denominada Iju Ku-
miai, ou Cooperativa da Emigração. Para isso, era preciso enviar os emigrantes 
"sob um planejamento seguro e uma organização ordenada e controlada". Os 
imigrantes, por sua vez, dependeram totalmente da Cooperativa, e foi essa a ca
racterística principal do núcleo Aliança (e outros como Tietê, Bastos e Três Barras). 
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A AMARGA LUTA DOS PIONEIROS 

Shigeshi Nagata, depois de comprar a área para a fazenda voltou ao Japão, 
lá chegando no dia 8 de dezembro de 1924. Logo em seguida, Wago e Kitahara 
iniciaram os preparativos para a colonização dá área. Kitahara e seus ajudantes 
fixaram o local no quilômetro 36, no dia 20 de novembro do mesmo ano, cons
truindo ali um barraco, perfurando um poço e desbravando, preliminarmente, três 
alqueires para a produção de alimentos. Plantaram arroz e milho e iniciaram os 
trabalhos de agrimensura. Urgia a construção dos alojamentos para os imigrantes 
que estavam a caminho e isso também foi posto em prática. 

Japoneses em frente ao alojamento, construído para abrigá-los na primeira fase 
de colonização. 

A casa onde estava sediado o pioneiro Chikazo Kitahara ficava no quilôme
tro 36. Relatamos abaixo como era a vida ali, descrição essa que revela os sofri
dos dias do pioneirismo. 

"A casa estava há três meses sem paredes. Durante o dia as abelhas ataca
vam e recebemos o batismo com picadas em dezenas de lugares do corpo. À noi
te, era tempo das chuvas, o casal corria para dentro da casa à procura de um lu
gar seco, envolto num cobertor encharcado. Às vezes, relâmpagos e trovões pare
ciam remexer todo o céu e a terra. O casal, abraçado, vivia os dias sofridos do 
início do empreendimento. Enfim, foi possível fechar as paredes com madeira. 
Estávamos salvos do batismo das chuvas, mas agora éramos vítimas do ataque 
dos gafanhotos e dos ratos. Dia ou noite, eles entravam em casa, mordiam nossas 
pernas, mijavam em nossas caras. Os problemas se sucediam, um atrás do outro."5 

Os primeiros integrantes do núcleo eram duas famílias de Registro. Do Ja
pão, chegaram quatro famílias na segunda quinzena de agosto de 1925. Assim 
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foi sucedendo, até que a distribuição das quotas dos 2.200 alqueires de terra ter
minou em 1926, com a quinta leva de imigrantes. 

Já em abril de 1926, a Cooperativa de Imigração da Província de Tottori in
tegrou este projeto e comprou mais 1.200 alqueires, para fundar a Segunda Aliança. 
Em dezembro, ela estava toda vendida. Em fevereiro de 1927, mais 1.300 alquei
res foram incorporados ao projeto, agora com a participação da Cooperativa de 
Imigração da Província de Toyama, nascendo daí a Terceira Aliança. Em menos 
de dois anos, esta área também estava totalmente ocupada por novos colonos. 

A VIDA DOS COLONOS PIONEIROS 

No início, 1925, as onças rondavam as cercanias do alojamento conjunto dos 
imigrantes. Assim, qualquer ruído estranho era motivo de alerta. Há um depoi
mento que ilustra bem esses dias. 

"Em pleno dia, na volta da escola dominical, ouvi uma galinha assustada. 
Apressado, fui ver o que era. Uma onça, do tamanho de um filhote de cavalo, 
estava com a galinha na boca. Fechei a casa e saí com uma espingarda, perseguin
do a onça. Os três cachorros da casa, grandes e pequenos, latiam, mas, com me
do, não se aproximavam do bicho. Eles não serviam para nada. Chamei a vizi
nhança para me ajudar e fomos todos nos embrenhando pela capoeira. Lá estava 
a onça, a poucos metros, feroz, com a boca vermelha aberta e com os olhos em 
nossa direção. Atirei, sem pensar. Não sei se consegui ou não acertar. Fugimos 
para casa. Avisei N. sobre o caso. Ele veio, com uma postura altiva, carregando 
sua espada. Todos se armaram com espingardas, foices e espada e embrenhamo-
nos novamente pelo mato. Os cachorros continuavam latindo. Todos caminha
vam com apreensão, mata adentro. 200 ou 300 metros adiante, lá estava a onça, 
ensangüentada, debaixo de uma grande árvore. Não sabíamos se estava viva ou 
morta. Verificamos, com a ponta da foice. Não se mexia. Tentamos transportá-
la, mas era pesada demais. Conseguimos, enfim, com a ajuda de mais pessoas. 
O sr. I. tirou-lhe a pele. Levamos imediatamente ao escritório e mostramos ao 
sr. Kitahara. Abrimos sua barriga e de lá saíram, inteiros, um gato e uma galinha. 
Se a onça tivesse visto uma criança voltando da escola dominical certamente a 
teria engolido também." (Shin'ichi Kamiya) 

Era uma época em que tais coisas ocorriam. Felizmente, não se ouviu falar 
que seres humanos tenham sido devorados por onças. Como prova de que havia 
muitos animais selvagens na época, vou acrescentar algo que aconteceu comigo. 

É algo que ocorreu quando K. me servia de guia nas montanhas. K., que ca
minhava na minha frente, virava-se repetidas vezes para mim e me dizia: "Pega
das de anta, pegadas de anta" (anta significa você, em japonês). Eu pensava co
migo mesmo: "Que sujeito esquisito! Como é que ele pode ver minhas pegadas 
se está andando na minha frente?", e fui seguindo-o, intimamente indignado. Mais 
tarde fiquei sabendo que se tratava de pegadas de um animal chamado anta e 
K. só estava, gentilmente, procurando me informar sobre isso. Além disso, há 
muitas outras histórias, como a de se ter matado um tamanduá a pauladas, ou 
sobre uma mulher que capturou sozinha um veado, mas vou encerrando por aqui. 
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Conforme orientação do escritório, desde o início, as paredes das casas eram 
de madeira e a cobertura de telhas. Para os românticos que sonhavam com casas 
primitivas, talvez tenha sido uma supresa. Entretanto, no fim, eles acabaram ad
mirando o excelente ponto de vista dos orientadores, pois isto contribuiu sobre
maneira para a prevenção de doenças e insetos nocivos. Também parece ter sido 
bastante problemático conseguir-se água na época. Para se precaver contra a ma
lária, abriram poços em locais elevados. Por conseguinte, houve casos em que não 
se atingia a água, mesmo perfurando-se mais de 30 metros de profundidade. Mas, 
à medida que o desmatamento foi avançando a quantidade de água aumentou, 
de forma que mesmo os poços com apenas com 15 metros já passavam a atingir 
o lençol de água. 

Todo mantimento era adquirido no armazém do escritório. Os imigrantes dei
xavam depositado seu dinheiro vivo no escritório e recebiam o valor em 
mercadorias. 

No início, só havia alimentos secos, tais como bacalhau, sardinha em salmou
ra, carne-seca, etc. Não se vendia açúcar branco em hipótese alguma, a não ser 
que fosse para uma pessoa adoentada e somente mediante atestado médico. Com 
isso aumentou o número de supostos doentes, o que confundiu o pessoal. 

O que mais se fez sentir foi a falta de carnes e verduras frescas. Comia-se 
por isso qualquer tipo de carne, até mesmo de macacos, tatus, onças, gatos selva
gens — enfim, animais que hoje causam repulsa só em pensar. Comia-se de tudo 
que era possível, desde palmito, folhas de dente-de-leão, até caule de batata-doce 
e de abóbora. Os japoneses ficaram conhecidos por serem peritos em descobrir 
cogumelos comestíveis. 

A maior dificuldade era quando alguém adoecia, pois não havia médico. Sendo 
uma época em que se recorria ao escritório para tudo, o gerente fazia um pouco 
de tudo: era motorista de caminhão, agrimensor, orientador rural, e tomava con
ta do armazém, além de substituir eventualmente o médico e a parteira. 

Na mata virgem havia uma espécie de mosca-da-madeira, que punha seus ovos 
no corpo humano, que se transformavam posteriormente em berne. O berne ti
nha a forma de um broto de bambu e por esta razão os japoneses denominavam 
de "takenoko-bicho" .6 Certa vez, esse berne entrou nos olhos de uma criança. 
O gerente do escritório, que também era médico em casos de emergência, prepa
rou um ungüento à base de nicotina extraída de cigarros e fez uma compressa. 
Após dois a três dias o berne estava morto e pôde ser espremido para fora. Com 
isto a fama deste "médico" se espalhou. 

Na mata virgem havia também uma outra doença, chamada "ferida braba", 
que requeria tempo e paciência no tratamento. Hoje já existe uma boa injeção 
para combatê-la. 

As histórias que se ouvem sobre o núcleo de colonização são todas mais ou 
menos semelhantes. Os imigrantes pioneiros ajudavam-se mutuamente e assim su
peravam problemas e desvantagens. Seguem abaixo algumas de suas declarações: 
— "Resumindo, o sr. K. era uma espécie de chefe de uma grande família. (...) 
Embora, consciente ou inconscientemente, variasse de pessoa para pessoa, era 
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constante nos imigrantes pioneiros um fortíssimo entusiamo para se construir al
go de novo. A maioria não ligava muito para dinheiro." (Noburu Seshimo) 

— "Apesar do grande número de emigrantes que vieram conosco no navio, 
recebíamos verduras em quantidades mais que suficientes. Já a turma do navio 
seguinte reclamava da quantidade insuficiente." (Shin'ichi Kamiya) 

— "(...) Estávamos preocupados, pois nossa bagagem não chegava. Os imi
grantes veteranos, então, providenciaram tudo para nós e essa calorosa recepção 
nos comoveu profundamente." (Gi'ichi Ishido) 

— "No primeiro ano, partilhávamos uma vida verdadeiramente comunitá
ria. Entretanto, à medida que novas turmas foram chegando começaram a ocor
rer casos de furto de verduras. Alguns deixavam de devolver utensílios de cozi
nha, cobertores, etc, que os imigrantes veteranos lhes haviam gentilmente em
prestado. A situação começou a mudar." (Ehikazo Kitahara) 

— "É fato que havia entre os imigrantes um forte espírito de união e cola
boração, mas creio que isso era óbvio, se formos analisar as circunstâncias da épo
ca." (Kitahara) 

— "Mesmo atualmente, nos locais onde vive grande número daqueles pio
neiros, unidos por um elo espiritual que é o de colaboração, que predominou na 
fase pioneira, observa-se uma harmonia maior." (Kamiya) 

A população foi crescendo de ano para ano. De maneira geral ocorreram inú
meros problemas durante o processo de evolução, pois "além das associações e 
cooperativas terem mimado demais os colonos, havia uma grande diferença no 
tocante à orientação rural".7 

A REALIDADE CONFRONTADA PELOS IMIGRANTES 

Mesmo tendo em vista uma colonização "com base num sistema de planeja
mento, ordem e controle seguros", não era fácil executá-lo, uma vez que se esta
va dentro da mata virgem do Brasil. Embora esses imigrantes não precisassem de
pender somente do próprio esforço, como no caso dos primeiros imigrantes que 
vieram para enriquecer, pois as cooperativas lhes davam total apoio, em contra
partida eles tinham de construir "um núcleo de colonização ideal" sob o patrocí
nio e controle das cooperativas. 

As cooperativas abriram estradas, construíram alojamentos provisórios, au
xiliaram na construção de moradias para os imigrantes e deram seu apoio à pro
dução rural através de uma política administrativa. Era um empenho máximo do 
qual, do ponto de vista do orientador do núcleo, não havia o que reclamar. Toda
via, o trabalho de colonização não era tão fácil quanto imaginava a matriz das 
cooperativas, no Japão. Por mais minucioso que tivesse sido o planejamento no 
Japão, no fim das contas era uma teoria que havia nascido tendo como base as 
condições daquele país. Aqui, as estradas ficavam interrompidas com as chuvas, 
não havia médico, a alimentação farta (isto do ponto de vista brasileiro) não se 
adequava ao gosto dos japoneses, os imigrantes não dominavam o idioma o sufi
ciente para poderem comandar seus empregados; se tomavam água fresca, eram 
atacados por amebas e duranteo cultivo do arroz contraía-se malária. As dificul-
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dades encontradas pelos imigrantes recém-chegados foram bem maiores do que 
as enfrentadas pelos que aqui já residiam. 

No início recorria-se ao escritório para tudo. Lá havia um veterano experien
te que conhecia a vida no Brasil e dava assistência aos novos imigrantes. 

Dentro em pouco os agrupamentos tomaram forma e surgiu a Associação 
Aliança, ou seja, a associação japonesa dos núcleos de colonização. À medida 
que as cooperativas agrícolas foram crescendo, começaram a surgir conflitos en
tre os colonos e as cooperativas de imigração, e sua fusão ou separação passou 
a ser algo inevitável, em se tratando de uma organização interligando grandes áreas, 
que englobava a Aliança 1, 2 e 3. 

Era grande o número de intelectuais que davam seus palpites, causando um 
conflito de opiniões. O provérbio "muitos cozinheiros acabam estragando a so
pa" aplicava-se bem à situação reinante. A diversidade de opiniões era maior quan
do a questão dizia respeito ao ensino, uma vez que, desconhecendo a língua por
tuguesa e a situação do Brasil, uma turma de intelectuais brandia a teoria dos seus 
ideais. Existiam duas correntes: uma dando prioridade à educação brasileira e ou
tra à educação japonesa. Era grande a dificuldade de executar o lema do gerente 
Nagata: "Faça homens, em vez de fazer café". Mas, por se tratar de um núcleo 
onde havia um grande número de intelectuais, sem dúvida houve comovente sa
crifício e desprendimento. 

NÚCLEO ALIANÇA 

Quando se fala em Aliança, logo vem à mente a Cooperativa de Emigração 
de Shinano e logo se pensa, erroneamente, que o núcleo era constituído somente 
de pessoas procedentes da província de Nagano. Contudo, este núcleo recebeu imi
grantes do Japão todo. O mesmo ocorreu no núcleo 2, que se constituía principal
mente de pessoas vindas da província de Tottori, e no núcleo 3, da província de 
Toyama. Se incluirmos os 1.600 alqueires da Vila Nova da Cooperativa dos Emi
grantes de Kumamoto e outros, a região de Aliança compreendia uma área de 
7.200 alqueires. Comparada com as grandes fazendas brasileiras não era tão grande, 
mas se tomarmos como base o agrupamento de pequenas lavouras de 10 alquei
res, constituía uma grande área. 

Na época o café era o principal produto. Posteriormente prosperaram du
rante algum tempo o arroz e a cultura do bicho-da-seda. A produção de milho 
e de feijão restringia-se somente ao consumo doméstico, e a criação efetiva de 
aves só teve lugar bem mais tarde. 

As questões de ensino e problemas na associação japonesa (aqui, no caso, 
a Associação de Aliança) não foram questões isoladas da região e por isso discuti
remos o assunto de maneira generalizada quando tratarmos da colonização em 
geral. 

Quanto à questão da saúde, em 1927 foi convidado um médico para o hospi
tal central, o qual duas vezes por semana visitava os consultórios dos núcleos 2 
e 3. Em 1931, o núcleo Aliança 2 também construiu seu próprio hospital, conse
guiu um médico efetivo e gradativamente suas instalações foram completadas. 
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No que diz respeito à religião, havia muitos protestantes entre os orientado
res dos imigrantes, devido também ao fato de o fundador desse núcleo, Shigeshi 
Nagata, professar o protestantismo. Em 1932 foi concluída a construção da "Igreja 
Cristã de Aliança" e em 27 de março desse ano foi celebrada a cerimônia de sua 
inauguração. Estávamos no 7º ano de colonização, mas os imigrantes chegados 
em 2 de julho de 1926 já realizavam cultos diários pela manhã e à tarde no pátio 
do alojamento e incentivavam a educação religiosa, abrindo escolas dominicais. 
Entre junho de 1929 e abril de 1939, 42 pessoas foram batizadas e o número total 
de membros da Igreja Cristã de Aliança atingia 114. 

A vida na Aliança, em comparação com a dos antigos núcleos, era bem mais 
ativa e alegre, tanto que chegou a ficar famosa pelo seu aspecto cultural. Foi dis
so que surgiu sua denominação, um tanto invejosa, de "Ginbura-shokumin", onde 
shokumin significa imigrante e Ginbura passear em Ginza, o bairro chique de 
Tóquio. 

"FAÇA HOMENS EM VEZ DE FAZER CAFÉ" 

Vamos ver então quais foram os passos posteriores desse núcleo, que reunia 
grande número de intelectuais e que ora era invejado, ora escarnecido pelos demais. 

Um número razoável desses intelectuais abandonou o núcleo, pois, não sen
do originalmente lavradores não souberam procurar uma solução alternativa, co
mo a pecuária, quando o café entrou em colapso ou quando a terra começou a 
empobrecer. Na previsão inicial de planejamento não consta que o núcleo tenha 
prosperado. Todavia, a política "faça homens, em vez de fazer café" fez com 
que surgissem muitos homens capacitados entre seus descendentes, os quais se tor
naram personagens principais das atividades da geração seguinte. Seus esforços, 
portanto, não foram em vão. O trabalho de Isamu Yuba, que durante 30 anos 
se empenhou para construir uma "nova vila" cultural, pode ser considerado um 
produto especial da região de Aliança. 
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37 — O núcleo Tietê, fundado pela 
Cooperativa de Colonização do Brasil 

O DESCONTENTAMENTO DOS IMIGRANTES E AS DIFICULDADES 
DO ESCRITÓRIO 

O núcleo Tietê, conhecido pela sua ponte de concreto armado de 160 m de 
comprimento, recebeu apoio do governo japonês e ocupou uma posição especial 
dentro da história da imigração, ao lado de Bastos e Três Barras. 

Sua maior vila chamava-se anteriormente Novo Oriente, mas após a segunda 
guerra mundial mudou sua denominação para Pereira Barreto e tornou-se uma 
próspera cidade do interior da Noroeste. Este agrupamento japonês foi adminis
trado pela Cooperativa de Colonização do Brasil e desenvolveu-se gradativamen-
te com base numa política firme. 

Em 30 de abril de 1929, 46.690 alqueires foram registrados como proprieda
de da Cooperativa de Colonização do Brasil Ltda. — BRATAC. Entretanto, 
adotou-se como data do início da construção do núcleo o dia da assinatura do 
contrato de compra e venda do terreno, em 9 de agosto do ano anterior, pelo en
carregado vindo do Japão. Considerando que esta data também foi escolhida pa
ra marcar o aniversário da colonização, l fica evidente que a Kaigai Iju-Kumiai 
Rengokai (Confederação das Cooperativas de Emigração) representava aqui um 
papel importante. Essa confederação foi representada posteriormente pela Brasil 
Takushoku Kumiai (Cooperativa de Colonização do Brasil), cujo nome foi abre
viado para BRATAC. Em contraposição, no núcleo Hirano, por exemplo, foi es
colhido como data de aniversário da imigração o dia em que os colonizadores en
traram na região. 

Apesar deste núcleo ter sido fundado pela Confederação das Cooperativas 
de Imigração ele não tinha um caráter novo e especial, se comparado com as ter
ras já colonizadas pelos antigos imigrantes. Conforme pode ser observado em Tietê 
Jûnenshi (Dez anos de história do Tietê), as condições estabelecidas pela Confe
deração para seleção de terras eram: o café como produção principal, que deveria 
ser cultivado a 450 m acima do nível do mar, e escolhido local adequado com mais 
de 10.000 alqueires para possibilitar a divisão em lotes de 10 alqueires cada. A 
única diferença é que foi prevista uma área grande, uma vez que esperavam uma 
grande leva de imigrantes. 

Mesmo as instalações planejadas pela BRATAC, e que foram concluídas gra-
dativamente, também tinham por base as experiências dos antigos imigrantes. Não 
vou detalhar aqui a estrutura e planejamento da vida dos primeiros imigrantes, 
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mas quando se lê a história desta colonização, nota-se uma distinta diferença en
tre o modo de vida destes colonizadores e a dos antigos imigrantes. Se me fosse 
permitida uma expressão mais exagerada, poderia dizer que os dois primeiros anos 
de colonização representam um período de lutas entre a administração (escritó
rio) e os imigrantes. Em todos os núcleos de colonização havia um escritório e, 
em geral, os imigrantes procuravam-no para todo e qualquer tipo de solicitação, 
mas jamais pensaram que o escritório tivesse a obrigação de ficar à sua disposição 
em todos os aspectos e, portanto, não se queixavam nesse sentido. Em Tietê, con
tudo, os imigrantes consideravam-se membros das cooperativas e achavam, por
tanto, natural que o escritório trabalhasse para o seu bem-estar. Recorriam ao 
escritório para tudo e, nos primeiros anos de imigração, era forte a tendência de 
considerarem quaisquer problemas como sendo resultado de negligência por par
te do escritório. Pode-se dizer que esta é uma das características da colonização. 
Naturalmente, após três anos esta tendência foi diminuindo, mas considerando 
que os primeiros imigrantes também protestaram e se queixaram dos fazendeiros, 
podemos notar uma semelhança na reação dos colonizadores e dos imigrantes 
contratados. 

Outra característica deste núcleo é de que entraram ao mesmo tempo tanto 
lavradores vindos diretamente do Japão como lavradores já residentes no Brasil, 
provenientes de outras regiões. É também o caso de Bastos. A diferença entre am
bos é que, em Bastos, o número de imigrantes já residentes no Brasil era maior, 
enquanto em Tietê o número de imigrantes diretos do Japão representava quase 
o dobro. Assim, ao lado do estilo de vida dos japoneses foi introduzido um outro 
que se adequava mais ao modo de vida no Brasil. 

Bem, vamos descrever agora a vida dos imigrantes desde o início da coloni
zação. Entre setembro de 1928 e fevereiro de 1929 o Japão enviou quatro famílias 
para Tietê. Como os preparativos não estavam concluídos, eles resolveram ficar 

A travessia no rio Tietê numa balsa rústica, usada antes da construção 
da ponte pelos japoneses. 
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provisoriamente em Aliança. Alguns, porém, chegaram a trabalhar até terminar 
a primeira colheita. Os primeiros imigrantes diretos do Japão entraram em 1º de 
junho de 1929, os quais, com uma família proveniente de uma outra região brasi
leira, totalizavam 34 famílias. Na realidade, estava prevista para esse ano a che
gada de 400 famílias e os encarregados locais empenharam-se ao máximo nos pre
parativos. Eles haviam advertido a pessoa encarregada disso no Japão quanto à 
imprudência de enviar grande número de imigrantes desde o início, mas não fo
ram atendidos. Finalmente, quando concluíram os preparativos, após árduo tra
balho, ficaram decepcionados com a chegada de somente 34 famílias. 

Nesse ano caiu uma chuva torrencial jamais vista em trinta anos, que chegou 
a interromper diversas vezes o serviço de balsa do rio Tietê, por causa do perigo. 
Além disso, como se tratava de um núcleo de colonização totalmente novo, era 
necessário chamar lavradores de regiões longínquas e muitos faltavam ao traba
lho, devido à fama de malária da região, ou simplesmente iam embora. Os traba
lhos de abertura de estradas, derrubada das matas e construção de alojamentos 
foram conduzidos mesmo com a escassez de mão-de-obra. Segundo explicação 
dos encarregados no Japão, o envio insuficiente de imigrantes deveu-se a proble
mas na arrecadação do capital necessário, à restrição rigorosa nas condições de 
viagem, à propaganda insuficiente de recrutamento, etc. Consta em Dez anos de 
história de Tietê que, além disso, os boatos de que se tratava de uma região insa
lubre devido à malária e outras doenças, conforme cartas enviadas do local, tam
bém devem ter influído nesta situação. 

Já aqui no Brasil haviam sido envidados esforços na construção de alojamentos 
de madeira com telhado de zinco, na abertura de estradas e no desmatamento, 
para que não houvesse problemas mesmo com a chegada das 400 famílias de imi
grantes, conforme solicitação do Japão. 

Conforme é citado em Dez anos de história de Tietê, "as dificuldades en
frentadas para se concluírem todos os preparativos para a recepção dos imigran
tes foram tais, dadas as circunstâncias da época, que em vez de reclamações injus
tas estas pessoas encarregadas da colonização mereciam todo respeito e gratidão". 
Assim, aqueles que enfrentaram maiores dificuldades foram justamente os encar
regados do escritório e seus funcionários, responsáveis pelos trabalhos iniciais da 
colonização. 

Nos primeiros anos o corpo administrativo era composto por Shungoro Wa-
go, que também dirigia a região de Aliança, dez rapazes vindos de Aliança e Ka-
zuo Nakajima, agrimensor. 

O campo que esse pessoal havia desbravado, não se importando com a esta
ção de chuvas, começou novamente a brotar nesse mesmo ano, tornando-se o mo
tivo de seu descontentamento. Para os colonizadores, um segundo desmatamento 
significava aumento de despesas, além de desperdício de tempo, estagnação da 
produção e dificuldades em suas vidas. Era uma situação que não podia ser aceita 
passivamente. Transcrevo aqui uma anotação feita no 6º dia da sua chegada (1º 
de julho de 1929) por um imigrante: 

"Todos vamos para o mato carregando a foice. Roçar totalmente os três al
queires que ora estamos desmatando não é tarefa fácil. Este esforço desnecessário 
de roçadura deve-se exclusivamente ao fato de ter-se desmaiado a área nos meses 
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de janeiro e fevereiro. Caso o desmatamento tivesse sido feito na época normal, 
junho e julho, não haveria necessidade de roçar, pois tudo seria queimado. Ao 
apresentarmos as nossas queixas ao escritório, disseram-nos que uma carta do Ja
pão comunicava o envio de 400 famílias de uma só vez e, assim, os preparativos 
teriam que ser apressados. Este erro, portanto, não se devia à falta de experiên
cia, mas estava fora de sua vontade, pois a ordem vinha da matriz no Japão. Se 
fôssemos incumbir os nativos da roçadura seria necessário pagar 300 mil-réis por 
alqueire, e caso os próprios imigrantes fossem fazê-lo, o trabalho levaria entre 
25 e 30 dias. Consideramos, portanto, totalmente errado impor aos cooperados 
o esforço inútil, o perigo e a considerável despesa decorrentes deste desmatamen
to fora de época. É necessário que tudo isto seja reparado de alguma forma. Na 
hipótese de não se concluir a roçada durante este ano, e deixar para o próximo, 
nascerão novos brotos e a terra ficará queimada excessivamente, e se o café for 
plantado nessas condições terá um mau desenvolvimento. Obviamente, após qua
tro anos, a diferença do resultado será considerável, entre termos plantado um 
ou três alqueires, provocando igualmente grande diferença no rendimento da la
voura intercalar. 

"Considerando que é necessário secar o terreno por aproximadamente uma 
semana após a roçadura, para só então queimá-lo, e que se necessita entre dez 
e trinta dias por alqueire para limpá-lo após a queimada, torna-se extremamente 
difícil plantar todos os três alqueires, dadas as condições atuais."2 

Posteriormente, a BRATAC responsabilizou-se pelo ocorrido e solucionou 
a questão, pagando as indenizações. 

O autor de Dez anos de história de Tietê relata em sua obra diálogos dos pio
neiros da época; segundo os mesmos, as dificuldades dos imigrantes recém-chegados 
não se restringiam somente à questão da roçadura acima mencionada. Como eles 
desconheciam completamente a situação no Brasil, pagavam seus empregados con
forme lhes era solicitado; gastavam rapidamente o capital que possuíam, inves
tiam muito desde o princípio na construção de suas moradias, mas sentiram difi
culdades com a água do poço. 

"Ao chegarmos, em 1º de junho de 1929, ficamos instalados provisoriamen
te no alojamento. Desmaiamos a capoeira e logo passamos à construção de nos
sas casas. Todavia, como não estávamos acostumados com o serviço, levamos um 
mês para desmatar somente meio alqueire. Apenas em 17 de agosto nos mudamos 
para o nosso lote, após termos terminado nossa casa, que mais se parecia com 
uma cabana. Não havia ainda serraria nessa época e toda a madeira — serrada 
manualmente — era comprada a 48 mil-réis a dúzia. As telhas vinham de Barra 
Bonita e custavam 550 mil-réis o milheiro. Muitos utilizaram telhas de zinco, que 
eram relativamente baratas. Como se pode ver, além das despesas inesperadas, 
a situação não era nada fácil. Apesar das adversidades, lançamo-nos furiosamen
te ao desmatamento da capoeira e ao plantio do café, guiados pela convicção de 
sermos lavradores do Brasil. Na época, os 'camaradas' brasileiros pediam 300 mil-
réis por alqueire, caso fossem contratados para roçar, e mais 300 mil-réis pa
ra limpeza do terreno; 550 mil-réis era o preço para o desmatamento. Como des
conhecíamos a tabela de serviços, pagávamos conforme nos era solicitado. Do pon
to de vista atual, era algo totalmente estúpido. Os maiores problemas eram a água 
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dos poços e o fato de precisarmos recorrer temporariamente ao médico de Alian
ça. Podíamos nos conformar com o elevado custo, dada a situação da época, mas 
não conseguimos esquecer as inconveniências e dificuldades decorrentes destes dois 
últimos problemas. A doença mais comum era a disenteria provocada por ameba, 
que atacava principalmente as crianças. Creio que a primeira criança a sofrer des
te mal foi um garotinho de três anos da província de Wakayama. Como não ha
via cemitério na época, enterramo-lo no cemitério de Aliança. Creio que estáva
mos no final de julho. Grande era também o número de pessoas que contraíam 
conjuntivite aguda. Em todas as casas encontrávamos uma ou duas pessoas, entre 
adultos e crianças, com os olhos bastante inchados e vermelhos. Sendo imigrantes 
pioneiros, passamos por dificuldades que as pessoas mal conseguiam imaginar, 
e embora as lembranças tristes e alegres não possam ser classificadas somente de 
divertidas, podemos relatá-las com orgulho." 

Conforme podemos observar nas anotações do imigrante da região 1, não 
se nota raiva por fenômenos ilógicos, mas pode-se sentir as dificuldades encon
tradas pelos pioneiros. Embora tenha havido possibilidade de ocorrência de um 
surto de malária nas imediações do rio Tietê, não houve uma tragédia como no 
caso do núcleo Hirano. Isto demonstra que os imigrantes posteriores já haviam 
acumulado muita experiência. A dificuldade para a obtenção da água deve-se, em 
parte, ao fato de não se permitir a construção de moradias em terrenos baixos, 
a fim de se prevenirem contra a malária, além do que, nos primeiros anos, as ter
ras às margens do rio ainda não estavam à venda. Pode-se dizer, portanto, que 
o sucesso dos administradores está no fato de não se terem perdido muitas vidas, 
apesar das adversidades. Outro problema era a falta de médico. Em Aliança ha
via um médico japonês, só que a distância era relativamente grande. 

A VIDA DOS PRIMEIROS COLONOS 

Não se sabe com detalhes em que tipo de casas os primeiros imigrantes mora
vam, ou o que eles comiam, mas na época já havia telhas, zinco e madeira, embo
ra serrada manualmente. O escritório já possuía também um caminhão. Quanto 
à alimentação, os imigrantes recém-chegados do Japão praticamente não comiam 
a comida brasileira. Comiam arroz pela manhã, em vez de tomar café. Na lista 
de preços do armazém aparecem o arroz beneficiado, açúcar, feijão, milho, fari
nha, banha de porco, etc, mas o café, o bacalhau seco e a carne-seca não estão 
relacionados. O fato de não estar listada, entre outros produtos, a carne-seca, que 
era solicitada pelos agrimensores brasileiros, significa que esse produto existia, 
porém em quantidades muito pequenas. No ano seguinte, em 1930, já aparece o 
bacalhau seco a 3 mil-réis o quilo e o macarrão a 1.800 réis o quilo. O bacalhau 
seco era grelhado ou utilizado no preparo da sopa ou de outros pratos japoneses. 
O macarrão servia para preparar o udon japonês. O fato de aparecerem óleo de 
resina e soda cáustica na lista de preços significa que nessa época já existia sabão 
para lavar roupa, de fabricação caseira. Juntamente com o cultivo do milho, 
iniciou-se a criação de porcos. Esta tendência deve-se às relações comerciais exis
tentes com Aliança e à orientação do gerente Wago. Sem dúvida o núcleo Tietê 
estava razoavelmente favorecido na questão dos hábitos alimentares. 
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No relatório enviado pelo escritório à matriz da BRATAC, decorrido um mês 
e meio desde que recebeu sua primeira leva de imigrantes, constam algumas pala
vras relacionadas à alimentação: 

"Eles ainda não estão acostumados à vida brasileira e desconhecem a manei
ra de preparar os alimentos. Como não são poucos os casos em que a saúde chega 
a ser prejudicada, entregamo-lhes por escrito receitas de pratos simples." Enfim, 
todo esforço era feito. Como eles se estabeleceram perto do rio Tietê, acredita-se 
que podiam comer peixe uma vez ou outra. Mais tarde, quando passaram a ter 
mais tempo livre, apareceram aqueles que iam pescar, mesmo arriscando-se a con
trair malária. Os primeiros imigrantes, entretanto, certamente não tinham tempo 
para isso. 

Todos os imigrantes chegaram com seu capital. Já mencionei anteriormente 
que muitos não puderam sair do Japão porque não tinham conseguido recursos. 
Quanto eles traziam? Na página 3 de Dez anos de história de Tietê consta que 
o total dos bens das 35 famílias (deixou-se de contar uma família aqui, pois ela 
não viera diretamente do Japão) era de 241.384 mil-réis. A quantia média por fa
mília era de aproximadamente 6.896 mil-réis. Se formos detalhar, encontraremos: 
uma família com aproximadamente 33 contos, uma com 22 contos, quatro com 
9 contos, três com 7 contos, sete com 6 contos, oito com 5 contos, dez com 4 con
tos e uma família com menos de 4 contos. Considerando que a despesa média no 
primeiro ano de imigração era de 6.325 mil-réis, conforme abaixo especificado, 
as 26 famílias que possuíam 6 contos ou menos passavam dificuldades. 

VALOR MÉDIO DAS DESPESAS NO PRIMEIRO ANO DE COLONIZAÇÃO 

Desmatamento de três alqueires 
(520 mil-réis por alqueire) 

mil-réis 

1.560 

Material de construção 1.025 

Serviços de carpintaria 300 

Despesa na perfuração de poços 800 

Despesas com o armazém 1.539 

Outros 1.110 

Total 6.325 

Conforme, porém, já foi mencionado anteriormente, a despesa de desmata
mento de três alqueires não coincidia necessariamente com o valor apresentado 
no quadro acima, pois o terreno havia-se transformado em capoeira e era preciso 
o dobro ou o triplo desse valor. O fato de não terem de pagar pelo terreno já era 
um alívio. 

Apesar dessas condições, concluía-se em dezembro do primeiro ano de imi
gração — embora com atraso — o plantio do arroz, milho, café, etc. Entretanto, 
como eles haviam perdido os meses de setembro e outubro, considerada a melhor 
época para plantio, não podiam esperar grandes colheitas, excluindo o café, que 
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estava fora de questão. Nessa época já existia a "plantadeira" (semeadeira ma
nual), que podia ser comprada no armazém por 30 mil-réis, de modo que, 
comparando-se com dez anos atrás, o trabalho havia sido muito facilitado. 

No tocante à saúde, consta que em dezembro duas pessoas contraíram a ma
lária, mas não houve mortes. 

No segundo ano de colonização (1930) o número de famílias vindas do Japão 
não ultrapassava 23, o que, acrescido a uma família do Brasil, totalizava 24 famí
lias. Grande parte do terreno preparado para as 400 famílias previstas continuava 
capoeira. Mesmo assim, em 9 de agosto desse ano, foi comemorada a primeira 
festa da fundação do núcleo. 

Na obra Dez anos de história de Tietê, a situação da época é assim descrita: 
"A comemoração foi realizada na quadra de esportes da escola primária (já 

concluída na época). Iniciou-se às 8 horas da manhã com as palavras de abertura, 
seguido do Hino Nacional Japonês, e saudação à terra natal. Após o Hino Nacio
nal Brasileiro, apresentaram-se felicitações aos convidados e passou-se às pala
vras do presidente do núcleo, representando a Associação de Tietê, e encerrou-se 
a cerimônia com três vivas. Pouco antes das 10 horas, passou-se imediatamente 
para a parte de entretenimento. Estavam presentes nessa data autoridades brasi
leiras vindas da longínqua Araçatuba e convidados da região de Aliança. Como 
esta era a primeira comemoração realizada desde o início da colonização, os imi
grantes mostraram-se também extremamente animados, como se procurassem de
sabafar de uma só vez todas as insatisfações do dia-a-dia." 

Programa de entretenimento dos 2 dias de comemoração: 

1º dia — 10 h - 24 h 
1. jogos das crianças do primário 
2. desfile de fantasias 
3. demonstração de talentos e truques 
4. dança japonesa realizada pelas moças 
5. teatro da associação dos jovens 
6. cinema 

2º dia — 09 h - 23 h 

1. competição geral 
2. demonstração de talentos e truques 
3. dança japonesa realizada pelas moças 
4. comédia apresentada pela associação dos jovens 
5. cinema 

Parece que a despesa total de 2 contos foi inteiramente coberta somente com 
as contribuições. 

CONTINUA AINDA PEQUENO O NÚMERO DE IMIGRANTES... 

Apesar de a revolução de 30, iniciada em 7 de outubro desse ano por Getúlio 
Vargas, ter inquietado os imigrantes, em 24 de outubro a situação já estava nor-
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malizada. Foram concluídas pela BRATAC instalações de consultórios médicos 
e farmacêuticos, serrarias e olarias. A organização autônoma dos imigrantes foi 
regularizada e o núcleo começou a evoluir satisfatoriamente. O número de imi
grantes, porém, continuava baixo. Em 1931, havia somente três famílias vindas 
diretamente do Japão e 13 famílias do Brasil. Em 1932 — "ficou decidido convi
dar grande número de descendentes de japoneses residentes no Brasil para este 
núcleo, através de propaganda em várias regiões, a partir de julho, uma vez que 
se tornava quase impossível a vinda de imigrantes do Japão devido aos incidentes 
da Manchúria e de Xangai".3 Como a BRATAC convidou imigrantes já no Bra
sil em condições vantajosas, nesse ano o número chegou a 63 famílias, enquanto 
o número de famílias do Japão não passava de sete. As condições vantajosas con
sistiam na fixação do preço de 7 contos por dez alqueires; o pagamento adiantado 
do terreno, que era efetuado por ocasião da imigração, foi baixado de 2 para 1 
conto e 200 mil-réis; além disso, emprestava-se 1 conto e 500 mil-réis no ato da 
imigração para as despesas de subsistência, de forma que qualquer um que tivesse 
algumas economias poderia entrar para o núcleo. 

Em 1932 foi colocado em prática o "reestudo do planejamento de dez anos 
da BRATAC" e foram proporcionadas aos imigrantes vantagens ainda maiores. 
Segundo decisão desse projeto: 
1. o terreno foi classificado conforme a fertilidade do solo e o preço determinado 

por lote; 
2. o valor do terreno era financiado com um prazo de dez anos e prestações anuais 

fixas, sem juros;4 no caso de prorrogação seriam cobrados juros de mora; 
3. o empréstimo para produção era efetuado em moeda nacional e deveria ser pa

go em três anos, com dois de carência; eram cobrados juros de mora, além dos 
juros normais; 

4. ficava cancelado o pagamento adiantado pelo terreno (procedimento utilizado 
pelos imigrantes japoneses residentes no Brasil); 

5. era cobrada taxa de inscrição para entrar no núcleo (para os japoneses residen
tes no Brasil). 

Assim, em 1932 conseguiu-se fixar ali 20 famílias diretas do Japão e 128 fa
mílias antigas do Brasil. 

Em 26 de junho de 1935 ficou pronta a ponte Novo Oriente e a vila começou 
a desenvolver-se. Como o nosso principal propósito é demonstrar a situação do 
núcleo na época, vamos colocar um ponto final no relato cronológico do núcleo 
de Tietê e vamos observá-lo nos aspectos da produção e da população. 

Quanto à situação populacional, até fins de 1932 (correspondente ao 3? ano 
de colonização) foram loteados 1.510 alqueires, num total de 143 lotes, e o núme
ro de famílias chegou a 130, num total de 520 pessoas. Somando-se o número de 
funcionários do escritório, empregados, contratados, colonos, moradores da vila 
e outros, num total de 91 famílias com 343 pessoas, o núcleo contava uma popu
lação de 221 famílias, totalizando 863 pessoas. 

Entre 1931 e 1932 a produção de arroz ocupou o primeiro lugar e a colheita 
do arroz em casca atingiu 8.250 sacas. Em seguida vinham o milho e o feijão. 
O algodão já estava sendo cultivado a título de experiência por vinte famílias, nu
ma área de oito alqueires, e sua colheita foi de 578 arrobas. 
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A ponte construída pelos japoneses sobre o rio Tietê. 

O DESENVOLVIMENTO DE NOVO ORIENTE, ATUAL PEREIRA BARRETO 

Um ano após ter começado a ser vendida, em fins de 1931, a vila já tinha 
62 casas e a população chegava a 209 pessoas. Já existiam vários estabelecimen
tos: 3 mercearias, 4 bares-confeitarias, 3 barbearias, 3 lojas de roupas, 4 trans
portadoras, 2 pensões, 2 padarias, 1 açougue, 1 lavanderia, 1 vendedor interme
diário de cereais, 1 fábrica de tofu, 1 ferraria, 1 restaurante, 1 fábrica de móveis, 
1 farmácia, 1 casa de tintas, 1 eletricista, 1 dentista. Entretanto, como a produção 
ainda se mostrava fraca, não se via um desempenho brilhante. A introdução do 
gerador de força a motor foi um fato que marcou época. 5 kw de corrente contí
nua passaram a fornecer força a 27 casas e a acender 42 lâmpadas a partir de 23 
de janeiro de 1933. 

Uma vez estruturada a vila, cada vez mais chegavam novos operários brasi
leiros. Por volta de maio de 1934 surgiram bordéis — os "bairros" — na periferia 
da vila. Em dezembro desse ano foi construída uma igreja católica e assim a vila 
começou a ganhar ares de cidade brasileira. 

A partir de 1928 entraram muitas pessoas na vila, -entre elas "camaradas" 
(trabalhadores braçais). Não obstante, durante seis anos não havia nenhuma casa 
de diversões na vizinhança. De certa forma, isto foi a causa de um crime de estu
pro e assassinato ocorrido na época, ocasionando três mortes: uma senhora japo
nesa, um jovem japonês que perseguiu o criminoso e o próprio "camarada" assassino. 

CHEIRO DE TSUKEMONO 

O núcleo Tietê objetivava introduzir principalmente os imigrantes do Japão, 
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mas como isto não deu certo decidiram receber muitos japoneses residentes em 
outras áreas do Brasil. Mesmo que o número de imigrantes do Japão tivesse au
mentado, as vantagens oferecidas eram grandes. No tocante à alimentação, o es
critório precisou ensinar até como preparar alimentos, por questão de saúde, mas 
com a entrada dos antigos imigrantes na região, o modo de vida brasileiro foi di
fundido e isto fortaleceu a vida nos primeiros anos de colonização. Houve tempo 
em que o arroz foi o produto principal e foram construídas máquinas de benefi
ciar este cereal. No terceiro ano de colonização já existia uma vila. Isto facilitou 
muito a vida do núcleo, pois produtos japoneses como missô e shoyu podiam ser 
facilmente adquiridos. Já havia também três docerias e um bar, e no segundo ano 
da colonização já contavam também com uma escola primária, diminuindo assim 
as dificuldades no tocante ao ensino. 

O mangueirão. 

Ao se atingir um certo desenvolvimento, começavam a voltar antigos costu
mes tipicamente japoneses, principalmente nos núcleos onde residiam imigrantes 
vindos diretamente do Japão. Todavia, pelo fato de terem entrado muitos japo
neses já residentes no Brasil neste núcleo, não se vêem características especiais no 
estilo das casas, tanto na vila quanto na zona rural. Algumas casas de lavradores, 
contudo, apresentavam estilos japoneses como hikimado, tobukuro, ita no ma e 
genkan, mas somente onde residiam famílias vindas diretamente do Japão. Isto 
não se generalizou, como no caso de Registro. Conforme se pode observar nas 
fotografias do livro Dez anos de história de Tietê, predominava o estilo brasilei
ro, principalmente nas construções novas. As varandas substituíram os genkan. 
Plantavam banana, abacaxi, mamão e manga perto das casas e escolhiam de pre
ferência a sombra de uma bananeira para registrar a ocasião com uma fotografia. 
Alguns aparecem inclusive ao lado de grandes cachos de banana, como se quises-
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sem mostrar com orgulho a sua vida no Brasil. No fundo das casas havia o man-
gueirão, comum nas colônias das fazendas, bem como o moirão. O teto do chi
queiro era feito de troncos rachados de coqueiro. 

Em Dez anos de história de Tietê aparecem muitos haiku, que caracteriza
vam o modo de vida bem mais japonês do que brasileiro. Por exemplo, em uma 
delas é descrita uma velha senhora que cochila num dia de primavera, vestida com 
o chanchanko, demonstrando que embora os jovens fossem se abrasileirando, a 
geração antiga mantinha seus costumes. É uma imagem do lavrador japonês que 
só é possível ver em Aliança ou Tietê. 

Num outro poema é descrita uma mosca que pousa na pedra de tsukemono 
que está a secar (pedra que serve de peso para a preparação do tsukemono). É 
uma sensação inimaginável para aqueles que só comiam carne-seca ou alimentos 
gordurosos temperados com alho.5 
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38 — O núcleo Bastos, construído 
superando-se muitos obstáculos 

Bastos é um núcleo de colonização fundado e administrado pela BRATAC. 
Localiza-se a 10 km da estação de Iacri, na linha Paulista, e dista aproximada
mente 580 km da cidade de São Paulo. Pertencia anteriormente à linha Sorocaba-
na e chegava-se ao local percorrendo-se 57 km de estrada, numa região monta
nhosa, a partir da estação de Quatá. Após um ano de colonização, a BRATAC 
inaugurou uma estrada de acesso ao núcleo através da estação de Rancharia, e 
a distância ficou reduzida a 28 km até a entrada do núcleo e a 38 km até o centro 
da vila. A linha Paulista implantou a estação de Iacri em fins de 1949. 

As terras de Bastos foram adquiridas em 18 de junho de 1928 pela Kaigai-
Iju-Kumiai Rengokai (Confederação das Cooperativas dos Emigrantes), uma con
federação de 12 cooperativas, e este dia foi escolhido para ser a data da fundação 
do núcleo. A partir de abril de 1928 passou a ser administrada pela BRATAC, 
que atuava como órgão representativo no local do Rengokai. Nesse mesmo ano, 
em 18 de junho, começou a receber os imigrantes. 

A área total do núcleo era, no início, de 12.000 alqueires. Posteriormente fo
ram comprados 932 alqueires adicionais de terras vizinhas, totalizando assim 12.932 
alqueires. O projeto inicial era vender em três anos 9.000 alqueires de terras altas 
e secas, divididas em 900 lotes de 10 alqueires cada. O nome deste núcleo foi tira
do do nome de um dos seis proprietários da região, Henrique Bastos. 

A POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO 

De forma análoga à do núcleo Tietê, que também cresceu sob a administra
ção da BRATAC, tencionava-se inicialmente colonizar a região principalmente 
com imigrantes do Japão. Mas, dadas as circunstâncias da época, mudou-se a po
lítica no sentido de receber também imigrantes já no Brasil. O primeiro gerente 
do escritório foi Senjiro Hatanaka, um dos pioneiros do núcleo de Hirano, na 
linha Noroeste. 

Assim como em Tietê, a administração de Bastos foi totalmente planejada 
e todas as instalações foram efetuadas previamente. Por exemplo, num dos itens 
do "Projeto administrativo para instalação dentro do programa de imigração de 
Bastos" lemos o seguinte: 

"Entre 1930-31 foram implantadas diversas instalações, abaixo mencionadas, 
para atender a questões administrativas, de produção, ensino e saúde; funcioná
rios necessários foram admitidos, bem como foi fornecido o capital necessário 
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para o seu fucionamento. Foram instalados: escritório, alojamento dos imigran
tes, depósito, armazéns, garagem para veículos, máquina de beneficiar arroz, ser
raria, olaria, consultório médico, hospital, escola primária e moradia para 
funcionários."1 

Posteriormente, objetivou-se tornar os núcleos independentes. Segundo um 
outro item do projeto acima, ficou estabelecido que a "BRATAC administraria 
o presente núcleo até 1938, data em que terminaria o prazo do pagamento total 
da terra pelo último imigrante. A partir dessa data a administração ficará a cargo 
dos próprios imigrantes e todas as instalações serão entregues gratuitamente a uma 
organização independente, após anuência dos imigrantes."2 

O PRIMEIRO PASSO DA COLONIZAÇÃO 

Os primeiros a entrar na mata virgem não foram os imigrantes, mas aqueles 
que participaram na abertura de estradas utilizando os "camaradas". Eles des
maiaram e queimaram 40 alqueires da área destinada a ser o centro do núcleo 
e ali construíram quatro casas que abrigavam o escritório, moradia e alojamento 
de funcionários. Logo após a construção deste escritório provisório chegaram os 
agrimensores para cuidar do trabalho de loteamento. Em seguida vieram os fun
cionários do escritório. Nessa época já moravam ali algumas famílias. Cerca de 
100 camaradas construíram suas cabanas provisórias perto do local de trabalho. 
Os trabalhos de abertura de estradas, desmatamento, medição eram comandados 
por japoneses veteranos nas obras de colonização, que acampavam no local para 
dirigir os camaradas. Na época, tanto os orientadores como os camaradas anda
vam armados de revólveres e facas. Um certo chefe japonês empenhou-se em de
sarmar os camaradas, mas ganhou rancor dos mesmos e acabou sendo morto por 
eles. Era um jovem audacioso, exímio no manejo da arma, mas que nada pôde 
fazer ao ser emboscado na escuridão da noite. Entretanto, o desarmamento foi 
efetuado pouco tempo depois pela polícia. 

Após a chegada à região, desde fins de 1928 a março de 1929, os desbravado
res enfrentaram uma violenta época de chuvas, como ocorrera na região de Tietê. 
O rio do Peixe transbordou, interrompendo a comunicação com as outras regiões 
e causando também problemas no abastecimento de mercadorias, o que trouxe 
enormes transtornos para o andamento dos trabalhos. 

Em maio, no entanto, os trabalhos estavam praticamente concluídos, quan
do receberam o diretor administrativo da Confederação, Mitsusada Umetani, que 
veio do Japão para inspecionar os trabalhos. Aceleraram as obras de construção 
dos alojamentos, que eram duas casas térreas de madeira cobertas de zinco de 
40 x 8 m e uma outra de 92 x 8 m. Foram divididos em aposentos de 4 x 8 m 
atribuídos a cada família. Este espaço foi dividido, ainda, em duas partes, corres
pondendo ao quarto e à cozinha. Tudo foi preparado para que os recém-chegados 
não sentissem desconforto nessa moradia provisória durante os primeiros meses. 
Já haviam construído um consultório médico provisório e havia um médico à dis
posição. Assim, não tiveram problemas em receber os imigrantes que chegaram 
em junho do Japão, bem como aqueles que já trabalhavam como contratados em 
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fazendas de café brasileiras. Eles pertenciam à Cooperativa da Província de Ehi-
me e vieram para cá sem mesmo esperar a comunicação da matriz da Confederação. 

Nesse ano chegou a terceira leva de imigrantes do Japão (68 famílias) que, 
somada às 14 famílias que já viviam no Brasil, totalizaram 82 famílias.3 

A MOVIMENTAÇÃO DENTRO DO NÚCLEO 

Os imigrantes moravam no começo em alojamento provisórios, e trabalha
vam para desmatar e queimar o lote que lhes tinha sido atribuído por sorteio, pa
ra ali construir suas casas e perfurar o poço. Era um trabalho natural para aque
les que já estavam acostumados com a vida no Brasil, mas para os imigrantes recém-
chegados era um trabalho extremamente árduo, já que em sua maioria não eram 
verdadeiros lavradores. Aqueles que acalentavam o sonho de encontrar uma terra 
ideal sentiram-se intimidados diante da Mãe Natureza, pela vastidão de monta
nhas e campos, e ficaram momentaneamente sem ação. Além disso, começaram 
a surgir entre os representantes das províncias pessoas com fortes opiniões pró
prias que manifestavam descontentamento com relação à forma administrativa da 
BRATAC, como, por exemplo, a escolha do lote por sorteio. Isto aconteceu por
que esses representantes das províncias embarcaram para o Brasil antes que ficas
se decidido que a BRATAC, como órgão representativo do local, havia sido no
meada autoridade supervisora geral pela Cooperativa de Emigração. Esses repre
sentantes das províncias, desconhecendo o fato, acharam que tinham direito à pa
lavra e passaram a dar palpites sobre a política administrativa da BRATAC. Na
turalmente, havia outros motivos. Como a qualidade do solo variava de terreno 
para terreno, muitos não se conformavam com as terras que lhes eram atribuídas 
por sorteio. 

Levados pelas idéias desses incitadores, a terceira leva de imigrantes, com
posta de 14 famílias, recusou-se a iniciar os trabalhos, mesmo um mês após a sua 
chegada. Eles também tencionavam conseguir suas terras por outros meios que 
não o sorteio. No entanto, quando perceberam ser inviável a escolha livre de ter
ras num grande núcleo de colonização planejada como esta, seis famílias abando
naram a região e outras três famílias renunciarem ao lote adquirido e mudaram-
se para outras regiões. Na obra 25 Anos de história de Bastos consta que, devido 
a esta tendência, a motivação pelo desenvolvimento do núcleo foi reduzida à 
metade. 

Assim, mesmo chegando o mês de novembro — época da semeadura — que 
iria decidir o resultado anual da lavoura, ainda havia muitos que permaneciam 
no alojamento, insistindo na discussão. Quando o inspetor Umetani veio nova
mente do Japão em 14 de dezembro e apareceu no núcleo, os imigrantes levaram-
no para o alojamento, reclamando que ele os tinha enganado. No final da discus
são, Umetani foi agarrado e quase linchado. Dizem que, apavorado, ele fugiu pa
ra o Japão.4 

Já que os incapazes de se submeter à autoridade da BRATAC continuavam 
com a discórdia, a BRATAC resolveu expulsar do núcleo duas famílias, uma pro
cedente da Cooperativa de Fukuoka e outra de Wakayama, que fizeram uma passea-
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ta pela cidade ostentando uma faixa onde se lia: "Comemoramos o nosso bota-
fora' '. Depois se instalaram na pensão Enoki e procuraram animar o movimento, 
pagando cerveja para as pessoas presentes. Finalmente discursaram em praça pú
blica, defendendo a disputa dos trabalhadores.5 

O primeiro ano de imigração chegava ao fim. Na história da colonização não 
deve ter havido fenômeno mais singular do que este ocorrido em Bastos. 

Contrariando as estimativas iniciais de receber 200 famílias no primeiro ano, 
chegaram somente 68 famílias que, mesmo somadas às famílias do Brasil, não 
passavam de 96 (ou 97). O terreno que havia sido desmaiado e queimado 
transformou-se em capoeira, que cobria uma área de 122 alqueires. Porém, as 74 
famílias que permaneceram em seus lotes nesse primeiro ano colheram em média 
416 sacas de arroz com casca e 4 sacas de feijão, das quais, mesmo vendendo a 
metade, sobrou o suficiente para sua alimentação. Além disso, plantaram um to
tal de 267.080 pés de café, o que eqüivalia a cerca de 3.600 pés por família. Diz-se 
ter sido este resultado melhor que o da região de Tietê, colonizada na mesma época. 

A VIDA DOS COLONOS PIONEIROS 

Os imigrantes que chegaram nesse primeiro ano, logo após o término da quei
mada, instalaram-se no terreno já limpo e lançaram-se imediatamente à constru
ção de suas casas. Em julho/agosto já estavam fazendo sua mudança. Embora 
a fábrica de tijolos já estivesse funcionando sua produção era baixa, suficiente 
somente para atender à construção das intalações do escritório central. Como es
se material era caro, os imigrantes preferiam utilizar troncos de coqueiros para 
levantar a parede das casas. Alguns chegavam a pintá-la. O teto era feito de ta-
buinhas, sapé ou zinco. Nas áreas onde havia coqueiros em abundância, racha
vam seu tronco pela metade, cavavam a parte interna e utilizavam-no como telha, 
colocando um ao lado do outro em posição alternada. O chão, na maioria das 
vezes, era de terra batida. Os imigrantes recém-chegados elevavam o piso e o co
briam com assoalho, usando o local como cama. Na época ainda não havia serra
ria, e os japoneses compravam madeira da colônia lituana. A serraria começou 
a operar em maio de 1930, e desde então tornou-se fácil conseguir madeira. As 
moradias no estilo brasileiro deveram-se em parte aos conhecimentos das 21 anti
gas famílias e em parte ao fato de o orientador ser um veterano da vida no Brasil. 

A alimentação dos recém-chegados era praticamente à moda japonesa. As
sim que entraram em suas terras, plantaram sementes e pés de verduras e de nabo. 
Diz-se que os cogumelos que cresciam em formigueiros velhos tinham um sabor 
delicioso. Comia-se também kikurage, uma espécie de cogumelo que nascia em 
troncos velhos. Conforme aprenderam com os artigos imigrantes, comiam picão 
e ervas do campo como verduras. Nesta região não existia o delicioso palmito que 
crescia em Três Barras. 

A SITUAÇÃO DA SAÚDE NO PRIMEIRO ANO 

Em fins de junho de 1930 as famílias imigrantes somavam 121 e o número 
total de pessoas era de 653. Os casos de doença que ocorreram durante um ano foram: 
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problemas digestivos - 186 pessoas 
problemas oftalmológicos - 173 
problemas dermatológicos -149 
doenças transmissíveis (catapora, gripe) - 81 
cirurgias - 63 
disenteria amebiana - 1 

Não houve casos de doença endêmica. A causa do grande número de proble
mas digestivos, principalmente úlcera, eram as mudanças nos costumes alimenta-
res. A conjuntivite era causada pela poeira, comum no terreno arenoso. Felizmente 
não ocorreram casos de malária. 

O DESENVOLVIMENTO DA ZONA URBANA 
E A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA 

No segundo ano de colonização (1930) já havia ambulatório médico, escola 
primária, casa de beneficiamento do arroz. Na vila, estabelecimentos como bar-
bearia, loja de roupas, doceria, quitanda, casa de tofu, loja de tecidos, etc. per
tenciam a pessoas autônomas independentes da administração daBRATAC. Esta 
iniciativa deu vida ao núcleo e representou ao mesmo tempo uma das característi
cas do grande núcleo que se desenvolveu longe de uma estação ferroviária. 

Em 11 de fevereiro de 1930 surge a Associação de Bastos, um órgão autôno
mo que irá se destacar bastante a partir de 1933. O fato de aparecerem, após um 
ano de colonização, escolas primárias e a associação japonesa, a que os japoneses 
davam grande importância, é prova de que o núcleo foi obra da BRATAC. As 
três escolas primárias inauguradas em junho desse ano, tinham 43, 26 e 24 alu
nos, respectivamente, totalizando 93 alunos e 4 professores. Naturalmente, eram 
escolas onde se ensinava somente o idioma japonês.6 

O NÚMERO DE FAMÍLIAS QUE ENTRARAM NO NÚCLEO 
NOS PRIMEIROS ONZE ANOS 

A situação da imigração de Bastos, entre 1929 e 1939, está indicada no qua
dro da página seguinte. 

Conforme pode-se observar na lista acima, o número de imigrantes é insigni
ficante se levarmos em consideração o projeto inicial do Japão de enviar 200 fa
mílias no primeiro ano. A partir do terceiro ano entraram muitos antigos imigran
tes. Imagina-se que isto resultou do apelo dos funcionários locais que, após en
frentar dificuldades com os caprichos dos imigrantes recém-chegados, optaram 
pelos antigos imigrantes, que já estavam acostumados com a vida brasileira. 

De qualquer forma, foi uma péssima época para receber imigrantes, tanto 
do Japão quanto do Brasil. Alega-se que o baixo número de imigrantes deveu-se 
à falta de informações suficientes no Japão sobre o Brasil e à dificuldade de con
seguir fundos para a emigração. A crise mundial de 1929, seguida do incidente 
da Manchúria em 1932, deve ter contribuído para isso; por outro lado, a revolu-
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Ano Imigrantes vindos 
diretamente do Japão 

Antigos imigrantes 
residentes no Brasil 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

75 (64) 
38 (23) 
6(7) 

23 (32) 
180 

4 
6 
6 

3 
5 

21 ( 15) 
39 (65) 

169 (158) 
248 (288) 

15 
29 
28 

150 
2 

21 
32 

Total 346 754 

Nota: Os números apresentados nesta relação referem-se às famílias que entraram em cada ano e não 
incluem os desistentes (História da expansão dos japoneses no Brasil, vol. II, p. 72). Os números entre 
parênteses são os que constam em 25 Anos de história de Bastos. 

ção de Getúlio Vargas em 1930 e a revolução constitucionalista de 1932, além da 
proibição do plantio do café em novembro de 1932, devem ter influenciado os 
imigrantes brasileiros. 

O FRACASSADO MÉTODO DE SELEÇÃO DAS TERRAS 

Assim como no caso de Tietê, Bastos escolheu o café como produto princi
pal, tomou como unidade dez alqueires para formar os lotes de pequena lavoura 
e nesse sentido as políticas adotadas não diferiam das de seus compatriotas ante
cessores. A única diferença é que, como tencionavam introduzir imigrantes do Ja
pão, fizeram muitas benfeitorias, tais como: abertura de estradas, construção de 
alojamentos, assistência à produção, formação de cooperativas. Em conclusão: 
não pouparam esforços. Todavia, o solo era arenoso, de um modo geral, e por
tanto não era uma área fértil. Havia muitas terras onde cresciam sapezais e co
queiros duros, que os imigrantes chamavam de "coqueiro de aço". O fato de se 
querer vender uma vasta região de 12.000 alqueires a preço baixo (250 mil-réis 
o alqueire) foi forçar um pouco a situação. Além disso, entre 1931 e 1932, um 
terço dos pés de café foi destruído por causa da geada. Os preços do café estavam 
também bem baixos: era ainda uma época em que todo o Estado de São Paulo 
estava sofrendo com o excesso de produção. Logo que passou o clima de insegu
rança provocado pela revolução de 1932, adveio uma lei, em 22 de novembro, 
proibindo o plantio do café durante três anos. A política agrícola, que fora plane
jada com base na cultura do café, desmoronou atrozmente. Em 1933, após sofrer 
tais golpes, 71 imigrantes da leva de 1929 formaram uma "aliança para não pagar 
a prestação do terreno". Os imigrantes solicitaram à BRATAC a prorrogação do 
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pagamento por três anos, que seria recomeçado somente a partir de 1932. Natu
ralmente, não tiveram sucesso e o caso foi abafado com a expulsão de seus líde
res. Tendo em vista os problemas, inevitáveis, a Bratac transformou o não-
pagamento em uma espécie de empréstimo e resolveu não continuar com as 
cobranças. 

O algodão recolhido em sacos, pronto para comercialização. 

AS ATIVIDADES PRODUTIVAS QUE PROSPERARAM EM SOLO INFÉRTIL 

O núcleo Bastos só começou apresentar certo ânimo a partir de 1932, com 
o cultivo do algodão. Como produto alternativo do café, pensou-se em algodão 
e na cultura do bicho-da-seda. A produção de algodão começou a crescer de ma
neira vertiginosa e em 1932 alcançou o triplo do ano anterior, chegando a 144.000 
arrobas. Assim, em dezembro de 1933, a BRATAC construiu uma fábrica equi
pada com três máquinas de beneficiar algodão com capacidade de 1.200 arrobas 
por dia. Em março de 1934, as máquinas começaram a operar e a produção desse 
ano atingiu 480.000 arrobas. 

Em 1933 nasce a Cooperativa Agrícola de Bastos e as vendas se intensificam. 
Em 1935 é construída uma ala complementar da fábrica com capital misto nipo-
brasileiro. Assim surgiu a casa de beneficiamento de algodão "Kanegae". Era o 
início do esplêndido surto do algodão. Todavia, com o início da segunda guerra 
mundial, em 1939, pararam as importações da Europa e em 1940 o Japão deixou 
de comprar algodão. Em 1941, enquanto estourava a guerra do Pacífico, o algo
dão começou a decair e os imigrantes não tiveram outra saída senão mudar para 
a sericultura. 

Em Bastos já se faziam experiências na sericultura desde 1931, quando se in
troduziram ovos do bicho-da-seda cultivado em Campinas. Em fins de março de 
1933 a BRATAC construiu uma fiação de seda e a partir de 1º de novembro ela 
começou a operar de fato. Assim, em 1933 a produção triplicou e o número de 
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Os japoneses introduziram a criação do bicho-da-seda através da BRATAC, 
no núcleo Bastos. 

famílias que se dedicavam à sericultura atingiu a casa dos 150. Não houve, po
rém, um desempenho esplêndido como no caso do algodão. Em 1935, o número 
ficou reduzido a 100 famílias. Mas, em 3 de outubro de 1935, com o início da 
guerra entre a Itália e Etiópia, a sericultura voltou a prosperar e começou mostrar 
sinais de progresso após a implantação da fiação de seda. No auge da prosperida
de, em 1944, estavam em funcionamento sete fiações de seda. Porém, com o fim 
da guerra do Pacífico em 1945, seu preço teve uma brusca queda. Em 1946, para
lelamente à queda da produção da seda, o enfraquecimento da terra reduziu a 
população da região de Esperança a menos de um quinto. Em 1947, a seda atin
giu seu ponto mais baixo e, quando chegou o inverno, um incêndio na mata des
truiu todas as cabanas onde era feito o cultivo. As escolas primárias foram fecha
das devido à diminuição da população e os caminhões que outrora corriam total
mente carregados de seda, agora transportavam os imigrantes que partiam com 
seus pertences. Era um quadro desolador de fracasso na frente de batalha da 
colonização. 

Durante a guerra as cooperativas tinham parado de operar, obedecendo à im
posição do governo federal; com a queda do preço da seda, porém, elas estavam 
a um passo da falência e agonizavam sob a pressão do credor, o Banco do Estado 
de São Paulo. 

A partir de 1950 voltou a sericultura, mas Bastos renasce agora como o nú
cleo da avicultura. Fica famosa também pela sua criação de carpas, mexericas Pon-
cã, melancia. Porém, o número de imigrantes estava abaixo da média dos anos 
prósperos. 

O núcleo Bastos passou por três grandes mudanças: cultura do algodão, seri
cultura e avicultura. Quanto ao café, não houve mais esperança de produção após 
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A fábrica pioneira de fiação de seda da BRATAC, no núcleo Bastos. 

a geada, mesmo com a abolição da proibição do seu plantio. Pode-se dizer que 
foi um núcleo de colonização onde não existiu café. Comenta-se que algumas pes
soas enriqueceram durante o auge da cultura do algodão em 1935 e que retorna
ram ricas a sua terra natal, porém a maioria dos imigrantes abandonou a região 
devido ao empobrecimento do solo, vendendo suas terras a preços muito baixos. 
Pode-se dizer que não existiu, como Bastos, núcleo de colonização que mais te
nha sofrido altos e baixos. 

AS PECULIARIDADES DO NÚCLEO BASTOS 

A característica principal do núcleo Bastos consiste sem dúvida no fato de 
ele ter-se formado sob a administração da BRATAC, um órgão local que repre
sentava os interesses da Confederação das Cooperativas de Emigração de cada 
província, criado pelo governo japonês. Nesse sentido, ela se assemelha bastante 
à formação do núcleo Tietê. 

A BRATAC prestou assistência aos imigrantes durante 14 anos, de 1929 a 
1942, quando a supervisão passou para o governo federal. Grande parte das ins
talações foi transferida para a "Bastos Jijikai" (associação de auto-administração 
de Bastos), que tinha como base a Cooperativa Agrícola de Bastos, embora te
nham ocorrido problemas por causa de irregularidades no processo legal. De qual
quer forma, foi um núcleo que, sob o patrocínio da BRATAC, serviu de padrão 
quanto a produção, saúde, ensino e outros aspectos. Uma outra característica é 
que os imigrantes pioneiros de Bastos, os que vieram diretamente do Japão, agiam 
como se os funcionários da BRATAC fossem seus empregados. Faziam exigên-
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cias difíceis, não davam ouvidos a seus conselhos nem procuravam se esforçar 
por iniciativa própria. Neste ponto, Bastos difere dos outros núcleos de coloniza
ção que surgiram através do próprio esforço e empenho dos antigos imigrantes 
e sua situação era bem pior que a de Tietê. 

Pelo fato de desconhecer a situação brasileira, os imigrantes pioneiros, ainda 
raciocinando com base nas condições japonesas, achavam que haviam se trans
formado "no senhor proprietário de 10 alqueires" ao se tornarem os primeiros 
proprietários de terras do interior do Brasil. Vinham ao Brasil com a ilusão de 
que "mediante depósito de 1.700 ienes junto à Cooperativa" poderiam colonizar 
sem fazer muito esforço. Logo porém ficavam decepcionados ao observar a vida 
dos desbravadores que avançavam mata adentro, ao som dos rugidos de animais 
selvagens. Começaram a revoltar-se quando souberam que a assistência da BRA
TAC se limitava a apoiar a primeira fase de imigração, até que o núcleo conse
guisse se desenvolver independentemente. A BRATAC ajudava na construção de 
escolas, mas os honorários dos professores ficavam a cargo dos próprios imigran
tes. Esta tendência inicial influenciou os imigrantes durante muito tempo, atra
sando com isso a autonomia do núcleo. 

Somente uns poucos imigrantes tinham experiência rural; os demais eram ex-
deputados, chefes de aldeias, militares que gostavam de se manifestar e dar suas 
opiniões próprias. Os que vieram diretamente do Japão consideravam-se shoku
min (imigrantes que vieram com o terreno já comprado) e menosprezavam os an
tigos imigrantes vindos de outras fazendas, chamando-os de imin (imigrantes que 
vieram como colonos para trabalhar nas fazendas de café). Enquanto o imin acor
dava ainda de madrugada e trabalhava duro no campo até aparecerem as primei
ras estrelas do céu, o "senhor proprietário shokumin encerrava o trabalho às 
3 da tarde, tomava seu banho, vestia o yukata e, com um leque na mão, sentava-
se na varanda para ouvir a vitrola." 7 A maior parte dos imigrantes foi liderada 
por tais shokumin. Todavia, a BRATAC mudou sua política de orientação agrí
cola devido às dificuldades na produção do café causadas pela altitude e má qua
lidade do solo. Isto desorientou os imigrantes e houve muitos casos de desistência. 

A Cooperativa Agrícola de Bastos, uma das agremiações pioneiras do inte
rior do Brasil, não tinha poder suficiente para unificar os cooperados, uma vez 
que a integração foi feita de maneira involuntária. Todos só pensavam em tirar 
proveito dela. Na época em que foi formada a cooperativa, surgiu um projeto 
"egoísta" segundo o qual se poderia comprar e vender "por fora" sem a interme
diação da cooperativa.8 Isto mostra quão fraco era o espírito de união dessa 
cooperativa. 

Os imigrantes que não possuíam café desmaiaram muitas áreas na época da 
prosperidade do algodão, entregando as terras aos meeiros. Isto arruinou rapida
mente a terra e quando houve a queda brusca dos preços, em 1940, os meeiros 
abandonaram imediatamente a região em busca de terras mais férteis. As terras 
acabaram piorando cada vez mais, forçando até os próprios imigrantes a se mu
darem para outras regiões. Desconhece-se o número de meeiros, mas diz-se que 
na região de Cascata, na época da cultura do algodão (1936), havia 145 famílias, 
sendo que viviam meeiros em cada uma delas.9 Partindo desse pressuposto, po
demos acreditar que seu número igualava-se ao dos imigrantes e talvez até o supe-
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rasse. A região de Saúde, por exemplo, foi uma das que mais prosperou com 
o algodão. "Logo após o desbravamento para ali afluiu uma multidão de meei-
ros e logo toda a área foi desmatada para se transformar num mundo branco, 
até onde a vista alcançasse." Também alguns desta região voltaram ricos para 
o Japão. 

Mesmo na época da sericultura havia muitos meeiros. Assim, o núcleo que 
não tinha café enriqueceu com o trabalho dos meeiros em vez dos colonos. Por 
outro lado, isto provocou a aridez do terreno. Esta também foi uma das caracte
rísticas de Bastos. 

AS TENDÊNCIAS ESPIRITUAIS DOS COLONOS 

A maioria dos imigrantes entrou em Bastos entre 1929 e 1932. É sinal de que 
muitos vieram ao Brasil influenciados pela ideologia nacionalista do Japão. Na 
liderança encontravam-se pessoas como ex-deputados, prefeitos e oficiais do exér
cito. Ao chegar ao Brasil, confrontaram-se imediatamente com o sentimento na
cionalista do país. Não se acostumaram ao trabalho e viram-se moralmente aba
lados e desiludidos, além de enfrentar problemas financeiros quando sobreveio 
a política de nacionalização do governo Vargas. Isto só serviu para reforçar ainda 
mais o sentimento de exaltação da nação japonesa. 

Um pouco antes do início da guerra foi proibido o ensino da língua japone
sa, a que os imigrantes reagiram exaltando o espírito japonês. Isto serviu de base 
para o aparecimento do movimento da Shindo-Renmei (Liga do Caminho do Sú
dito), influenciado fortemente pelos ideais dos imigrantes do Japão. Enquanto 
ainda persistia a dificuldade de adaptação, começou a se formar uma nova ideolo
gia, que sugeria que os japoneses se voltassem para a Ásia onde seria implantada 
"a área de co-prosperidade da grande Ásia". Apareceu até um falso príncipe, de 
nome Kato, que conduziria esta nova nação. Muitos foram levados por essas idéias 
e mudaram-se para a vila de Cipó, na periferia de São Paulo (região de Santo 
Amaro) e ficaram aguardando o navio que supostamente viria buscá-los do Ja
pão. Eles gastaram todo o seu dinheiro e não foram poucos os que acabaram só 
com a roupa do corpo. Em Santo André existiu um outro grupo fanático nacio
nalista, o Sakuragumi Teishintai (Grupo de Voluntários Sakuragumi). Diz-se que 
algumas dezenas de mulheres procedentes de Bastos faziam parte dele.10 

BASTOS NOS ESPORTES 

Bastos era famosa já antes da guerra pelo seu ensino e pelas atividades espor
tivas. Conta-se que a BRATAC, dizendo ter necessidade de camaradas para tra
balhar em suas fazendas de controle direto, contratava jogadores de beisebol pa
gando 7 mil-réis por dia. Na parte da manhã eles trabalhavam nos cafezais, capi
nando, e à tarde treinavam beisebol. Assim, graças à BRATAC Bastos conseguiu 
ficar conhecida pelos seus jogadores e dentre eles alguns ficaram bem famosos. 
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O BAIRRISMO DOS BASTENSES 

Bastos foi construída pelas mãos de japoneses, que viveram longo tempo em 
grupo fechado, sem muito contato com os brasileiros. Temendo um quisto social, 
as autoridades brasileiras procuraram reforçar a consciência de terra natal dos bas-
tenses. Para tanto incentivaram o esporte, promovendo campeonatos externos. 

Após a guerra, surge em São Paulo a "Associação Bastense", cujos mem
bros estavam unidos pelo amor à terra natal. Havia um forte sentimento de união 
entre aqueles que tinham vindo para São Paulo e os que permaneceram em Bas
tos, de forma que os que moravam na capital davam toda assistência aos esportis
tas dessa região e realizavam encontros de confraternização. Esta é mais uma das 
características de Bastos. Naturalmente, os encontros de confraternização eram 
realizados também em outras regiões, mas Bastos destacou-se entre as demais. 

A ATUAL CIDADE DE BASTOS 

Quem visita hoje (1968) a cidade de Bastos, não tem a impressão de que esta 
cidade foi praticamente fundada pelos japoneses. Embora os antigos sobrados de 
madeira lembrem de alguma forma o Japão, o seu estilo não é nada japonês. De
pois que as casas passaram a ser de tijolos, essa impressão desapareceu 
completamente. 

Mesmo no tocante à alimentação, muitas famílias não dispensavam o arroz 
japonês, missoshiru e tsukemono, mas o prato preferido dos nisseis e sanseis era 
o feijão com arroz brasileiro, bem como à maioria das misturas. 

Houve época em que Bastos era famosa pelo seu "Bastos soba". Até hoje 
preparam-se pratos com carpas, embora não seja um prato comum. 

Bastos tornou-se município independente em 1945 e desde então muitos nipo-
brasileiros ocuparam o cargo de prefeito. Eles gozam de boa reputação por serem 
considerados prefeitos-modelo. 

Na cidade de Bastos vêem-se rapazes de cabelos longos e moças de minissaias 
andando pelas ruas, bem como se pode encontrar jovens nisseis namorando nas 
tardes de sábado e domingo. Existe também um grupo de jovens nisseis que reali
zam seminários para pesquisar e especular sobre o futuro da agricultura, conti
nuando assim as atividades da antiga Associação dos Jovens e dos Sangyô Seinen 
Renmei (Organização dos Filhos dos Cooperados). Ao lado destes pode-se encon
trar, porém, alguns desinteressados (hippies). 

Dizem que Bastos é uma região onde se confrontaram e coexistiram o sistema 
japonês dos imigrantes e a ideologia dos orientadores da BRATAC, que defen
diam a mistura com as outras culturas. Entretanto, a ideologia japonesa é prati
camente invisível no tocante à cultura material e, atualmente, o aspecto psicológi
co, pelas mãos dos nisseis, também está se abrasileirando rapidamente. Mas, quem 
visita o cemitério desta cidade pode logo notar duas estátuas logo na entrada: uma 
de Kannon (deusa da Misericórdia) e uma de Fudô (deusa que representa a Firme
za), além do que mais de 90% das sepulturas são construídas no estilo budista. 
É como se isso simbolizasse a vida espiritual no estilo japonês dos bastenses.11 
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39 — O núcleo Três Barras, onde é grande o 
número de imigrantes antigos 

O NÚCLEO TRÊS BARRAS E A CIDADE DE ASSAÍ 

O núcleo Três Barras, que fica no norte do Estado do Paraná, abrangia uma 
área de 18.340 alqueires, cujas terras começaram a ser vendidas em 1932 pela BRA-
TAC.1 Assai era a sua vila principal, que em 1945 foi elevada à categoria de 
município. 

Assai dista aproximadamente uma hora de ônibus (48 km) de Londrina, a 
grande cidade do norte do Paraná, e fica a 28 km da estação de Jataizinho, da 
estrada de ferro Paraná-Santa Catarina (RVPSC). 

Em Assai, Paraná, a Fazenda Ikeda. 

As terras do núcleo Três Barras começaram a ser vendidas depois que o go
verno do Estado de São Paulo restringiu o plantio do café no estado, em 1932. 
Embora a região fosse de terra roxa, propícia para o cultivo do café, não entra
ram tantos imigrantes como se havia previsto. Além do aspecto topográfico e da 
latitude da região, acontece que a ferrovia tinha sido inaugurada só recentemente. 
Além disso, as terras da "colônia internacional" da Cia. de Terras Norte do Pa
raná,2 que ficam um pouco além de Londrina, já estavam sendo vendidas desde 
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o ano anterior. Contudo, depois que esta região, até então considerada inadequa
da para o cultivo do algodão, começou a apresentar bons resultados graças ao 
empenho dos colonizadores, o número de imigrantes aumentou. 

A posição da imigração entre 1932-1939 é a seguinte:3 

Ano 
Imigrantes diretos 

do Japão 
Antigos imigrantes 

no Brasil 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1 
1 
3 
1 
4 
1 

6 
15 
50 
62 
64 
90 
43 
24 

Total 11 354 

(Estes números não correspondem aos números reais porque os proprietários que haviam comprado 
o terreno, mas que não residiam no local, empregaram muitos arrendatários.) 

Até o ano de 1939 tinham sido vendidos 7.312,77 alqueires, que correspon
diam a 39,4% do total das terras. Em fins de 1941 o total loteado era de 14.800 
alqueires, o total de imigrantes residentes era de 1.614 famílias e a população to
tal, 8.666 pessoas.4 

O primeiro gerente desse núcleo foi Miyuki Saito, que anteriormente super
visionava fazendas brasileiras da estação de Cravinhos, da linha Mojiana. Ele as
sumiu o cargo em abril de 1932 e trabalhou até novembro desse ano, quando pas
sou o cargo para Kaito Ussui, um dos imigrantes pioneiros da primeira leva desta região. 

O terceiro gerente foi Hikohei Shimba, irmão de Unpei Hirano, que ocupou 
o cargo a partir de outubro de 1939 e trabalhou como Jichi shihainin (administra
dor escolhido pelos membros do núcleo) durante 5 anos a partir de 1º de janeiro 
de 1940, período este dedicado aos preparativos para que a administração do nú
cleo passasse de fato às mãos dos imigrantes. 

AS PECULIARIDADES DO NÚCLEO TRÊS BARRAS 

A decisão da BRATAC de receber em Três Barras principalmente antigos imi
grantes já no Brasil foi resultado da "reforma fundamental" que resolveu efe
tuar, em vista das experiências negativas na administração dos núcleos Bastos e 
Tietê. Inicialmente, tencionava-se introduzir imigrantes direitos do Japão, como 
foi feito em Bastos e Tietê, porém, "como isto só causou dificuldades no progra
ma de desenvolvimento, e também porque os assim chamados 'imigrantes coope
rados' (os que já vinham do Japão como cooperados) insistiam em seus direitos 
e apresentavam poucos resultados, decidiu-se abolir este sistema e aperfeiçoar a 
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política de introduzir antigos imigrantes do Brasil." Enfim, procurou-se acabar 
com o pensamento comodista dos imigrantes que recorriam ao escritório para tu
do e tentou-se preparar o espírito dos imigrantes para a sua independência. Nin
guém melhor que os antigos imigrantes, que já conheciam a vida brasileira, para 
levar a cabo esta política. 

A PRIMEIRA MACHADADA NA MATA VIRGEM 

O gerente Saito chegou em 14 de abril de 1932 à estação de Cornélio Procó-
pio a caminho de Três Barras, trazendo da matriz da BRATAC, em São Paulo, 
um contador japonês e três operários brasileiros. Na época, avia ferroviária che
gava só até ali, de onde era preciso pegar o trem de carga que operava provisoria
mente até a estação de Jatai (depois Jataizinho) para então, daí, seguir para Três 
Barras. O grupo chegou na estação de Jatai somente na tarde do dia 15. 

A primeira tarefa do grupo foi alargar em três metros a velha e estreita rua 
que ligava a São Jerônimo. Eles contrataram empreiteiros e iniciaram o trabalho. 
Escolheram a área onde seria instalado o escritório provisório e começaram a 
desmatá-la. Isto foi em 1º de maio de 1932, e o gerente Saito fixou esta data para 
comemorar a fundação do núcleo. Nessa época, já havia na região agrimensores 
que faziam a medição básica do terreno. 

Em 4 de maio foi inaugurada a linha ferroviária até a estação de Jataí e a 
partir do dia 9 começaram a transitar trens de passageiros. Portanto, a estação 
de Jataí começou a funcionar quase que simultaneamente com a fundação do nú
cleo. Eram seis os primeiros compradores, e logo entraram cinco famílias de imi
grantes. Desnecessário dizer que todos eram japoneses que já residiam no Brasil. 

A BRATAC providenciou que a mudança dos imigrantes fosse transportada 
gratuitamente em seu caminhão da estação de Jatai até a mata. Perto do escritó
rio provisório já havia sido construído o alojamento para os imigrantes. Eles o 
tomaram como base e dali se dirigiam para o trabalho de desmatamento. Repen
tinamente, porém, surgiu um imprevisto: em 12 de julho, a revolução constitucio-
nalista, que tinha sua base em São Paulo, repercutiu até lá e paralisou a linha 
ferroviária. Assim, as comunicações com a BRATAC de São Paulo também fo
ram interrompidas. Felizmente, a revolução terminou em 3 de outubro com a pro
posta de negociação de paz por parte das forças de São Paulo. Durante esse tem
po, tanto o pessoal do escritório como os imigrantes tiveram grandes dificuldades 
em conseguir alimento. Se bem que, durante esse período, houve os que se arris
caram, para conseguir comunicação com Cornélio Procópio, ou, ainda, alguns 
comerciantes que se esforçaram para transportar alimentos em carroças puxadas 
por bois, cobrindo distâncias de mais de 100 km. Isto comoveu todos os imigrantes. 

Não obstante a interrupção nos meios de transporte, entraram muitos imi
grantes vindos de muito longe em suas carroças. E, com o fim da revolução, co
meçaram a entrar carpinteiros para a construção da vila, bem como muitos ou
tros operários japoneses e brasileiros. Na relação publicada pela BRATAC refe
rente ao número de imigrantes consta que em 1932 havia seis famílias; mas, de 
fato eram aproximadamente nove famílias, pois nem todos imigraram com intui
to de se tornarem donos de terras, vindo com outras pretensões. 
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mas os passarinhos, que haviam aprendido o gosto do milho comendo as semen
tes que tinham caído no chão, passaram a arrancar os milhos dos pés. Só tinha 
sido semeado menos de um alqueire, e era insuportável ver o milho sendo arran
cado por um bando de passarinhos. 

"O escritório de imigração tinha nos prevenido que se quiséssemos trazer nos
sas famílias 'tínhamos que vir preparados, pois eles não podiam nos garantir que 
receberíamos arroz. Não havia meios de transportar o arroz, uma vez que os meios 
de comunicação tinham sido interrompidos devido à revolução'. Resolvemos pe
dir, então, ao pessoal das fazendas já cultivadas que nos cedessem um pouco, mas 
eles também se recusaram, afirmando que 'não poderiam distribuir o arroz, pois 
não se sabia até quando duraria esta revolução'. Não sabíamos o que fazer, quan
do um brasileiro nos disse: 'Procurem reservar uns 3 ou 4 sacos de fubá; mesmo 
ficando sem arroz, não terão problemas se tiverem fubá.' Por esse motivo, só co
míamos arroz uma vez por dia, mas como tínhamos somente 17 litros, o arroz 
logo acabou e precisamos passar a comer fubá. A partir de outubro, quando a 
revolução chegava ao fim, começou a chover diariamente e a água inundava o 
chão da cabana provisória. O gerente Saito nos dizia repetidas vezes que 'isso fa
zia mal para a saúde e que deveríamos construir uma casa em local elevado'. To
davia, estávamos atarefadíssimos com a semeadura e como não havia ninguém 
para cortar as tábuas para o telhado, nada podíamos fazer. Resolvemos esperar 
a vinda do empreiteiro, sr. Nishimura, para que nos construísse a casa. As semen
tes de milho chegavam sempre, de modo que, empregando sete ou oito trabalha
dores, semeamos aproximadamente 20 alqueires, no local que havia sido desma
iado para ser construída a vila ou a fazenda. Logo chegou a turma do sr. Nishi
mura, ajudando-nos na construção da casa. Mudamo-nos imediatamente após sua 
conclusão. A turma de Maruya, encarregada da construção do escritório e mora
dias, chegou também nessa época. Foi uma época em que apareciam animais sel
vagens quase todas as noites e cerca de 80 galinhas foram devoradas."8 

Em todos os núcleos de colonização os imigrantes enfrentaram muitas difi
culdades nos primeiros anos de colonização, mas em 1932, tanto a BRATAC co
mo muitos imigrantes já haviam adquirido experiência, de forma que os traba
lhos progrediam bem. Uma calamidade externa — a revolução — foi a única que 
causou grandes transtornos. Os imigrantes já eram veteranos da vida brasileira. 
Eles já podiam passar a noite alimentando o fogo na cabana dos operários e con
seguiam trabalhar lambendo fubá. Além disso, nessa época já era possível pedir 
ao empreiteiro que os ajudasse na construção de suas casas. O escritório, por seu 
turno, recomendava a construção em local elevado, pensando na saúde deles. Em
bora chovesse muito nesse ano, não houve casos de malária. 

Citamos a seguir um trecho do relatório que foi enviado do escritório lo
cal à matriz da BRATAC, informando sobre a situação entre fins de maio e mea
dos de novembro de 1932. Pode-se dizer que a previsão era positiva: 

"Apesar do núcleo se localizar no interior da mata, onde o transporte era 
problemático, os imigrantes não se queixavam quanto à terra, talvez atraídos pela 
sua fertilidade e salubridade. Embora fosse grande a falta de alimentos, em con
seqüência da revolução, a situação foi normalizada com a criação da Cia. Yama-
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guchi e o comércio de mercadorias de consumo se regularizou, acabando de vez 
com a preocupação com alimentos. Havia aqueles que criticavam os imigrantes, 
chamando-os de fracassados de São Paulo, mas eram, em sua maioria, lutadores 
valentes que haviam aperfeiçoado sua habilidade durante a vida de colonos e mos
travam grande entusiasmo pela colonização." 

Em novembro o gerente Saito foi transferido para Tietê, tendo sido designa
do seu substituto Kaito Ussui. Ele também fora imigrante e experimentara priva
ções na vida brasileira. Tão logo recebeu o cargo, pôs-se a pensar numa maneira 
de atrair o maior número possível de imigrantes e começou melhorando a vila. 
Pensou em transferi-la para outro local, pois a localização do terreno não era boa, 
além de existir o problema da água. A idéia, porém, não foi aceita pela matriz. 
Assim, procurou apressar a canalização de água. Pensando no bem-estar dos ins
petores, resolveu construir uma casa que deveria servir de hotel. Mais tarde achou 
necessário batizar a vila e pensou em denominá-la Assahi (em japonês, significa 
sol da manhã), mas como ela poderia ser confundida com o coqueiro assai, que 
existia na região amazônica, resolveu batizá-la de Assai, podendo assim ser inter
pretada de ambas as maneiras. Houve tempos em que era chamada de Assahilân-
dia (Terra do Sol-nascente), cujo significado era: cidade construída pelas pessoas 
que pertencem ao país onde nasce o sol. A partir de 1937 passou a ser denomina
da Assai. Atualmente, Três Barras é o nome do núcleo e Assai é o nome tanto 
da cidade quanto do município. 

A MOVIMENTAÇÃO DOS COLONOS A PARTIR DO SEGUNDO ANO DE 
COLONIZAÇÃO 

Em dezembro de 1932, portanto no final do segundo ano de colonização, sur
giu a Associação Agrícola de Três Barras, criada por cerca de dez chefes de famí
lia, que perceberam a necessidade urgente de realizar pesquisas no campo da pro
dução agrícola. Nessa época, o cultivo do algodão começava a prosperar e os imi
grantes que não possuíam pés de café refletiam sobre a melhor maneira de melho
rar sua situação financeira. Para tanto, fazia-se necessário derrubar a opinião for
mada de que a terra roxa não era própria para o algodão e pensar no método 
do seu cultivo. A melhor forma de chegar a este resultado seria cada um relatar 
a experiência obtida em sua propriedade, na reunião de pesquisa, sendo os fatos 
estudados numa conferência. Se todos se reunissem para fins de pesquisa, o en
contro serviria também para uma confraternização. Assim, decidiram utilizar es
se meio para alcançar a "ordem e progresso" do núcleo. De certa forma, a pes
quisa do grupo deu oportunidade ao nascimento de uma espécie de organização 
independente. O resultado dessa associação tornou-se visível, em 1934, provando 
que o solo era adequado para o cultivo do algodão. Graças a isso, cerca de 200 
famílias 9 de imigrantes da leva de 1935 passaram a cultivá-lo como produto prin
cipal e foi o algodão que sustentou a economia, até o amadurecimento do café.10 

O café também foi estudado pelo grupo de pesquisas, sendo escolhida a se
mente do Bourbon como a mais apropriada. 

Essa associação de lavradores fundou posteriormente a Cooperativa Agríco
la, que progrediu a ponto de construírem uma usina de beneficiar arroz. A coope-
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rativa estava voltada mais para o aspecto financeiro, enquanto a associação de 
lavradores continuava se dedicando, como antigamente, à pesquisa de técnicas da 
lavoura e à confraternização dos associados. Quando cresceu o número de imi
grantes, em 1935 foi fundada uma Associação Japonesa. Surgiram também asso
ciações japonesas em cada região e, em Assai, na cidade central, nasceu a Confe
deração das Associações Japonesas. 

A POLÍTICA DE ORIENTAÇÃO DA BRATAC 

Não é necessário mencionar que o escritório da BRATAC envidou todos os 
esforços no tocante ao aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, da saúde e ensino, 
inicialmente por intermédio da associação dos lavradores e mais tarde através de 
cooperativas e associações japonesas. E deu, além disso, início ao movimento GAT, 
que objetivava continuar com a fixação dos imigrantes através da idéia "amor 
à terra — residência permanente". Tal movimento apareceu em todas os núcleos 
administrados pela BRATAC, sendo que em Três Barras isto ocorreu justamente 
no terceiro ano de fundação, um ano após o aparecimento da associação dos la
vradores — logo, no momento oportuno. 

A sigla GAT foi tirada das iniciais de "Gozar A Terra", de maneira que era 
um movimento que objetivava a residência permanente através da familiarização 
com a terra e do amor a ela. Sua ideologia básica pode ser resumida nas palavras 
citadas no folheto GAT Seinentai (Grupo de jovens da GAT): 

"A agricultura não visa somente o trabalho, mas também o modo de vida. 
Ora agradecemos pela boa safra, ora lutamos contra a dor, sofrimento e miséria 
devido à péssima colheita. A vida mais aprazível sobre a face da terra não é mais 
que a vida do agricultor que cuida de um trato de terra e trabalha nela. A humil
dade e o trabalho trazem compensações suficientes. É a agricultura que cria cida
dãos admiráveis e lhes dá educação." Podemos classificar isto como um roman
tismo puritano com traços religiosos, que tinha como ponto central o ideal de edu
cação da classe média. 

Se observarmos cada cláusula das medidas preconizadas pela matriz da BRA
TAC, temos: praticar a diversificação da lavoura centralizada pela Cooperativa 
Agrícola; aumentar a auto-suficiência; racionalizar a produção através da seleção 
das espécies e uso de produtos agrotóxicos; desempenhar simultaneamente a avi-
cultura e a suinocultura; efetuar um planejamento através da contabilidade agrícola. 

Era dificílimo convencer aqueles imigrantes que tinham como meta principal 
a exportação de produtos e que pensavam em passar do cultivo do algodão para 
o café. Todavia, não podemos deixar de observar os bons resultados obtidos no 
tocante à racionalização da agricultura, ensino, saúde e esporte. 

Mais tarde, quando a exportação e a compra de algodão se intensificaram, 
surgindo inclusive companhias japonesas de algodão, os imigrantes ignoraram a 
idéia da policultura incentivada pela BRATAC e voltaram-se inteiramente para 
a monocultura. 

Também no núcleo Três Barras surgiu a Associação Japonesa. Escolas pri
márias foram construídas e criou-se a Associação de Jovens, como se fizera em 
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outros núcleos de colonização. Considerando que Três Barras era um núcleo cen
tral, abrangendo 20 regiões, era natural que surgisse aqui a Confederação das Coo
perativas, que servia como uma máquina centralizadora. 

OS NÚCLEOS DE COLONIZAÇÃO DA REGIÃO DE TERRA ROXA 

Este núcleo diferia dos demais núcleos japoneses do Estado de São Paulo a 
começar pelo seu tipo de solo: não era arenoso, mas argiloso, de terra vermelha. 
Quando chovia, as ruas se tornavam escorregadias e intransitáveis para carroças 
e automóveis, e as pessoas quase chegavam a cair. Quando persistia a seca, os 
veículos levantavam uma densa poeira vermelha. Na época do desbravamento ha
via poucos veículos, mas à medida que seu número aumentou a famosa poeira 
do norte do Paraná chegou a assustar os viajantes. Nos primeiros dois ou três 
anos da colonização todas as paredes das casas e lojas da vila eram de madeira, 
uma vez que não se encontrava terra adequada para a fabricação de tijolos. As 
telhas eram adquiridas inicialmente em Ourinhos e, posteriormente, em Jatai. As 
paredes de madeira logo ficavam empoeiradas, todas adquiriam uma coloração 
escura e somente o telhado mostrava um vermelho rubro de sangue. Não convi-
nha usar roupas claras: os colarinhos ficavam vermelhos em menos de uma hora. 
A poeira era tal que as mercadorias não podiam ficar expostas na frente das lojas. 
Era uma cidade que tinha um péssimo aspecto externo. 

No entanto, o solo era bom. Diziam que ele não se adequava ao cultivo do 
algodão devido ao seu elevado grau de nitrogênio, mas por outro lado ali não fal
tavam verduras. Produziam-se repolhos em abundância, se bem que a tarefa de 
cavoucar nabos e bardanas era um trabalho árduo. As mandiocas chegavam a atin
gir a grossura da coxa de um homem e não era tarefa nada fácil tentar cavoucá-
las, pois a terra endurecia quando ficava seca. Encontravam-se palmeiras em qual
quer lugar, existindo até um distrito chamado Palmital. A parte superior do seu 
caule servia como alimento — o palmito — e utilizava-se o tronco na construção 
de cabanas. 

A terra era boa e, talvez devido à vegetação frondosa, a região estava cheia 
de biriguis, conforme mencionei anteriormente. Era uma espécie de inseto muito 
pequeno que até passava pelos mosquiteiros (rede para proteger contra mosqui
tos). Possuíam asas transparentes e produziam um zumbido infernal. Diziam que 
o aparecimento de biriguis em grande quantidade significava presságio de chuva. 
Além disso, era grande o número de insetos como mosquitos, moscardos e borra-
chudos, de forma que as mulheres usavam calça comprida por baixo da saia e 
todas as blusas e camisas eram de manga comprida. 

Havia também muitas cobras venenosas; por isso, em todas as regiões as pes
soas possuíam soro e seringa para injeção. As cobras escondiam-se muitas vezes 
nas covas onde era plantado o café, de maneira que a limpeza das covas precisava 
ser feita com muitíssimo cuidado. 

Quase todas as casas eram feitas com troncos de palmeiras. Na época da imi
gração já existiam os alojamentos construídos pelo escritório e, portanto, não foi 
necessário construir cabanas antes do desmatamento do campo. 
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As paredes das casas eram feitas com troncos de palmeiras, rachados em qua
tro partes, escavados e colocados um ao lado do outro, evitando-se o máximo 
possível que ficassem frestas, já que não era possível vedá-las com barro porque 
a terra não era arenosa. Mesmo que a ela se adicionasse alguma espécie de liga, 
não servia para tal. Algumas pessoas rachavam o caule ao meio, colocavam-no 
lado a lado em posições alternadas e construíam paredes duplas. Assim, evitava-
se a formação de frestas, mas, como o caule da palmeira produtora de palmito 
era mais macio que o dos coqueiros comuns, ele logo apodrecia. 

O telhado era praticamente feito de tabuinhas. Naturalmente, essas tabuinhas 
eram feitas de tábuas que mediam até 60 cm de comprimento e sua aparência era 
bem diferente do telhado de ripas do Japão. Como material usavam o pau-marfim 
e o cedro, que havia em abundância no local. Em geral cortavam a madeira em 
grandes pedaços para usar o menor número possível de pregos. Para os pilares 
escolhiam a peroba, e o chão era de terra batida. O solo ficava duro como pedra 
depois de socado, e após ser borrifado com água. Rachando-se o caule da palmei
ra e dispondo-se as ripas uma ao lado da outra, obtinha-se um belo estrado que 
servia de cama. Chamavam a isso de tarimba. Como se tratava de uma região 
onde havia poucos imigrantes diretos do Japão, ninguém fazia questão da cama 
de tábua, sobre a qual se podia descansar, ocasionalmente, sentando-se com as 
pernas cruzadas à moda japonesa. Todas as mesas e cadeiras eram feitas de tron
cos rachados. O problema era maior quando se tratava de se conseguir água do 
poço. Já mencionei que na época da seca o terreno ficava extremamente duro, 
mas se se deparava com uma rocha durante a perfuração, nada mais podia ser 
feito. Nesses casos alguns tentavam perfurar outros poços, havendo ainda aque
les que desistiam da perfuração e iam buscar água no vale que distava algumas 
centenas de metros do local. Isto ocorria porque todos construíam suas casas em 
local elevado por motivo de saúde. Assim, em qualquer história da imigração são 
relatadas as dificuldades encontradas na perfuração de poços. 

Quanto à alimentação, ela não precisava ser necessariamente à moda japone
sa, pois era grande o número de imigrantes antigos no Brasil. Em todos os lugares 
era comum a combinação de pratos: o arroz branco japonês com o feijão, e as 
misturas que mal se distinguiam quanto a serem da cozinha japonesa ou da brasi
leira, além do missoshiru e do tsukemono. O macarrão italiano e a salada só en
traram aproximadamente dez anos após a imigração. O missô começou a ser pro
duzido logo após a imigração e havia uma espécie de imitação de shôyu. Quando 
começaram a produzir milho, passaram também a criar porcos. O resultado apre
sentado pelos porcos criados em terreno argiloso era superior àqueles de terreno 
arenoso. Fazia-se lingüiça, toucinho e banha. 

No segundo período da colonização (5º ao 6º ano da imigração), quando o 
café começava a ser produzido, as casas foram reconstruídas, mas ainda conti
nuava sendo grande o número de casas de madeira, maior que o de tijolos. O te
lhado era, naturalmente, de telhas e o solo ainda era de chão batido: se fizessem 
soalho de madeira ele ficaria sujo de barro vermelho na época das chuvas, dificul
tando assim a limpeza. Eventualmente precisava-se raspar o barro com uma en
xada. A cama era feita de madeira e, para a mesa, que ficava no centro do refeitó-
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rio, usava-se madeira aplainada de boa qualidade. Compraram-se cadeiras em subs
tituição aos bancos. 

Quanto ao ensino, o escritório já tinha uma área destinada à escola, e sua 
construção foi logo providenciada. Naturalmente, no início a construção era igual 
à das casas dos imigrantes, mas posteriormente foi erguida uma de madeira e com 
telhas. Contrataram também "professores", embora não se pudesse considerá-
los bons. Mais tarde chegaram professores brasileiros, para os quais também fo
ram construídas moradias, como foi feito no caso dos professores japoneses, e 
os imigrantes lhes pagavam mensalmente uma certa quantia a título de agradeci
mento, independentemente do salário que recebiam todo mês do governo. Assim, 
não houve problemas. O único senão era que os professores do Estado do Paraná 
daquela época eram meros professores substitutos, pois não haviam concluído a 
escola oficialmente, de modo que seu nível de conhecimentos era bem inferior ao 
dos professores japoneses. Não raras vezes os professores japoneses os substituíam 
nas aulas de matemática. 

O esporte principal era o beisebol, mas nas regiões onde não havia treinado
res ele foi difundido com atraso. 

As demais atividades culturais surgiram bem depois, se compararmos Três 
Barras aos núcleos onde era maior o número de imigrantes diretos do Japão. En
tretanto, como se tratava de um agrupamento onde havia muitos japoneses, mui
tos nisseis compunham tanka e haiku, constituindo um aspecto interessante o fa
to de, mesmo hoje (1960), a participação nessas atividades literárias continuar. 

Ouvi a opinião de um imigrante que se mudou para Três Barras em 1940, 
após ter morado longo tempo em Aliança. Ele diz o seguinte: "Comparando-o 
com Aliança, o núcleo de Três Barras, que tem Assai como principal cidade, me 
deu uma impressão de certa desordem." Nas regiões onde é grande o número de 
imigrantes diretos do Japão, o tipo das pessoas parecia ser igual, o estilo de vida 
uniforme, notando-se uma característica comum no seu modo de falar, de cum
primentar, e de relacionar-se com os vizinhos; mas, uma região como a de Três 
Barras, que se formou da reunião de antigos imigrantes vindos de várias regiões, 
deve ter dado uma impressão de disparidade. 

Dizem que Assai é a cidade dos japoneses e diz-se também que, de maneira 
geral, predominava uma atmosfera oriental na cidade. Podemos dizer que isto se 
devia ao fato de o número de japoneses ser absolutamente superior, de forma que 
muitas lojas brasileiras até ostentavam tabuletas escritas com caracteres japone
ses. Isto, porém, não chegava a alterar as características marcantemente brasilei
ras da cidade, pois mesmo quanto às construções a única que se destacava com 
seu estilo oriental era um templo que ficava longe do centro da cidade. Enquanto 
as construções ainda eram de madeira, sentia-se a presença do estilo japonês, co
mo, por exemplo, na entrada das sedes das sete associações, mas depois que elas 
passaram a ser de tijolos essas características naturalmente desapareceram. Podia-se 
notar ainda a influência do estilo japonês nos formatos dos telhados, como o da 
sede da associação dos jovens de Palmital. No entanto, quase não se vê influência 
oriental nas construções recentes de Assai. 

A partir da guerra o progresso dos nisseis se torna notório, mas atualmente 
o avanço dos brasileiros tem sido maior, de forma que hoje há clubes sociais para 
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brasileiros e japoneses em geral e já existe também um time de futebol. Havia, 
naturalmente, dois ginásios e uma escola normal, e quanto ao ensino o domínio 
brasileiro era claro. A língua predominante nas ruas da cidade era o português. 
A cidade dos japoneses, Assai, passava por uma vertiginosa mudança. Mas ainda 
se nota a presença japonesa neste núcleo, tanto na língua como nos interesses, 
por se tratar de um núcleo relativamente novo e porque poucos abandonam a re
gião em virtude da boa qualidade do solo. 
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40 — A expansão em direção ao norte 
do Paraná 

O NORTE DO PARANÁ, ANTES DE 1930 

O norte do Paraná começou a despertar atenção depois de 1932. Em 22 de 
novembro desse ano, no Estado de São Paulo, foi proibido por lei o plantio de 
novas mudas de café durante os três anos seguintes, para restringir a sua produ
ção. Nessa época, muitos pequenos lavradores começaram a voltar os olhos para 
o norte do Paraná, que ficava fora dos limites de abrangência dessa lei. 

Até 1929, a colonização do norte do Paraná havia chegado até a estação de 
Cambará, cuja linha ferroviária havia sido financiada com capitais próprios da 
família Barboza Ferraz. Ela ficava a 30 Km da estação de Ourinhos, da linha fer
roviária Sorocabana. Contudo, pode-se dizer que seu desenvolvimento realmente 
se iniciou em 1930, quando a "Kita Paraná Tochigaisha" (Cia. de Terras Norte 
do Paraná) começou a vender 300.000 alqueires de terra (posteriormente 550.000). 
Foi somente em 14 de junho de 1935 que a estrada de ferro alcançou Londrina, 
considerada hoje (1968) a maior cidade do norte do Paraná, cheia de arranha-
céus e abrigando uma população de 200.000 pessoas. Se olharmos para trás, vere
mos que tudo ocorreu há somente 33 anos, e por isso podemos dizer que a histó
ria da imigração no norte do Paraná não passa de 30 anos; de Londrina, 37 anos, 
de Maringá, 30 anos e de Paranavaí, 17 anos. 

Dizem atualmente que a população japonesa em regiões mais antigas como 
Londrina e Maringá, está na proporção de duas pessoas na cidade para uma na 
zona rural. Nas regiões novas do interior de Paranavaí esta situação se inverte 
em alguns lugares, mas considerando que na época da colonização a maior parte 
dos lavradores era constituída de japoneses imigrantes que avançaram para des
bravar a mata virgem, é interessante observar a alteração ocorrida posteriomente 
na vida desses imigrantes. 

Atualmente [1968] a população japonesa de todo o Paraná é estimada em 
95.000, sendo que a maior parte fica no norte do estado. Como pretendo falar 
sobre a vida e a atual forma administrativa dos imigrantes japoneses (o que será 
narrado posteriormente no capítulo 77, "Os atuais sitiantes do interior"), gosta
ria de fazer, como introdução, um breve resumo da história do norte do Paraná. 

Do meu ponto de vista, não há grande diferença entre a vida dos primeiros 
colonizadores da Noroeste e da Sorocabana. Como já havia mencionado o fato 
no Capítulo sobre o núcleo Três Barras, que também faz parte do norte do Para
ná, prefiro evitar a repetição. Acho, apenas, útil conhecer o início do desenvolvi
mento do norte do Paraná para se entender a situação atual da região. 

459 



A colonização do Paraná ficou estagnada muito tempo em Cambará até que, 
em 1930, a Cia. de Terras Norte do Paraná, que pertencia ao sindicato inglês, 
começou a vender suas terras. Eram terras que ficavam a oeste de Londrina, for
madas por uma faixa estreita de 550.000 alqueires entre Jatai e Maringá. 

A colonização de Cambará começou em 1900 sob o comando de Antônio Bar-
boza Ferraz. Ele provou posteriormente que essas terras eram apropriadas para 
o cultivo do café, plantando 900.000 pés com excelentes resultados. Naturalmen
te, era uma região de terra roxa. 

Quando a ferrovia do norte do Paraná passou das mãos da família Barboza 
Ferraz para o sindicato inglês, em 1929, os trabalhos da implantação da estrada 
de ferro de Bandeirantes a Cornélio Procópio prosseguiram a partir de 1931 e em 
1935 ela chegava até Londrina. Mas, antes dessa data, em novembro de 1929, uma 
estrada de rodagem foi aberta a partir de Cambará e com isso a mata virgem foi-
se transformando em área cultivada na direção oeste. 

Os primeiros japoneses entraram em Cambará a partir de 1913, trabalhando 
como colonos na fazenda dos Barboza Ferraz. Em 1917, já surgia um agrupa
mento de sitiantes (pequenos proprietários de terra), recebendo por isso o nome 
de núcleo da Vila Japonesa. Em 1923 já existiam armazém e empório de japone
ses na cidade de Cambará. É fundada uma associação japonesa na Vila Japonesa, 
em 1918, e em 1921 surgem as primeiras escolas primárias japonesas. 

A colonização de Bandeirantes começou em 1927 com a fazenda Nomura. 
Os pioneiros japoneses de Cornélio Procópio entraram em 1928; o núcleo de 

colonização é implantado pelas famílias de sitiantes e em 1929 surge, entre ou
tras, a fazenda Atomiya. 

Urai (Pirianito, antes da guerra) desenvolveu-se a partir de 1936 pelas mãos 
da "Nambei Toti Kabushiki Gaisha" (Cia. de Terras América do Sul); a imigra
ção de Três Barras se deu em 1932, ambas, portanto, depois de Londrina. 

COLONIZAÇÃO DA REGIÃO DE LONDRINA 

Vamos falar aqui com mais detalhes sobre Londrina, que se tornou o ponto 
central da evolução japonesa do norte do Paraná. 

Antes da guerra esta região era chamada pelos japoneses de "colônia inter
nacional", mas não era um nome comum usado pelos brasileiros. Tratava-se de 
uma área de 550.000 alqueires, grande demais, portanto, para ser chamada de co
lônia, que pertencia ao sindicato inglês. A área, estreita e longa, começava em 
Jatai, passava por Londrina e chegava até a região de Maringá. A mesma compa
nhia era responsável pela construção da estrada de ferro na região. Naturalmen
te, a estrada de rodagem chegou antes da estrada de ferro. A sede do escritório 
ficava em Londrina, que servia como ponto de partida para a colonização da região. 

A razão de esta região ser denominada pelos japoneses de "colônia interna
cional" se devia ao fato de a companhia ser dirigida pelos ingleses, e também por
que imigrantes de 33 países (segundo levantamento de 1950), entre eles alemães, 
italianos, japoneses e, naturalmente, brasileiros, entraram como sitiantes nesta 
região.1 
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Depois que as terras passaram a ser vendidas pela Companhia, em 1930, os 
japoneses foram em março desse ano de Cambará para Londrina, em caminhão, 
num grupo de onze pessoas liderado por Hikoma Ujihara, como primeiro grupo 
de inspeção. 

Em outubro de 1931 chegaram as três primeiras famílias de imigrantes. Essas 
famílias foram realmente pioneiras do núcleo. Ujihara escolheu terras férteis pa
ra os inspetores japoneses, deixando-os satisfeitos, e isso fez com que cada vez 
mais chegassem novos imigrantes japoneses na região. 

Do ponto de vista global, o número de colonizadores japoneses ocupou o quar
to lugar, sendo precedido pelos brasileiros, italianos e alemães. A área comprada 
em 1950 correspondia a 7,9% da área total do núcleo. Naturalmente, esta percen-
tagem não corresponde ao total da população, uma vez que na cidade o número 
de japoneses era bem menor, enquanto a população brasileira e a de outras ori
gens cresciam no ramo do comércio. O avanço dos japoneses, que haviam entra
do como lavradores, no setor comercial se deu muito lentamente. O atraso foi 
bem maior junto às fábricas, de modo que a proporção de 7,9%, embora tivesse 
um significado do ponto de vista populacional, nos primeiros anos, iria mudar 
bastante. 

Vamos tomar como exemplo a cidade de Londrina, onde se diz que o núme
ro de residentes japoneses urbanos aumentou rapidamente. O total de famílias 
japonesas era de 2.500, enquanto a população total da cidade somava 200.000. 
Se calcularmos 5 pessoas por família, não passavam de 12.500 pessoas (10 anos 
antes eram 5.143), correspondendo somente a 6,25% da população. Em Marin
gá, com 70.000 habitantes, havia 1.200 famílias japonesas, com aproximadamen
te 6.000 pessoas (10 anos antes eram 3.318), representando pouco menos de 8,6%, 
verificando-se assim um aumento da população japonesa. Esta proporção decor
re do fato de 2/3 dos antigos agricultores (embora isto não queira dizer que estes 
tenham abandonado a agricultura) terem se tornado moradores urbanos, 
atualmente. 

Fizemos este cálculo para servir de base de comparação de japoneses vivendo 
no norte do Paraná, para que a história dessa região — que tem como ponto cen
tral os imigrantes japoneses — não dê a falsa impressão de ser uma região com
posta somente de japoneses. 

Contudo, o fato de os imigrantes japoneses terem ocupado a posição de pio
neiros, desempenhando importante papel no desenvolvimento da agricultura, é 
algo reconhecido mesmo pelos brasileiros. 

Bem, se observarmos a vida de pioneiros no norte do Paraná e oeste de Jatai 
das três primeiras famílias colonizadoras vindas de Londrina, bem como a das 
demais que se seguiram, teremos uma idéia também da vida daqueles que partici
param dos trabalhos da colonização das regiões de Iguape e Noroeste na década 
de 1910. 

Em novembro de 1929 foi inaugurada a estrada de rodagem que ligava Cam
bará e Londrina. Na verdade, tratava-se ainda de um simples caminho aberto no 
meio da mata virgem, onde mal passavam caminhões, carroças puxadas a cavalo 
e boi, não se comparando com as boas estradas dos dias atuais. Quando chovia, 
as rodas ficavam atoladas no barro vermelho, e às vezes as estradas ficavam obs-

461 



truídas por troncos de árvores que caíam da mata que as ladeavam. Logo, macha
do e enxada eram utensílios indispensáveis nessas viagens. 

Em Londrina foi desmaiada uma área de 10 alqueires, então conhecida co
mo "chácara", onde foram construídos um escritório provisório e um alojamen
to de madeira. Observando a peroba que ainda hoje existe no canto de um par
que, podemos fazer uma idéia do quadro da época: uma simples casa no meio 
de uma enorme e densa mata que cobria a região de terra roxa. 

Os imigrantes foram conduzidos para lá em caminhões, e de lá cada um se
guiu as picadas até seu respectivo lote, carregando utensílios domésticos, utensí
lios agrícolas e mantimentos. Felizmente a chácara ficava somente a 3 km de dis
tância, e como o caminho não era difícil foi possível transportar a bagagem com 
facilidade através da mata. 

Os meses seguintes foram dedicados ao desmatamento e construção de caba-
nas com troncos de árvores e folhas de coqueiros. Para o trabalho de desmata
mento alguns só contavam com os membros da própria família, mas havia outros 
que empregavam um ou dois diaristas brasileiros. A alimentação se restringia ao 
arroz, levado em pequena quantidade, e a mistura era à base de palmito. A fonte 
de proteína dependia da carne de veado ou de porco-do-mato, caçados ocasional
mente. As palmeiras constituíam um grande recurso da mata, fornecedoras tanto 
de alimento — palmito — como material de construção. Pouco a pouco começa
ram a entrar operários que trabalhavam no desmatamento, de forma que aqueles 
que dispunham de capital podiam empregá-los e acelerar seus trabalhos. 

Depois de terminado o trabalho de desmatamento e queimada, passavam pa
ra a limpeza do terreno e em seguida plantava-se arroz, feijão e milho, que se des
tinavam à alimentação. Na época já havia a plantadeira (que os japoneses chama
vam de "planta máquina") e a família inteira trabalhava até o fim do dia, ao som 
da máquina que ecoava nos campos queimados. 

Concluída a semeadura, passavam para a construção da casa, pois ainda não 
havia necessidade de carpir ervas daninhas. Encontravam material necessário à 
vontade na redondeza. A tarefa de juntar o material para a construção nas ime
diações servia também para limpar o terreno. O material mais utilizado aqui era 
a palmeira: dividiam-na em quatro partes, escavavam o seu interior deixando so
mente a casca externa, amarravam-na com trepadeiras silvestres nas barras hori
zontais e construíam as paredes da casa. A trepaderia era uma espécie de planta 
parasita chamada guaimbé, que prendia do alto de grandes árvores, chegando até 
o solo. Os japoneses chamavam-na de "trepadeira de 10 mil anos". Bastava puxá-la 
para que se desprendesse e caísse. O comprimento de algumas chegava a cinco 
ou seis metros, conseguindo-se de quatro a cinco cordas de cada trepadeira. 
Para pilares escolhiam madeiras duras, como a peroba. O telhado era de pinho 
ou cedro cerrados em tabuinhas finas de 30 a 35 cm de comprimento. Utilizavam 
sem dó essas madeiras, muito caras hoje em dia. A cama podia ser feita de pal
meira, mas usavam madeira para a construção de mesas e cadeiras. Como não 
havia enxó na época, aplainavam a madeira raspando-a com o machado. No iní
cio as portas não passavam de simples sacos de estopa pendurados no vão. A sen
sação que se tinha era a de entrar e sair da casa passando por baixo do noren (cortina 

462 



japonesa). Felizmente, como o poço não era tão fundo, não tinham tanta dificul
dade, como o pessoal de Três Barras, para obter água. 

O cultivo correu normalmente. O fato inesperado foi que conseguiram co
lher arroz. Quando se espalhou a fama de que a "colônia internacional" tivera 
sucesso no cultivo do arroz, naturalmente o pessoal do escritório, bem como pes
soas de outras regiões, foram verificar. Para os japoneses, o fato de se poder cul
tivar arroz era uma grande alegria. O café, é claro, era a "árvore que dava dinhei
ro", mas se conseguissem o arroz para alimentação, não havia mais com que se 
preocupar. 

Na época em que os pioneiros iniciavam o trabalho da colheita do arroz nas 
terras recém-queimadas, Londrina— que abrigava a sede do escritório provisório 
— prosseguiu com seus trabalhos de colonização. A partir de agosto, no segundo 
ano, a fumaça das queimadas cobria a mata virgem em todas as direções e ao tér
mino do dia viam-se os rostos destemidos dos colonizadores que observavam o 
pôr-do-sol. Os caminhões de mudanças se enfileiravam diante do escritório e de
sapareciam um após outro em diversas direções da mata. Só se viam rostos de 
japoneses na época da colonização. Vendo que os japoneses continuavam aden
trando a mata, os brasileiros (e imigrantes de outras nacionalidades) sentiram que 
aquilo era sinal de bons negócios e imitaram-nos logo depois. Era a época da seca 
e os caminhões como que desapareciam, envoltos na famosa poeira do norte do Paraná. 

Juntamente com a venda de lotes na zona rural, começaram também a ser 
vendidos terrenos na cidade, fazendo com que comerciantes logo abrissem seus 
negócios, instalados em barracões; surge um pequeno botequim e armazém, que 
não passava de um rústico barracão onde eram expostos produtos como um saco 
de arroz, meio saco de feijão, etc. Apareceu, naturalmente, o udon-ya japonês. 
Na cidade cheia de tocos, que surgia no meio da mata virgem, já havia um local 
previsto para a construção da estação ferroviária. Quem poderia imaginar, po
rém, que ela se transformaria numa grande cidade, 30 anos mais tarde?! 

Encontro-me aqui no local onde se fixaram os imigrantes da primeira leva 
da "colônia internacional". Fica aproximadamente a 4 km do escritório da Cia. 
de Terras América do Sul. (O fato que narrarei a seguir é a reprodução das pró
prias palavras de um dos membros de uma das três famílias pioneiras, que relem
brava seu passado na sala de sua casa.)2 

"Eis uma foto da época." O que vi foi a casa do imigrante, feita de troncos 
de palmeiras com telhas de tabuinhas de cedro. Uma característica é a sua peque
na janela. Ao redor da casa encontram-se ainda árvores queimadas. Ao fundo, 
a mata virgem. Em frente da casa, algumas pessoas da família, ainda vestidas com 
suas roupas de trabalho feitas de sacos de estopa. Entre elas encontra-se alguém 
montado num cavalo (tratava-se do entrevistado). 

"Esta foto foi tirada um ano após o início da colonização pelo embaixador 
da Inglaterra, quando veio inspecionar o local. Este cavalo que estou montando 
é do embaixador, que o emprestou para tirar a fotografia. Ele ficou muito satis
feito quando soube que eu era um dos pioneiros desta região, e depois que voltou 
para a Inglaterra mandou roupas para os cinco membros da família; foi também 
nessa ocasião que ele me enviou esta foto." 
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Três anos após essa data chegava o primeiro trem à estação de Londrina, da 
estrada de ferro Norte do Paraná (há uma foto da ocasião na obra 75 anos de 
história da Colônia Internacional do Norte do Paraná, publicada por Shuho Na-
kanishi. Na frente da locomotiva aparecem duas bandeiras cruzadas em forma 
de "x": a do Brasil e a da Inglaterra). 

O pioneiro continua seu relato: "Esta é a foto da época. Atrás das duas ban
deiras cruzadas aparecem as bandeiras de três países: Japão, Alemanha e Itália, 
seguindo a ordem da colonização. Isto era sinal de que a Companhia também re
conhecia que nós, japoneses, tínhamos sido dos primeiros colonizadores. Quan
do vi a bandeira japonesa tremulando, meus olhos se encheram de lágrimas." 

Depois que foi inaugurada a estrada de ferro Norte do Paraná até Londrina, 
em julho de 1935, tornou-se mais intensa a entrada de pequenos lavradores proce
dentes do Estado de São Paulo, devido à já mencionada restrição ao plantio do café. 

Em 1945, a estrada de ferro Norte do Paraná é adquirida pelo governo fede
ral, tornando-se a atual "Estrada de Ferro Paraná-Santa Catarina". 

A Cia. de Terras Norte do Paraná procurou receber principalmente peque
nos lavradores independentes — os sitiantes — concedendo no máximo 30 alquei
res a cada família. Procurou-se evitar a formação de grandes fazendas ao redor 
da cidade, estabelecendo-se a área de 5 alqueires como unidade-padrão, dentro 
de um raio de 4 km da cidade. Isto aumentou o número de sitiantes, bem como 
apressou o desenvolvimento da cidade. Pôde ser constatado aqui um desenvolvi
mento rápido, raro no Brasil. Além disso, como as terras eram vendidas por uma 
grande companhia, não havia disputas entre os pequenos lavradores pela escritu
ra da terra, o que possibilitou que os imigrantes se estabelecessem num clima de 
tranqülidade. Neste ponto não podemos esquecer o mérito de Hikoma Ujihara, 
que se tornou funcionário da Companhia, representando os japoneses, logo que 
o núcleo foi fundado. Ele é famoso por sua dedicação ao trabalho. 

Conta-se que durante a recepção oferecida ao cônsul-geral, Akamatsu, que 
visitava Londrina na ocasião, Ujihara deu suas palavras de boas-vindas e durante 
o discurso acabou dizendo coisas que só poderiam ser tomadas como propaganda 
da "colônia internacional": "Nossa 'colônia internacional' tem a melhor terra, 
a qualidade do solo é boa, o clima é bom, e está mais que evidente que, se deixa
rem passar essa oportunidade, se arrependerão eternamente..." Tais declarações, 
impróprias para a ocasião, deixaram tanto as autoridades presentes como o povo 
embaraçados. 

Ele era conhecido por sua dedicação ao trabalho, por se gentil... mas tam
bém não havia outro que se igualasse a ele quando se tratava de falar mal dos 
outros. Era também católico fervoroso e todas as manhãs rezava pelo sucesso do 
trabalho: "Peço a Nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da Virgem Santíssima, 
para que hoje também apareçam muitos compradores..."3 

No mundo, qualquer pessoa está sujeita a ser ora elogiada, ora criticada, mas 
não existe ninguém que desprezasse os méritos de Ujihara. "Enfim, foi graças 
ao sr. Ujihara, que nos escolheu boas terras, que os japoneses do norte do Paraná 
conseguiram tal progresso..." 

Isto, porém, é coisa do passado. Atualmente, já não há quem se lembre do 
nome "colônia internacional" e agora a colonização abrange desde as margens 
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do rio Paraná até a fronteira do Paraguai, e avança pela região de Foz do Iguaçu 
até a fronteira com a Argentina. Os imigrantes japoneses que passaram pela re
gião da Noroeste, interior da Sorocabana e Paulista descobriram aqui uma nova 
terra para o cultivo. Não é possível falar hoje de agricultura do interior sem dei
xar de mencionar o norte do Paraná. Quem responde à pergunta "O que os lavra
dores dos núcleos de colonização estão fazendo atualmente?" são os pequenos 
sitiantes do norte do Paraná. Isto será relatado mais adiante, no capítulo" ("Os 
atuais sitiantes do interior"). 
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Notas 

CAPÍTULO 31 

1. Okinawanos é designação das pessoas nascidas em Okinawa. 
2. Kon'nichi no Brasil (O Brasil de hoje), p. 601. 
3. A área hoje chamada Mongaguá era, na época, denominada Praia Grande. 
4. Brasil ni Okeru Dai-issen ni Katsuyaku suru hitobito ( Os japoneses que atuam na primeira linha 

no Brasil), p. 163. 
5. The Southern S. Paulo Railway Co. 
6. Hoje está abandonada. 
7. Ishokumin Nijûgoshûnen Kinen Kan (edição comemorativa dos 25 anos da imigração e coloniza

ção japonesa no Brasil), p. 137. 
8. Brasil ni Okeru Nipponjin Hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil), p. 338. 
9. Idem, p. 343. 

10. Idem, p. 342-343. 

CAPÍTULO 32 

1. 1961, ano da conclusão das obras da rodovia São Paulo-Curitiba. 
2. Posto do Registro vem a ser o cartório de Registro. Atualmente é chamado de Porto. 
3. Sete Barras tornou-se um município independente de Registro em 1959. 
4. De acordo com Registro Gun Gensei Gairan (Panorama atual do município de Registro), 1963, 

28 famílias. 
5. Brasil ni Okeru Nipponjin Hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil), volume II, 

p. 16. 
6. Idem, ibidem. 
7. Idem, p. 17. 
8. Caiçaras são os caboclos habitantes da região litorânea. Era comum ocorrer a mistura de sangue 

entre os "nativos" e esses moradores locais. Por essa razão, os colonos da fase inicial costuma
vam chamá-los de "nativos". No caso, a palavra "nativo" não é empregada com o sentido de 
"índio". 

9. Uma espécie de junco da família das ciperáceas que chega a atingir três metros de altura, cresce 
nos terrenos alagadiços e do qual se fazem esteiras. 

10. De acordo com os dicionários, uma espécie de sardinha, Aterinidas. Pequeno pescado marinho 
de uns 10 cm de comprimento, transparente quando fresco. Ovula nos rios e cresce no mar. Pode 
ser consumido sob a forma de sashimi, tempura e também seco. 

11. A palavra "ajutório" é usada como sinônimo de mutirão. 
12. Brasil ni Okeru Nipponjin Hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil), vol. II, p. 18. 
13. Brasil Nenkan (Anuário Brasileiro), vol. II, p. 18. 
14. Kokague (Sombra da árvore), março de 1968, n?.° 233. 
15. Pesquisa realizada por Eiji Muramatsu, publicada na última página do Registro Gun Gensei Gai

ran (Panorama atual do município de Registro). 
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CAPITULO 33 

1. Segundo os estudos de Otoniel Motta, o arroz fora introduzido na Europa pelo povo islâmico. 
Data de 1468 a primeira referência quanto a esse cereal, na enciclopédia italiana. No Brasil, há 
registro que remonta ao ano de 1587, mencionando uma colheita, na Bahia, de 2.000 a 3.000 litros 
por alqueire. Rev. do Arquivo Municipal 7-1943, p. 113 (S. Paulo). 

2. Brasil ni Okeru Nipponjin Hattenshi. (História da expansão dos japoneses no Brasil) Volume I, 
p. 419. 

3. Idem, p. 420. 
4. Idem. 
5. Idem. 
6. Vide "Os japoneses pioneiros que visaram o cultivo do arroz". 
7. Baseado no livro Kon'nichi no Brasil (O Brasil de hoje). 
8. Versão defendida por Tsunezaemon Maeda, proprietário de uma grande fazenda em Ituverava. 

Juntamente com sua família, ele possui uma área equivalente a 1.500 alqueires, na qual explora 
também uma usina de beneficiamento de arroz. 

9. Kon'nichi no Brasil (O Brasil de hoje) p. 653. 

CAPÍTULO 34 

1. Os dados não são precisos quanto ao número exato de pessoas dessa leva, muito menos quanto 
à proporção de elementos masculinos e femininos. Há, contudo, uma versão de 62 pessoas, das 
quais dois casais (Os 50 anos de evolução da colônia, p. 20). Entre esses, ainda se encontrava um 
imigrante que, precedendo de seis meses a primeira leva de imigrantes no Brasil, atravessou o es
treito de Magalhães e chegou ao Brasil num navio inglês. Conta-se que ele caiu combalido por 
uma doença dérmica, durante o trabalho nas obras ferroviárias no pantanal (p. 17 e 18 do volume 
acima). 

2. Os 50 anos de evolução da colônia, p. 18 a 21. 
3. Relato feito pelo casal Sachiyoshi Ohshiro. 
4. De acordo com as pesquisas efetuadas por Takemori Ohshiro. 
5. De acordo com a p. 20 de Os 50 anos de evolução da colônia, eram ao todo três turmas japonesas, 

dos quais duas constituídas somente de okinawanos. 
6. A empreiteira da construção ferroviária foi inicialmente inglesa, passando posteriormente a mãos 

francesas. 
7. O custo da alimentação era de 30 mil-réis mensais por pessoa, sendo descontado no final do mês. 
8. A então linha alternativa é atualmente a linha principal. 
9. Há a versão de que se tenha passado no ano de 1917 (Os 50 anos de evolução da colônia, p. 129). 

CAPÍTULO 35 

1. Aroldo de Azevedo, Regiões e paisagens do Brasil, 1954, p. 191. 
2. Antigamente havia um bonde para a feira, de manhã bem cedo, ou antes do amanhecer. 
3. Era um trem de carga leve. 
4. Kon'nichi no Brasil (O Brasil de hoje), p. 552. 
5. Idem, p. 561-2. 

CAPÍTULO 36 

1. Prefácio de Mitsusada Umetani na obra Sôsetsujûnen (Dez anos de fundação), p. 3, publicação 
referente aos dez anos de evolução da imigração de Aliança. 

2. O subsídio não foi, naturalmente, exclusivo desta região: em outras regiões, escolas e cooperati
vas o receberam após a construção. 

3. Sôsetsu jûnen (Dez anos de fundação), p. 12. 
4. Idem, p. 13-15. 
5. Idem, p. 42. 
6. Doença miatis (?). 
7. Sôsetsujünen (Dez anos de fundação), p. 321. 
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CAPITULO 37 

1. Ouve-se dizer que a data de comemoração do aniversário da colonização foi alterada posteriormente. 
2. Tietê Junenshi (Dez anos de história de Tietê), p. 12. 
3. Idem, p. 31. 
4. Brasil ni Okeru Nipponjin Hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil), volume II, 

p. 64. 
5. Este trecho foi escrito com base no livro Tietê Junenshi (Dez anos de história de Tietê). 

Obs.: A população japonesa do município de Pereira Barreto em 1958 era de 3.546 pessoas, das 
quais 1.193 isseis. O número de japoneses da vila era de 1.424 e na zona rural 2.122. Brasil no 
Nippon-Imin (Imigração japonesa no Brasil), p. 11. 

CAPÍTULO 38 

1. Bastos Nijûgonenshi (25 anos de história de Bastos), p. 7. 
2. Idem. 
3. Na História da expansão dos japoneses no Brasil, vol. II, p. 71, registra-se um total de 96 famí

lias, mas aí não estavam incluídas as que saíram do núcleo nesse ano. Em Bastos Nijûgonenshi 
(25 anos de história de Bastos), p. 18, é dado o número de 97 famílias. 

4. Capítulo "Taidan-Bastos Mukashibanashi" ("Entrevista — Reminiscências de Bastos"), da re
vista Yomimono (Leitura), número de novembro, de 1951, p. 53. 

5. Idem, p. 55. 
6. Em 1936 havia na região de Bastos 23 professores para a língua japonesa e, em 1937, quando foi 

proibido o ensino do japonês, havia 1.191 alunos distribuídos por oito escolas. 
7. Yomimono, cit., p. 54. 
8. Idem, p. 60. 
9. Bastos Nijûgonenshi, cit., p. 22. 

10. Colônia Sengojûnenshi (História da colônia nos dez anos que se seguiram ao término da guerra), 
p. 31-33. 

11. O presente capítulo baseou-se em grande parte na obra Bastos Nijûgonenshi (25 anos de história 
de Bastos), de Massayuki Nagano. Apresento meus cumprimentos ao Bastos Shuhô (Informativo 
Semanal de Bastos), publicado por Moriyoshi Oda, cujas histórias tomei como referência. 

CAPÍTULO 39 

1. Inicialmente era de 12.340 alqueires. Parte complementar de 6.000 alqueires. 
2. Indica as terras pertencentes ao sindicato inglês que estavam sendo colocadas à venda, na época, 

por Hikoma Ujihara. 
3. Brasil ni okeru nipponjin hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil). 
4. Kaitaku nijûgoshinen kinen — Três Barras ijtichi (Comemoração do 25º aniversário da coloniza

ção de Três Barras), p. 32. 
5. Indica o desmatamento. 
6. Deve ser para mostrar que o desmatamento era conhecido do motorista. 
7. O birigui tem o nome científico de flebótomo; trata-se de uma espécie de inseto pequeno que os 

japoneses chamavam de nukaka. 
8. Kaitaku nijûgoshunen kinen — Três Barras ijûchi (Comemoração do 25º aniversário da coloniza

ção de Três Barras), p. 7 e 8. 
9. Aqui parece terem entrado, em número considerável, muitos empreiteiros e parceiros para a pre

paração do café, nas terras dos proprietários de terra não residentes no local. 
10. Kaitaku nijûgoshunen kinen — Três Barras ijûchi (Comemoração do 25º aniversário da coloniza

ção de Três Barras), p. 13. 

CAPÍTULO 40 

1. As histórias da "colônia internacional" foram escritas com base no livro Kita Paraná Kokusai 
Shokuminchi Kaitaku Jugoshunen Shi (15 anos de história da colônia internacional do Norte do 
Paraná), de Shuho Nakanishí. 

2. Trata-se do veterano Sr. Yoshimi (Nanka) Kazahaya. Os outros dois chefes de famílias de 
pioneiros eram: Kootaro Hayasaka e Kunijirci Hara. 

3. Ouvi esta história de uma pessoa da região. A fama era a de que até nas orações matinais aparecia 
seu empenho na venda de terrenos. 
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41 — As regiões de cafeicultura no período 
de maior prosperidade 

Num único lance de olhos podiam-se avistar léguas e léguas. Até onde nossas 
vistas pudessem alcançar, o solo delineava suaves ondulações de um verde só, es
curo, quase negro. Os cafeeiros, plantados como num tabuleiro de xadrez, a cada 
3 metros e meio, vistos a uma distância de 100 metros, não passavam de uma li
nha reta, contínua. Dali para a frente, então, tudo se transformava num mar de 
cafeeiros. Só ao longe se distinguia uma estradinha de terra vermelha que quase 
alcançava a linha do horizonte. Lá e acolá podia-se ver perobas, a lembrar que 
ali, um dia, tinha sido mata virgem. Mas, mesmo sendo árvores grandes, elas não 
passavam de simples estacas perdidas naquela imensidão verde. 

Cafelândia! 
Terra do café! Uma paisagem que de fato fazia jus a essa denominação. Mes

mo os trens, essa grande conquista da civilização, se antes venciam bravamente 
a mata virgem, agora não passavam de uma serpente gigante, a percorrer os imensos 
cafezais. 

Tratava-se de uma área de grandes fazendas, lógico que nem todas perten
centes a japoneses, mas era uma zona em que se fazia sentir a região Noroeste 
em pleno período de prosperidade do café. 

Antes uma pequena estação ferroviária, tinha-se transformado numa respei
tável cidade, cuja população já ultrapassava a casa dos milhares. No centro, a 
igreja com suas torres altas dava um ar de austeridade à paisagem da cidade. 

Aproximadamente a partir de 1927 é que os ônibus tinham começado a ligar 
os núcleos de colonização às cidades. O pessoal local havia apelidado esse trans
porte de "jardineira" (nome que consta ter sido tirado de uma cidade denomina
da Jardim). Eram na verdade caminhões adaptados que, no lugar de uma simples 
carroceria, tinham cinco ou seis fileiras de bancos, cada um com cinco lugares. 
O embarque e o desembarque eram laterais. Para distâncias até 10 quilômetros, 
a tarifa era de uns 2, 3 mil-réis. Havia, ainda, os chamados ônibus "mistos", que 
transportavam tanto gente como carga. Nessa categoria, a metade traseira era des
tinada à carga. Ali se acomodavam as "jaulas" com porcos ou galinhas. E quan
do se tratasse de arroz ou feijão, podiam-se transportar umas 10 sacas por vez. 
Era uma condução extremamente prática e conveniente para quem precisasse ir 
à cidade com carregamento. 

Obviamente, as estradas ainda não eram asfaltadas e também nem sempre 
conservadas, tanto que eram todas cheias de desníveis. A irregularidade era ainda 
pior nos trechos em que havia canaletas para drenar a água da chuva. Natural-
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mente, já não existiam porteiras, e em seu lugar havia, de trecho em trecho, os 
mata-burros. Por essa estrada transitavam não só ônibus como também caminhões. 
E por vezes também passavam, levantando poeira amarela, os carros particulares 
dos novos-ricos do café. 

Agora, vamos nos aproximando de um núcleo de colonização japonesa. Já 
estamos a quase 8 quilômetros da cidade. As terras perto do espigão são reserva
das para o café, mas na baixada próxima ao riacho podemos ver uma estradinha. 

Como os lotes estão distribuídos em faixas perpendiculares ao longo dessa 
estradinha, todas as casas construídas bem próximo dela, enfileiradas a cada 200 
metros aproximadamente, à primeira vista podem parecer casas dos colonos de 
uma grande fazenda; mais de perto, porém, podemos constatar que a maioria de
las já tem paredes de tijolo, pintadas de branco, algumas até com varandinhas. 
Ao lado podem-se ver três, quatro casas menores, com tijolos à vista, estas, com 
certeza, dos colonos. Nas proximidades, vêem-se ainda pés de manga e de laran
ja, além de terreiros, embora pequenos, para secar o café e depósitos. Como esses 
elementos estão invariavelmente presentes em todos os lotes, como se fossem mo
delos a serem copiados, a paisagem do núcleo, vista de longe, é algo bastante or
denado. Na baixada podem-se ver, lá e acolá, pastagens onde duas ou três vacas 
leiteiras passeiam tranqüilamente. Nos mangueirões, dezenas de porcos. Normal
mente, é a parte de baixo da estrada que se reserva para as moradias. 

Dirigindo-nos à parte central do núcleo, vamos deparar com uma praça cer
cada de arame farpado onde, através de um portão, chegamos a um edifício gran
de, situado em sua extremidade. Aproximando-nos dele, vemos sua entrada com 
uma grande varanda e, nos seus dois lados, quatro ou cinco janelas grandes, to
das abertas, obviamente envidraçadas. É a construção mais vistosa e imponente 
do núcleo: é o prédio da escola primária. 

O pátio da escola é de terra batida, sem gramado. A uns vinte metros da es
cola, há um edifício menor. Não é tão novo como o da escola, nem tem vidros 
em suas janelas. É a sede da Associação dos Jovens, construída antes da escola. 
Como parte do seu pátio é destinada aos jogos de beisebol, e o pessoal entra e 
sai com aqueles sapatos de ferrões, a terra está completamente ressequida. 

No lado oposto ao da sede da Associação há uma casa cercada de floreiras. 
É a casa do professor. Perto dela há uma outra casa parecida, onde fica o profes
sor ou professora de português. Como eles são transferidos de tempos em tem
pos, nesta as flores nunca têm os cuidados suficientes para crescer. A professora 
de agora vem lá da cidade dar aulas. 

Din-don! Din-don!, repica o sino na entrada da casa da professoa. São duas 
horas da tarde. Os alunos, numa avalancha, deixam as salas de aula e se dirigem 
para o pátio. São no total cerca de quarenta, cinqüenta crianças entre meninos 
e meninas. Alguns não são descendentes de japoneses. Parece que as crianças es
tão divididas em duas classes e as aulas de português são dadas no mesmo horá
rio. Os meninos vestem calças curtas e têm, na cabeça, chapéus esportivos. As 
meninas, de saia azul-marinho e blusa branca, têm fitas brancas nos cabelos cor
tados retos. As crianças formam pequenos grupos e se acomodam nos bancos es
palhados no corredor para lanchar. Alguns trazem sanduíches de casa. 
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Dois professores deixam o prédio pelos fundos: uma professora brasileira, 
jovem, e outro de meia idade, japonês. Como a professora faz suas refeições na 
casa do professor japonês, os dois caminham juntos em direção à casa deste. Ela 
volta para a cidade no fim da tarde. 

Nos núcleos, sempre havia uma escola primária em que se ensinava o japonês e o português. 

Acho que também vou dar uma chegada até a casa do professor, aproveitar 
para cumprimentá-los e quem sabe ganhar um cafezinho. 

A sala de visitas, conjugada com a de refeições, é aconchegante, tendo num 
lado uma estante com livros e no oposto uma cristaleira. Na parede, um bordado 
emoldurado de uma paisagem japonesa e, ao seu lado, um retrato de Getúlio Var
gas. Parece que na época (após 1930) todo mundo tinha o tal retrato nas paredes, 
como se fosse um amuleto protetor. 

As prateleiras superiores da estante abrigam livros sobre Educação ou Meto
dologia. Nas de baixo, encontram-se livros ilustrados que parecem destinados a 
adolescentes. 

Cumprimento o professor e me desculpo por o estar importunando sem ne
nhum motivo em especial. 

"Não me diga! Então o senhor vem nos visitar de tão longe? Por favor, va
mos tomar um cafezinho", e sua esposa me serve a bebida numa xícara nova, 
destinada a visitas. Como a professora está com uma cara de quem não está en
tendendo nada, estendo-lhe a mão e a cumprimento em português: "Boa-tarde, pro
fessora como vai?". Digo-lhe qualquer coisa como "Hoje está quente, não?" e 
aos poucos a professora começa a sentir-se mais à vontade. O café, que parece 
ter sido presente de algum colono, está uma delícia. A professora começa a tecer 
uma série de elogios com relação às crianças japonesas, dizendo que "elas são 
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muito obedientes e é fácil lhes dar aula", "são ótimas em aritmética", ou então 
"desenham muito bem". 

Quando lhe pergunto "E o português?", aí ela deixa escapar um sorriso meio 
sem graça e me responde: "Bem, elas têm uma boa leitura e boa caligrafia, mas, 
o senhor sabe, quando voltam para casa, é só japonês..." E não comenta mais 
nada. 

Diante disso, volto-me para o professor de japonês e pergunto: "Nesse caso, 
imagino que deva ser fácil ensinar o japonês." 

"Deveria, eu diria que é mais fácil para as crianças que já o conhecem um 
pouco ou nasceram no Japão; mas aquelas nascidas aqui, ler elas lêem, mas pare
cem não entender ou captar o conteúdo. São como se fossem papagaios, repetem 
sem entender. Além disso, não se pode dizer que o japonês que aprendem aqui 
sirva em casa. Afinal, o japonês que os pais falam é terrível..." 

Bonachão, mesmo não tendo muita facilidade em falar o português, tenta 
se consolar e fazer o mesmo com a professora, dizendo "tudo difícil, tudo difí
cil", em português. 

Como o meu intuito é apenas descrever a paisagem do núcleo, despeço-me 
dos professores e deixo a escola para trás. 

Olho em volta e vejo que não há mais o que se possa chamar de mata virgem 
no núcleo. Meus olhos só conseguem captar, numa parte da baixada, alguns eu
caliptos ainda muito jovens, com muito para crescer. Devem ter sido plantados, 
às pressas, para suprir as necessidades de lenha. 

No cruzamento um pouco mais adiante há a venda de um português, onde 
um ônibus faz parada certa. Vou caminhando devagar até lá, pelas ruelas em meio 
ao cafezal. O sol da tarde bate forte sobre a minha cabeça. 
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42 — A vida nos núcleos pioneiros, 
no auge da prosperidade 

O ESPÍRITO REINANTE NOS NÚCLEOS DE COLONIZAÇÃO 

No período de 1927 a 1934 teve lugar a fase mais próspera da imigração ja
ponesa no Brasil. Nos anos de 1933 e 34, o número de novos imigrantes chegava 
a mais de 20.000 por ano. Isso porque, com o pagamento integral do transporte 
pelo governo japonês, medida que teve início em 1924, ocorrera uma mudança 
no caráter da emigração. Se antes vinham principalmente os mais jovens, basica
mente para fazer fortuna, agora emigravam famílias inteiras, trazendo crianças 
e velhos. 

Por outro lado, depois da revolução liderada por Getúlio Vargas, resultado 
da grande depressão econômica mundial de 1929-30, os imigrantes japoneses ti
nham passaüo a trabalhar não só nas grandes fazendas de café, de propriedade 
de brasileiros, como também, sob contrato, com os sitiantes japoneses radicados 
nos núcleos de colonização. Dessa forma, estes tinham passado a ter número igual 
ou até superior de colonos recém-chegados do Japão, em relação aos sitiantes ja
poneses mais antigos, aqui radicados há mais tempo. Os recém-chegados foram 
transformando o espírito ali reinante em algo cada vez mais japonês. 

Evidentemente, a Associação Japonesa estava sob controle dos sitiantes — 
agricultores independentes, chegados há muito do Japão e que se autodenomina
vam "proprietários de terra". Mas, em alguns núcleos os colonos recém-chegados 
do Japão também podiam ser membros da Associação e, conforme o caso, vir 
a ter cargos na diretoria, exceto o de presidente. Ademais, também era muito fre
qüente escolher esses recém-chegados para serem professores das escolas primá
rias dos núcleos. 

Nessa época os imigrantes japoneses podiam viver completamente à vontade 
na sociedade formada por seus conterrâneos, a ponto de esquecerem que tinham 
emigrado para um país estrangeiro. Uma situação que pode ser perfeitamente ava
liada pelo relato de um jornalista que, mais tarde, disse: "Se a gente for pensar 
na sociedade japonesa de então, era como se dentro dela existisse o Brasil. Hoje, 
não. Os japoneses é que estão dentro da sociedade brasileira."1 

Por volta de 1933, ano em que se comemorava os 25 anos da imigração japo
nesa no Brasil, os núcleos pioneiros começavam a viver anos de apogeu, e os imi
grantes mais antigos, já razoavelmente estabelecidos, gozavam de boa situação 
financeira e passavam a ser chamados de "patrões", muito embora seus negócios 
ainda fossem pequenos.' 
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Neste clima, os jornais em japonês — os veículos de transmissão e propaga
ção da cultura nipônica na sociedade formada por conterrâneos — tinham passa
do a ter publicação diária e a Associação para a Difusão da Educação começava 
a manter contatos com todos os núcleos de colonização com a finalidade de orientar 
e cooperar na educação das crianças. Era de esperar que, com tudo isso, a vida 
dos imigrantes passasse a adquirir uma coloração cada vez mais japonesa. 

No entanto, intensificava-se uma política nacionalista por parte do governo 
brasileiro, impondo uma série de restrições à vida cultural dos imigrantes em ge
ral e estabelecendo em seu meio um forte clima de tensão. 

No caso dos imigrantes japoneses, havia uma somatória de diversos proble
mas que se justapunham: o abrasileiramento, na vida prática, dos imigrantes da 
fase pioneira (sobretudo daqueles que se haviam tornado independentes) e o pro
blema dos nisseis, que estavam por atingir a idade adulta; a importação de uma 
"nova" cultura japonesa, trazida pelos imigrantes mais recentes (principalmente 
aqueles que se tornaram colonos) e que incluía uma ideologia militarista baseada 
no avanço imperialista do Japão sobre o território chinês; a política de nacionali
zação por parte do governo brasileiro, que objetivava um rápido processo de assi
milação dos imigrantes; e, por outro lado, a tendência de não-assimilação dos imi
grantes japoneses, baseada principalmente na questão da educação à japonesa (o 
chamado "sofrimento dos imigrantes"). 

Foi uma fase conflitante e contraditória, em que a sociedade formada por 
imigrantes japoneses, ao mesmo tempo em que renovava e fortalecia seu espírito 
nipônico, agora em contato com os novos imigrantes, também se via diante de 
uma política de assimilação que lhe negava isso, fazendo brotar e crescer um sen
timento de revolta. E foi nesse contexto que os nisseis cresceram, vem sempre em 
concordância com a "nova" cultura japonesa. 

Alguns deles tinham deixado os núcleos e ido estudar nos grandes centros 
urbanos, mas, dos que freqüentavam cursos universitários, a maioria era de jun-
nisseis, ou seminisseis, nascidos no Japão porém crescidos aqui, sendo que os nis
seis propriamente ditos estavam quase todos ainda em idade ginasial. Não que 
aqueles tivessem deixado de ser japoneses, mas tinham também desenvolvido a 
consciência de ser brasileiros. A vida escolar continuamente lhes impunha tal to
mada de consciência. 

Esse comportamento, no entanto, colidia com os sentimentos patrióticos dos 
imigrantes japoneses, que temiam ver seus filhos estudando em escolas brasileiras 
e, como resultado disso, abrasileirando-se cada vez mais. Uma mentalidade per
feitamente compreensível, quando se sabe que os imigrantes mais antigos ainda 
relutavam em optar pela permanência definitiva no Brasil. 

Pode-se dizer que, a partir do momento em que os novos imigrantes chega
ram, espalhando um sopro de renovação no espírito dos núcleos, os imigrantes 
antigos, que nutriam uma devoção cada vez mais forte pelo Japão, tiveram cons
ciência de que, exatamente por isso, lhes era extremamente difícil a assimilação. 
Se considerarmos que houve tempos em que os imigrantes antigos tinham plena 
confiança por serem os pioneiros e, portanto, veteranos, sendo respeitados por 
isso, parece que naquele momento eles se mostravam um pouco cansados com 
a vida que vinham levando em terras brasileiras. Naquele momento, a tempestade 
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do nacionalismo só serviu para que eles se voltassem ainda mais para o Japão. 
A questão da educação à japonesa intensificou a ansiedade dos imigrantes, 
estimulando-os a favor de um movimento de não-assimilação. 

Gostaria de começar a desenvolver o presente capítulo relatando o cotidiano 
dos imigrantes japoneses no período de apogeu, finalizando por registrar o quan
to a questão da "educação à japonesa" os afetou profundamente, a ponto de 
colocá-los diante da opção: ou ficar ou ir embora definitivamente. 

Casa da família Ito, sitiantes já bem-sucedidos, em Moji das Cruzes. 

A VIDA DOS IMIGRANTES, QUANDO PASSARAM A SER 
PEQUENOS PROPRIETÁRIOS (MORADIA E ALIMENTAÇÃO) 

Vou começar falando sobre a vida individual, ou seja, a vida dentro dos la
res. Havia cerca de dez anos que os núcleos tinham sido fundados. A produção 
de café ganhara um ritmo razoável e os imigrantes já dispunham, cada qual, dos 
serviços de duas ou três famílias de colonos, ou de "contratados",2 tendo come
çado a desfrutar as condições de vida de pequenos proprietários. Suas casas pas
saram a ser construídas com tijolos e algumas tinham suas entradas providas de 
varandas. Mesmo naquelas de madeira a entrada principal denunciava uma preo
cupação mais com a impressão que ela poderia causar aos visitantes do que com 
o lado prático. Os imigrantes mais antigos, com passagens pelas fazendas brasi
leiras, tinham a tendência — consciente ou não — de imitar, em menor escala, 
o estilo da casa dos fazendeiros, o que não ocorria com os imigrantes recém-
chegados do Japão. Provavelmente queriam provar a si mesmos que tinham con
cretizado, mesmo que fosse só na aparência, o sonho de "um dia virem a ser gran
des fazendeiros, com um milhão de pés de café". Isto acontece também hoje em 
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dia, mas era muito comum as residências nos núcleos de colonização daquele pe
ríodo serem feitas não para atender as necessidades e conveniências de uma famí
lia que trabalhava na lavoura, mas para acomodar pequenos capitalistas. Era co
mo se o "ideal" tivesse sobrepujado o "funcional". A forma em detrimento da 
essência. Por isso, muitas vezes tinha-se a impressão de se estar visitando uma 
casa abandonada quando se entrava pela porta principal da casa de um imigrante 
japonês. Nos fundos é que se podia sentir que ali, de fato, morava uma família 
de agricultores. Ali é que se observava o estilo de vida e a psicologia dos novos-
ricos do café. 

Na realidade, o que acontecia é que, num sistema patriarcal, quando o chefe 
da casa se ausentava, envolvido ora nas atividades da Associação Japonesa, ora 
nas da cooperativa, quem mais trabalhava eram os próprios familiares — a dona-
de-casa e os filhos —, mais que os próprios empregados, também imigrantes ja
poneses, porém recém-chegados. 

Contrariando a fachada vistosa, as casas tinham vários defeitos do ponto de 
vista prático. Não tinham nem a funcionalidade das casas dos agricultores japo
neses, onde tradicionalmente a cozinha era extremamente prática, nem o espaço 
de uma verdadeira casa de fazendeiro brasileiro, onde as donas-de-casa condu
ziam as suas tarefas ajudadas por inúmeros empregados. Os poços eram à brasi
leira, à base de corda, balde e manivela; poucas eram as bombas e em menor nú
mero ainda os tanques de água. 

Em resumo, eis as características dessas "novas" moradias dos imigrantes: 
agora eram maiores, o piso assoalhado, cada membro da família tinha o seu pró-

Em torno da mesa farta, a reunião dominical da família Asakichi Yokota, em Bastos. 
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prio quarto, e os cômodos eram devidamente mobiliados, com camas e mesas. 
Às vezes a sala de visitas era separada da de jantar e, agora, as refeições, quando 
não na própria cozinha, eram servidas na vizinha copa. 

Como a sala de jantar era utilizada somente quando havia visitas ou em dias 
de festa, normalmente ela servia mais como uma sala de estar para os familiares. 
Nela se localizava um móvel com louças para visitas, no início com portas co
muns, de madeira, que aos poucos foi sendo substituído por uma cristaleira. Aos 
poucos, também, essa cristaleira passa a abrigar louças à japonesa. Em cima do 
móvel, um elefante de gesso, pintado de vermelho, quem sabe prêmio de algum 
concurso, de que os brasileiros gostavam muito para decorar suas casas; ao lado, 
uma boneca japonesa, de quimono, e a nítida sensação de ter sido presente de 
algum imigrante recém-chegado. 

No meio da sala, uma imensa mesa, capaz de comportar dez, vinte pessoas 
sentadas. Embora reluzente pelo polimento caprichado, sobre ela não havia ne
nhuma toalha, dessas estampadas ou bordadas. Dois bancos compridos ladeavam 
a mesa. Havia, também, algumas dessas cadeiras cujo assento é de material vege
tal trançado. No caso, eram de junco barato e resistente. Ao lado da cristaleira, 
ou no canto da sala, podíamos ver um gramofone. Há uns cinco, seis anos eram 
daqueles com fones enormes, mas agora já eram consideravelmente chiques, em
bora ainda fossem de dar corda. Uma peça indispensável para um dos lazeres pre
feridos depois do jantar — ouvir músicas japonesas da moda. Nas paredes, fotos 
ampliadas do vovô e da vovó (pais do chefe de família) e do próprio chefe da 
casa, em uniforme , mostrando condecorações no peito e lembrando a época em 
que ele era militar. Estavam penduradas tão alto que causavam dor de pescoço 
em quem tentasse examiná-las. Usavam-se pregos para lhes dar a inclinação dese
jada, nas cabeças dos quais se podiam ver pequenas peças triangulares em tecido 
almofadado, tipicamente japonesas. Só nesses detalhes é que se podia verificar 
um pouquinho da ainda remanescente tradição japonesa. Bem mais baixo, onde 
as mãos podiam alcançar, havia uma folhinha, brinde de alguma loja lá da cida
de. Os calendários maiores, com alguns ou todos os meses reunidos numa folha 
só, ainda não estavam na moda, o que dava à sala um aspecto surpreendentemen
te arrumado. Ainda assim, lá estavam as imagens emolduradas de dois santos ja
poneses, "Ebisu" e "Daikoku", que, parece-me, ainda hoje é uma presença cons
tante nos lares japoneses. Pois é, quando se tratava de trazer boa sorte, 
dependurava-se qualquer coisa, mesmo que fosse feiosa e de gosto duvidoso. Às 
vezes, viam-se ainda retratos do presidente Getúlio Vargas nas paredes, não se 
sabe com que intuito. Na época, ainda não se usava colocar retratos do impera
dor, gratuitamente. Achava-se que era uma falta de respeito e que não mereciam 
ser contemplados com tamanha honra. 

Nos quartos, destacavam-se os lençóis brancos sobre as camas. O quarto com 
o altar, budista ou xintoísta, era o do chefe da família. Naturalmente, como os 
familiares trabalhavam na lavoura, seus quartos não podiam estar tão arrumados 
como os dos moradores urbanos. Na parede, podia-se ver uma roupa para traba
lhar, já totalmente desbotada. Nela não se encontrava nenhuma tonalidade mais 
viva, apesar de ser um vestido feminino. A única coisa mais vistosa e atraente eram 
os lenços. Como na época não existiam ferros elétricos, as roupas de trabalho eram 
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passadas, de leve, com ferros a carvão. Isso era indispensável para eliminar ovos 
e larvas de insetos que poderiam estar ali. No inverno era moda, na época, vestir 
as crianças com uma espécie de calças de flanela. As mulheres, às vezes, vestiam 
monpe, calças do tipo que era usado pelas mulheres da zona rural, no Japão. 

Embora o piso da casa fosse assoalhado, ele vivia cheio de areia, pois o pes
soal entrava e saía com os mesmos sapatos usados na roça. Lavava-se o chão uma 
vez por semana. No dia-a-dia, passava-se simplesmente uma vassoura. 

Para as refeições cotidianas, utilizava-se uma mesa comprida, provida de ban
cos. As louças ficavam guardadas no armário sem portas e os talheres numa lata 
vazia de conservas. Aqui, o chão era de cimento ou de tijolos. 

Na casa do imigrante, a influência japonesa, como a pia da cozinha. 

Passemos agora para a cozinha. O fogão era maior que o da segunda fase 
da imigração: sobre tijolos empilhados, tinha ainda uma camada de cimento. Na 
parte superior, uma chapa de ferro enegrecida pelo óleo queimado, com três ou 
quatro buracos. Como era provido de uma saída para a fumaça, na parte de trás, 
obtinha-se fogo forte facilmente. Na parte de baixo desse fogão retangular havia 
um espaço razoavelmente grande, cheio de lenha. Os fogões de ferro, com forno, 
ainda não eram muito comuns. Os utensílios eram todos ocidentais — panelas, 
caldeirões, caçarolas — não havendo nenhum de estilo japonês. A água utilizada 
na cozinha era armazenada num barril bem grande, ou então numa lata de 20 li
tros. Para apanhá-la, às vezes se usavam conchas, mas na maioria da vezes eram 
mesmo latas vazias de 2 litros, com um cabo improvisado. Sobre o fogão, via-se 
dependurado um pedaço de toicinho, prática tradicional desde os tempos da fa-
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zenda. A pia, de estilo japonês, era uma caixa de madeira, rasa, com um orifício 
numa das paredes para escoar a água. Em alguns casos, havia na parte de cima 
da pia um porta-louças, onde as peças lavadas podiam ser guardadas mesmo sem 
terem sido enxugadas. 

Vamos imaginar uma cena à mesa. Obviamente o chefe da casa dominava 
o lugar de honra, numa das pontas, cercado pelos filhos. Às vezes os empregados 
japoneses também se sentavam à mesa, juntamente com as crianças. A dona-de-
casa ficava de frente para o chefe da casa, na outra ponta da mesa. As mulheres 
da casa tomavam os seus assentos de maneira que lhes fosse fácil levantar-se a 
qualquer hora, e elas só se sentavam depois que tudo estivesse servido. 

O cardápio era composto, lógico, de arroz branco, sopa de missô, se fosse 
no jantar, servida numa tigela brasileira mesmo (não era incomum ela ser servida 
também no almoço); se fosse almoço, completava-se com feijão, verdura refoga-
da e picles japonês, regado de shoyu. Às vezes, podia-se complementar com um 
cozido de carne de vaca ou sardinhas em salmoura grelhada. A carne-seca brasi
leira aparecia normalmente dentro do feijão e dificilmente constituía um prato 
independente. O bacalhau seco já não era tão consumido. Aos domingos, às ve
zes comia-se macarronada. O cardápio não sofrerá modificações, por mais que, 
com a chegada dos novos imigrantes, tivesse havido uma febre japonesa generali
zada. Pelo contrário, os próprios imigrantes antigos diziam: "No Brasil temos 
que comer feijão tal qual os brasileiros, se não o corpo não agüenta". No entan
to, não consumiam farinha. 

Embora alguns usassem prato raso, normalmente se utilizava o tradicional 
prato fundo esmaltado de branco, onde se servia tanto sopa como arroz. Usava-
se mais a colher, em vez do garfo. Essa prática continuou por muito tempo e, 
em alguns lares, até hoje a colher é mais usada que o garfo. Nessa época surgiu 
o consumo do chá-mate. Era o chimarrão verde, preparado como se fosse um chá 
japonês. Obviamente, havia aqueles que preferiam tomar um cafezinho após as 
refeições. Coava-se uma boa quantidade daquela bebida de uma só vez e enchia-
se o bule, deixado num canto do fogão, de forma que se podia tomá-la a qualquer 
hora. O café já era adoçado. O açúcar não era mais aquele quase preto, mascavo, 
mas o redondo, meio avermelhado. Não se servia água durante as refeições, por
que a comida não era tão gordurosa e porque os japoneses não tinham tal costu
me. Para o jantar, normalmente se preparava a sopa de missô. 

O banho já não era tomado ao relento. Agora, havia uma espécie de plata
forma de madeira e usava-se água quente à vontade. Como nessa época as cida
des do interior já estavam mais desenvolvidas, nela já se fabricavam as banheiras 
do tipo japonês. Na falta destas, usavam-se tambores. Para aquecer, lenha. 

A privada ficava no lado de fora, as chamadas "casinhas". A fossa era bem 
profunda, provida de um detalhe interessante, bem japonês, chamado kinkaku-
shi: uma peça que, como um pequeno toldo, encobria-lhe uma das extremi
dades. 

Ao redor da casa, muitas plantas e flores se nela morassem idosos. Um pou
co distante da casa, um terreiro, de uns 1.000 m2. Era de tijolos, cimentado. Do 
lado, ficava a tulha. Todo esse conjunto, visto de longe, lembrava uma fazenda 
em miniatura. Perto da casa, os pés de laranja e as mangueiras, a cada ano maio-
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res. As jabuticabas também eram muito apreciadas pelos imigrantes japoneses. 
Ainda, na baixada, havia as bananeiras. 

Os brejões já estavam tratados e serviam como horta. Nessa época já se culti
vavam costumeiramente as hortaliças de verão, como berinjelas e pepinos. Havia 
também nabo e cebolinha, e ainda o chuchu, valorizado porque dele podia-se fa
zer picles à japonesa, quando as verduras e os legumes fossem escassos. 

Também havia as raízes de lótus, mas não eram tão macias como no Japão. 
Suas flores, muito bonitas, enfeitavam os altares. 

AS RELAÇÕES SOCIAIS (NOS NASCIMENTOS E EM ENTERROS) 

A vida social nos núcleos de colonização se resumia ao relacionamento com 
a vizinhança, apesar de não ser uma coisa de todos os dias. Havia ainda a Asso
ciação Japonesa, a Associação dos Jovens e as reuniões no ano-novo e no aniver
sário do imperador, os casamentos, as comemorações nos nascimentos e os 
enterros. 

Como lazer, tinha-se os undôkais (gincanas e competições esportivas), espe
táculos recreativos (embora ainda não houvesse os concursos de canto) e os cine
mas itinerantes. 

Vamos começar falando dos nascimentos. 
O nascimento nos núcleos de colonização, onde a expectativa era o 

"multiplicai-vos", sempre foi motivo de grande júbilo para toda a família. Não 
se chegava a dizer: "Que bom, mais uma enxada para trabalhar!", mas, de qual
quer forma, era animador ver aumentar a família. Alguns se desmanchavam em 
alegria pelo nascimento do primeiro neto. Mas, na época, ninguém dizia: "Que 
beleza, mais um brasileirinho!" 

Todos os núcleos tinham as parteiras, que orientavam as futuras mães. Nos 
primeiros tempos de colonização, no entanto, às vezes acontecia não haver por 
perto nenhuma mulher mais experiente a quem se pudesse pedir orientação, ou 
então o médico demorava a chegar, fazendo com que o parto sempre fosse algo 
temido. Para as mulheres, o fato de terem que "dar à luz no meio do mato" cons
tituía uma das coisas mais preocupantes: não raro se ouvia falar de episódios em 
que fora o próprio marido que havia tirado a criança. 

Agora, porém, as coisas já eram bem diferentes. Havia parteiras, digamos 
profissionais, mas que na realidade eram mulheres dos colonos que viam nesse 
ofício uma possibilidade de ganhar um dinheirinho extra para ajudar no orçamento 
familiar. E isso foi de fato possível, principalmente depois da chegada dos novos 
imigrantes, sequiosos de ajuda. Nessa época já se comentava muito sobre as dife
renças de comportamento entre as parturientes japonesas e as nisseis: as primei
ras eram capazes de agüentar firme as dores e jamais faziam escândalos, mesmo 
quando os partos fossem mais complicados, ao passo que as nisseis, já abrasilei-
radas, eram incapazes de suportar silenciosas a situação. E, para os primeiros imi
grantes, o recato era a virtude máxima da raça japonesa. Era feio demonstrar di
reta e naturalmente tanto alegrias como dores. 
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Eram as mulheres que normalmente iam visitar os recém-nascidos, levando 
como presente uma soma em dinheiro, um hábito japonês. Mais tarde essas visi
tas eram retribuídas com a distribuição, por exemplo, de yôkan, a título também 
de festejar o batismo da criança, o que não representava trabalho nenhum, uma 
vez que já existiam casas de doces na cidade para fornecê-lo. 

Quando a criança aniversariava, fazia-se uma grande festa, convidando vizi
nhos, amigos e conhecidos, principalmente mulheres e crianças. O fato de um fi
lho homem ser mais bem-vindo que uma menina talvez fosse natural entre os ja
poneses, que prezavam o sistema familiar. 

Vamos agora falar sobre os enterros. 
Nessa época eram raros os enterros no ritual católico. Mas, por outro lado, 

não podemos dizer que eles fossem genuinamente budistas: por absoluta escassez 
de bonzos, estes eram quase sempre substituídos por leigos que soubessem rezas 
budistas, não importando de que seita fossem. Quando não havia nem mesmo 
esses "bonzos" improvisados, cada qual rezava à sua moda, enquanto queimava 
incenso funerário à cabeceira do morto. Antes, quando ainda não se fabricava 
incenso, costumava-se, simplesmente, acender velas. 

Além de acender velas e queimar incenso, era ainda costume entre os japone
ses oferecer uma pequena quantia em dinheiro, o chamado kôden, à família do 
morto. Podia ser tanto cinco como dez mil-réis, não havia um valor fixo nem ne
cessidade de ostentação. Era uma contribuição que se destinava a cobrir, diziam, 
a despesa com incenso. 

Se na cidade houvesse uma casa funerária, então se encomendava um carro 
funerário, na verdade uma carroça, embora poucas vezes os imigrantes tivessem 
chegado a utilizá-lo. Só mais tarde surgiria o verdadeiro carro funerário, motori
zado, ainda que de pequena capacidade, tanto que na maioria das vezes era mes
mo um caminhão que transportava todo mundo até a porta do cemitério, inclusi
ve o próprio caixão. Os esquifes, todos de estilo católico, eram adquiridos nas 
casas especializadas, embora na fase pioneira fossem feitos a mão. 

Como não existisse o sotoba, usava-se em seu lugar uma cruz, cristã mesmo, em 
madeira branca, e nela se inscreviam rezas budistas. Às vezes, essas rezas eram 
dispensadas, mas nunca se deixava de lado o nome, as datas de nascimento e de 
morte e o número de anos que o falecido vivera. Cada um dos presentes jogava 
um punhado de terra sobre o esquife e, em seguida, o coveiro fazia o seu trabalho 
de moldar a terra num formato retangular, a sepultura. Fincava-se, então, a cruz 
na porção traseira da sepultura, assim como se depositava uma coroa de flores: 
à moda brasileira, as coroas de flores da época eram trabalhadas em lata e depois 
pintadas, com tinta de parede. Na parte da frente, acendiam-se velas e queimava-
se incenso e, novamente, entoavam-se rezas budistas. Em seguida, alguém repre
sentando a família ou um amigo do falecido, dirigia algumas palavras de agrade
cimento aos presentes e, assim, estava terminada a cerimônia de sepultamento. 

Os mais chegados retornavam à casa do falecido, voltavam a queimar incen
so diante de um pequeno altar budista e recordavam a memória do falecido, pe
tiscando o shôjin ryôri. Mesmo nessas ocasiões de luto, servia-se pinga aos pre
sentes, um velho costume dos imigrantes. Nos núcleos de colonização mais dis-
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Nos enterros, o transporte para o cemitério era feito de caminhão. 

tantes das estações ferroviárias, ir a um enterro às vezes significava perder um 
dia inteiro. 

Havia, ainda, missas do sétimo e do quadragésimo-nono dia (no budismo, 
dizem que a alma permanece pairando no mundo dos vivos por 49 dias), embora 
muitas vezes a cerimônia se reduzisse a uma visita à sepultura. Como muitos vi
nham de longe, depois da visita ao túmulo fazia-se um convite para um chá e, 
por vezes, oferecia-se o shôjin ryôri. 

Em todas essas ocasiões, os imigrantes bem que gostariam que as diferenças 
entre as seitas fossem convenientemente observadas; mas, como antes da guerra 
não existiam nem templos budistas nem bonzos em número suficiente, tudo aca
bava sendo simplificado e ninguém, a não ser alguns, reclamava dessa indistinção 
inevitável de seitas. 

Os enterros que citamos até agora foram os não-cristãos. Na região de Alian
ça e Tietê havia um número considerável de imigrantes protestantes e estes, ob
viamente, realizavam os sepultamentos no seu estilo. Neste caso, não havia pro
blema nenhum, uma vez que era grande o número de pastores ou daqueles que 
podiam substituí-los. 

Um número cada vez maior de sepulturas significava, para os imigrantes, es
tarem deixando raízes irremoviveis aqui em terras brasileiras. Para onde pode
riam ir, deixando para trás e abandonando o "túmulo do papai", ou o "túmulo 
do filho"? Sem dúvida nenhuma, o fato veio a ser um forte motivo para que aqui 
vivessem permanentemente. Mas, ainda teríamos de esperar pelo período do pós-
guerra, quando todos estariam mais assentados, para vermos túmulos mais visto
sos e caprichados, expressando a forte intenção dos imigrantes de aqui viverem 
para sempre, criando raízes verdadeiras e afastando definitivamente a idéia de um 
dia retornar ao Japão. 
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O cemitério japonês de Álvares Machado, aberto em 1918 e fechado em 1942 
por decisão de Getúlio Vargas. 

A NOVA ASSOCIAÇÃO JAPONESA 

O que teria acontecido de diferente nos núcleos de colonização, com a chega
da dos "novos" imigrantes, que encheram os ares com um renovado espírito japonês? 

Em eventos como o aniversário do imperador, realizado basicamente por ini
ciativa das associações japonesas, o retrato do imperador, enviado pelo consula
do japonês, passa a ocupar um lugar de honra e, também, começa-se a dar dema
siada importância às formalidades, tanto nas cerimônias como nas palavras de 
saudação, iniciativa sustentada principalmente pelo próprio presidente da Asso
ciação, pelos membros do Comitê para Assuntos Educativos e pelos professores 
das escolas dos núcleos. 

Em todos os lugares há aqueles indivíduos sabichões, uns "chatos", em 
outras palavras, e isso não foi exceção também nos núcleos de colonização ja
ponesa, onde eles tinham conseguido ser promovidos a conselheiros e a cada even
to lá estavam para dar inúmeras recomendações e instruções. Ai de quem ousas
se fazer as coisas sem prévia consulta a esses indivíduos! Se isso porventura 
acontecesse, eles tratavam de publicar um anúncio nos jornais eliminando o 
nome do atrevido das entidades "oficiais" do núcleo, ou então este era obri
gado a apresentar um pedido de perdão por meio de um outro anúncio nos 
jornais. 

Ainda, a partir do momento que começam a despontar diferentes classes so
ciais dentro do núcleo — numa ponta a dos proprietários e na outra a dos colonos 
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— começam também a aparecer elementos que, por interesse e por quererem le
var vantagens, passam a fazer muita política,3 e já não têm os mesmos traços de 
ingenuidade de até então. 

A ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS E OS ESPORTES 

A prática de esportes (principalmente o atletismo) passa ser intensamente pro
movida pela associações de jovens, havendo realizações, inclusive, de torneios 
intercoloniais. 

Um episódio curioso da época nos revela que, por volta de 1930, um jovem 
resolvera, pela primeira vez nesses torneios, usar um tênis especial, trazido do Ja
pão, e que isso causara não só o espanto mas também uma espécie de revolta en
tre os demais participantes. Como se vê, houve tempos em que uma simples novi
dade "cultural" dessa era capaz de suscitar uma considerável controvérsia entre 
os imigrantes. 

Vamos, a título de ilustração, transcrever abaixo parte de um artigo a respei
to, publicado na página 361 do livro Imin Yonjûnenshi (História dos 40 anos da 
imigração japonesa): 

"O primeiro torneio nipo-brasileiro de atletismo, batizado de 'I Torneio Pan-
Noroeste de Atletismo', teve lugar na cidade de Promissão. Da capital havia sido 
enviado Kenzo Anyoji, que atuara como juiz e orientador. Naturalmente, os tem
pos registrados nas diversas modalidades foram ruins, se comparados com os de 
hoje em dia, mas o papel que o torneio teve no meio nipônico foi dos mais rele
vantes. Não era de estranhar que os resultados tivessem sido tão ruins: afinal, as 
competições foram realizadas sem nenhuma técnica e sem a devida indumentária! 
Vamos ilustrar a situação com um episódio interessante: neste torneio, um atleta, 
não sabemos de que procedência, resolveu participar usando um tênis especial, 
trazido do Japão, fato que imediatamente provocou protesto das demais equipes. 
Diziam estas que era covardia lançar mão de tal 'arma' — uma argumentação 
da qual talvez devamos simplesmente rir e passar por cima. Por outro lado, conta-se 
também uma outra história: a pista, recém-inaugurada, com o solo ainda fofo 
demais, não favoreceu muito o revolucionário calçado. Pelo contrário: os pés descalços 
mesmo é que se tinham revelado uma 'arma' sem igual..." 

OS CONCURSOS DE ORATÓRIA 

Um outro evento que as associações de jovens passaram a promover intensa
mente foram os concursos de oratória, que começaram a ganhar proporções prin
cipalmente com a chegada dos novos imigrantes. 

O concurso compreendia uma seleção prévia e os que se sagrassem vencedo
res nesta fase iam para a fase final do concurso maior, a nível de entidades, ou 
seja, cada um concorria representando uma determinada entidade, o que fazia 
com que o clima do concurso fosse verdadeiramente apaixonante. E tudo isso ser-
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viu para intensificar ainda mais o novo espírito japonês, já reinante nos núcleos 
de colonização. 

O grande sonho dos jovens nisseis era serem considerados "tão fluentes quanto 
a água que corre numa tábua colocada em pé". Nomes como Ryutaro Nagai ou 
Yusuke Tsurumi viviam na boca desses jovens. Eles se reuniam à noite no Kaikan 
(sede da Associação) para ler em voz alta e decorar ipsis litteris o texto previa
mente corrigido pelos seus professores de japonês. Quando acontecia de os temas 
serem difíceis demais, os jovens pediam que o texto fosse elaborado por terceiros 
e sua única preocupação era simplesmente sabê-lo de cor. Uma vez que não havia 
debates sobre o tema escolhido, o que se exigia desses jovens era apenas que fizes
sem uma bela apresentação, como bons oradores, compreendessem ou não o que 
estivessem falando. Quando, às vezes, eram vaiados, os candidatos paravam a ex
posição por alguns instantes, olhavam para a platéia calmamente e em seguida 
prosseguiam com sua "decoreba" numa atitude que demonstrava uma autocon
fiança ainda maior. 

O começo e o fecho das apresentações eram sempre os mesmos clichês: co
meçavam com "Senhoras e Senhores que lotam a platéia..." e terminavam com 
"Na expectativa do consciente esforço de todos os presentes..." 

Os temas eram também todos muito parecidos entre si, com algumas poucas 
exceções. Eram temas como "O povo Yamato (povo japonês) e sua missão no 
mundo", ou então "O mundo de amanhã paira sobre os ombros de nós jovens". 
Raramente surgiam temas como "A missão dos nisseis no Brasil". Quaisquer que 
fossem os temas, o que se pode afirmar é que todos eles eram basicamente retira
dos de revistas japonesas como King (O rei) ou então Yûben (A fluência) e, ainda, 
que raramente tinham algo a ver com a sociedade ou a história brasileiras. Havia 
uma preocupação muita vaga com relação a esses assuntos por parte dos imigran
tes japoneses. Os únicos trabalhos a respeito de que se tem notícia são duas publi
cações denominadas Geografia do Brasil e História do Brasil, elaboradas, por volta 
de 1935, pela Associação dos Pais das Escolas Japonesas de São Paulo e distribuí
das nas escolas japonesas regionais. Ainda assim, duvida-se do quanto elas real
mente tenham sido lidas. 

Dentre os objetivos da Associação do Jovens, estabelecidos pelos estatutos, 
encontravam-se, juntamente com o termo shinboku (confraternidade), outros co
mo o shûyô (cultivo da mente ou treinamento mental, para a formação do cará
ter). Atente-se para o fato de que não haviam empregado a palavra kyôyô, que 
significa cultura, e sim shûyô, que tem uma conotação bastante próxima à educa
ção moral e cívica. Ainda, nos estatutos, encontravam-se expressões como 
"Despertai a conciência de si mesmo!", ou "Servi para a conscientização dos jovens!" 

Naturalmente, o shûyô exigia dos jovens um profundo "estudo" acerca do 
sistema familiar, considerado uma das mais louváveis tradições japonesas. Por 
essa razão, a Associação de Jovens era, para os pais, um órgão importantíssimo 
que eles faziam questão absoluta de ajudar. A conscientização dos estatutos sig
nificava fazer com que os jovens identificassem aquele sistema como sendo per-
mitinente e inato no povo japonês. Isto não quer dizer, no entanto, que os jovens 
se voltassem única e exclusivamente para aquele objetivo estatutário. Ele era, no 
máximo, lembrado com entusiasmo nos concursos de oratória. Estes, sem dúvida 
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nenhuma, foram de grande significado para os jovens, por constituir uma opor
tunidade para desenvolverem o aprendizado da língua japonesa. Com mira nos 
concursos é que os jovens se esforçam para decodificar os caracteres japoneses 
e ler King e Yûben. 

Esses concursos tinham a mesma popularidade, penetração e pompa que mais 
tarde o nodojiman (concursos de canto) viria a ter. Era uma oportunidade para 
encontros sociais entre os jovens e, para os pais destes, servia para procurarem 
noivos ou noivas para seus filhos ou filhas. A dança e os bailes ainda não se fa
ziam presentes nos núcleos de colonização. 

As grandes estrelas nessas ocasiões eram os jovens japoneses recém-chegados, 
os jovens da nova imigração, fenômeno que caracterizava ainda uma vez a então 
recente febre da cultura japonesa. 

O CINEMA ITINERANTE 

Um outro veículo pelo qual o boom japonês se propagou nos núcleos de co
lonização foi o cinema itinerante. Antes de fazermos qualquer menção mais deta
lhada a respeito, talvez tenhamos que explicar como se faziam as projeções dos 
filmes, numa época em que não havia energia elétrica nos núcleos da colonização. 

"Como na época não houvesse nenhuma casa que possuísse gerador, faziam-se 
as projeções usando-se um caminhão. Levantava-se uma das rodas traseiras e ne
la se colocava uma correia, de modo que, quando a roda entrava em movimento, 
fazia funcionar o dínamo. Esse dínamo, com potência de 1 kW, pesava de 60 a 
70 kg, o que demandava um grande esforço físico para o seu deslocamento."4 

Esses caminhões começaram a aparecer nos núcleos por volta de 1926, 1927. 
E foi em 1930 que Masaichi Saito fundou a "Companhia Nipo-Brasileira de Ci-

Para oferecer lazer aos japoneses, Masaichi Saito criou o cinema itinerante "Nippak", que 
circulava nos núcleos. 
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nema", que também rodava pelo interior. Antes dessas datas, nem cinema itine-
rante havia naquelas bandas. 

Durante as sessões, estendia-se um pano branco, que servia como tela e, à 
sua frente, no chão, um outro pano, usado nas colheitas, para o público sentar-
se. Lá atrás, fazia-se funcionar o motor do caminhão e era em meio ao seu baru
lho que se faziam as projeções. A época era de cinema mudo. Havia, então, o 
orador que, usando diferentes impostações, narrava o filme. Não raro o rolo se 
rompia exatamente no clímax. Enquanto consertavam a fita, o público tomava 
uns tragos da pinga que havia trazido de casa. Se os filmes fossem curtos, havia 
normalmente duas sessões. Ao invés de ingressos, pagavam-se contribuições. Cinco 
mil-réis, colocados num envelope assinado, para que o nome de cada colaborador 
fosse anunciado, precedido da frase: "Vamos proceder ao agradecimento pelas 
contribuições recebidas". O montante arrecadado variava de um mínimo de 60 
a um máximo de 75 mil-réis, que os promotores diziam ser o suficiente. 

Um outro acontecimento que fazia agitar e reunir as pessoas era o naniwa
bushi — uma espécie de canção — com o acompanhamento do shamissen, um 
instrumento de três cordas. As apresentações do naniwabushi não se resumiam 
aos palcos do kaikan. Eram também realizadas nas casas dos imigrantes. Como 
neste último caso era praxe oferecer comes e bebes, os convidados podiam apre
ciar a cantoria enquanto beliscavam ou bebericavam. No caso do naniwabushi 
também, o pagamento do ingresso era na forma de contribuição e quem quisesse 
ainda oferecia uma espécie de gratificação aos intérpretes. 

A MÚSICA POPULAR 

Entretanto, a vanguarda dos modismos eram, sem dúvida alguma, as músi
cas da moda. Também propagadas através de discos, seu principal veiculador, eram 
os novos imigrantes recém-chegados, no entanto, que as cantarolavam durante 
as festas nos núcleos. 

No longínquo ano de 1918, fazia um sucesso estrondoso a música Rurô no 
Tabi (A viajem do errante), e uma outra, Kago no Tori (O pássaro engaiolado), 
alcançou tamanha popularidade nos idos de 1924, 1925 que até mesmo brasileiros 
não-descendentes a conheciam. Depois do incidente ocorrido na Manchúria, pas
sam a fazer sucesso músicas que falavam do continente asiático. 

Todas essas músicas eram tristes e românticas e nada tinham a ver com a ideo
logia militar que então assolava o Japão— mas tinham força suficente para au
mentar a nostalgia dos imigrantes. 

Havia, naturalmente, as músicas militares e outras de cunho folclórico como 
Habu no Minato (Porto de Habu) e Shima no Musume (A garota da ilha). Ainda, 
os mais jovens transformavam canções como Kage o Shitaite (Sonhando com a 
sua imagem) em serestas que cantavam com acompanhamento do violão. Simples 
músicas que, no entanto, exerceram um papel importante no legado da língua ja
ponesa aos descendentes e para arraigar em seus corações os sentimentos tipica
mente japoneses. O acompanhamento ao violão nada mais foi que a introdução 
da tradição da seresta, gênero muito apreciado no Brasil, nas canções japonesas. 
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Mesmo aqueles jovens (não necessariamente nisseis) que tinham vergonha que se 
cantasse o naniwabushi — apelidado de "canto bravo" — diante dos gaijins, 
deleitavam-se com as "serestas japonesas". 

Também fizeram muito sucesso as danças folclóricas, introduzidas inicial
mente pelos novos imigrantes. Coreografias mais simples, que só demandassem, 
de especial, quimonos e sombrinhas estavam presentes até mesmo nas representa
ções teatrais das escolas. Elas provocavam nostalgia nos mais velhos e alimenta
vam a paixão dos jovens pela terra desconhecida. 

Devia haver inúmeros outros fatores que faziam o coração dos imigrantes 
mais antigos voltar-se para tudo que era japonês, como o linguajar suave e as ma
neiras um tanto sensuais das mulheres recém-chegadas. 

Dessa forma, com o aumento dos novos imigrantes e da conseqüente febre 
japonesa, não só os núcleos de colonização, mas também a comunidade japonesa 
em geral, passaram a viver um mundo à parte. Apesar de viverem no Brasil, 
olhavam-no com olhos de perfeitos estranhos, como se nada tivessem a ver com 
este país. Se, por um lado, sentiam-se livres e felizes, por outro lado, dessa for
ma, corriam o risco de não terem futuro nenhum enquanto imigrantes. Ao invés 
de, pés fincados no país para o qual haviam emigrado, planejar e concretizar pro
jetos de vida, estavam permanentemente voltados para o Japão e para o distante 
continente asiático, como se fossem plantas aquáticas, sem saber, ao certo, para 
onde ir. Depois de 30 anos no Brasil, quando finalmente pareciam ter começado 
a criar raízes, inconscientemente estavam retrocedendo ao passado, quando tudo 
que queriam era enriquecer e voltar o mais breve possível ao Japão. 

O SONHO DA "ÁREA DO CO-PROSPERIDADE DA GRANDE ÁSIA" 
E A IDEOLOGIA DE "POVO ESQUECIDO" 

Expressões como "prosperidade da pátria amada Japão", "área de co-
prosperidade da grande Ásia" ou "Japão, país líder da Ásia", jamais foram assi
miladas no cotidiano brasileiro, resistindo persistentemente na consciência dos an
tigos imigrantes que, a essa altura, eram considerados antiquados pelos seus pró
prios compatriotas instalados mais recentemente no Brasil, chegando inclusive a 
fazer enraizar em suas cabeças a idéia de serem um "povo esquecido". 

Essa atitude de se considerarem "esquecidos" surgiu em dois instantes diver
sos. A primeira vez que isso aconteceu foi quando entraram nas fazendas como 
mão-de-obra contratada. Sem entender uma palavra do português e completamente 
desinformados da situação, sentiram que aquela vida se igualava à de um prisio
neiro, ou até mesmo escravo, e naquele momento acharam que tinham sido "es
quecidos" e "abandonados" pelo próprio governo japonês. 

Agora se sentiam novamente "esquecidos", embora num outro sentido. Acha
vam que viviam no Brasil "sem grandes preocupações e sem grandes causas" com 
filhos que mais pareciam caboclos. E que estavam "decaindo" numa direção que 
nada tinha a ver com aquela para a qual 80 milhões de compatriotas japoneses 
marchavam com bravura. Sentiam-se marginalizados pela própria pátria. Até en
tão, achavam que a expansão além-mar era uma missão que o Estado japonês 
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lhes havia destinado com exclusividade. Mas, não: a verdadeira expansão ultra
marina dizia respeito ao continente asiático, era o que achavam. A expansão atra
vés da emigração para o Brasil tinha sido algum capricho do governo japonês, 
num dado momento histórico; agora, porém, era um sonho efêmero, já ultrapas
sado. Emigrar para o Brasil tinha sido um erro. Pensavam que nada mais eram 
que um punhado de gente inútil abandonada nos confins do mundo. 

A CRÍTICA DE QUE OS JAPONESES EDUCADOS NO BRASIL 
NÃO TINHAM MUITA SENSIBILIDADE E NEM ERAM MUITO PERSPICAZES 

Entretanto, havia outros motivos para que chegassem a pensar daquela ma
neira. Um deles era a restrição imposta pelo governo brasileiro ao ensino de qual
quer língua estrangeira aos descendentes de imigrantes. Mesmo os imigrantes ja
poneses, que pareciam ter como único objetivo enriquecer, — embora saibamos 
que nem só de pão vive o homem —, sentiram um grande desespero ao constatar 
que teriam de viver sob a autoridade de um governo que não dava ouvidos ao 
sincero desejo de verem seus filhos educados em japonês. Sentiam como se seus 
filhos fossem perder a condição de pertencer à raça japonesa. 

Essa restrição ao ensino da língua japonesa, que se comparava a uma verda
deira proibição, atingiu fundo os imigrantes que já estavam sentindo o surgimen
to de desentendimentos entre eles e seus filhos, educados no Brasil. Como foi dito 
no livro Bauru kannai no hôjin (Os japoneses de Bauru), os resultados do censo 
realizado naquela época diziam que "35% da população nipônica eram de nis
seis, nascidos em terras brasileiras, e que, se a eles se somassem os jun-nisseis, 
nascidos no Japão, mas trazidos ainda pequenos e educados no Brasil, chegariam 
folgadamente a 55%". Assim, podia-se prever que "daqui a 10 anos — ou seja, 
1949 — gostando ou não, o fato é que os nisseis ou então os jun-nisseis irão pre
dominar em todas as áreas da sociedade nipônica." 

"Os nisseis e os jun-nisseis não têm sensibilidade nem perspicácia." 
"Os nisseis e os jun-nisseis estão 'fora de foco'." 
"Os nisseis e os jun-nisseis são lerdos." 
"Os nisseis e os jun-nisseis são desleixados." 
Os imigrantes se esqueciam de suas próprias condições ou das de seus pró

prios filhos e se irritavam ou se enervavam pelo fato de os nisseis ou dos jun-nisseis 
não se identificarem com eles próprios. Às vezes acontecia de esquecerem estar 
diante de um nissei ou de um jun-nissei e se queixarem de que "lhes faltavam sen
sibilidade e perspicácia". Imediatamente eram surpreendidos pelos violentos pro
testos do interlocutor, que rebatia perguntando: Onde mesmo seu filho foi criado? 

Outras vezes, aqueles protestavam: "Pare de menosprezar a gente. Você fo
ge quando um brasileiro se aproxima de você porque você não entende portu
guês..." Ou gritavam: "Não estamos aqui porque quisemos. Foi papai que nos 
trouxe para cá." A cobrança ficava ainda mais arisca, prosseguindo: "Queremos 
que nos mandem para a escola, ao invés de nos fazerem trabalhar tanto." 

Os jun-nisseis e os nisseis travavam amizade com os poucos basileiros dos 
núcleos de colonização, estudavam português na escola, cantavam músicas brasi-
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leiras, manejavam o português com razoável habilidade e tinham passado a en
tender melhor o modo de ser dos brasileiros. Eles iam com prazer até a cidade 
para resolver assuntos de que seus pais lhes haviam incumbido e na volta até se 
divertiam jogando futebol. 

Por volta de 1935 introduziu-se o baile nos núcleos de colonização. O núme
ro de brasileiros nos núcleos nessa época era maior e também havia aumentado 
o número de nisseis e jun-nisseis que se relacionavam socialmente com aqueles. 

OS INDÍCIOS DO DECLÍNIO DOS PRIMEIROS NÚCLEOS E A TENDÊNCIA 
À NÃO-ASSIMILAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE JOVENS 

A partir de fins de 1932, quando se proibiu o plantio de novas mudas de café 
no Estado de São Paulo e muitos imigrantes se mudaram para o Paraná, às vezes 
acontecia de brasileiros adquirirem lotes que antes pertenciam aos imigrantes e 
passarem a morar dentro de um núcleo de colonização antes exclusivamente japo
nês. Este fenômeno passou a ser muito freqüente depois de 1935. Dali em diante, 
são visíveis os indícios do declínio daqueles núcleos.5 

É claro que, em tempos como esses, os nisseis e os jun-nisseis estavam se abra-
sileirando cada vez mais. Havia, no entanto, alguns jovens, aqueles pertencentes 
às associações de jovens, que — como figuras principais dos novos imigrantes — 
se dedicavam com afinco e com nacionalismo aos esportes, ao cultivo da mente 
e aos concursos de oratória e que eram frontalmente contra os que se abrasileira-
vam. Diziam: "Os bailes degeneram a pátria. Remodelemos, reeduquemos os nis
seis! Espírito japonês neles! Não permitamos que imitem os ketôs" (termo pejo
rativo para mencionar estrangeiros, neste caso os próprios brasileiros). 

Eles propagavam boatos exagerados do tipo "fulana, filha do sicrano, fugiu 
com um camarada brasileiro", ou "quando foram ver por que um outro não apa
recia mais nas reuniões da Associação, estava de namoro com uma caboclinha", 
e assim por diante, como se isso fosse corriqueiro, embora na verdade fosse um 
ou outro caso isolado. Era essa a situação em que se encontravam os núcleos de 
colonização numa época em que 55% de sua população eram nisseis ou jun-nisseis. 

Assim, nos núcleos onde agora fervilhava o novo boom japonês, passam a 
ser cada vez mais evidentes as tendências de não-assimilação e de marginalização 
dos nisseis e dos jun-nisseis. 

O que mais preocupava os pais nisso tudo era que seus filhos abrasileirados 
fossem estragar a atmosfera da casa, baseada no sistema familiar, em que o pai 
tinha a autoridade máxima. Como vimos, o abrasileiramento das roupas, da ali
mentação e da moradia nada tinha de condenável: pelo contrário, era extrema
mente prático para se viver no Brasil. Mesmo com suas próprias mulheres os ma
ridos não podiam simplesmente ser uns tiranos, como talvez quisessem, uma vez 
que elas tinham sido parceiras de luta durante umas boas dezenas de anos; não, 
não tinham esse direito. E se elas simplesmente rebatessem, dizendo: "Será que 
você ganhou sozinho o dinheiro que temos hoje? Quem foi que trabalhou dia e 
noite, sem domingo e sem feriado?" Os maridos, no mínimo, tinham que se ca-
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lar. Mas com os filhos as coisas eram diferentes. Não suportariam que até eles 
fossem desobedientes... 

Diziam, irritados: "Mas, desse jeito, onde é que está o dever moral dos fi
lhos para com os pais? Em primeiro lugar, o que falta é o espírito japonês, veja 
o Japão! Os jovens estão lutando na Manchúria, no meio da neve! E, no entanto, 
veja os meus filhos, a única coisa em que eles pensam é o que fazer para nos enga
nar, para dançar abraçadinhos a uma ketô. É alma podre! Precisamos consertar 
isso custe o que custar. Devemos ensinar-lhes o caminho da lealdade e do dever 
filial!" 

Isso porque sentiam que jamais iriam surgir filhos que lhes dissessem candi-
damente: "Pai, não se preocupe, pode deixar que a gente trabalha bastante para 
um dia te dar uma vida boa..." 

AS INSATISFAÇÕES DOS PAIS 

Os próprios pais já estavam começando a ficar meio cansados. Como diziam 
os novos imigrantes, eram antiquados. Do Japão só tinham assuntos de uns vinte 
anos atrás e, o que era pior, do Brasil só sabiam da situação de São Paulo, e mes
mo assim, mais especificamente, apenas da fazenda onde tinham entrado para tra
balhar e do núcleo onde viviam. E no seu dia-a-dia, com exceção do arroz e da 
sopa de missô, todo o resto era no estilo brasileiro. A falta de agilidade nos movi
mentos não era só por causa da idade. Mesmo o modo de pensar tinha-se abrasi-
leirado, passando a ser do tipo "amanhã', 6 e acreditavam ser característica dos 
imigrantes pioneiros o fato de não serem apressados. Sem saber como e quando, 
tinham-se tornado uma "cabeça brasileira", mas, num cantinho do coração, re
sistiam a essa idéia afirmando para si próprios que "eu sim é que sou um verda
deiro japonês". Ademais, depois que o café começou a vender bem, a um preço 
bom, eram poucos os dias em que tinham de "puxar enxada". 

Para evitar o tédio de encarar a cara enrugada da mulher, iam matar o tempo 
e bater papo na casa de algum colono recém-chegado do Japão, cuja mulher fosse 
uma jovenzinha. Se em lugar surgisse alguma viuvinha ainda nova, desmanchavam-
se em gentilezas e cuidados, movidos por segundas intenções. Eram homens de 
meia idade que não tinham tido oportunidade de se divertir na juventude. Se até 
então vinham trabalhando desesperadamente atrás de dinheiro e mais dinheiro, 
agora tinham no seu âmago um vazio muito grande, que não sabiam como 
preencher. 

Iriam fazer parte da diretoria da Associação Japonesa, lá encontrariam ou
tros na mesma situação e juntos iriam beber. A conversa se animava em torno 
dos assuntos do momento ou então desfilavam queixas sobre os mais novos, mas 
isso não bastava para preencher aquele vazio interior de todos eles. E, aí, pensa
vam: "Ai, se aqui fosse o Japão..." Em suas cabeças surgia o Japão fantástico, 
singular, que só a mente recheada de nostalgia de um imigrante poderia criar. 

Era dono de uma propriedade de dez alqueires, um sitiante que agora tinha 
sob contrato quatro famílias de colonos; um pequeno patrão, enfim. Considerava-
se bem-sucedido (enquanto não se convencesse disso não sossegava), mas mesmo 
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que vendesse tudo e retornasse ao Japão, estava longe de poder "viver de rendas 
e de juros". Além do mais, se voltasse arrastando atrás de si filhos "bobocas", 
que mais pareciam caboclos, com certeza seria motivo de riso por parte da socie
dade japonesa. Como quer que fosse, pensava: "Preciso incutir um pouco mais 
de espírito japonês naquela cambada. Não posso perder muito tempo. Quando 
estiver declarada a unificação de todos os países asiáticos e a "Grande Ásia Orien
tal" for uma realidade, vou poder aproveitar lá a minha esperiência e o espírito 
pioneiro de colonização que adquiri no Brasil. Eu comandarei a Ásia com minhas 
próprias mãos!" 

"Se demorar muito por aqui, meus descendentes vão se transformar em ca
boclos e será a extinção da raça. Quê é que vou fazer se a minha filhinha inventar 
de querer se casar com um preto? Em primeiro lugar, se aparecer alguma nora, 
ou netos, com quem não possa me comunicar, aí é o fim, para onde é que vou? 
Além do mais, se vou à cidade a fim de respirar uns ares mais diferentes, diferen
tes deste meu mundinho, lá vem a chacota 'Oh, Japão!', o que, definitivamente, 
não me agrada. Mesmo que não seja um milionário, com certeza terei o meu pró
prio espaço se for à 'Grande Ásia Oriental', debaixo do hi-no-maru. O Japão é 
que é bom. O espírito japonês é que é bom." 

Esses ares que inflamavam o coração dos imigrantes japoneses estavam pre
sentes nos quatro cantos dos núcleos de colonização. Era a nova onda da cultura 
japonesa. Se sozinhos sentiam-se deprimidos, juntos eram capazes de megaloma-
nias. Diziam: "Nós somos do povo, da raça Yamato, a melhor sobre a face da 
Terra", ou então, "Nós somos japoneses, que se expandiram pelo continente asiá
tico cumprindo a responsabilidade da grande missão desse século". 

Essa "grandiosa missão" tinha-se tornado um verdadeiro tônico refrescan-
te. Com capacidade inigualável de solucionar as acumuladas insatisfações dos imi
grantes. Era como se suas insatisfações enquanto imigrantes tivessem simplesmente 
desaparecido diante da "missão". 
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43 — O aparecimento e a expansão 
das cidades do interior 

Mesmo hoje em dia, se formos ao patrimônio de uma localidade nova, recém-
desenvolvida, as primeiras coisas que logo nos saltam à vista são um botequim, 
uma venda, ou um armazém de secos e molhados, cujas atividades estão anuncia
das na parede externa, em letras garrafais. Os armazéns, já o sabemos, tinham 
de tudo, inclusive artigos que não podiam ser encontrados nos botequins e nas 
vendinhas. 

Segundo Pierre Monbeig, "chamava-se 'patrimônio' o terreno que, no Bra
sil colonial, os grandes senhores da terra doavam a algum 'santo'. No centro do 
terreno, construía-se uma capela e ao seu redor os caboclos levantavam as suas 
casinhas. Os senhores latifundiários cobravam uma taxa simbólica para permitir 
a moradia, a título de pagamento ao 'santo', o 'novo proprietário' do terreno. 
Com o tempo, o termo se distanciou dessa conotação religiosa, vulgarizando-se 
e passando a significar o local onde seria feito um loteamento para a fundação 
de uma cidade." (Pierre Monbeig, Novos estudos de geografia humana brasilei
ra, p. 118. São Paulo, 1957.) 

Nas localidades recém-fundadas, de população ainda esparsa, o botequim ou 
o armazém funcionavam também como um lugar para reuniões, um espaço para 
lazer. Dentro, eles mais pareciam bares que lojas propriamente ditas. Naturalmente, 
bem diferentes dos bares das cidades modernas, não tinham nem mesas nem ca
deiras. A única coisa que havia era o balcão, que separava os fregueses das prate
leiras, onde se comprimiam garrafas de bebidas e enlatados. O pessoal da casa 
servia os fregueses do lado de dentro do balcão. E os fregueses, em pé mesmo, 
na frente do balcão, sorviam num só trago a pinga que lhes era servida em peque
nos copos, o que faziam demonstrando grande satisfação. Depois, ficavam ali mes
mo, encostados no balcão, batendo papo com o dono da casa ou então com os 
outros fregueses. O caipira brasileiro era um excelente contador de estórias e de 
anedotas, quase sempre com uma pitada de ironia ou de sátira social. Todos riam. 
O dono normalmente não era lá muito simpático, como se estivesse se prevenindo 
para não o fazerem de bobo. Mas ninguém se importava com isso. De vez em 
quando entrava um cachorro, ou até mesmo um porco perdido. Os fregueses ten
tavam enxotá-los com os pés, gritando: "Sai, cachorro!", ou então, "Oh, porco 
sem vergonha!" Não faziam como os japoneses, que normalmente usavam as mãos 
e os braços para fazer a mesma coisa. 

Esse armazém era uma casinha no meio do mato. Ao seu lado, uma árvore 
de copa frondosa, onde se podia amarrar cavalos. Se alguém com intenção de 
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Em Bastos, o armazém de Seto Wataru, ponto de encontro dos imigrantes. 

mudar-se para aquela localidade estivesse à procura de acomodação, era só falar 
com o dono e logo conseguiria cama e comida. Aquele viajante que deparava com 
o anoitecer naquela cidadezinha também poderia pernoitar no armazém. Para o 
seu cavalo, era só comprar algumas espigas de milho. E se as camas não fossem 
em número suficiente, sempre se podia dormir em redes. 

Se essa localidade tivesse potencial suficiente para atrair colonizadores, en
tão presenciaríamos o surgimento de numerosas pensões: eram ramificações dos 
armazéns que, se até então acolhiam a todos, já não conseguiam dar conta do 
recado. 

Depois de algum tempo, começam a surgir botequins e bares na verdadeira 
acepção da palavra. Agora, eles já não acumulam mais a função de uma vendi-
nha. São casas exclusivamente para beber e comer, servindo também café. O bal
cão continua lá, mas agora também há mesas e cadeiras. Dessa forma, os fregue
ses podem tomar uns tragos e dar uma descansada, ou simplesmente passar o seu 
tempo lá. 

O armazém, por sua vez, tem que manter um estoque maior de mercadorias 
diversas, para atender à crescente população. Assim, o espaço antes ocupado pe
las bebidas agora se destina a produtos alimentícios. O chão de terra batida, devi
damente arrumado, agora comporta sacos de diversos grãos. Ainda, precisa ter 
em estoque alguns instrumentos agrícolas, bem como baldes, cestos, vassou
ras. Dessa forma, mantém-se ocupado como antes, mesmo que já não acumule 
as funções de um botequim e pensão. 

Numa próxima etapa, surge a farmácia. Ela passa a se encarregar do forneci
mento de remédios para resfriados, diarréia e de quinino, antes encomendados 
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Bar e botequim montado pela família Torahiko Tominaga, em Jacareí. 

no armazém. O dono da farmácia faz também as vezes de um médico, da mesma 
forma que cuida de curativos de ferimentos e de pruridos. Como também aplica 
soro antiofídico, o pessoal agora se sente mais protegido. O dono da farmácia, 
mais instruído que os donos de armazém ou botequim, passa a ser uma autorida
de respeitada na cidadezinha. 

A esta altura, veremos instalada também uma barbearia. Surgem ainda pen
sões duvidosas. Antes, quem sabe uma igreja (melhor dizendo, capela), por ini
ciativa dos proprietários de terra da região. E quando estiverem inaugurando a 
capela, com certeza estará funcionando, em algum canto da cidade, um bordel. 
Para os homens e mulheres de respeito, a igreja. Para os camaradas aventureiros, 
a "casa da tia", sem a qual as mulheres de família não podiam ficar sossegadas. 

Assim, o patrimônio se transformava em vila, aumentava a população e uma 
escola primária seria construída. 

Na época das safras, teriam a visita dos intermediários. Se no começo os agri
cultores vendiam seus produtos aos próprios armazéns, de onde compravam arti
gos de uso diário, agora que o volume era maior os negócios eram realizados com 
os intermediários. Já havia, também, carroceiros profissionais, assim como 
caminhões. 

As jardineiras passam a circular entre localidades por onde o trem não passava. 
Se a localidade for de predominância de japoneses, então surgirá uma unida

de de beneficiamento de arroz. Em seguida, a de café. 
Assim, tendo como ponto de partida o armazém, o comércio vai-se expan

dindo cada vez mais, diversificando-se, especializando-se. Quando a cidade tiver 
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A barbearia de propriedade de Shojiro Inoue, em Bastos (1934). 

suas casas de beneficiamento de arroz e de café, a sua população já deverá estar 
na casa dos mil ou dois mil habitantes, surgindo a possibilidade de em futuro pró
ximo passar a ter uma administração autônoma; aí, então, começarão também 
a surgir especulações políticas. 

Todo esse processo de surgimento e desenvolvimento das cidades do interior 
seria levado a cabo por japoneses, se a localidade fosse um núcleo de colonização 
japonesa. Como, no entanto, os patrimônios estavam abertos a quem quer que 
fosse, os primeiros a neles se instalar, com vistas ao futuro, eram os comerciantes 
sírio-libaneses. Eles eram chamados popularmente de "turcos", mas na verdade 
não o eram. A razão dessa confusão talvez tivesse sido o fato de os sírio-libaneses 
terem vindo para cá na época em que seu país de origem estava sob o domínio 
dos turcos. Ou então, muita gente ainda o considerava um pedaço da Turquia, 
mesmo depois de ter passado a ser um protetorado francês. De qual
quer forma, o fato é que, ainda hoje, os sírio-libaneses são chamados de 
turcos. 

Os sírio-libaneses começaram a atuar no comércio tão logo aportaram no Bra
sil. Eles iam atuar como mascates: uma enorme mala nos ombros, qualquer que 
fosse o lugar, sem se importar minimamente com o perigo que talvez viessem a 
correr (assim como os japoneses, que entraram pelo sertão adentro). Dessa for
ma, eles tinham plena visão dos lugares que prosperariam ou não, no futuro. Os 
japoneses diziam que foram aproveitados, explorados pelos turcos. Os sírio-
libaneses diziam que, confiando plenamente nos japoneses, os ajudaram da me
lhor maneira que puderam. 
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Qualquer que tenha sido a verdade, o fato é que eles estavam vários passos 
na frente dos japoneses, no tocante ao comércio. Principalmente no que diz res
peito a armazéns e bazares, eles detinham o monopólio. 

A principal força motriz que causou o desenvolimento das cidades interiora-
nas na região Noroeste e na Sorocabana, já distantes da antiga zona do café, ti
nha sido, sem dúvida, as atividades dos pequenos agricultores independentes, prin
cipalmente os sitiantes. Nas grandes fazendas, talvez também pelo fato de o ar
mazém se situar dentro delas, os produtos agrícolas não iam para as cidades e, 
conseqüentemente, não aguçavam o interesse dos seus comerciantes; ou então, não 
havia um crescimento suficiente da população interna, que pudesse fazer com que 
o dinheiro circulasse mais ativamente; a farmácia e a casa de beneficiamento de 
café também se localizavam dentro dos limites da fazenda. 

Nas cidades do interior as coisas eram diferentes. Cada uma dessas ativida
des era autônoma, independente, e quem as utilizava eram os pequenos agriculto
res da região. Dessa forma, a expansão das cidades acompanhou os deslocamen
tos dos próprios agricultores para as regiões Noroeste e Sorocabana, e, ainda mais 
adiante, para o norte do Paraná. Há mais de dez anos havia-se falado pela pri
meira vez no fantástico desenvolvimento da cidade de Londrina. Agora, a expan
são estava chegando a Maringá e, além, até Paranavaí. 

Obviamente, tal fenômeno não se devia exclusivamente aos imigrantes japo
neses. Percorreram o mesmo caminho brasileiros e imigrantes de outras naciona
lidades. Um bom exemplo disso talvez sejam os lotes colocados à venda pela Com
panhia de Terras Norte do Paraná, nas adjacências de Londrina, para onde fo
ram imigrantes de várias nacionalidades e que, mais tarde, receberam, conjunta
mente, o nome de "colônia internacional". Comparativamente, no entanto, po
demos dizer que as atividades dos japoneses nessas regiões foram, de fato, 
extraordinárias. 

Uma única coisa, porém, é preciso destacar: a economia brasileira sempre 
girou em torno da agricultura e, como conseqüência direta, as cidades sempre ti
veram o mesmo destino que os principais produtos agrícolas de exportação, acom
panhando seus altos e baixos. Assim, a expansão para as regiões Noroeste, Soro
cabana e norte do Paraná se deveu ao café, principal produto exportador de en
tão. Não podemos deixar de observar, ainda, que os grandes fazendeiros de café 
também se expandiram em direção àquelas regiões, alcançando excelentes resul
tados, inclusive do ponto de vista do volume de produção. Mas, se tivessem sido 
só os fazendeiros a se instalar naquelas regiões, suas cidades não teriam observa
do o progresso e o desenvolvimento que hoje as caracterizam. 

Os colonos das grandes fazendas de café não tinham poder aquisitivo, como 
os sitiantes e demais agricultores, e nem precisavam de casas de beneficiamento 
de arroz ou café. Tinham, conseqüentemente, pouco contato com a cidade, uma 
vez que suas necessidades básicas podiam ser supridas internamente. Assim, po
demos afirmar que foram os pequenos agricultores (pequenos produtores, na lin
guagem atual) os principais responsáveis pelo desenvolvimento e progresso das 
cidades do interior. 

É verdade que no começo os imigrantes japoneses quiseram, em sua maioria, 
se tornar agricultores independentes, sem, no entanto, sair dos núcleos de coloni-
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zação. Somente uma minoria, e ainda assim apenas os que sabiam manejar a lín
gua portuguesa, é que resolveu enfrentar a cidade, atuando no ramo do comér
cio, basicamente para atender os agricultores japoneses. 

O PAPEL DAS PENSÕES 

Gostaria de falar, aqui, sobre as pensões, que tiveram um papel relevante na 
história dos imigrantes japoneses. Os armazéns, que foram o ponto de partida 
do aparecimento das cidades, não eram exclusivos dos japoneses, sequer nos nú
cleos de colonização japonesa. Mas, em qualquer cidade haveria de existir uma 
pensão ou hospedaria japonesa. 

Era quase obrigatória uma parada na pensão antes de entrar para os núcleos 
de colonização. E, para aqueles que nestes já estivessem instalados, a pensão ser
via como um ponto de apoio quando tinham que ir até a cidade cuidar de assun
tos diversos. Quando alguém adoecia, era ao dono da pensão que se pedia um 
médico. Também era comum pedir a ele que, usando de seu relacionamento, per
suadisse o médico a conseguir um leito na Santa Casa da cidade. 

Isso não acontecia só nas cidades do interior. Era a mesma coisa também 
em São Paulo. Quando se diz pensão ou hospedaria, a impressão é de que se está 
falando de algo de pouco peso. Deve ser por isso que, se às vezes se dava um des
taque maior a este ou àquele dono de uma ou outra pensão, nunca se fez a mesma 
coisa ou nunca se preocupou muito com o significado que as pensões propria
mente ditas tiveram para os imigrantes. Mas, se pensarmos bem, poucas coisas 
terão sido tão significativas para a vida dos imigrantes quanto uma pensão. 

Hoje, podemos encontrar imponentes hotéis construídos por japoneses. Sem 
dúvida, um orgulho, símbolo do poderio econômico que os japoneses que aqui 
se radicaram conseguiram alcançar. Mas, esses hotéis jamais poderão ter a mes
ma importância das primeiras pensões e hospedadas. 

Vamos voltar um pouco ao passado e tentar visualizar uma pensão japonesa 
dos primeiros tempos dos núcleos de colonização, onde não havia nem luz elétrica. 

Talvez pudéssemos chamá-la de "hospedaria dos imigrantes". Alguns pode
rão imaginar um lugar sujo, barulhento. Mas, para os imigrantes que tinham con
seguido chegar lá, era um espaço onde se sentiam aliviados, como se tivessem ti
rado um peso das costas, fazendo-os esquecer do fato de estar num país estrangeiro. 

O tempo das pensões rudes, de chão de terra batida, já tinha passado e, no 
auge do período de abertura de novos núcleos de colonização, elas já eram cons
truções de madeira, algumas até mesmo de tijolos. 

O estilo dessas pensões definitivamente não era japonês, mas uma cópia das 
similares brasileiras. Havia um refeitório comum a todos e, nos quartos, camas 
de estrutura metálica. Os colchões eram de capim e, finos, estavam todos invaria
velmente afundados, pois todos os usavam em lugar das cadeiras que, da mesma 
forma que as mesas, não podiam ser colocadas nos quartos por absoluta falta de 
espaço. Mas, de qualquer maneira, os travesseiros tinham fronhas brancas e ha
via lençóis (um para cada cama), embora todos remendados. Usavam-se coberto
res, uma vez que ainda não existia nenhuma confecção de futon. 
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Na sala de refeições, que também fazia as vezes de sala de estar, havia uma 
mesa bem grande. Encostado à parede, um armário para louças, nem sempre en-
vidraçado. As louças eram todas de estilo brasileiro. O único toque japonês eram 
as tigelas para servir sopa de missô. Mesmo que não houvesse nenhum caldo no 
cardápio do dia, sempre serviam colheres junto com os garfos. 

Servir talvez não seja o termo exato para descrever a situação: as colheres 
ficavam lá, em cima da mesa, dentro de uma lata vazia qualquer, junto com os 
pauzinhos — hashi — para comer. Quem quisesse usá-las, esticava o braço para 
pegá-las. Eram para aqueles recém-saídos dos núcleos de colonização, que tinham 
o costume de comer com colher. No porta-talheres havia, ainda, palitinhos para 
o pessoal se servir do tsukemono. 

As refeições eram um misto de pratos brasileiros e japoneses: arroz branco, 
sem tempero, feijão, sopa de missô e tsukemono, tudo servido, exceto a sopa, 
em pratos rasos e comido com garfo ou colher. 

Na parede, quase sempre um quadro dos deuses do comércio e da fortuna, 
Ebisu e Daikoku, respectivamente, ou então alguma peça esculpida. Às vezes, um 
retrato do general Nogi (um dos heróis da guerra russo-japonesa) ou uma repro
dução do manuscrito do almirante Togo (outro herói dessa guerra), que dizia: "O 
soerguimento ou a queda do império japonês dependem deste combate". Naque
les tempos ainda não havia calendários de mau gosto cobrindo as paredes, como 
se vê hoje em dia. Usava-se a "folhinha". 

Acima do armário de louças, um velho relógio de parede, desses de anunciar 
as horas com um "din-don". 

Outras vezes podia-se ver, num cantinho mais escondido, o retrato do dono 
da pensão quando jovem. Ora da época em que trabalhava num órgão público, 
ora de uniforme militar, quando era cabo ou sargento. Com a foto, parecia que
rer dizer que, embora hoje dono de pensão, fora, um dia, algo mais importante. 
No entanto, para nós, hóspedes da pensão, agora, como dono de pensão, é que 
ele era mais importante. Sua função tinha peso muito maior do que na época em 
que era funcionário público ou militar. 

O dono quase sempre era um palpiteiro e, embora não entendesse lá grandes 
coisas do português, tinha, por experiência, o dom de negociar com os brasilei
ros, além do que era um teimoso, sempre fazendo prevalecer o seu ponto de vista. 

Ademais, como tinha muito contato com os caixeiros-viajantes ou então com 
os cobradores dos jornais, todos de São Paulo, estava sempre extremamente bem 
informado acerca das novidades da capital. A dona, aberta e franca, também era 
muito querida pelo pessoal. Eles, mais tarde, passam a ser chamados pelos cog-
nomes de "papai" e "mamãe". 

A função do "papai" era basicamente a de bebericar com os hóspedes e visi
tas (como a pinga fosse barata, era servida à vontade) e de servir como parceiro 
no jogos de shôgi ou go. Mas, se necessário, ele prontamente se dispunha a levar 
o doente ao médico. Ou a informar os horários do trem aos viajantes. Conforme 
o caso, carregava-lhes a bagagem e os levava até a estação, ou comprava-lhes os 
bilhetes. Se pedissem, levava os interessados até o banco e — por que não? — 
à zona. Procurava professores para a escolinha e atuava como padrinho, arran
jando casamentos entre os jovens. Era a pessoa certa para ser o consultor dos la-
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vradores, mais bem informado sobre o mundo e melhor relacionado que qual
quer pessoa dos núcleos de colonização. 

Para aquele jovem que, abandonando a lavoura, quisesse tentar a vida na 
cidade, era também a pessoa certa, com quem se podia contar. Embora chamado 
de "vagabundo" nos núcleos de colonização, "papai" certamente lhe diria: "Quan
do se é jovem é melhor conhecer o mundo, é melhor para o futuro, não há neces
sidade nenhuma de ficar agarrado à enxada." 

Para ser popular, o dono da pensão tinha de ter um espírito generoso, mag
nânimo. Sua mulher também não podia ser mesquinha. Se algum "vagabundo" 
confessasse não ter mais dinheiro para pagar as contas, ele, muito paternalmente, 
diria: "Fique sossegado, um dia você ganha dinheiro e nos paga: até lá, não se 
preocupe." Não fazia cara feia nem mesmo para aqueles "parasitas". Dizia que 
todas as pessoas tinham o seu valor e que serviria para alguma finalidade no devi
do tempo. De fato, poucos devem ter sido os "vagabundos intelectuais" da época 
que, de uma forma ou outra, não tivessem dependido dos favores do "papai" 
das pensões. E, como já afirmei, cada um deles deu sua contribuição ajudando 
os colonizadores, sempre que necessário. 

Já se disse que os caixeiros-viajantes e os cobradores de jornais eram íntimos 
da casa. Ambos tinham a função de transmitir as novidades de São Paulo. É lógi
co que os jornais veiculavam as noticias semanalmente, mas a "verdade" ou a 
"versão correta" eram divulgadas por aqueles elementos. Como os cobradores 
também fizessem reportagens, vez ou outra, o pessoal do interior costumava chamá-
los de jornalistas. 

Como "papai" era íntimo destes elementos, tinha acesso a fatos que os mo
radores dos núcleos de colonização não sabiam. Por isso, dizia-se que quem qui
sesse saber das coisas de São Paulo, devia recorrer ao "papai". 

"Papai" também se desdobrava em esforços para ver concretizada a funda
ção da Federação das Associações Japonesas ou das Associações de Jovens. Era 
notável principalmente sua dedicação na difusão dos esportes. Jamais chegava a 
ocupar postos, por exemplo, de presidente dessas associações, mas era o seu ver
dadeiro arquitetador e coordenador, agindo apenas nos bastidores. Como rece
biam gente de todos os núcleos, era certamente a pessoa ideal para obter e trans
mitir informações. 

Obviamente, com todos esses encargos, principalmente o de cuidar do 
pessoal, não lhe sobrava tempo nenhum para tocar a pensão, que ficava, então, 
nas mãos da "mamãe". Ganhava popularidade, mas não dinheiro. É por isso que 
não se ouve falar muito de casos de sucesso financeiro daqueles que atuavam no 
ramo de hospedaria no interior. Mas, não se pode contestar que a existência des
sas pensões foi indispensável na expansão dos imigrantes japoneses. 

O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES DE JOVENS DAS CIDADES DO INTERIOR 

Uma outra coisa que merece destaque, pela sua atuação, é a Associação de 
Jovens. Um exemplo representativo é o da Associação Pan-Linense de Jovens, 
em Lins, na linha Noroeste. 
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Por volta de 1925-1926, quando a produção de café naquela região estava 
começando a se intensificar, a cidade havia ganho um restaurante japonês — Ryô-
riya — mais sofisticado, onde os serviços eram feitos por mulheres, e, também, 
muito movimento nas casas de jogos de azar. Fora inúmeras casas de propriedade 
dos brasileiros, tinham chegado a abrir duas, sob direção de japoneses. Sete jo
vens extremamente indignados com a "propagação de atividades que feriam a éti
ca", 1 se levantaram exigindo moralização e se organizaram, fundando o Clube 
dos Jovens da Cidade de Lins. Dizem que imediatamente os demais jovens dos 
núcleos se solidarizaram com aqueles da cidade, formando a Associação Pan-
Linense de Jovens, com 14 sedes locais e 360 associados.2 

Uma outra atividade que as associações de jovens mantinham, embora não 
continuamente, era o controle de correspondência. Conforme o lugar, isso era feito 
ora pelas associações japonesas, ora pelas cooperativas de produtores. 

O serviço postal existia há muito. Mas, nas cidades do interior não havia agên
cia de correio. Algum estabelecimento comercial fazia as suas vezes, recolhendo 
e depositando toda a correpondência numa caixa grande, que ficava num canti-
nho. Aí vinham os interessados — brasileiros e japoneses — vasculhá-la para pro
curar e retirar sua própria correspondência ou a de seus conhecidos e amigos. As
sim, era corriqueiro perderem-se cartas. Era desejo dos japoneses em geral ver 
solucionado tal problema. Tinha sido a Associação Pan-Linense de Jovens que 
se habilitara para fazer o controle postal. 

"Recolheu-se a quantia anual de dez mil-réis de cada uma das 2.200 famílias 
da região, a título de taxa de manuseio de correspondência. A seguir contratou-se 
um funcionário, com um salário mensal de 250 mil-réis, para executar a tarefa 
de controlar a correspondência."3 

Mais tarde, abriram alguma coisa parecida com um correio mas, embora este 
fosse de utilidade para os comerciantes da cidade, não o era para as duas mil e 
poucas famílias japonesas. Mesmo mais tarde, quando resolveram colocar caixas 
postais, o problema continuou a existir. Sendo em número insuficiente, os nú
cleos alugavam-nas coletivamente. Mas, como recebiam jornais, havia o proble
ma de serem as caixas pequenas demais, sempre ficando de fora alguma coisa. 
Além disso, a correspondência que não portassse o número da caixa postal conti
nuava a ser colocada numa caixa de papelão à parte, e o transtorno para a sua 
localização subsistia. Ainda, quando se tratava de cartas registradas ou vales pos
tais, era preciso colher a assinatura de endosso de algum comerciante idôneo da 
cidade e para tal providência era interessante e conveniente que houvesse um res
ponsável para executar tudo isso. 

Mesmo hoje em dia (1967), existem algumas cidadezinhas que ainda não pos
suem serviços de correio. Pode-se facilmente imaginar as dificuldades dos idos 
de 1920 e pouco e, o que é pior, nos núcleos de colonização. 

Desta forma, o controle de correspondência tinha passado a ser uma importante 
atividade das associações japonesas e de jovens do interior. No passado, aqueles que 
quisessem criticar o fato de os japoneses viverem em comunidade, gostavam de 
citar essa atividade, como exemplo da intromissão dos japoneses nos serviços pú
blicos de responsabilidade do governo. Mas, o fato é que se o correio da cidade, 
inaugurado mais tarde, viesse a controlar sozinho todo o serviço de distribuição 
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de correspondência, não conseguiria fazê-lo satisfatoriamente, mesmo que tivesse 
número de pessoas igual ou superior ao que as associações japonesas ou de jovens 
reservavam para tal tarefa. Assim sendo, significava que esta prestação de servi
ços também serviu para economizar gastos dos cofres públicos do governo brasileiro. 

Eis como funcionava esse serviço: as associações alugavam caixas postais em 
seus nomes e retiravam todo o lote de correspondência endereçada a essas caixas. 
Levavam-no para a sede e lá o dividiam por núcleo de colonização. Alguém que 
tivesse vindo de lá, passava pela sede e apanhava a correspondência destinada ao 
seu núcleo. Se as casas a que as cartas se destinavam estivessem no seu caminho 
de volta essa pessoa já as ia distribuindo. Mas, na maioria das vezes, levava para 
a escola e pedia que o professor, japonês, procedesse à distribuição. Este entrega
va as cartas aos seus alunos, filhos dos destinatários finais. Os meninos as coloca
vam em suas malas, entregando-as ao pai ou à mãe quando voltassem da escola. 

As associações japonesas ou as associaçõs de jovens mantinham um pequeno 
estoque de selos adquiridos do correio (ou do estabelecimento comercial que esti
vesse fazendo as vezes do correio) e já entregava selada ao correio da cidade toda 
a correspondência recolhida dos núcleos de colonização. E se alguém não soubes
se escrever em caracteres romanos, faziam também o serviço de preenchimento 
de endereços. Também com relação aos telegramas, no início, iam até a estação 
retirá-los e os entregavam nas mãos do destinatário. Mais tarde, mesmo quando 
o controle dos telegramas passou para o correio, continuaram responsabilizando-
se pela operação. Naturalmente, davam toda a assistência também na emissão dos 
mesmos. 

Depois do término da segunda guerra mundial os serviços dos Correios fo
ram aperfeiçoados, com a ampliação dos prédios dessa repartição e o aumento 
do número de caixas postais e de funcionários. As cidades do interior também 
foram integradas na rede de distribuição e todo o processo passou a ser da res
ponsabilidade do estado. Mas, ainda hoje (1967) existem localidades onde são as 
cooperativas, por exemplo, que se responsabilizam pela distribuição da correspon
dência aos seus cooperados. 

Se pensarmos na importância da comunicação na vida dos homens, talvez 
devamos revalorizar o papel preponderante que essa prestação de serviços pelas 
associações de jovens teve na vida dos imigrantes, numa época em que não havia 
rádio nem televisão. 

OS INTERNATOS E AS ESCOLAS DE CORTE E COSTURA 

A atividade prioritária das associações japonesas era a educação. Nas cida
des do interior, elas mantinham internatos, responsabilizando-se pela ida das crian
ças maiores ao ginásio (as escolas de japonês eram só até o nível primário), pelo 
treinamento de uma vida grupai e pelo ensino da língua japonesa. 

Claro que deve ter havido contribuições individuais para a construção e ma
nutenção de tais internatos e talvez nem todos os membros da Associação tenham 
participado dos donativos; ainda assim, sua administração era uma das principais 
atividades da Associação Japonesa da cidade, ou da Federação das Associações 
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Japonesas da região. O prédio do alojamento podia também ser usado tanto pela 
Associação Japonesa como pela dos Jovens. 

No começo, havia apenas um casal tomando conta de tudo. O marido ensi
nava japonês, dava ginástica e orientava as crianças nos jogos e nos esportes, ao 
mesmo tempo que também inspecionava a faxina. Sua mulher, por outro lado, 
cuidava da alimentação, da arrumação dos quartos e, quando as crianças fossem 
muito novas, lavava-lhes as roupas. Às vezes tinha até de limpar a cama das crin-
ças que urinavam de noite. 

Mais tarde, aumentando para mais de dez o número de internos, tinham que 
contratar uma "tia" para cuidar especificamente das refeições. Caso contratas
sem um casal, o marido faria a limpeza do refeitório e do jardim e se encarregaria 
das compras de gêneros alimentícios. E assim o internato ia crescendo. 

A faixa etária dos alunos, no começo, ia de 12 ou 13 anos até uns 15, 16. 
Mesmo os mais novos já cursavam os últimos anos da escola primária (basica
mente o 4º ano), alguns a escola preparatória para o ginásio e os demais o curso 
ginasial. Todos acordavam no mesmo horário pela manhã e tomavam café jun
tos, no refeitório, inclusive, é claro, o professor e sua esposa. Depois, as crianças 
se aprontavam para ir à escola brasileira. Como havia dois turnos, o professor 
designava uma ou duas horas de estudo para os que iam à escola só à tarde. De
pois, orientava-os nos jogos ou na ginástica. À tarde, fazia a mesma coisa com 
aqueles que tinham ido à escola pela manhã. No sabádo, havia quem quisesse vol
tar para junto de seus pais, nos núcleos de colonização, ou quem, ficando no alo
jamento, quisesse ir ao cinema. A mesada era distribuída pelo professor. Os pais 
dos alunos internos lhe entregavam uma certa quantia que ele passava aos alunos, 
marcando tudo num caderno de anotações. Nos domingos, o dia era livre e po
diam sair à vontade. 

A lavagem de roupas e a arrumação dos quartos ficavam a cargo da "tia", 
exceto no caso dos internos de mais idade, que tinham que fazê-lo eles mesmos. 
Era uma forma de economizar mão-de-obra e, conseqüentemente, diminuir as des
pesas dos imigrantes. Além disso, no interior, numa época em que os próprios 
pais puxavam enxada na roça, era comum considerar qualquer rapazinho de 12 
anos um homem já feito. Portanto, os pais concordavam plenamente em fazer 
com que seus filhos fossem independentes o bastante e soubessem cuidar de si 
mesmos. 

Nessa época, a língua do dia-a-dia, mesmo entre os nisseis, era o japonês. 
Quando, porém, começaram a freqüentar a escola brasileira, usavam entre eles 
o português. Mas, para falar com o professor, ou então com o "tio" ou a "tia", 
ainda prevalecia o japonês. E durante as aulas de japonês, à noite, procuravam 
ao máximo treinar aquele idioma. 

No início os internos eram basicamente rapazes, mas, com o tempo, pouco 
a pouco começaram a aparecer também moças. 

As que não freqüentavam o ginásio iam para a escola de corte e costura, na 
cidade. Havia, inclusive, algumas dessas escolas com esquema de internato. Ali 
se ensinava prioritariamente corte e costura, mas, nas horas vagas, também por
tuguês e japonês. Ministravam-se, ainda, algumas vezes por semana, aulas de 
culinária. 
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Uma ressalva: essas escolas de corte e costura começaram a surgir nas cida
des do interior somente depois do término da segunda guerra mundial. Antes da 
guerra, mesmo as moças eram mão-de-obra importante na lavoura, não se permi
tindo que elas, folgadamente, ficassem na cidade aprendendo corte e costura. Tam
bém com relação aos rapazes podia-se dizer a mesma coisa: só se mandava um 
filho estudar no internato da cidade se em casa houvesse mão-de-obra suficiente 
para a lavoura. 

Hoje em dia, não. Será difícil não encontrar, por menor que seja a cidade, 
desde que haja predominância de japoneses, um curso de corte e costura. Nor
malmente, os brasileiros consideram corte e costura como algo profissionalizan
te. Os japoneses, no entanto, consideram-no uma prenda, indispensável para as 
mulheres que, um dia, vão-se tornar donas-de-casa. É por isso que as escolas de 
corte e costura eram comumente chamadas de escolas de formação de noivas. 

Talvez fosse assim por força da tradição japonesa. Desde há muito, ensinava-se 
no Japão corte e costura às mocinhas casadoiras. Fora assim nas eras Meiji e Taisho 
(1868-1911; 1912-1925) e mesmo hoje em dia as revistas femininas estão repletas 
de artigos sobre corte e costura e receitas. Acredita-se que poucas revistas tragam 
um número tão grande de artigos sobre esses assuntos e sobre educação das crian
ças quanto as revistas femininas japonesas. 

CASAS DE UDON E DE SHIRUKO 

Antigamente, uma das primeiras coisas que logo saltava à vista de qualquer 
um que chegasse a uma cidade com grande proporção de japoneses era a existên
cia de inúmeras casas de comes e bebes, no estilo japonês. Hoje em dia, a maioria 
delas se transformou em bares no estilo brasileiro e não chama a atenção de nin
guém. Mas, na fase pioneira das cidades, sempre havia casas de udon e de shiru-
ko, que eram apreciados informalmente, como lanches, quando se estava na cida
de e se sentia fome, mesmo não sendo hora de almoço ou de jantar. 

No interior de São Paulo daquela época, talvez por falta de tradição, quase 
não se tomavam lanches, mesmo em casa. Por isso, nos bares e botequins não 
havia sequer sanduíches. Nem pensar em pastéis ou cachorro-quente, que surgi
riam bem mais tarde. Mas, ainda que então existissem, provavelmente não seriam 
do gosto dos imigrantes japoneses, ainda extremamente arraigados ao estilo japo
nês, inclusive para comer e beber. O que queriam eram coisas mais leves, como 
o udon, com pouca gordura, e o shiruko, para os que gostavam de coisas doces. 

RELAÇÃO DAS PROFISSÕES QUE OS JAPONESES EXERCIAM 
NAS CIDADES DO INTERIOR 

Para sabermos que tipo de vida levavam os japoneses nessas cidades do inte
rior, é útil e prático verificarmos que profissões eles exerciam. 

Vamos, então, levantar aqui as profissões dos japoneses da cidade de Lins, 
que completava 25 anos após a passagem da ferrovia, e de Marília, com apenas 
quatro anos de ferrovia. 
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Os japoneses chegaram em Lins por volta de 1914 ou 1915. Como dizem que 
a colonização de Barboza Ferraz se iniciou em 1915,4 vamos estabelecer que te
nham chegado nesse mesmo ano. Segundo a publicação Zaihaku Nihon Ishoku-
min Nijûgoshûmen Kinenkan (Publicação comemorativa do 25º aniversário da 
imigração japonesa no Brasil), a população japonesa de Lins, na década de 1920, 
era de 9 famílias, ao passo que num novo levantamento, em 1933, esse número 
já havia saltado para 162. A população total da cidade, na época, era de pouco 
mais de 10.000 habitantes. 

A cidade de Marília começou a expandir-se antes mesmo da passagem da es
trada de ferro. Os primeiros japoneses entraram por volta de 1925 e a ferrovia 
começou a funcionar em 1929. Em 1933, havia 117 famílias japonesas, numa po
pulação total de cerca de 20.000 habitantes.5 

LINS 
Mercearia (8) 
Comércio (33) 
Vendedor (2) 
Comércio de objetos usados (1) 
Pensão & hospoedaria (5) 
Bar (5) 
Ramo da medicina (5) 
Farmacêutico (2) 

Barbeiros (4) 
(Corretor) (2) 
(Agrimensor) (1) 

(Beneficiamento de café) (1) 
Professor (1) 
Escrivão (2) 
Confeitaria (4) 
Ramo de Fabricação de massas (1) 
Loja de roupas (3) 
(Casa de tofu) (1) 
Tinturaria (4) 
Construção & fabricação móveis (8) 

Consertos em geral (4) 
Pintor (1) 

Relojoaria (1) 
Fabricação de sapatos (1) 
Estúdio de fotografia (2) 

Carroceiro (1) 
Aluguel de carro (5) 
Funcionário de jornal (6) 
Escritor (1) 
(Editor) (1) 

MARÍLIA 
Mercearia (6) 
Comércio (9) 
Vendedor (7) 

Pensão & hospedaria (5) 
Casa de comes e bebes (14) 
Dentista (3) 
Farmácia (2) 
Corretor (7) 
Negociante de produtos agrícolas (2) 
Barbearias (3) 
Corretor de imóveis (3) 
Técnico em agrimensura (1) 
Beneficiamento de arroz (1) 

Professor (3) 
Escrivão (1) 
Confeitaria (5) 
Fabricação de massas (1) 
Loja de roupas (4) 
Casa de tofu (1) 
Tinturaria (2) 
Fabricação de móveis (1) 
Carpinteiro (3) 
Ferreiro (4) 

Funileiro (2) 
Casa de relógios (2) 
Loja de sapatos (3) 
Casa de fotografia (1) 
Transportadora (1) 
Carroceiro (1) 
Motorista (1) 
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Despachante (1) — 
Represente de associações benefic entes (1) — 
Comércio de frutas (2) Comércio de frutas (1) 
Horticultores (17) — 
Granja (2) — 
— Fabricação de óleo (1) 
Agricultura (7) Agricultura (5) 
(Acupunturista) (1) — 
(Missionário) (1) — 
Sem ocupação (11) Sem ocupação (7) 

Quadro comparativo entre as ocupações existentes em Lins e em Marília, com dados da publica
ção Zaihaku Nihon Ishokumin Nijugoshunen Kinenkan, tomando a liberdade de julgar como equiva
lentes algumas das ocupações que aparecem com nomes diferentes. As profissões que aparecem entre 
parênteses foram retiradas da publicação Brasil Nenkan (Anuário Brasileiro). Na classificação "Ra
mo da Medicina" incluem-se não só médicos, como também hospitais. Os farmacêuticos normalmen
te possuíam farmácia própria, portanto imagina-se que as classificações de "Farmacêutico" e de "Far
mácia" sejam a mesma coisa. As relojoarias normalmente mantinham uma oficina de consertos para
lelamente. Aliás, naquela época, o serviço básico das relojoarias era mais o de reparo de relógios do 
que venda, propriamente dita. "Estúdio de fotografias" e "Casa de fotografias" talvez fossem coisas 
distintas. Entretanto, faltam-nos dados para diferenciarmos uma coisa da outra. Quanto ao "Aluguel 
de carro", subentende-se que o dono do negócio possuísse alguns veículos de sua propriedade, da mesma 
forma que o "Motorista". Mas, dentre todas essas ocupações, a mais difícil de interpretar talvez seja 
a classificação "Comércio". Nela devia-se incluir tudo: a intermediação, os corretores, pequenos ba
zares e até mesmo donos de casas de jogos de azar. Talvez se tenham incluído também os vendedores 
brasileiros. Chega-se a tal conclusão quando se verifica que o número das pessoas que aparecem na 
classificação "Vendedor" é muito pequeno. Trata-se de um levantamento bastante genérico e os re
sultados também o serão, por mais que se recorra a outras fontes, como a pesquisa realizada no mes
mo ano pelo Anuário Brasileiro. Os números também não são absolutamente confiáveis, podendo-se 
apenas extrair deles algumas tendências gerais. 

Os imigrantes que resolveram enfrentar a cidade o fizeram, na maioria das 
vezes, baseando-se em algum ramo do comércio que tivesse relação direta com 
os agricultores. A classificação "Mercearia" que aparece no mencionado levan
tamento diz respeito a grandes casas comerciais, a maioria lidando com gêneros 
alimentícios e artigos de uso doméstico. Eram as antigas casas de secos e molha
dos, expandidas, já sem aquelas características dos botequins, tão comuns nas ci
dades menores do interior. A denominação "Armazém de Secos e Molhados", 
contudo, ainda prevalecia. E — só a título de curiosidade — se verificássemos 
o anúncio que faziam, em japonês, poderíamos ver que comercializavam "artigos 
japoneses, miudezas, bebidas nacionais e importadas e alimentos em geral", com
plementando com a "compra e venda de produtos agrícolas".6 A maioria da fre
guesia era composta de agricultures japoneses. Obviamente, como estamos falan
do de uma cidade com uma população de dez ou vinte mil habitantes, os demais 
moradores também faziam as suas compras diárias nesses armazéns, mas, sem dú
vida nenhuma, os maiores negócios eram com os agricultores, que compravam 
em grande quantidade. 

Esse fenômeno não era exclusivo de Lins e Marília: em qualquer cidade os 
grandes comerciantes japoneses estavam no ramo do chamado "Secos e Molha
dos" e, devido ao seu relacionamento com os imigrantes japoneses, também fa
ziam compra e venda de produtos agrícolas. Nesse ponto, a relação de interde-
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Um armazém de propriedade de um imigrante japonês, em Bauru. 

pendência era a mesma da época passada. Vendia-se muito fiado e, por vezes, 
os comerciantes tinham que ser avalistas de promissórias, fazendo com que, de
pendendo do caso, afundassem juntamente com o devedor. Por isso, apesar de 
demonstrar um certo esplendor, o ramo era muito vulnerável a altos e baixos. (Esse 
tipo de situação praticamente deixa de ocorrer depois do término da segunda guerra 
mundial.) 

No importante ramo de "Pensões & Hospedadas", tanto Lins como Marina 
comparecem com 5 estabelecimentos cada. O fato de Marília possuir 14 estabele
cimentos de comes e bebes, em comparação com os 5 de Lins, é representativo 
da animação de uma cidade recém-fundada. Nesses números provavelmente de
veriam se incluir desde pequenas casas de udon, até o ryôriya, de melhores insta
lações e serviços. 

Em Lins há 8 estabelecimentos ligados ao ramo da construção e fabricação 
de móveis, ao passo que em Marília há somente 4, incluindo as carpintarias. Tal
vez fosse a diferença entre uma cidade antiga e uma recém-estabelecida. 

Em Lins, havia gente ligada ao jornal, não só porque fosse uma das cidades 
mais importantes da Noroeste de São Paulo, mas também pelo fato de ser um 
dos pontos mais relevantes de concentração de japoneses. Por isso, a cidade era 
premiada com sucursais de jornais da capital. 

Lins contava mais elementos ligados ao ramo da Medicina do que Marília, 
pois já possuía um hospital construído pelos japoneses além de um número maior 
de médicos. 

Se analisarmos a trajetória que os imigrantes percorreram para sair rumo à 
cidade, veremos que havia alguns ofícios que lhes eram mais acessíveis, seja por 
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Em Marília, horticultores preparando-se para vender seus produtos na feira livre. 

requerer pouco capital ou por estarem mais de acordo com a sua personalidade. 
Eram eles: o ofício de barbeiro, em primeiro lugar, que inclusive permitia que 
se instalassem em qualquer cidade, mesmo que nela não houvesse muitos japone
ses; o ramo de fotografias; e as tinturárias. 

Apesar de não constar do levantamento, em Lins já havia um internato. Tal
vez houvesse também em Marília. No entanto, ainda não havia escolas de corte 
e costura. 

O fato de haver um número maior de horticultores em Lins do que em Marí
lia se justifica porque a primeira é, de fato, mais antiga que a segunda, com um 
número maior de famílias japonesas e também com um número sempre crescente 
de apreciadores de verduras e legumes, entre os brasileiros. Além disso, em Lins 
podia-se cultivar e vender para São Paulo produtos que, naquela estação, não es
tivessem sendo cultivados lá. 

A VIDA NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO 

Quando ficamos a discorrer sobre a vida dos imigrantes japoneses nas cida
des do interior de São Paulo, tem-se a impressão de que nelas só havia japoneses. 
Na realidade, afora cidades como Tietê e Bastos (na Sorocabana), fundadas ex-
clusivamentes por japoneses, nas demais a população nipônica não era muito gran
de, comparada à de brasileiros e imigrantes de outras nacionalidades. Mesmo em 
Lins era de uns 8% e, em Marília, menos de 3% do total, incluindo os horticulto
res que moravam na periferia. 
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Assim, mesmo que uma determinada região possuísse um grande número de 
imigrantes japoneses, eram poucos os que moravam na cidade. Acredita-se que 
a população urbana japonesa, por volta de 1933, devesse ser inferior a 10% do total. 

Em termos de nível de vida, se tomarmos como exemplo a cidade de Lins, 
podemos dizer que a maioria dos imigrantes japoneses estava situada na faixa média 
ou abaixo dela, embora fossem pouquíssimos os que pertencessem à camada real
mente baixa. Assim, contavam-se nos dedos os japoneses que tinham condições 
de se relacionar com os brasileiros da classe mais alta. 

Era uma época em que os japoneses estavam de certa forma isolados dos mo
radores brasileiros da cidade, principalmente do ponto de vista social, pois ainda 
se achavam intimamente ligados, econômica e socialmente, aos conterrâneos que 
tinham ficado nos núcleos, trabalhando na agricultura. Se excluirmos as relações 
com médicos e funcionários de repartições públicas, as demais podiam resumir-se 
aos contatos feitos em estabelecimentos comerciais, com intermediários de pro
dutos agrícolas e outros feitos nas casas de beneficiamento de arroz ou café. Eram 
contatos ou relações quase que exclusivamente econômicos. 

Vamos ver, agora, que tipo de vida levavam os japoneses moradores nas ci
dades. Pode-se dizer que ela era uma extensão da vida dos tempos dos núcleos 
de colonização, fenômeno que se repetiu até mesmo na capital do estado. 

Embora os grandes comerciantes já estivessem instalados em casas de sua pro
priedade, a maioria ainda morava em imóveis alugados. Como, comparativamente 
aos agricultores, os moradores urbanos podiam deslocar-se com maior facilida
de, suas casas não eram muito bem equipadas. Dificilmente adquiriam mobiliário 
completo, de uma vez. Iam comprando peça por peça, conforme tivessem dinheiro. 

As crianças saltavam pelas ruas descalças e, nos quintais, plantavam ceboli-
nha ou nabo, para poderem sentir um pouco da antiga vida na roça. 

Em termos de roupas femininas, as mulheres se vestiam como nos tempos 
dos núcleos, com exceção das mais jovens, embora as roupas ocidentais ainda não 
lhes assentassem muito bem. Nessa época, já não se usavam mais blusas e saias 
separadas, como se fossem ciganas. Usavam um vestido de cintura baixa, bem 
folgada, mas como o seu andar tipicamente japonês, de "cabeça baixa e os pés 
curvados para dentro", fosse muito esquisito, davam a impressão de serem de 
fato "caipiras." 

Nas ruas da cidade podia-se ver essas donas-de-casa trocarem saudações, à 
moda japonesa, abaixando polidamente a cabeça. A essa altura, as mães já não 
carregavam seus filhos nas costas, um hábito japonês, a não ser aquelas de imi
gração mais recente, recém-chegadas do núcleo. As mulheres japonesas tinham 
também o costume de ficar de cócoras nas portas das casas, o que chegou a cau
sar uma certa controvérsia entre os mais jovens, que condenavam tal hábito. 

Todos falavam em japonês. Na realidade, um misto do dialeto das provín
cias de onde vinham e do português, falado num tom de voz bem alto. 

Em matéria de comida, um misto de pratos brasileiros e japoneses, tal qual 
descrevemos no capítulo das pensões. Nessa época já se tentava introduzir "mis
turas" 7 brasileiras. O macarrão italiano já era servido nas mesas dos imigrantes. 

Um ryokan tinha começado a servir comida japonesa, com chawan e ha-
shi. Provavelmente nessa época já fosse comum, mesmo nos lares, servir comi-
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Pensão e bar, com influência japonesa, construída pela família Yoshida, em Bastos. 

da japonesa no jantar ao menos, em louças típicas. Mas, de maneira geral, esse 
cruzamento de dois estilos só se tornaria freqüente bem mais tarde, com os imi
grantes já completamente adaptados à vida no Brasil. Ele só seria possível depois 
que os imigrantes se assentassem melhor e passassem a ter uma vida mais estável, 
em que as donas-de-casa pudessem dedicar-se exclusivamente aos afazeres 
domésticos. 

Entre os nisseis começa, devagarinho, a moda dos bailes. Surgem, por outro 
lado, alguns isseis que vêem nos bailes sinais de degradação — um exemplo de 
como o processo de assimilação por parte dos nisseis podia ir contra a moral dos 
isseis. À parte a moda, como nas associações de jovens ainda fossem figuras prin
cipais os jovens isseis, o kaikan era ocupado muito mais por concursos de orató
ria, palestras de autoridades e seminários de estudos de assuntos agrícolas, sendo 
os bailes de carnaval, por exemplo, ainda bastante discretos. 

Dentre os esportes, o número um em popularidade era o beisebol, seguido 
do atletismo, cuja prática começava a se intensificar cada vez mais. O "I Torneio 
Pan-Noroeste de Atletismo" realizou-se em 1928, na cidade de Promissão, e o 
segundo da série, no ano seguinte, em Lins. Em 1933, o torneio se realizou na 
cidade de Birigüi.8 

Foi só em 1931 que aconteceu o "I Torneio Pan-Paulista de Atletismo", na 
cidade de Marília, palco também do segundo e do terceiro torneios da série, em 
1932 e 1933.9 

No campo das atividades culturais, é digno de nota o boletim mensal Kyômei 
(Concordância) publicado pela Associação Pan-Linense de Jovens. Com cerca de 
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100 páginas, o fato de ter continuado por dez anos o faz merecedor de um regis
tro na história.10 

A natureza do boletim, tal qual um dos princípios da função da Associação 
— "controle rígido das regras da sociedade" — estava apoiada na intenção de 
transmitir ao mundo a pureza dos jovens e, com isso, construir uma sociedade 
franca e sem mácula voltada para o amanhã. Uma outra reivindicação dos jovens 
apareceu sob a forma do Seinen taitô undô (movimento de estímulo aos jovens), 
através do qual tencionavam reclamar o seu direito de opinar sobre o futuro da 
colônia. Os jovens, desde a época que foram trazidos como membros de "famí
lias compostas", sempre foram críticos em relação à atitude dos chefes de família 
de quererem fazer da estada no Brasil unicamente um meio de enriquecer, sem 
criar raiz alguma. Tal crítica havia-se transformado em indignação, quando vi
ram a guinada dada pelos novos-ricos. 

Assim, no boletim havia de tudo: reivindicações, opiniões e impressões na 
parte cultural, poemas e ficção (romances). As impressões e a ficção, no entanto, 
tinham a tendência de serem sentimentais demais, se comparadas à exposição de 
teses. Acredita-se que isso tenha sido fruto da solidão que os jovens deveriam sen
tir, numa época em que a única forma de lazer era o esporte, pois não havia ou
tras opções, além do que eram pouquíssimas as chances de namorarem mais livre
mente. Talvez tivessem em algum canto dos corações a frustação de estarem, só 
os japoneses, segregados, isolados do resto da sociedade brasileira. Fosse como 
fosse, tratava-se de tempos em que eram raras as mulheres mais jovens. 
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44 — A personalidade dos nisseis 
que viviam nos núcleos de colonização, 

no período anterior a segunda guerra mundial 

Até pouco antes da guerra do Pacífico, ou seja, até cerca de 1941, a maioria 
dos nisseis falava o japonês e era, em média, muito jovem. Pouquíssimos freqüen
tavam universidades em São Paulo, sendo que, dentre estes, a maior parte se cons
tituía de jun-nisseis, nascidos no Japão mas crescidos no Brasil. 

Freqüentemente, costumávamos perguntar aos nisseis em que língua pensa
vam ou raciocinavam, se em português ou japonês. Para nós, isseis, era motivo 
de grande mistério e curiosidade saber em que língua pensavam quando estavam 
calados. Aqueles que tinham sido educados somente através do português, res
pondiam, obviamente, que pensavam nessa língua. Havia muitos outros, no en
tanto, que respondiam pensar ora em japonês, ora em português. Outros, ainda, 
diziam pensar basicamente em japonês, mas que, quando o assunto fosse ligado 
a alguma coisa que tivessem aprendido com brasileiros ou fosse ligado ao relacio
namento com estes, automaticamente passavam a fazê-lo em português. Hoje 
(1968), deve ser raro, senão excepcional, encontrar nisseis que, falando o portu
guês tão bem quanto qualquer brasileiro, respondam pensar em japonês. 

Os nisseis focalizados neste capítulo são aqueles criados nos núcleos de colo
nização, no período anterior à segunda guerra mundial. Quase todos pensavam 
basicamente em japonês. No máximo, como disse, pensavam em português sobre 
algumas coisas que tinham aprendido com os brasileiros ou quando se tratava de 
fatos ligados ao relacionamento com estes. 

Era raríssimo pais e filhos conversarem em português, em família. E se isso 
acontecesse, quase sempre era em famílias moradoras em centros urbanos ou que 
não se dedicavam à agricultura. Entre famílias de colonos e sitiantes japoneses, 
em que os próprios chefes de família puxassem duro a enxada, praticamente ine-
xistiam pais que se dirigissem aos seus filhos nisseis em português e vice-versa. 

Obviamente, esse japonês usado em casa era repleto de substantivos e verbos 
em português, porém "japonesados", o que de maneira nenhuma siginificava que, 
muito embora pudesse parecer à primeira vista, os japoneses tivessem progredido 
no domínio da língua portuguesa. 

A inclusão de determinadas palavras em português era apenas uma tentativa 
de facilitar o nível de comunicação, dentro do cotidiano brasileiro. Assim, imagina-
se que na ausência de brasileiros com quem as famílias japonesas moradoras dos 
núcleos de colonização pudessem se relacionar familiarmente, os nisseis neles cria
dos fossem herdando em grande grau a personalidade dos próprios isseis. 

Desta forma, era difícil, na época, determinar o tipo que representasse o ver
dadeiro nissei. Embora muitos tivessem a nacionalidade brasileira, e tivessem cons-
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ciêcia disso, para os isseis ficava difícil enquadrá-los dentro da acepção que a pa
lavra nissei tem hoje, pois ainda que tivessem uma nacionalidade diferente, a ori
gem racial era a mesma, além do que a personalidade dos descendentes era por 
demais marcada por traços dos próprios isseis. 

Mas, ao mesmo tempo, os isseis já tinham começado a perceber na persona
lidade dos nisseis traços que os diferenciavam de si próprios. Principalmente na
quelas famílias recém-imigradas, onde todos eram nascidos no Japão, criticavam-se 
abertamente e sem-cerimônia os nisseis das famílias alheias. As críticas mais co
muns diziam que os nisseis não tinham muita sensibilidade e percepção, que esta
vam "fora de foco" e que lhes faltava "pimenta". Os isseis estavam sentindo que 
havia alguma coisa na personalidade dos descendentes da segunda geração que 
não se identificava com a deles próprios. Dizer que faltava aos nisseis sensibilida
de e percepção significava que estes não correspondiam à expectativa dos isseis. 

Tal desencontro deve ter sido conseqüência, em grande parte, da insuficiên
cia de orientação dentro de casa. Ao contrário dos lares no Japão, onde sempre 
havia os mais velhos em casa para orientar e educar as crianças, nas famílias dos 
imigrantes sequer havia tempo ou disponibilidade para tanto, pois todos os seus 
membros tinham de trabalhar na roça. Um outro fator causador do problema foi 
a diferença dos códigos de comportamento. Algumas atitudes dos nisseis, criados 
num ambiente onde pouca ou nenhuma importância se dava aos bons modos, pa
reciam aos olhos dos isseis, criados num contexto onde o código de comporta
mento era muito rígido, extremamente desleixadas, denotando total ausência de 
sensibilidade e perspicácia. 

A queixa quanto ao fato de os nisseis estarem "fora de foco" e lhes faltar 
"pimenta" também indicava que não correspondiam ao consenso social corrente 
entre os isseis e suas expectativas. Neste país imenso, numa terra nova, recém-
colonizada, vivendo no meio rural, longe dos olhos de um "mundo maior", era 
natural que as pessoas fossem ficando despreocupadas, pacatas, o que se refletia 
até nos seus movimentos. Para os isseis, que sempre viverem preocupados com 
os olhos da sociedade, as crianças criadas nos núcleos de colonização eram dema
siadamente calmas. Como não eram crianças precoces, metidas a adultos, como 
as crianças japonesas, elas lhes pareciam portadoras de uma personalidade desca
racterizada, sem firmeza. 

Mesmo em relação aos colegas e amigos em geral, como não houvesse tantos 
atritos sociais ou espírito de competição, como no Japão, a agilidade mental dos 
descendentes ficava muito a desejar, mesmo quando mais adultos. 

Aos 14, 15 anos os nisseis já eram considerados adultos do ponto de vista 
de mão-de-obra. Eram obedientes e muito trabalhadores. No entanto, era inevi
tável que deixassem muito a desejar enquanto seres sociais. Vivivam como que 
isolados de um contexto social mais amplo. Os únicos brasileiros com quem se 
relacionavam eram colonos ou camaradas. Às vezes iam até a cidade, mas só para 
fazer compras ou tomar sorvete. Os cinemas eram poucos, quase não sofriam in
fluências diretas desse meio de comunicação. Embora seu português fosse sufi
ciente para se comunicarem com camaradas ou colonos, não era tão bom a ponto 
de introduzi-los no mundo da leitura, que lhes possibilitaria aprimorar seu nível 
cultural. Os pais liam somente jornais em japonês, publicados em São Paulo, cu-
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jas páginas traziam basicamente notícias recentes do Japão. Hoje, ao abrir os jor
nais da época, é espantoso ver como eram poucas as notícias referentes à própria 
comunidade formada pelos imigrantes japoneses no Brasil. Mesmo que os nisseis 
se esforçassem para aprender a língua japonesa e conseguissem ler os jornais, es
ses nada continham que pudesse despertar os seus interesses, pois a maioria do 
noticiário se voltava para o longínquo Japão. Assim, só lhes restava ler revistas 
infanto-juvenis japonesas, e mesmo nesse caso dependiam de os ideogramas mais 
difíceis estarem acompanhados de caracteres simplificadores, que facilitassem a 
sua leitura. Outras vezes, tinham de se contentar com alguma coisa que lhes fosse 
inteligível — estórias em quadrinhos e ilustrações — nas revistas populares envia
das do Japão, ansiosamente aguardadas pelos seus pais. 

E, assim, os isseis não tinham constrangimento de tratar com menosprezo 
os nisseis que, por força das circunstâncias, não tinham oportunidade de se edu
car e de adquirir um nível cultural melhor. 

Parece não haver muita relação entre todo esse processo de os nisseis não 
terem adquirido uma formação diversa daquela que os isseis esperavam e o fato 
de estes valorizarem extremamente a educação, construindo, em primeiro lugar, 
escolas nos núcleos de colonização em que se instalavam. 

O fato é que a forma de educação adotada pelos imigrantes não deu certo. 
Liam-se livros japoneses e ensinavam-se complicados ideogramas, mas faltava uma 
orientação no âmbito espiritual, que pudesse servir de suporte para a formação 
da criança. Um único professor ensinava, ao mesmo tempo, numerosos alunos, 
de vários níveis de escolarização. Havia ocasiões paradoxais em que, quanto me
nor o número de alunos, mais complicado se tornava o ensinar: o professor tinha 
de ensinar individualmente cada aluno, de diferentes níveis de adiantamento, nu
ma verdadeira sessão de aulas particulares. O professor nada mais era que uma 
máquina de ensinar a falar e escrever japonês. Estava longe de ser uma educação 
que estimulasse a vida espiritual das crianças (nesse aspecto, deve-se levar em alta 
consideração as escolas dominicais mantidas pelas igrejas cristãs, nos núcleos de 
colonização da região de Aliança). 

Os isseis acusavam esses nisseis "caipiras" de não possuírem espírito de ini
ciativa, e que, comparados aos adolescentes recém-imigrados, eram desanimados, 
faltando-lhes aspirações, sonhos, ideais. A verdade é que não tinham a menor con
dição de possuí-los. 

Tão logo aprendessem a ler livros em japonês de nível primário e conseguis
sem ler e escrever um pouco em português, esses nisseis já tinham de ir trabalhar 
na lavoura, como um adulto qualquer. Pela administração e organização do tra
balho responsabilizavam-se os pais e os mais velhos. Cabia-lhes apenas o traba
lho mecânico, braçal; quando muito, ajudavam a lidar com os camaradas. As
sim, na absoluta impossibilidade de se expandirem socialmente, eram de natureza 
completamente diversa da dos jovens imigrantes japoneses, que haviam escapado 
da sociedade japonesa e vindo ao Brasil em busca de realizações na nova terra. 

Ainda, acusavam-se os nisseis de não terem capacidade de se organizar em 
grupo, de lhes faltar espírito coletivo. Isso era evidente. Como poderiam entender 
de conduta em grupo, se mal tinham noção do que isso vinha a ser?! Os nisseis 
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não tinham vivenciado um Japão militar, onde, evidentemente, se fazia esse tipo 
de treinamento. 

Nas associações de jovens, quem assumia a liderança eram invariavelmente 
os recém-imigrados, educados no Japão. Muito embora tal educação significasse 
no máximo um curso ginasial, ainda assim eles faziam pouco caso dos nisseis. 
Assinalavam que estes eram desorientados, que eram pobres em reações e que não 
se podia contar com eles. Os jovens isseis, recém-imigrados, diziam: "Os nisseis 
não dançam conforme a música que se toca". 

Os nisseis ficavam sem entender nada diante de tal acusação. Não tinham 
a menor idéia de como funcionava o aprendizado em grupo nas escolas do Japão 
e nos clubes de jovens. Nunca tinham visto uma parada militar, tampouco. As 
únicas atividades em grupo que conheciam eram as das associações de jovens e 
os jogos de beisebol. Mesmo assim, o beisebol era basicamente uma diversão dos 
jovens isseis, não dos nisseis. Embora o beisebol juvenil fosse prática ativa em 
alguns núcleos de colonização, nem todos dispunham de alguma pessoa em con
dições de treinar os jovens nisseis. 

Os núcleos de colonização constituíam uma comunidade isolada e com ca
racterísticas sui generis, em relação ao resto da sociedade brasileira. No entanto, 
verificando-se a trajetória das famílias isseis, não se pode negar que tivessem re
cebido algumas influências da sociedade brasileira. Com exceção dos novos imi
grantes, que vieram diretamente para os núcleos de colonização, as famílias pio
neiras já tinham trabalhado nas fazendas. Muitos nisseis, com certeza, tiveram 
a experiência de brincar com crianças brasileiras, na infância. 

No entanto,-nos primeiros dez ou quinze anos após a fundação dos núcleos 
de colonização, o fato é que ficaram muito afastados do resto da sociedade. Nes
se sentido, pode-se afirmar que a formação da personalidade da maioria dos nis
seis se deu sob forte influência dos seus próprios pais. Ou melhor, sob influência 
do ambiente social reinante nos núcleos de colonização. 

Estaríamos incorrendo em erro se não levássemos em conta tal fato e consi
derássemos que a personalidade dos nisseis da época tivesse sido formada tão-
somente sob influência da sociedade brasileira, muito embora tivessem nascido 
e crescido no Brasil. 

Para que possamos entender melhor a personalidade do nissei da época, tal
vez precisemos entender primeiro a postura dos isseis, seus pais, em relação à vi
da. No meu velho caderno de apontamentos, sob o título "O macaco velho e o 
nissei", há um registro que devo ter escrito por volta de 1941. Dando uma relida, 
constatei que já naquela época eu considerava que a formação da personalidade 
dos nisseis estava intimamente ligada à atitude que seus pais tinham em relação 
à vida no Brasil. E que o que estes pais mais queriam na vida, aqui, era tornar-se 
verdadeiros "macacos velhos". 

Os imigrantes japoneses, à medida que se foram acostumando com a vida 
no Brasil, a pouco e pouco também foram liqüidando seus sentimentos mais ime-
diatistas, tipicamente japoneses. Passaram a cultivar uma disposição a longo pra
zo e, trabalhando sem parar durante cinco, dez anos tinham conseguido se esta
belecer como agricultores independentes. A maior parte deles, arrependida da ati
tude de ansiedade e impaciência do início, tinha passado a pregar aos recém-
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imigrados que, no Brasil, a pressa era um inimigo e que, com paciência, poderiam 
ganhar muito dinheiro. No entanto, por outro lado, com a chegada dos novos 
imigrantes e vendo neles a perspicácia e a agilidade mental então esquecidas, ti
nham passado a sentir que seus filhos nisseis eram pacatos demais e que não cor
respondiam absolutamente às suas expectativas. Havia nos jovens recém-chegados 
algo que aumentava a nostalgia dos velhos isseis. Era um paradoxo. Ao mesmo 
tempo que condenavam sua pressa, sentiam que a sua personalidade despachada 
e objetiva, tipicamente japonesa, era digna de confiança e de um futuro 
prometedor. 

Era uma fenda que se abria na postura adquirida ao longo dos anos vividos 
no Brasil, naquela vontade de se tornarem verdadeiros "macacos velhos". Como 
era, então, essa vida de "macaco velho", que tanto procuravam imitar? 

Segundo os primeiros intérpretes, o modelo de "macaco velho", para os imi
grantes, era o fazendeiro ou o administrador da fazenda, que indubitavelmente 
estavam no topo da pirâmide rural brasileira. Ao menos, eu próprio acreditava 
nessa teoria. Tinham detectado o modelo de um "grande homem" à moda brasi
leira, o chamado "macaco velho". 

Os primeiros a perceber isso foram os próprios intérpretes, que não tinham 
vindo ao Brasil com o objetivo único de fazer fortuna e voltar para o Japão, co
mo os demais imigrantes. Ao entrar nas fazendas de café, levando consigo os pri
meiros imigrantes, os intérpretes sentiram que aquela pressa e impaciência, tipi
camente japonesa, não eram nada convenientes e que o importante era criar raí
zes no Brasil. Evidentemente, todos se irritavam no início com essa coisa de os 
brasileiros deixarem tudo para "amanhã". No entanto, aqueles que ocupavam 
posição de liderança entre os imigrantes foram os primeiros a compreender e ado
tar a postura do "calma no Brasil". Nada se fazia fora do tempo devido. Nas 
fazendas da antiga zona cafeeira, não era raro os pagamentos serem feitos só de 
três em três meses. A colheita do café era feita uma vez ao ano. Só depois de dois 
ou três anos é que um colono podia começar a pensar na perspectiva de ganhar 
algum dinheiro. No Brasil não se podia pensar em querer ganhar dinheiro desde 
o primeiro dia de trabalho e tampouco, depois de apenas meio ano, enviar algu
ma importância significativa ao Japão. 

No Brasil, era necessário ter calma, paciência e ser tranqüilo. Ser tranqüilo 
significava ter noção de prioridade e de discernimento. Saber fazer prevalecer as 
coisas mais importantes e ignorar as insignificantes. Mas, no momento oportuno, 
era necessário ousar e tomar uma decisão determinante. Era oito ou oitenta. Um 
tremendo jogo de azar. A única coisa que não se devia fazer era arrepender-se. 
Mesmo que se fracassasse. O fracassado pobretão de hoje podia ser o milionário 
de amanhã. O desânimo do arrependimento, no entanto, em nada podia ajudar 
para se reerguer. Devia-se manter a altivez de um samurai e não se abalar, por 
pior que fosse a situação, conservando-se sempre de cabeça erguida. 

Nesse ponto, os fazendeiros brasileiros, independentemente da situação de 
seus bolsos, conseguiam sempre ser muito tranqüilos. Ao menos demonstravam 
grande generosidade. Se na hora de conversar com alguém percebessem que seu 
interlocutor era uma pessoa — digamos — menos importante que eles próprios, 
passavam a falar pouco, enfatizando apenas os pontos mais importantes. Jamais, 
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voltavam atrás em sua palavra, mesmo em situação de crise. Contudo, deixavam-
se levar facilmente pela emoções. 

A partir de todas essas observações, acumuladas ao longo dos anos no Bra
sil, os imigrantes, — os mais antigos e os mais poderosos —, encabeçados pelos 
próprios intérpretes, foram cultivando uma postura que consideravam ser a de 
um "grande homem", à moda brasileira. Num país onde inexistia uma camada 
média rural, onde a sociedade era formada por dois extremos, a classe dos traba
lhadores, integrada pelos camaradas e pelos próprios imigrantes, e a classe domi
nante dos grandes proprietários de terra e dos administradores de fazenda, era 
natural que quisessem imitar os elementos da camada mais alta. 

No entanto, os imigrantes não eram nem fazendeiros nem políticos influen
tes. Não passavam de imitadores. E a imitação forçada demandava verdadeiros 
malabarismos. Para levar vantagens, às vezes fingiam-se inocentes. Outras vezes, 
tinha de agir de forma desumana. Acreditavam que "grandes homens" não po
diam ser levados pela emoção. Assim, os "macacos velhos", ao experimentar to
das as transformações a que está sujeito o mundo dos homens, foram aprenden
do e incorporando o "jeitinho" brasileiro. Aprimoraram-se na prática do subor
no. Acreditavam que o suborno não fosse mais que um investimento, e que não 
sairiam perdendo. Só que, por serem apenas imitadores, e não verdadeiros "grandes 
homens", muitas vezes acabavam sendo simples fanfarrões. 

Incorporaram grande parte do modus vivendi brasileiro. Por outro lado, sem 
saber quando e como, seu dia-a-dia passou a ser caracterizado pelo desleixo. Afi
nal, eram apenas fanfarrões. Com suas atividades espirituais nulas, estagnadas, 
eram patrões apenas na fachada. Enquanto se postavam com calma e tranqüilida
de, acabava-se o dia na promessa do "amanhã". Por vezes, perdia-se por com
pleto a vontade de progredir, bem como fôlego para uma autocrítica, para uma 
reflexão. 

A verdade é que na personalidade dos velhos imigrantes japoneses havia muita 
coisa desses "macacos velhos". Tanto que "macaco velho" passara a ser sinôni
mo de velho imigrante. 

Evidentemente, nem todos os sitiantes de antes da guerra eram assim. No en
tanto, o fato é que todos eles, a partir do momento em que se convenceram de 
que eram patrões, embora de pequena escala, quiseram adotar um padrão de com
portamento que os qualificasse como tais. Não podemos negar que tal atitude se 
manifestou também em suas moradias, que se assemelhavam muito a fazendas 
em miniatura. 

Por outro lado, havia os que, não precisando mais puxar enxada, preferiam 
ser os "políticos" da cidade. Uma vez bem-sucedidos, também agiam dentro do 
padrão de comportamento dos patrões. Achavam que meticulosidade era coisa 
de gentinha e que eles, que estavam em posição de liderança, não deviam ser mi
nuciosos. Acreditavam ainda que, mesmo fazendo bobagens, uma boa rodada de pin
ga faria seus correligionários se esquecerem do ocorrido, continuando a apoiá-los. 
Mais tarde, se, negociando com o consulado japonês em São Paulo, conseguissem 
uma contribuição polpuda para a construção da escola local, seriam considerados 
homens entre os homens. Evidentemente, todas essas atitudes, se comparadas às 
de um verdadeiro "grande homem", não passavam de uma imitação da imitação. 
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Talvez não possamos generalizar, e sim registrar que esses políticos e o pes
soal mais influente constituíam exceção. Salvo raros casos, porém, não deve ter 
existido entre os imigrantes aqueles que, ajustados à natureza e à sociedade brasi
leiras, tenham educado seus filhos de maneira a serem perspicazes ou terem agili
dade, qualidades tipicamente japonesas. Provavelmente os pais terão dito às mães: 
"Deixe disso, mulher. Não se pode ter tantas exigências com as crianças aqui no 
Brasil." Por outro lado, a própria sociedade formada pelos imigrantes com toda 
certeza devia rejeitar as crianças que tentassem agradar os mais velhos, sendo pers
picazes à moda do Japão. Deviam achá-las demasiado precoces. 

Mesmo quando os pais saíam, para participar das reuniões da Associação Ja
ponesa ou da cooperativa, a mulher e os filhos continuavam a dar duro na lavou
ra. Forneciam trabalho braçal, sem qualquer remuneração. Mais tarde, a tarefa 
de conduzir os camaradas passou a ser reponsabilidade do jovem nissei. O cama
rada do interior era o exemplo mais típico da falta de perspicácia, sensibilidade, 
agilidade e iniciativa. Às vezes sabiam de antemão que determinadas tarefas de
viam ser executadas. No entanto, ao invés de tomar a iniciativa de fazê-las, espe
ravam que alguém ordenasse. Gastar energia fazendo algo de que não tinham si
do expressamente incumbidos não era bem do seu feitio. Às vezes, podia-se en
contrar algum camarada mais velho que fizesse as coisas direitinho, sem que nin
guém ordenasse, contanto que tudo estivesse muito bem explicado. Mas esses ca
sos eram raríssimos. 

Dessa forma, o nissei encarregado de coordenar os camaradas trabalhava mais 
que qualquer um deles. Eram tempos de uma agricultura sem fertilizantes e inseti
cidas. Não havia necessidade nenhuma de exercitar a cabeça. A única coisa solici
tada ao nissei era trabalhar mecanicamente, indiferente ao calor ou ao frio. Mas, 
para quem trabalhara o dia inteiro, atrás de camaradas ignorantes, e que além 
disso tinha de cuidar dos animais domésticos, de manhã e à tardinha, o único des
canso permitido era ir cedo para a cama. Não lhe sobrava ânimo nenhum para 
leitura ou qualquer outra atividade intelectual. Evidentemente, um nissei assim 
não poderia jamais agir de forma tão solícita como o jovem recém-chegado do 
Japão, em cujas atitudes se espelhava a própria sociedade japonesa,» extremamen
te agitada. 

Por mais que se dissesse que ao nissei faltasse vivacidade, perspicácia e solici
tude, isso era problemático só do ponto de vista da sociedade formada pelos ve
lhos imigrantes japoneses. No dia-a-dia, não constituía empecilho nenhum. Mes
mo a "pimenta", que diziam faltar-lhe, era não só desnecessária como indevida 
no caso de quem precisava ficar horas e horas trabalhando duro, debaixo de um 
sol intenso. A "pimenta" iria atrapalhar essa dedicação cega à terra. Exatamente 
por ser pacato e faltar-lhe "sensibilidade" é que o nissei podia trabalhar lado a 
lado com os camaradas. Ninguém mais que o próprio nissei, "bobo e pacato", 
sustentava o mundo dos sitiantes japoneses da época. Ele, sim, era o agente prin
cipal de produção, embora menosprezado e depreciado pelos próprios pais. 

A personalidade desses nisseis foi sendo formada naturalmente dentro dos 
lares do tipo "macaco velho", de maneira a se ajustar no cotidiano brasileiro. 
E não constituiria drama nenhum, não fosse a chegada dos novos imigrantes a 
partir de 1930. Esses recém-chegados tinham passado a ser o centro das atenções 
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dos velhos imigrantes e a merecer sua admiração. A comparação entre o nissei 
e o jovem japonês foi inevitável. Ao mesmo tempo, este último, incapaz de enten
der o que havia por trás da personalidade do nissei, passara a condená-lo 
explicitamente. 

Os nisseis de hoje talvez reagissem diante de tal situação. Não, porém, os 
nisseis da época. Falando muito bem o japonês, na sua maioria, tinham herdado 
a consciência de pertencerem à raça japonesa, incutida pelos pais e pelos profes
sores, e sentiam forte identidade com aquele país. Alguns chegavam até a sentir 
um grande complexo, quando chamados de "brasileiros". Querendo negar a sua 
própria nacionalidade, faziam de tudo para que, conscientemente, se tornassem 
ainda mais "japoneses". Essa parcela de nisseis sentia-se aliviada quando era "elo
giada": "Mas, vocês nem parecem nisseis..." Eles vinham a ser excelentes e dedi
cados membros das associações de jovens. Embora constituísse um caso extremo, 
depois da guerra apareceram jovens ostentando a radical ideologia do tipo tokkô-
tai. Ao contrário desses nisseis, bem próximos dos próprios isseis, aqueles "paca
tos" e "fora do foco" eram praticamente ignorados também nas associações de 
jovens. 

Todos esses jovens são hoje pais de sanseis (terceira geração). Aquele tipo 
de nissei praticamente não existe mais. Alguns nisseis que dominam bem o idioma 
japonês exercem hoje importantes papéis sociais, enquanto pontes de ligação en
tre os isseis e os nisseis ou sanseis. Essa situação de hoje se deve ao fato de a colô
nia japonesa ter-se expandido em harmonia com o próprio desenvolvimento bra
sileiro. Quando olhamos para trás, podemos ver que os nisseis de então tinham 
muito de caipira, de caboclo, o que não acontece com os descendentes de segunda 
geração, hoje em dia todos muito vivos, animados e com muita energia. Sem dú
vida, resultado de uma grande transição, que fez com que os nisseis de antiga
mente não ficassem parados no tempo, numa vida improdutiva de caboclo. 

Dessa forma, o tipo nissei comumente visto nos núcleos de colonização de 
antes da segunda guerra mundial era um produto resultante do processo de assi
milação dos próprios imigrantes japoneses no Brasil. Um tipo que nascera do co
tidiano dos velhos imigrantes isseis que, embora incorporando aspectos de um "ma
caco velho brasileiro", estava submetido a um dia-a-dia monótono e culturalmente 
muito pobre. Era, enfim, em outras palavras, um produto dos próprios núcleos 
de colonização. Assim, à medida que a mata virgem foi desaparecendo, a aragem 
manual e a enxada cedendo lugar à aragem mecânica, e aumentando o número 
de cursos superiores até mesmo nessas cidades do interior, aquele nissei caboclo 
tão comum no período anterior à guerra foi dando lugar ao nissei, digamos, "mo
derno". Aquele, no entanto, pelo fato de ter vivido os anos mais difíceis do início 
da imigração junto dos isseis, possui ainda hoje a postura daquele que desde jo
vem estava diretamente ligado à produção, ao mesmo tempo em que conseguiu 
incorporar o espírito, a nível mais refinado, do "macaco velho". Novamente, aqui, 
não podemos generalizar e dizer que hoje todos os nisseis daquela geração sejam 
assim, mas podemos dizer que a sua maioria constitui hoje o núcleo mais ativo 
da colônia japonesa, como "nisseis de fibra". Ainda, como viveram a sua juven
tude em tempos de guerra e, conseqüentemente, não puderam estudar em escolas 
brasileiras a contento, são educadores estusiasmados com relação a seus filhos, 
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no sentido de que estes freqüentem as escolas brasileiras. Mesmo entre as nisseis 
há — principalmente entre aquelas que hoje são donas-de-casa — as que ainda 
dominam melhor o japonês do que o próprio português. Elas se dedicam, hoje, 
à educação dos nisseis e sanseis de modo a se adequarem aos novos tempos. 
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45 — A força dos japoneses na região Noroeste 
do Estado de São Paulo 

A região Noroeste sempre se caracterizou como uma das mais antigas na his
tória da expansão dos imigrantes japoneses no Brasil. Chegou a experimentar, mais 
tarde, uma época de real prosperidade, como a região de maior concentração de 
japoneses no Estado de São Paulo. 

Por volta de 1933, quando se comemoraram os vinte e cinco anos de imigra
ção japonesa no Brasil, era o seguinte o número de japoneses e seus descendentes, 
que se localizavam ao longo da estrada de ferro Noroeste, incluindo-se o Estado 
de Mato Grosso, segundo um levantamento feito pela Editora Seishu Shimpô, de 
Bauru: 48.419 japoneses, distribuídos em 8.995 famílias. 2.908 já eram proprietá
rios de terra (agricultores independentes), ocupando uma área de 46.357 alqueires.1 

Segundo novo levantamento feito em 1938, cinco anos mais tarde, e intitula
do Bauru kan'nai no hôjin (Os japoneses de Bauru), havia naquele ano, na mes
ma região, 45.637 japoneses distribuídos em 7.664 famílias. 3.969 eram proprie
tários de terra, ocupando uma área de 61.909 alqueires. Para fins comparativos, 
veja-se o seguinte quadro: 

População total de japoneses 
Proprietários de terra 
Área total possuída 

1933 1938 

População total de japoneses 
Proprietários de terra 
Área total possuída 

48.419 (8.995 fam.) 
2.908 

46.357 alqueires 

45.637 (7.664 fam.) 
3.969 

61.909 alqueires 

O fato de a população total ter diminuído e, em contrapartida, aumentado 
o número de proprietários, indica que aqueles que eram inicialmente arrendatá
rios ou colonos das fazendas de café tinham-se tornado proprietários ou então 
mudaram para as regiões da Sorocabana, da Paulista ou para o norte do Paraná. 

Por outro lado, enquanto a média de área possuída pelos 2.908 imigrantes 
em 1933 era de pouco menos de 16 alqueires, em 1938 essa média se reduz a 15,6 
alqueires para cada um dos 3.969 imigrantes. Os números parecem apontar que 
os imigrantes tinham pressa em ficar independentes e possuir o seu pedaço de ter
ra, mesmo que este fosse uma pequena área. 

A título de informação, o total de imigrantes japoneses no Brasil, que por 
volta de 1933 era de 140.000, já em 1938 tinha saltado para 200.000. Ou seja, por 
volta de 1933 pouco mais de 34% do total de imigrantes japoneses no Brasil se 
localizavam na região Noroeste de São Paulo e, embora em 1938 essa percenta-
gem tivesse caído para pouco mais de 23%, podemos constatar que havia crescido 
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o número dos que passaram a ser proprietários. Dessa forma, considera-se que 
essa época, em torno de 1938, tinha sido os anos dourados dos agricultores inde
pendentes japoneses. 

A estação de Lins, na linha Noroeste de São Paulo. 

Na época, Lins era a cidade principal da região Noroeste. Em 1933 havia 9.173 
japoneses, distribuídos em 1.687 famílias, no município de Lins, além de 162 fa
mílias residentes no perímetro urbano. Em 1938, segundo a publicação Bauru Kannai 
no hôjin (Os japoneses de Bauru), esse número havia decrescido consideravel
mente, para 1.292 famílias, provavelmente em razão de muitos terem se mudado 
para outras regiões, já como agricultores independentes. No perímetro urbano, 
consta apenas que havia 26 famílias, sem outros pormenores. No mesmo período, 
sabe-se que a cidade de Araçatuba, também na linha Noroeste, estava começando 
a crescer com incrível rapidez, como centro comercial da região, a ponto de supe
rar a própria Lins. Embora só houvesse 563 famílias japonesas em Araçatuba, 
um número bem menor se comparado às 1.292 famílias agricultoras de Lins, sabe-se 
que o levantamento possuía informações bem mais detalhadas com relação aos 
moradores japoneses do perímetro urbano araçatubense do que os do linense. A 
população total de Araçatuba, inclusive, era bem maior que a de Lins. No entan
to, é impossível que se faça uma comparação minuciosa e precisa entre os japone
ses de Lins e de Araçatuba, pois o levantamento em que poderíamos nos basear 
para tanto incluía também a população da cidade de Água Limpa. 

Se formos considerar a linha Noroeste em toda a sua extenção, sem nos limi
tarmos ao Estado de São Paulo, vamos ver que a cidade de Campo Grande, no 
Estado de Mato Grosso, era a que apresentava a maior concentração de japone
ses, por volta de 1938. Tal fenômeno se deu pelo fato de a cidade ter-se tornado 
o grande centro do sul daquele estado, atraindo os imigrantes japoneses. Deve-
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mos ressaltar, no entanto, que tal processo de concentração deve ser considerado 
uma exceção à regra, no caso das cidades do interior, uma vez que tendência igual 
só se registrou na cidade de São Paulo. 

O que eu mais desejava neste capítulo é desfazer de uma vez por todas o grande 
equívoco de se querer considerar a força dos imigrantes japoneses na região No
roeste do Estado de São Paulo como algo único, descomunal, incomparável e muito 
mais marcante que a dos imigrantes de outras nacionalidades ou a dos próprios 
brasileiros. Sem dúvida, muitos dados nos levariam a pensar dessa forma, como 
o fato de nela se concentrarem por volta de 1933 34% de todos os imigrantes ja
poneses no Brasil, e também o total de todos os visitantes do longínquo Japão, 
inclusive o embaixador recém-nomeado ou o cônsul-geral, visitá-la invariavelmente, 
como região representativa da imigração. É lógico que se pensasse que o progres
so da região tenha dependido unicamente dos japoneses. No entanto, devemos 
rever isso e refletir sobre o que realmente houve. 

Hoje em dia (1968) talvez já não subsista essa forte impressão, pelo fato de 
os japoneses terem experimentado uma decadência na região, tanto do ponto de 
vista numérico, como economicamente, devido aos posseiros ou à transferência 
para outras regiões. No entanto, sabemos haver uma visão deformada e superva-
lorizada das atividades dos japoneses nos idos de 1938, na região em questão. O 
que gostaria de analisar aqui é o crescimento da região Noroeste do ponto de vista 
dos brasileiros, corrigindo a interpretação errônea e unilateral dos japoneses. 

Os imigrantes japoneses, que começaram a colonização desde a derrubada 
da mata virgem, tinham a tendência de imaginar que, com todos os números em 
termos de população e área ocupada pelos seus conterrâneos, tivessem sido os re
presentantes genuínos dos verdadeiros colonizadores da região. Isso porque con
sideravam o salto que a região dera apenas do seu próprio ponto de vista. 

A moderna agricultura no Estado de São Paulo vinha sendo desenvolvida, 
inicialmente, nas grandes fazendas controladas pelos igualmentes grandes latifun
diários. No entanto, depois da crise gerada pelo excesso de produção de café, no 
início do século, a agricultura se tornou intensa também nas fazendas de médios 
e pequenos proprietários. Foi o que aconteceu também na região Noroeste, com 
um fôlego admirável, aproximadamente a partir de 1920. 

A chegada dos imigrantes japoneses na região em questão, como já foi dito, 
se deu desde a primeira leva, aqui aportada no navio Kasato-Maru. Como, na 
condição de colonizadores (agricultores independentes), se instalaram quase si
multaneamente, por volta de 1915, no Núcleo de Colonização Hirano, em Cafe-
lândia, e no Núcleo Birigüi, o fato é que passaram por inúmeras dificuldades, en
quanto pioneiros. Mais tarde, a reputação da localidade atraiu um sem-número 
de outros japoneses. Mas estes não foram os únicos que se sentiram atraídos pela 
região. Tentaremos demonstrar isso, através de números. 

Antes, porém, vamos verificar a classificação de pequenas, médias e grandes 
propriedades segundo um trabalho de Sérgio Milliet. De acordo com esse autor, 
considerava-se pequena a propriedade de 1 a 25 alqueires; média, a de 26 a 100 
alqueires; e grande, a de 101 a 500 alqueires. As propriedades com mais de 500 
alqueires eram classificadas de latifúndios. Um conhecedor da situação do Brasil, 
naquela época, saberá tratar-se de uma classificação extremamente prática e racional. 
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Vejamos, agora, os números referentes aos japoneses. Sabe-se que a média 
de área de posse dos mesmos era de pouco menos de 16 alqueires, em 1933, e de 
cerca de 15,6 alqueires, em 1938. Como o lote mínimo negociado nos núcleos de 
colonização, fundados pelos japoneses, era de 10 alqueires, é possível chegar à 
conclusão de que aqueles números pudessem de fato, ser generalizados. Evidente
mente, haveria propriedades que, por exceção, tivessem 200 alqueires ou até mais; 
com certeza, porém, poderiam ser contadas nos dedos de uma só mão. 

O que aconteceu foi que, embora para os padrões brasileiros 10 alqueires eqüi
valessem à faixa mais baixa de propriedade, para os japoneses aquela área pare
cia algo gigantesco, se comparada com as propriedades em sua terra natal. Foi 
o princípio da ilusão criada pelos japoneses. 

Segundo a obra Roteiro do café, do mesmo Sérgio Milliet, o número de pe
quenas propriedades existentes na região Noroeste do Estado de São Paulo, em 
1930-31, era de 6.505, cifra que saltou para 27.186, logo a seguir, entre 1932 e 
33, ou seja, na mesma ocasião em que se comemoravam os vinte e cinco anos da 
imigração japonesa no país. Neste período, o número de proprietários japoneses, 
mesmo incluindo aqueles de Mato Grosso, não passava de 2.908. Ou seja, se fôs
semos considerar apenas os proprietários japoneses do Estado de São Paulo, po
deríamos concluir que eles não iam além de 10% do total. Com o agravante de 
que tal percentagem só surgiu, ainda assim, com relação a pequenas proprieda
des, uma vez que havia pouquíssimos japoneses possuidores de propriedades mé
dias ou grandes, muito menos latifúndios. Ainda segundo Milliet, o número de 
pequenas propriedades da região considerada subiu para 28.641, entre 1935 e 36; 
mas, mesmo em 1938, dois anos mais tarde, o número de pequenos proprietários 
japoneses se situava na marca de 3.969, menos de 14% do total. Além disso, no 
mesmo período, de 1935 a 36, o número de propriedades médias era de 5.152 — 
bem acima do número de todos os proprietários japoneses juntos — o de grandes, 
1.224 e o de latifúndios, 212. 

Do ponto de vista da densidade demográfica, no entanto, Milliet diz que, to
mando como exemplo as cidades de Piraju e Penápolis, 50% dos imigrantes es
trangeiros da região eram japoneses. O que eqüivale a dizer que, dos 23% de imi
grantes de diversas nacionalidades no país, 11,5% eram japoneses. Significava que, 
na região, podia-se ver caras de japoneses onde quer que se fosse. 

Essa era a situação na região Noroeste do Estado por volta de 1935-36, época 
que se considera ter sido o auge dos imigrantes japoneses na localidade. Por isso 
é que alerto para que não haja ilusões, por parte dos japoneses, de que a região 
Noroeste tenha se expandido unicamente devido a seus esforços. De uma coisa, 
no entanto, podiam os japoneses se orgulhar — e de fato o faziam: suas terras 
eram as mais bem cuidadas da região. Acredita-se que isso tenha acontecido por
que eram na maioria agricultores independentes. Fato que explica, ainda, o fenô
meno de terem uma produção bem superior, relativamente à área que cultivavam. 
É uma pena não termos materiais nem dados numéricos para podermos compro
var tal façanha objetivamente. 
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46 — Por que os japoneses se apegaram 
a agricultura? 

Diz-se que, até pouco antes da segunda guerra mundial, 90% dos imigrantes 
japoneses radicados no Brasil se dedicavam à agricultura. Isso, mesmo passados 
30 anos depois da chegada dos primeiros deles ao país. Tal fato contrasta com 
a trajetória, por exemplo, dos imigrantes sírios, que no mesmo dia em que desem
barcaram no Brasil já tinham os olhos voltados para o comércio e, mais tarde, 
se expandiram também no setor industrial. Embora constituam uma comunidade 
menor que a japonesa, o número de sírios bem-sucedidos é incomparavelmente 
superior ao de bem-sucedidos nipônicos. Muitos dos imigrantes chineses, que aqui 
chegaram depois da guerra, também se dedicaram ao comércio ou à prestação de 
serviços. 

Os japoneses, enquanto imigrantes agrários, sempre se dedicaram à lavoura 
neste país essencialmente voltado para aquele tipo de economia. Por isso, se por 
um lado sempre receberam elogios por tal desempenho, foram, por outro, rotula
dos de "povo inadaptável" à sociedade brasileira. Por que será que os japoneses 
se apegaram tanto à agricultura? Seria simples se tentássemos explicar isso dizen
do que a razão estava no fato de os japoneses, tradicionalmente, sempre terem 
sido um povo agrícola. No entanto, como desejasse uma explicação mais cabal, 
resolvi ir em busca dos fatores que pudessem ter causado esse apego na história 
da imigração japonesa no Brasil, até a eclosão da segunda guerra mundial. 

A maioria dos imigrantes japoneses entrou nas fazenda de café como traba
lhadores contratados. Embora no Japão muitos já não trabalhassem na lavoura, 
não porque não gostassem, mas pelas circunstâncias extremamente difícieis em 
que a agricultura de lá se encontrava na época, não lhes causava insatisfação ne
nhuma dedicar-se aqui às atividades agrícolas, enquanto imigrantes agrários. A 
intensa mobilidade dos primeiros imigrantes se deu não porque não gostassem da 
agricultura em si, mas porque eram poucas as oportunidades de ganharem dinhei
ro rápido no setor agrário, como queriam. Assim, quando desistiram de fazer for
tuna imediata e voltar para o Japão, enraizaram-se definitavemente para batalhar 
a longo prazo, construindo os núcleos de colonização, onde se dedicaram com 
afinco à agricultura. Essa trajetória atesta o quanto os imigrantes japoneses eram 
arraigados à prática da agricultura no seu país de origem. Por isso, mesmo aque
les imigrantes que, no Japão, já estavam afastados do campo, ou que estavam 
trabalhando como assalariados nos centros urbanos, os chamados "imigrantes in
telectuais", tinham decidido, pelo menos em primeira instância, tentar a vida no 
Brasil por meio da agricultura e, de fato, muitos continuaram no setor, mesmo 
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mais tarde. Embora tivessem vindo para a cidade de São Paulo, por não suportar 
a vida de lavrador no interior do estado, por razões de saúde, estilo de vida ou 
de cultura, jamais pensaram em ganhar a vida com o comércio. Mascateiros japo
neses que, como os sírios, percorressem o Brasil, podiam ser considerados exce
ções das exceções. Ainda, não faziam como os chineses que invariavelmente cor
riam a abrir pastelarias. Ao contrário de todas essas opções, tornavam-se feiran-
tes, ocupação diretamente ligada à agricultura. 

Para os imigrantes japoneses, ganhar dinheiro significava pegar na enxada 
e arar a terra. Trabalhar enquanto o corpo agüentasse. Trabalhavam e trabalha
vam, deixando que os comerciantes ganhassem dinheiro a suas custas. No entan
to, mesmo conscientes disso, jamais pensaram em se tornar um deles. 

Nas raras vezes que entravam para o comércio, lidavam basicamente com clien
tela japonesa. Provavelmente porque, dessa forma, o trabalho seria mais tranqüi
lo e despreocupado. No entanto, sabemos que os sírios dispararam no meio dos 
brasileiros, então um povo que lhes era estranho, sem sequer entender direito o por-
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tuguês. Portanto, por trás da atitude dos japoneses existia algo que jamais pode
ríamos classificar simplesmente como sendo a diferença da língua ou de estilo de 
vida. Para um povo essencialmente agrícola, o comércio era algo muito trabalho
so. Era mais despreocupante pegar na enxada, caminho natural de um povo tra
dicionalmente agrário. Demoraram também em começar a lidar com a pecuária. 
Aliás, o que caracteriza a imigração japonesa é haver tão poucos pecuaristas ja
poneses até hoje. Em contrapartida, na agricultura demonstraram grande compe
tência, testanto diversos produtos e sendo, na maioria das vezes, extremamente 
bem-sucedidos. Do ponto de vista técnico, é grande a sua contribuição para a agri
cultura brasileira. 
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E como considerassem injusto o fato de os preços dos produtos estarem sob 
controle dos intermediários, criaram uma cooperativa de produtores. No entan
to, jamais se viu algum movimento no sentido de os japoneses tomarem a iniciati
va de serem eles próprios intermediários. Sabiam que para se tornar comerciantes 
tinham que dominar o português e conhecer bem a psicologia dos brasileiros, além 
de manejar com mestria as regras desse negócio no Brasil. Se os japoneses gostas
sem do comércio e fossem um povo que de fato pudesse ser bem-sucedido no ra
mo, com certeza teriam investido na sua prática e se esforçado para tanto, desde 
o início. Os sírios, sabemos, percorreram duramente o Brasil de ponta a ponta, 
levando nos ombros sua mala de mascate repleta, para poderem acumular tais 
experiências. Investiram nessa possibilidade e foram bem-sucedidos. 

É verdade que uma parcela dos japoneses considerava o comércio uma ativi
dade não muito honrosa. Como também é verdade que tinham herdado o hábito, 
dos samurais, de considerar os comerciantes cidadãos de classe inferior. Por ou
tro lado, também é certo que os japoneses, que para cá vieram, no início com 
o único intuito de fazer fortuna rápida, poderiam ter optado pelo comércio se 
assim o desejassem. Atrás do fato de os japoneses não terem feito tal opção e, 
ao contrário, terem considerado o comércio uma atividade menor, existiam ra
zões que, na verdade, explicariam por que eles não "poderiam" vir a ser comer
ciantes. Devemos entender que algo havia na tradição daquele povo agricultor a 
impedir que se voltassem para o comércio, o caminho mais rápido para se ganhar 
dinheiro e fazer fortuna. 

Talvez nessa atitude possamos encontrar traços de semelhança com o fato 
de os fazendeiros brasileiros não terem conseguido se transformar facilmente em 
capitalistas industriais. 

Vejamos, então, quais as razões que faziam com que indivíduos ligados à agri
cultura não se voltassem para o comércio ou não se sentissem interessados por 
essa atividade. 

A agricultura e o comércio sempre foram atividades que se desenvolveram 
independentemente. Embora a agricultura provavelmente tenha surgido antes, e de
pois o comércio, as técnicas de um e de outro sempre trilharam caminhos diferentes. 

Os agricultores vieram lutando com a terra. Se é que nessa luta houve algum 
tipo de relacionamento humano, ele se resumia a relações familiares do dia-a-dia, 
onde se observava a hierarquia e a autoridade do chefe de família. No caso do 
comércio, o relacionamento com as pessoas era a premissa básica para que a pró
pria atividade comercial existisse. E em tal relacionamento — a negociação, ou 
o comércio propriamente dito — as partes estavam em pé de igualdade. No inter
câmbio de dinheiro e mercadorias não havia lugar para hierarquia ou ordens. Nesse 
relacionamento de igual para igual, os comerciantes foram dominando a técnica 
e a arte de negociar, acumulando inúmeras experiências completamente diferen
tes pelas quais os agricultores jamais poderiam passar. 

E nesse processo não havia como evitar que os comerciantes estivessem sem
pre um passo à frente dos agricultores, numa relação de exploradores e explora
dos. O agricultor entrou em choque com o comerciante, e como conseqüência na
tural disso, os agricultores passaram a olhar os comerciantes como se fossem seus 
inimigos. Surgiu, ainda, a tendência de desprezar o comerciante, como alguém 
que lucrava às custas de outrem, embora nada produzisse diretamente. 
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No sistema feudal japonês, o agricultor entregava, como tributo básico, seus 
próprios produtos ao senhor feudal. E, nesse ponto, havia pouco ou nenhum re
lacionamento com o comerciante, se comparado aos tempos já do mercantilismo. 
Mas, nem por isso o produtor era mais abastado que o comerciante. Ao contrá
rio. Como dependessem dos agricultores, os senhores feudais japoneses tentavam 
compensar suas insatisfações estabelecendo que, ao menos socialmente, os agri
cultores constituíam uma classe superior à dos comerciantes. O estabelecimento 
de uma nação agrícola era essencial para o feudalismo. Mesmo depois da revolu
ção Meiji (1868), quando a maior parte do povo japonês ainda era de lavradores, 
os agricultores eram louvados como o tesouro da nação. Na Educação Moral e 
Cívica também se louvava com freqüência a agricultura, ao passo que o comércio 
raramente merecia tal referência. O povo, aos poucos, ia sendo levado a sentir 
que só a agricultura era o mais nobre, mais pleno e moral dos caminhos a seguir. 
Mesmo quando vieram para o Brasil, seus sonhos eram "arar a terra gigantesca" 
ou então "desbravar a mata virgem". Raríssimos vieram com o intuito de trans
formar um centavo em dois, ou um iene em dois como comerciantes, para no fu
turo ser tornarem milionários. 

Os imigrantes japoneses eram extremamente competentes na agricultura, mas 
eram ingênuos no que dizia respeito ao comércio ou aos negócios. Os negociantes 
brasileiros passaram a confiar nos japoneses e na sua capacidade de produzir. Con
seguiam excelentes negócios, enquanto tivessem os japoneses sob seu controle, e 
os imigrantes aos poucos começaram a perceber que estavam sendo usados pela 
classe dos comerciantes. Lamentavam-se, dizendo: "Não há nada mais desvanta-
joso nesse mundo do que ser lavrador..." No entanto, continuavam na lavoura. 
Alguns tinham resolvido lançar-se no comércio, embora poucos obtivessem su
cesso (exporemos as razões disso, mais adiante). 

No longo período anterior à guerra, quando a agricultura dependia integral
mente da natureza, não havendo técnicas para controlá-la, qualquer insucesso ge
rado pelas condições climáticas era encarado com conformismo pelos lavradores. 
A natureza, contra a qual lutavam, era reticente e calada. E a paciência foi-se en
raizando na alma dos agricultores. Mesmo quando não conseguiam os resultados 
esperados, devido à oscilação dos preços dos produtos no mercado, não eram ca
pazes de fazer como os comerciantes, que olhavam a economia como um todo 
e refaziam os cálculos de seus lucros. Não tinham idéias melhores do que, às ce
gas, apostar no "par", quando lhes diziam "ímpar". 

Por outro lado, uma vez tomado o gosto pela prática da agricultura no Brasil 
— acertando poderiam obter lucros fabulosos em apenas um ano — era impossí
vel que quisessem mudar de ramo e tornar-se comerciantes, a contar tostão por 
tostão. Evidentemente, sempre surgiam aqueles que, invejosos do sucesso dos imi
grantes de outras nacionalidades, também queriam tornar-se comerciantes. Nes
tes casos, no entanto, quase sempre falhavam. Tendo os agricultores japoneses 
como sua principal clientela, esses comerciantes japoneses passaram a dominar 
econômica e financeiramente aqueles, e, muitas vezes, quebraram juntos. No iní
cio, não havia problema nenhum. Obviamente, pelo fato de serem conterrâneos, 
contavam com a preferência dos agricultores japoneses. Com o tempo, porém, 
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passaram a vender fiado, exatamente pelo favoritismo que eles lhes depositavam. 
As contas iam crescendo. No entanto, era difícil recuperar o dinheiro, com os agri
cultores em dificuldades financeiras. Quantos comerciantes japoneses não se amar
guraram por terem de quebrar juntos! 

Na sociedade formada pelos imigrantes japoneses, não se verificou, por um 
bom tempo, uma divisão muito clara dos direitos e deveres, de agricultores e co
merciantes. Além disso, se os comerciantes japoneses tentassem rejeitar o favori
tismo dos seus compatriotas agricultores, dificilmente encontrariam clima para 
continuar operando nas localidades em que estivessem instalados. 

Dessa forma, a prática do comércio passa a ser algo cada vez mais difícil pa
ra esse povo essencialmente agricultor. Por isso, só prosperou e teve continuidade 
a cooperativa que, desde o início, buscava trilhar o mesmo destino dos próprios 
agricultores. 

Assim, foram necessários algumas dezenas de anos até que alguns indivíduos, 
pertencentes a um povo que sempre viveu voltado para a agricultura, passassem 
a atuar plenamente no setor do comércio. Tinham conseguido, aos poucos, acu
mular experiência no ramo, assim como furar o velho esquema de terem de juntar 
seus destinos aos dos agricultores, como resultado de várias mudanças realizadas. 
Sabe-se, porém, que ainda hoje existem muitos comerciantes que, vinculados à 
economia dos agricultores japoneses, continuam quebrando junto com os mes
mos agricultores. 

Uma outra razão de os imigrantes japoneses terem levado dezenas de anos 
para mudar de ramo foi o fato de terem vivido isolados da sociedade brasileira, 
nos núcleos de colonização. Se, por um lado, não precisaram trilhar os caminhos 
de uma assimilação forçada ao Brasil, no máximo educando seus filhos nisseis 
e sanseis como brasileiros, por outro, não puderam deparar com oportunidades 
que lhes possibilitassem atuar mais ativamente na sociedade brasileira, no sentido 
mais amplo. Se considerarmos a história do povo sírio, que é o que mais contras
ta com o japonês, veremos que os sírios desde o início se lançaram com bravura 
à conquista de um país que lhes era completamente estranho. Não tinham outra 
saída, enquanto povo de um país essencialmente voltado para o comércio. Os sí
rios também passaram por inúmeras dificuldades, no seu processo de adaptação 
ao Brasil. Nas metrópoles, moravam em agrupamentos chamados de "quistos" 
pelos brasileiros. Mas, na luta pela sobrevivência, seu primeiro passo tinha sido 
dado num contexto estrangeiro, isto é, brasileiro. Um relacionamento no qual pu
deram estabelcer uma clara linha divisória, ou o limite de até onde poderiam se 
envolver emocionalmente. A partir desse limite, negócios seriam negócios, atitu
de que demonstra a força de sua tradição. 

Assim, a tradição de um povo assencialmente agrário determinou o estilo de 
vida que os imigrantes japoneses levariam no Brasil, nos núcleos de colonização. 
Fato que causou, por usa vez, o atraso de sua introdução no setor do comércio, 
o que efetivamente só aconteceria depois do desmantelamento dos primeiros nú
cleos, quase trinta anos mais tarde. 
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Notas 

CAPÍTULO 42 

1. Yomimono (Leitura), julho de 1941, p. 126. 
2. Um sistema pelo qual o contratado cultivava café durante quatro ou seis anos, recebendo em cada 

colheita um determinado valor por pé. 
3. Aqui, estamos falando de politiqueiros. 
4. Colônia Gojunen no Ayumi (50 anos de evolução da colônia), p. 127. 
5. Havia uma movimentação dos colonizadores de acordo com as altas e as baixas do preço do café. 
6. O "amanhã" significa "deixar para o amanhã", ou então "amanhã, sim, vamos conseguir". 

CAPÍTULO 43 

1. Colônia Gojunen no Ayumi (50 anos de evolução da colônia), p. 132. 
2. Idem, ibidem. 
3. Idem, ibidem. 
4. Zaihaku Nihon Ishokumin Nijûgonenshûnen Kinenkan (Publicação comemorativa do 25º aniver

sário da imigração japonesa no Brasil), p. 289. 
5. Idem, p. 223. 
6. Noroeste Nenkan (Anuário da Noroeste), Caderno de anúncios, edição de 1928. 
7. O okazu não existe na concepção dos brasileiros, mas talvez eqüivalesse a "mistura", que é o acom

panhamento do arroz branco, prato básico da culinária japonesa. 
8. Zaihaku Nihon Ishokumin Nijûgonenshûnen Kinenkan (Publicação comemorativa do 25º aniver

sário da imigração japonesa no Brasil), p. 622. 
9. Idem, ibidem. 

10. Colônia Gojunen no Ayumi (50 anos de evolução da colônia), p. 132. 

CAPÍTULO 45 

1. De acordo com "Noroeste-sen Hôjin shokuminchi tôkeihyô" ("Estatística dos núcleos de coloni
zação na linha Noroeste"), em Zaihaku Nihon Ishokumin Nijûgoshûnen Kinenkan (Publicação 
comemorativa do 25º aniversário da imigração japonesa no Brasil). 
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Parte VII 

Os imigrantes, 
seus hábitos e costumes 



O hábito de comer arroz e de tomar 
banho de furô 

A primeira solicitação que os imigrantes fizeram quando chegaram ao Brasil 
foi o arroz; a segunda, o banho de furô. Não poder banhar-se no furô ainda era 
suportável, mas se não fosse pelo arroz dificilmente os japoneses teriam se acos
tumado a viver no Brasil. 

Não me lembro de ter ouvido muitas queixas sobre o estilo brasileiro de mo
rar e vestir. Sabia de algumas pessoas que queriam dormir sobre tatami, mas na 
época isso parecia um grande luxo. A maioria dos imigrantes pensava: "Mais tar
de, quando ganhar muito dinheiro e estiver em condições de construir uma bela 
casa, mandarei fazer um cômodo tipicamente japonês, com tatami, onde poderei 
descansar despreocupadamente. Até lá, a vida sobre tatami será um sonho." Por 
isso, não chegou a ser um problema premente. 

Pode-se dizer que a mesma coisa aconteceu com relação à vestimenta. É evi
dente que, no inicio, naturalmente os imigrantes ficaram um pouco perdidos com 
as roupas ocidentais. Afinal, embora hoje os japoneses se vistam à ocidental com 
a maior naturalidade, há uns quarenta ou cinqüenta anos trajavam vestimentas 
tipicamente orientais que, de repente, tiveram que deixar de lado para adotar as 
ocidentais, completamente diferentes daquelas a que estavam habituados. No ca
so dos homens, não houve tanto problema. Mas, as mulheres... as roupas ociden
tais não lhes caíam bem, eram apertadas e esquisitas. Somente com o tempo con
seguiram se adaptar a peças como saias e blusas, mas a dificuldade maior estava 
nas roupas íntimas. Não sabiam como usar as combinações. As calcinhas, então, 
era como se não existissem. O que, aliás, deu o que falar, pelo costume que as 
japonesas tinham de ficar de cócoras. Ainda assim, e apesar de tudo, dificilmente 
se ouviam queixas sobre a maneira ocidental de vestir. 

O grande problema era mesmo o arroz. 

Imaginem se não houvesse arroz no Brasil! A vida nas fazendas era dura, 
mas havia o arroz. Com a única ressalva de que para eles era caro, em função 
da renda que tinham, razão pela qual não havia quem não vivesse quebrando a 
cabeça procurando economizá-lo. Os imigrantes que se instalaram na região da 
Bahia, após o término da segunda guerra mundial, rapidamente se mudaram para 
outras localidades, pelo único fato de lá não conseguirem arroz com facilidade. 
Devem ter sentido a mesma irritação da qual são presa os fumantes inveterados 
na falta dos seus cigarros. E devem ter suspirado: "Bastaria que pudéssemos co
mer arroz à vontade!" Por sorte, nas fazendas havia arroz. 

47 — 
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Quando os primeiros japoneses entraram nas fazendas de café, como traba
lhadores contratados, lá encontraram o arroz agulha, o preferido pelos brasilei
ros. E o comeram, preparado à brasileira: temperado com óleo, soltíssimo, pare
cendo meio cru.1 Ninguém gostou. Todos queriam comer o arroz branco, sem 
tempero nenhum, fofo. Para acompanhar, bastaria uma fatia de bacalhau seco, 
grelhado na brasa. Achavam que não existia acompanhamento melhor. 

Para os primeiros imigrantes, era um luxo comer arroz branco todos os dias. 
Talvez houvesse aqueles que, em sua terra de origem, só comessem alpiste ou mil-
lete, em lugar do arroz, que era caro. Surgiram, então, várias idéias para se eco
nomizar o arroz. O arroz branco seria consumido uma vez ou outra, como prato 
especial. O fato de poderem dele dispor quando quisessem lhes dava uma sensa
ção de segurança e fazia com que a economia não fosse tão penosa. Primeiro, 
misturaram batata-doce ao arroz. Havia, nas fazendas, plantações abandonadas 
daquele tubérculo, antes pertencentes a colonos brasileiros. Como já não eram 
de ninguém, podia-se ir lá e desenterrar à vontade as batatas que, por serem pe
quenas, não exigiam muita mão-de-obra. Picavam o tubérculo e o misturavam 
ao arroz. Outras vezes tentaram o fubá, que no entanto não deu certo por resultar 
num arroz grudento demais. Mais tarde, cozinhavam milho para canjica 2 e o mis
turavam ao arroz. O gosto até que era bom, mas o grande problema era preparar 
o milho para canjica. Pela mão-de-obra que exigia, essa solução só podia ser ado
tada nas famílias onde houvesse velhos ou crianças. Pensou-se também em adi
cionar abóbora, ou então mandioca, ao arroz. 

Com o tempo, passaram a achar que talvez o gosto dessa mistura do arroz 
com mais alguma coisa melhoraria — com o sal, por exemplo. Só que aí teriam 
um risoto ou uma espécie de canjica, com pouco caldo. Resolveram que, nesse 
caso, seria melhor acrescentar-lhe gordura de porco. Resultado: o arroz à brasi
leira, e a conclusão de que, assim, era melhor e mais fácil preparar o arroz à mo
da brasileira, desde o início, embora este não fosse muito conveniente para os ja
poneses, uma vez que tanto os homens como as mulheres saíam para a roça à mes
ma hora: o arroz ficava frio e exalava um forte cheiro de gordura. Sobre esse ar
roz, jogavam um pouco da água que levavam no corote e tentavam empurrá-lo 
garganta abaixo, comendo-o com uma colher. Davam umas mordidelas numa es
pécie de picles feito de mamão, mas o gosto resultante era algo estranhíssimo. 
No entanto, o picles ajudava o arroz a descer e por isso acabavam comendo uma 
quantidade considerável. Era inevitável que consumissem muito arroz, uma vez 
que para os japoneses era o prato principal. 

Mais tarde, quando passaram a conseguir arroz quebrado, começaram a 
consumi-lo, principalmente devido ao seu preço baixo. Como o arroz agulha não 
tinha naturalmente muita viscosidade, tanto fazia consumi-lo inteiro ou quebra
do. Dava para comer. 

Na época, nas fazendas, só se conhecia o arroz agulha. Não existia o arroz 
catete. Os brasileiros apreciavam o agulha para preparar o arroz à sua moda, sem
pre muito solto, sem nunca grudar, exatamente o oposto do arroz apreciado pelos 
japoneses. Por isso, só mesmo os imigrantes mais antigos e mais acostumados à 
comida brasileira poderiam apreciar o paladar do arroz local. 
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Uma das grandes alegrias dos imigrantes japoneses moradores das fazendas 
era, ao cabo de um ano de boa colheita, conseguir um pouco de arroz de algum 
produtor externo. Evidentemente, como não houvesse local para beneficiá-lo, fa
ziam isso em casa mesmo, num pilão. Era uma enorme satisfação ver empilhadas 
num canto da casa dez, vinte sacas de arroz. Sentiam uma segurança muito gran
de ao constatar que tinham arroz suficiente para comer à vontade. 

O processo caseiro de beneficiar o arroz era bastante trabalhoso e demorado: 
primeiro, descascava-se o arroz no pilão, depois ele era passado na peneira e, em 
seguida, voltava-se ao pilão — isso, repetidas vezes. Mesmo assim, dificilmente 
se eliminava a casca totalmente. No fim, tinham de catar casquinha por casqui
nha, se quisessem cozinhá-lo. No entanto, se não se importassem com esse traba
lho, podiam comer arroz branco todos os dias. Assim é que, de noite, ficavam 
todos a descascar arroz. 

Os enormes toneis utilizados na preparação de shôyu e missô, em Bauru. 

Uma vez que alguns trouxeram sementes de soja do Japão, com o tempo pu
deram fabricar missô e preparar tsukemono usando farelo de fubá (ao invés do 
farelo de arroz). Havia, assim, muitas idéias, desde o tempo das fazendas, para 
se saborear comida japonesa, embora tudo isso começasse a ser viável somente 
depois da primeira grande guerra. De um modo geral, no entanto, podemos dizer 
que, conquanto pudessem comer arroz à vontade nas fazendas, normalmente ele 
se fazia acompanhar de complementos tipicamente brasileiros, como o feijão. Se 
não for apropriado chamar tais complementos de "tipicamente brasileiros", di
ríamos que pelo menos eram imitações próximas. 

Alguns imigrantes da fase pioneira sonhavam ir para alguma região onde pu
dessem plantar arroz. Como a saca do arroz custasse de 15 a 20 mil-réis, imagina-
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vam que poderiam ter grandes lucros se viessem a colher, digamos, 200 sacas. E, 
de fato, por volta de 1914 muita gente resolveu ir plantar arroz no interior da li
nha Mojiana. Era uma opção para os pequenos agricultores, uma vez que o café 
estava completamente fora de seu alcance, dada a vasta extensão de terras que 
seu plantio demandaria. Além disso, na época pouco se sabia sobre o verdadeiro 
perigo da malária. E os imigrantes foram se estabelecendo na região da Mojiana 
sem maiores preocupações, disso resultando, mais tarde, numerosas vítimas da
quele mal. Um dos grandes atrativos da região Noroeste do Estado de São Paulo 
era exatamente o fato de se poder plantar arroz em terras à primeira vista impró
prias para tanto. Diziam que as espigas chegavam a alcançar a altura de um ho
mem, crescendo a ponto de só se conseguir alcançar suas pontas estendendo-se 
os braços para o alto. Diziam, ainda, que se colhiam 200 sacas do cereal por al
queire.3 O boato havia se espalhado, motivando a ida de muita gente para aque
les lados. 

Nos núcleos de colonização o arroz teve um papel preponderante, por propi
ciar a subsistência dos imigrantes nos primeiros cinco ou seis anos, até que o café 
vingasse. Por volta de 1920, surgem as primeiras casas de beneficiamento de ar
roz nas principais cidades da região Noroeste, possibilitando que os imigrantes 
o consumissem na quantidade que quisessem. O arroz produzido ainda era do ti
po agulha, que tinha um preço melhor que o catete, além de proporcionar produ
ção maior. 

O arroz catete (chamado arroz Rio Grande) passaria a ser largamente consu
mido pelos japoneses a partir de sua fixação na cidade de São Paulo. Lá, há mui
to o catete era apreciado e principalmente a partir de 1930, aproximadamente, 
quando em São Paulo começava a aumentar o número de assalariados e peque
nos varejistas japoneses, a demanda do arroz catete cresceu vertiginosamente. Is
to porque eles passaram a constituir famílias e tinham um padrão alimentar du
plo: almoço à brasileira e, dentro do possível, jantar à japonesa. Vários tipos de 
missô também já se encontravam à venda nas mercearias japonesas. O interessan
te era que, na classe dos trabalhadores ou nos internatos, tanto o almoço como 
o jantar era um misto de pratos ocidentais e japoneses, para evitar o trabalho de 
prepará-los separadamente, ou seja, as refeições eram uma combinação de arroz 
branco, feijão, bife, salada ou tsukemono, um toque nipônico. Por vezes, fazia-
se missôshiru no jantar. 

Depois da segunda guerra mundial o arroz passa a ser bastante popular tam
bém entre os brasileiros. Mesmo no interior, o consumo da farinha de mandioca 
foi diminuindo ano a ano. Na capital, então, tornou-se raríssimo encontrarmos 
aquelas cumbuquinhas de farinha, mesmo nos restaurantes mais populares. 

Por mais que tivessem degustado pratos ocidentais saborosíssimos, os japo
neses não sossegavam se, por fim, não comessem um pouco de arroz branco, em 
forma de ochazuke (arroz branco regado com chá verde). Hábito que se modifi
cou na geração dos nisseis, os quais já não fazem muita questão do ochazuke, 
assim como os velhos imigrantes que, por vezes, acabam se esquecendo dele. No 
dia que o ochazuke for esquecido por completo, talvez os hábitos alimentares e 
— por que não dizer? — a vida dos imigrantes japoneses se terão tornado verda
deiramente brasileiros. Talvez agora (anos sessenta) estejamos no exato momento 
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em que tal transição está se operando entre os imigrantes japoneses, sem conside
rarmos, evidentemente, os imigrantes mais recentes. 

Uma outra coisa que não podia faltar na vida dos japoneses era o banho de 
furô. Já na época das fazendas, haviam sido postas em prática várias idéias para 
suprir a sua falta, mas dependiam de se conseguir um quinto ou um tambor va
zio. Como o tambor fosse mais difícil de obter, naqueles tempos em que não se 
utilizava a gasolina, usava-se freqüentemente o quinto vazio de pinga. Só que to
mar banho num quinto era extremamente trabalhoso. Como fosse difícil instalar 
um fogareiro na sua parte inferior e aquecer a água diretamente, a solução era 
fervê-la em latas vazias de querosene e transportá-las quantas vezes fosse necessá
rios até enchê-lo (na época não havia caldeiras conectadas por tubulação dupla, 
como as que existem hoje em dia). Por isso, na maioria das vezes contentavam-se 
os japoneses em tomar um banho rápido em bacias, dessas rasas, comuns aqui 
no Brasil. Tomar um belo e tranqüilo banho de furô... Esse desejo, sem dúvida, 
também contribuiu para que os japoneses quisessem montar os seus núcleos de 
colonização. Já falamos sobre como eram os banhos nesses núcleos, anteriormente, 
mas a grande vantagem era que havia lenha em abundância. Se a água também 
fosse fácil de conseguir, podia-se tomar banho de furô diariamente. Ainda por 
cima, os furôs podiam localizar-se ao ar livre, protegidos apenas por simples cer
cados. Podia-se tomar banho à vontade, sem fazer cerimônia com os brasileiros. 
Talvez fosse essa a grande vantagem que os núcleos ofereciam aos seus morado
res, porque no passado deparavam com alguns "probleminhas". É costume no 
Japão as mulheres lavarem as costas de seus maridos quando estes estão se ba
nhando. Faziam a mesma coisa aqui também. Não se sabe como alguns brasilei
ros tiveram acesso a tal cena, mas a verdade é que surgiram críticas de pessoas 
escandalizadas, que diziam que os japoneses tinham hábitos indecorosos e selva
gens. O grande esforço dos intérpretes e dos supervisores japoneses na época era 
tentar impedir que os imigrantes não se descuidassem e não espalhassem sementes 
de discórdia, agindo de forma a contrariar os hábitos e costumes brasileiros, para 
que isso não resultasse em repulsa aos japoneses. Por outro lado, para os imi
grantes era extremamente doloroso terem de se despojar de todos os hábitos japo
neses que até então haviam integrado as suas vidas. Era natural que desejassem 
conseguir, o mais rapidamente possível, um tipo de vida onde pudessem colocar 
em prática desejos simples como tomar banho de furô, sem terem de preocupar-
se com o diz-que-diz dos brasileiros. Na verdade, não era impossível fazer isso: 
bastaria que a casa do imigrante se localizasse num lugar ermo. Uma vez, viajan
do de trem pelo município de Renópolis, na região da linha Central, passei perto 
de umas casas pertencentes a agricultores japoneses, plantadores de cenoura em 
terras arrendadas. Vi, em todas elas, os furôs ao ar livre. Se as casas pertencessem 
a brasileiros, poder-se-ia dizer que se tratava de monjolos, mas pela inexistência 
de um riacho ao qual os monjolos deveriam estar conectados, logo se percebia 
que eram furôs. Provavelmente, como os trens passavam por lá só em horários 
determinados e principalmente de noite, seria muito difícil alguém enxergar algu
ma coisa, razão pela qual podiam banhar-se sossegadamente. A maioria utiliza
va, pelo que vi, tambores vazios de gasolina. O que mais me impressionou, na-
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quela ocasião, foi a constatação de que o furô era, de fato, de grande necessidade 
para o cotidiano dos imigrantes japoneses. 

Nem todos os imigrantes japoneses dispunham de furôs logo no início da vi
da nos núcleos de colonização. Os primeiros a possuí-los foram os que haviam 
conseguido o material com alguma facilidade ou, então, os que tinham alguma 
noção de carpintaria. Aí, acontecia de os demais imigrantes irem pedir furô em
prestado. Tal hábito acabou resultando em um dos grandes prazeres e passatem
pos da vida bastante monótona dos núcleos. Tomado o banho, fazia-se um convi
te para um cafezinho, que se estendia em longas conversas sem grandes conse
qüências, entremeadas de amendoim e pipoca. 

Mesmo depois que a produção de café melhorou bem, já sendo possível cons
truir casas de tijolo, faziam questão que os furôs fossem de madeira, no mais pu
ro estilo japonês. Nas cidades do interior já havia casas especializadas para forne
cimento dos fogareiros. Conforme o caso, até a própria banheira era feita sob 
encomenda. Havia furôs redondos ou retangulares. Quanto ao material, o cedro 
era bastante adequado: além de durável, era simpático. Os azulejos não propor
cionavam o mesmo prazer da madeira, segundo o gosto dos japoneses. 

A importância do furô na vida dos japoneses não diz respeito somente à ne
cessidade do ponto de vista da higiene. Diziam que o banho de furô tirava o can
saço do dia, que trazia uma sensação gostosa, indescritível. Que, imersos na sua 
água quentinha, tinham vontade de cantarolar. Que era o paraíso, enfim. Acima 
da higiene, o que se buscava era o prazer. Por isso, sua inexistência resultaria num 
cotidiano sem o desfecho devido. Sem o arroz e o furô, para os japoneses a vida 
não era vida. 

No entanto, com o passar do tempo e com a adaptação da vida ao estilo bra
sileiro, o prazer do furô foi sendo substituído pela necessidade, principalmente 
nos centros urbanos. No verão, quando o suor é abundante, o chuveiro é mais 
prático. Tem-se água fria e quente à vontade, sem restrição de horário,e nos dias 
realmente quentes a pessoa só se sente bem quando pode lavar o corpo de manhã 
e à noite. Nesses casos, o melhor mesmo era o chuveiro. As crianças foram as 
primeiras a adotá-lo. Os isseis lembravam-se com saudade do furô nos dias mais 
frios. E dizendo que o melhor era dormir de corpo aquecido, mandavam fazer 
um furô de madeira. Nova duplicidade também no hábito de tomar banho: chu
veiro o, furô. Na geração dos nisseis, no entanto, essa duplicidade quase não exis
te. Toma-se unicamente banho de chuveiro. O lado do prazer proporcionado pelo 
furo passa a ser quase completamente esquecido. 
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48 — As pecularidades dos hábitos alimentares 
dos imigrantes japoneses 

Não se pode dizer que os imigrantes japoneses tenham se esforçado sobrema
neira para assimilar os hábitos alimentares dos brasileiros, desde os primeiros mo
mentos de sua chegada ao Brasil. É evidente que, no início, só escolhiam alimen
tos que atendessem ao seu paladar de japoneses, ao mesmo tempo em que lança
vam mão de vários artifícios culinários para que isso fosse possível. Assim, pode-
se dizer que a grande característica dos hábitos alimentares dos imigrantes japo
neses no Brasil foi o uso de ingredientes brasileiros, mas preparados à moda japo
nesa. Dessa forma, não só o arroz agulha, o feijão, o fubá, a farinha de mandio
ca, mas também e até mesmo o bacalhau ou a carne-seca, tudo era preparado à 
japonesa, fazendo surgir pratos insólidos. Vamos citar alguns deles, neste capítu
lo, ao lado de certos ingredientes apreciados pelos japoneses, porém não consu
midos pelos próprios brasileiros. 

É claro que alguns pratos aqui citados aos poucos deixaram de ser vistos nas 
mesas, com o avançar do processo de integração dos japoneses à sociedade brasi
leira. Outros, no entanto, ainda hoje continuam presentes, compondo um cardá
pio especialíssimo, exclusivo dos japoneses e seus descendentes. 

Vamos começar falando do arroz: o arroz agulha, comprido, era excelente 
quando preparado à moda brasileira, mas à japonesa tornava-se solto demais, a 
não ser quando fosse de safra recente. Por muito tempo os japoneses tiveram que 
se contentar com o arroz agulha, preparado como se fosse o "arroz branco", à 
sua moda. Com o passar do tempo, no entanto, o agulha passou a ser apreciado 
tal qual era, solto, como se fosse o próprio "arroz branco". Até hoje alguns ja
poneses preferem o agulha para preparar o seu "arroz branco", e não o arroz 
catete, grudento. 

O feijão, por exemplo, desde os primeiros tempos foi preparado à brasileira, 
por saberem tratar-se de um dos alimentos básicos na terra que adotaram. Mas, 
mesmo assim, às vezes cozinhavam com açúcar (como ele é comido no Japão), 
ou então faziam dele uma pasta, também doce, que na verdade estaria substituin
do a pasta feita de feijão azuki. Na época em que não havia soja preparavam até 
mesmo missô de feijão, se bem que essas idéias desaparecessem com o surgimento 
do verdadeiro feijão azuki e da soja. O feijão branco talvez seja o único que con
tinua a ser "produzido" à japonesa, transformado que é no amanattô ou no kinton. 

A farinha de mandioca era misturada à de trigo e servia para preparar os dan-
gos. Da mandioca, propriamente dita, ora se fazia algo semelhante a mochi, de-
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pois de cozido . miassado, ora uma espécie de bolacha chamada de okinawa sen-
bei, que eram finas fatias de mandioca secadas ao sol e fritas, e que na maioria 
das vezes se destinavam ao lanche das crianças. 

Misturado à farinha de trigo, o fubá também dava excelente dangos, cozidos 
no vapor. Ou, então, misturado com açúcar e um pouco de bicarbonato de sódio, 
com ele se faziam bolinhos apreciados ainda hoje. Uma grande idéia foi usar o 
fubá como substituto do farelo de arroz, nuka missô, para o preparo do tsukemo-
no. Essa idéia persiste até hoje, principalmente entre os moradores urbanos, uma 
vez que seu cheiro é menos forte que o verdadeiro nuka missô e desagrada menos 
aos brasileiros. 

Era de esperar que os japoneses usassem o espaguete para preparar udon. 
Os macarrõezinhos menores ou em formato de concha substituíam o mochi que 
deveria estar presente no shiruko. 

O soba, macarrão feito de trigo sarraceno, encabeça a lista daqueles alimen
tos apreciados pelos japoneses, porém na época desconhecidos dos brasileiros. 

O gergelim, muito apreciado pelos japoneses, há muito era usado pelos baia
nos, além de ter a preferência também dos imigrantes de origem árabe. Isso, ape
sar de — na época — tudo indicar não ter havido produção em grande escala. 
Atualmente, tanto o gergelim como a soja são produzidos em grande quantidade 
no Brasil. Embora o tôfu, queijo de soja, ainda hoje (1968) esteja restrito aos ja
poneses, no futuro poderá vir a ser introduzido também na cozinha brasileira. 
O mesmo não deve acontecer com o nattô que, pelo menos por um bom tempo, 
provavelmente permanecerá entre os japoneses. 

Dentre as hortaliças brasileiras, a única que desde o início se pôde aproveitar 
para colocar nas sopas de missô foi mesmo a cebolinha. Todos devem ter experi
mentado fazer ohitashi ou tenpura com as folhas verdes do picão. Quando não 
havia nenhuma opção, comiam-se até mesmo folhas da batata-doce. Mas não se 
comia, como os brasileiros, a cambuquira ou então flores de aboboreiras. Em com
pensação, comiam o seu caule, cozido. Diziam que ele lembrava o fuki. Quando 
surgiu o verdadeiro fuki, no entanto, o caule da aboboreira foi completamente 
esquecido. 

O chuchu, presente nas mesas brasileiras há muito tempo, era aproveitado 
para preparar o tsukemono. Partiam-no pela metade e deixavam-no secando ao 
sol por uns dois ou três dias, depois do que o deixavam em conserva no nuka 
missô. O chuchu verde, por outro lado, podia ser picado para substituir um prato 
denominado kyürimomi, ou então colocado no missôshiru. 

Uma outra coisa que nunca vi os brasileiros comerem, mas que é muito apre
ciado pelos japoneses, é o broto de samambaia. Conta-se que naquela época to
dos os brasileiros se espantaram com o fato de os japoneses apreciarem uma plan
ta que, para eles, tinha apenas a finalidade ornamental. Já o broto de bambu pa
rece ter ganho apreciadores também entre brasileiros. 

Imagino que os brasileiros também não comessem bardanas. Parece que ha
via algumas bardanas selvagens, mas não se sabe ao certo se elas proliferaram 
a partir das primeiras plantadas pelos próprios japoneses ou se eram nativas. E 
como terá sido com o Yomogi (artemísia)? Embora hoje esta erva esteja presente 
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em qualquer matinho, ela não deve crescer em terras virgens, onde não esteja pre
sente a mão do homem. 

O pêssego sempre existiu no Brasil, mas os japoneses usavam-no, ainda ver
de, para preparar o umezuke (abricó ou damasco japonês em conserva). Para dar 
a tonalidade avermelhada do umezuke original, usavam sumo de beterraba ou de 
vinagreira. 

Ainda, os japoneses tinham resolvido adotar o fruto dessas vinagreiras, tam
bém chamadas de caruru-azedo, como sendo o ume brasileiro, porque seu sabor 
azedo lembrava muito aquele fruto japonês. O cálice do fruto da vinagreira era 
de um vermelho forte e de uma acidez igualmente acentuada. Conservavam-no 
no sal e comiam-no em lugar do umezuke, que deveria, na verdade, ser preparado 
com o ume, abricó japonês. Foi muito apreciado pelos japoneses no pós-guerra, 
tendo sido apelidado de "ume brasileiro". Seu paladar fazia aliviar um pouco 
a nostalgia dos imigrantes. Os brasileiros comiam-no refogado, como acompa
nhamento de arroz e feijão. E a parte vermelha de seu fruto era aproveitada para 
o preparo de geléias. Comê-lo em conserva era uma forma estritamente japonesa. 

Da taioba, comiam naturalmente o seu rizoma, ao passo que os brasileiros 
só comiam as suas folhas, refogadas. Os imigrantes também aproveitavam o cau
le das taiobas para colocá-lo no missôshiru ou comê-lo temperado com missô e 
vinagre. 

O cará também existia desde o princípio no Brasil, só que os japoneses 
comiam-no ralado, uma maneira provavelmente desconhecida pelos brasileiros. 
Tal tipo de preparo levava o nome de tororo. 

Colocar quiabo no missôshiru ou então temperá-lo com missô também era 
uma forma bem japonesa de apreciá-lo, do mesmo modo que o aproveitamento 
do agrião no sukiyaki. 

Fazer tsukemono de mamão era uma prática muito comum desde os primei
ros tempos da imigração. Secavam-no ao sol por um tempinho e o deixavam em 
conserva no nuka missô ou no missô. O resultado era um tsukemono delicioso, 
levemente adocicado. 

Não se sabe se os brasileiros comiam os cogumelos nativos. Evidentemente, 
a alta sociedade apreciava muito o champignon em conserva, então importado 
da Europa. Os japoneses gostavam muito de cogumelos e os consumiam bastante 
no início da imigração. Havia cogumelos em abundância nas pastagens e em ter
ras de cultura abandonada, mas costumava-se dizer que aqueles que cresciam nos 
velhos formigueiros, no meio do mato, eram os mais saborosos. Também as 
orelhas-de-judas sempre foram conhecidas, embora não tivessem o mesmo pala
dar dos cogumelos japoneses. 

Apesar de existirem inúmeros substitutos, diziam que o sabor da enguia e do 
cogumelo matsutake eram insubstituíveis. 

A enguia brasileira é chamada de muçum. Embora se dissesse ser muito apre
ciada pelos brasileiros moradores da região amazônica, não o era no Estado de 
São Paulo. Seu sabor, se comparado ao da enguia japonesa, deixava a desejar. 
Acima de tudo, era desconhecida pela maioria dos próprios brasileiros. 

Também o caracol de rio já existia no Brasil desde o princípio, só que os ja
poneses parecerem ter sido os únicos a comê-lo. 
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O ouriço-do-mar e a holotúria, vulgo bicho-do-mar, sempre foram muito apre
ciados pelos japoneses, embora os brasileiros não fizessem nenhuma questão dos 
mesmos. Mais recentemente, dizem ter surgido brasileiros que apreciam o baiacu. 
Consultando um livro de alimentos brasileiros,1 no entanto, só há um verbete 
muito pequeno a seu respeito, que diz: "peixe venenoso que, no entanto, poderá 
ser comestível caso se lhe retirem as tripas". Não se sabe se era consumido desde 
antigamente. Os japoneses comem o baiacu à japonesa. Alguns apreciam ofugu 
no hirezaque, ou seja, o saque japonês em que ficam em conserva as barbatanas 
do baiacu. Apesar desse peixe ser abundante no litoral brasileiro, ele não é muito 
apreciado pelos próprios japoneses. Não podemos deixar de citar o sashimi de 
baiacu, quando falamos de uma forma de preparar o peixe exclusivamente à mo
da japonesa. Aliás, o sashimi foi o que mais assustou os brasileiros da época. 

Alguns imigrantes, de paladar extremamente exótico, comiam cascavel: di
ziam ser o máximo do epicurismo. Em pó, a cascavel se tornava fortificante. Al
guns deixavam o réptil em conserva numa garrafa de pinga, dela bebericando. 
Dizem, até, que o Instituto Butantã uma vez reclamou desse hábito dos japone
ses. E dizem, também, que nem mesmo os brasileiros conseguiam deixar de con
sumir cascavel depois que aprendiam a apreciar o seu sabor. 

Havia lagartos enormes, que chegavam a medir 55 centímetros de compri
mento. Os brasileiros também os comiam. Os japoneses gostavam de consumi-los 
cozidos, como se fossem peixes. 

Com relação às rãs, só os acostumados à comida européia as apreciavam, 
embora os italianos o fizessem há tempos. Os japoneses gostavam de comer teri-
yaki de rãs. — muito embora, de maneira geral, nem mesmo os japoneses fizes
sem muita questão dessa iguaria. 

O preparo à moda japonesa levava, na maioria das vezes, temperos como 
o missô e o shôyu. Quando os alimentos passaram a ser temperados com óleo, 
sal, alho, pimenta-do-reino ou tomate, já deixavam de ser à moda japonesa. 
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49 — Os insetos 

O primeiro inseto com que os imigrantes japoneses depararam, ao chegar em 
terras brasileiras, foi o percevejo, praticamente desconhecido no Japão. 

Os imigrantes, ao passar a primeira noite no beliche da hospedaria, em San
tos, sentiam alguma coisa esquisita no pescoço e tinham de acordar. 

"Puxa, como coca! Alguma coisa me picou. Que cheiro estranho...", e fran
ziam a testa ao cheirar as mãos que tinham passado no pescoço. 

"Nossa, como inchou! Deve ser o tal do percevejo. Olha que sangue!" 
Havia inúmeras manchas dê sangue na fronha branca. 
Acordavam justamente quando tinham conseguido pegar no sono, depois de 

um dia estafante. Aqui e ali, podia-se ver gente sentada sobre a cama, resmun
gando, depois de acender as luzes. Suas mãos, o pescoço, as bochechas, tudo es
tava inchado. Mas, não se conseguia ver o tal percevejo. 

Apagavam-se as luzes e quando se conseguia pegar no sono... de novo o ata
que dos percevejos. 

Na manhã seguinte, sem que pudessem ter dormido direito, puderam consta
tar que o estrado de metal e todos os vãos da estrutura de ferro da cama estavam 
cheios de percevejos: era evidente o motivo de não terem conseguido dormir di
reito. Ao serem esmagados, com um palito de fósforo, os percevejos exalavam 
um cheiro estranho, parecido com o do petróleo. É claro que era impossível es
magar todos, e mesmo que reclamassem com o funcionário da Companhia de Imi
gração, sequer havia inseticidas na época. 

Além do mais, eram centenas e centenas de camas habitadas pelos perceve
jos. Não se podia fazer nada. Como, diziam, se tratasse no máximo de quatro 
ou cinco dias, os imigrantes não tinham outra solução senão agüentar. Natural
mente, havia os que nada sentiam e conseguiam dormir bem a noite toda e outros 
que, embora picados, não ficavam inchados. 

Quando chegaram às fazendas, também depararam com percevejos nas ve
lhas casas de madeira. O intérprete, a quem na pensão atribuíram uma cama ve
lha, fixa, passou a sofrer de insônia. As camas eram novas, embora simples, e 
estava tudo bem, porém não havia como evitar os percevejos que, durante a noi
te, despencavam do teto. 

Felizmente, não havia percevejos nos núcleos de colonização que os imigran
tes vieram a fundar mais tarde. Nessa época, os imigrantes só deparavam com 
os percevejos quando viajavam de segunda classe (terceira, no Japão) nos trens. 
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Era só tirar uma soneca, naqueles bancos duros, e os percevejos apareciam, pi
cando e inchando o pescoço dos imigrantes. 

Nos hoteizinhos baratos onde os camaradas costumavam se hospedar, os per
cevejos eram uma constante. No entanto, parece que nenhum deles ligava muito 
para o bichinho. Nunca se ouvia falar de alguém que reclamasse de não ter podi
do dormir por sua causa. Tudo indicava que, uma vez familiarizados, esses inse
tos molestadores em absoluto os incomodavam. Os freqüentadores mais assíduos 
desses hoteizinhos já deviam estar completamente insensíveis à presença dos 
percevejos. 

Os percevejos trazidos das viagens para dentro da casa eram liqüidados com 
gasolina. A cama era levada para o quintal, onde era queimada, depois de despejar-
se gasolina sobre ela. Umas duas vezes bastavam para exterminá-los. A partir da 
década de 40 já não se ouve falar dos percevejos. 

Existia um outro inseto que, tal qual o bicho-do-pé, já descrito anteriormen
te, no capítulo que trata da vida nas fazendas, penetrava na pele do homem: era 
o berne. O berne punha ovos na cabeça de uma criança, por exemplo, os quais 
depois de maduros se transformavam em larvas, penetrando na pele. Os imigran
tes chamavam-no de bicho takenoko (bicho broto de bambu). O lugar onde a lar
va se localizava inchava, ficava do tamanho de um dedo polegar. No centro, ha
via um pequeno orifício, que era onde ela se localizava. Se tampássemos esse ori
fício com uma mistura de nicotina e sabão, a larva começaria a enfraquecer. De
pois de dois dias inteiros, apertando o local com força, ela saltaria para fora. De 
cor branca, se examinada com cuidado podia-se ver que seu corpo era formado 
por vários anéis, como se fosse um pequeno broto de bambu, sendo que entre 
um anel e outro havia uns pelinhos de cor preta. As larvas, quando pequenas, 
eram do tamanho de um grão de arroz, e as grandes, do tamanho de um grão 
de soja. Estas últimas eram mais comuns nos animais domésticos. Era complica
do extraí-las quando não se tinha prática. O nervosismo e a pressa para fazê-lo, 
uma vez que o processo era doloroso, atrapalhavam. Diziam que as mulheres, prin
cipalmente, tinham que tomar cuidado quando fossem fazer suas necessidades ao 
ar livre. 

Um outro inseto que os japoneses temiam, a que chamavam de bicho senbi-
ki (mil bichos), era a bicheira. Eram larvas vermiformes múltiplas, resultantes de 
ovos depositados pelas moscas varejeiras em feridas e em otorréias. Uma solução 
de álcool ou creolina em água podia acabar com a bicheira, mas na maioria das 
vezes preferia-se que um médico mesmo o fizesse. 

As formigas também incomodavam bastante. Nem tanto os adultos, mas os 
bebês costumavam ser suas vítimas freqüentes, enquanto engatinhavam do lado 
dos pais, que trabalhavam puxando enxada sobre a terra. Quando, de repente, 
ouviam-se choros convulsivos e a mãe corria, assustada, para ver o que havia acon
tecido, o bebê já estava sendo atacado pelas formigas, com o pezinho ou a mãozi-
nha metidos no formigueiro. 

As tocas das saúvas eram grandes. Tomando-se um pouco de cuidado, era 
difícil que alguém colocasse os pés nelas. As tocas das formigas lava-pés (Sole-
nopsis geminata), no entanto, às vezes eram imperceptíveis, principalmente se lo
calizadas no meio de alguma vegetação. Evidentemente, se as pessoas olhassem 
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com cuidado seria fácil percebê-las, pois a terra ao seu redor era seca e fofa, mas 
na pressa nem mesmo os adultos conseguiam distingui-las. Eram de tamanhos e 
formatos variados, mas na média eram arredondadas e tinham mais de 20 cm de 
diâmetro. Quando se percebia que se tinha metido o pé numa dessas tocas, cente
nas, ou melhor, milhares de lava-pés já estavam no meio da perna, picando. Em
bora tão pequenas quanto um borrachudo, essas formiguinhas possuíam ferrões 
pontiagudos que penetravam fundo na pele, picando, enquanto seu corpo ia fi
cando redondo de sangue. Uma sensação horrível, principalmente porque eram 
numerosas. Os bebês ficavam com o corpo todo cheio delas, chorando desespera-
damente. Como seu nome indicava, essas minúsculas formigas aderiam aos pés 
e às pernas do homem como se os lavassem. 

Quando uma saúva atacava sem que a pessoa se desse conta disso, fazia san
grar tanto que dava a impressão de que um pedaço da carne fora arrancado. Co
mo bem dizia o seu cognome, "cabeçuda", tinha uma cabeça do tamanho de um 
feijão azuki, provida de poderoso ferrão que de fato quase arrancava a carne de 
sua presa. Não admira que fizesse sangrar tanto. No entanto, era muito difícil 
as pessoas serem atacadas por elas, a não ser que estivessem muito distraídas. 

As saúvas eram, também, uma das pragas mais temidas pelo agricultor brasi
leiro. Como antes da guerra não houvesse nenhum método eficaz para exterminá-
las, o governo incentivava a população rural a tentar liquidá-las, com o slogan: 
"ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil". 

A saúva era capaz de acabar com uma plantação de algodão numa noite. Ha
via saúvas de diferentes tamanhos, cada qual com uma função definida: algumas 
picavam as folhas do algodoeiro, enquanto outras as transportavam para suas to
cas. O caminho percorrido era de uns 10 cm de largura, era limpo como se tivesse 
acabado de ser varrido e ia até a toca ou até sua entrada. As saúvas agiam mais 
intensamente à noite. Chegando perto delas, nessas horas, podia-se ouvir o ruído 
incrível de sua ação sobre as folhas das plantações. 

Às vezes acontecia de as saúvas invadirem as casas para atacar cereais estoca
dos. Parece que gostavam muito de milho. Quando encontravam sacas de milho 
em grão, furavam-nas e carregavam um a um os grãos que delas caíam. Eram 
capazes de levantar até a altura de suas cabeças os grãos, que chegavam a ser al
gumas vezes maiores que o seu próprio corpo, e andar cambaleando pelo seu peso 
até suas tocas. Davam a impressão de serem verdadeiros seres humanos carregan
do volumes em suas cabeças, transportando-os em fila indiana. Os danos que as 
saúvas causavam eram maiores que os causados pelos ratos. Ouviu-se falar de ca
sos em que, numa só noite, as saúvas conseguiram levar meia saca de milho! 

Diziam que as saúvas estocavam as folhas ainda verdes das plantações e os 
grãos de milho em suas tocas e faziam das bactérias, que dali geravam, alimento 
para as suas larvas. Razão pela qual as suas tocas, com uma estrutura extrema
mente complexa, se levantavam como pequenos morros na superfície do solo. 

Na época da reprodução, inúmeras saúvas-rainhas, chamadas de içás, saíam 
das tocas. As galinhas adoravam correr atrás delas. As crianças caçavam as içás, 
arrancavam-lhes a sua parte traseira grande, e as comiam depois de assar num 
espetinho. Eram mais gordurosas que os gafanhotos. 
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Dentre as inúmeras espécies de formigas que existiam, uma das que mais in
comodavam era a formiga-correição, que os imigrantes japoneses tinham apeli
dado de "formiga-mudança". Essas formigas se deslocavam em grandes massas 
pretas sobre diversas superfícies. Se no caminho de suas "mudanças" houvesse 
uma casa, tudo nela — o chão, as paredes, a cama — ficava pretinho dessas mi
núsculas criaturas. Nunca se sabia se eram dezenas ou centenas de milhares delas. 
Elas iam abrindo caminho, desobstruindo o que quer que encontrassem pela fren
te: atacavam baratas, grilos, ratos e no caso de insetos acabavam por liquidá-los, 
carregando-os de roldão em suas marchas. Essa formiga incomodava o homem, 
mas não chegava a picar porque não possuía ferrões. 

O problema é que elas se espalhavam com facilidade caso algo atrapalhasse 
o curso de sua marcha. Assim, se durante a sua caminhada noturna estivessem 
passando sobre uma cama e a pessoa que lá estivesse deitada se movesse, assusta
da, as formiguinhas se espalhariam e passariam a incomodá-la ao invés de prosse
guir. O ideal seria que as pessoas se retirassem para algum canto enquanto elas 
estivessem fazendo suas "mudanças", deixando que o fizessem livremente. É evi
dente que hoje haveria algum preparado que faria com que as formiguinhas mu
dassem o curso de sua marcha, antes mesmo que fossem invadidas as casas. Na
quela época, no entanto, não só inexistiam tais remédios como as casas eram ver
dadeiras malocas com chão de terra batida, possibilitando a invasão daquelas cria-
turinhas do que quer que fosse. Assim, não havia outra solução a não ser esperar 
que acabassem de atravessar a casa. 

Bastavam uns trinta minutos para que fizessem isso. Usar a vassoura para 
acelerar a travessia só iria atrapalhar o curso de sua marcha, fazendo com que 
permanecessem um tempo muito maior dentro das casas, além do que, dessa for
ma, passariam a incomodar os homens, subindo-lhes pelas pernas e pelo corpo. 

A passagem dessas formigas, no entanto, tinha um saldo positivo: elas aca
bavam com as baratas, grilos e ratos que encontravam pela frente, fazendo uma 
"faxina" geral desses animaizinhos nocivos. 

As baratas, quando em grande quantidade, atacavam os homens, roendo-lhes 
as unhas, ao passo que os grilos destruíam as roupas; os ratos, já se ouviu falar, 
chegavam a roer até mesmo a ponta dos pés dos homens. 

A abelha já era conhecida no Japão, não sendo, portanto, uma exclusividade 
brasileira. Todo imigrante deve ter passado pela experiência de deparar com um 
enxame pela sua frente, na hora de colher café. Como os pés de café queimassem 
com facilidade, nem se podia tentar eliminá-lo com fumaça. Eram enxames de 
vespas, um tipo de abelhas selvagens, muito parecidas com as abelhas de pernas 
longas (uma espécie de abelha japonesa) existentes no Japão. Por outro lado, ha
via ainda os marimbondos, que formavam tocas de 15 a 20 cm de diâmetro na 
entrada das casas. A criançada gostava de brincar com eles, tentando embocar 
canudinhos de papel nos buracos de suas tocas. Os japoneses gostavam e até cui
davam bem delas, dizendo que davam sorte. Os marimbondos produziam um mel 
puríssimo, mas que dificilmente se podia consumir pelo fato de suas colméias se
rem de fibra de madeira. 

Havia uma outra espécie de abelha que, embora não picasse, era bastante 
irritante. Elas se emaranhavam nos cabelos ou se enfronhavam nas saias de quem 
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chegasse perto de sua colméia, irritando as pessoas com seu zunido, mas não che
gavam a causar muito transtorno porque não apareciam com tanta freqüência. 
Eram os jatais, parecidos com borrachudos amarelos que, nidificando em árvores 
ocas — formando colméias de cera — produziam um mel muito saboroso, embo
ra em pequena quantidade. 

Mais recentemente, as abelhas africanas têm provocado um sério problema 
pelo fato de atacarem o homem com grande ferocidade, mas eu, particularmente, 
nunca fui atacado por elas. Há uns quatro ou cinco anos, quando um terrível in
cêndio no campo queimou pastagens e capoeiras da região, descobriu-se uma col
méia cheia de mel dentro de uma toca de cupins. Esse mel, aliás abundante, me 
foi um deleite. Mas o que se soube, desde então, é que as abelhas produtoras de 
mel se utilizavam das tocas dos cupins para nidificar quando já não havia árvores 
ocas pela região. Uma suposição minha é que as tocas dos cupins eram apropria
das para as abelhas aninharem, uma vez que ficavam ocas depois da limpeza feita 
pelos tatus e tamanduás. 

Por falar em insetos, não podemos nos esquecer das taturanas. No Brasil, 
existem algumas extremamente venenosas, e principalmente uma grande, verde-
claro, parecida com uma outra que habita os castanheiros no Japão, é terrível. 
Basta um leve toque em seus pêlos para a pele do homem inchar imediatamente, 
causando intensa dor. Qualquer brasileiro pula, assustado, quando alguém grita: 
"Taturana!" Existem algumas que brilham à noite, como se fossem vaga-lumes. 
Pela variedade de borboletas existentes no Brasil, é natural que haja tantas 
taturanas. 

No entanto, o inseto mais temido era a aranha, em especial as caranguejei-
ras, pretas e peludas, que com suas patas abertas chegavam a 12 ou 13 cm — eram 
terríveis.1 O adulto não chegava a correr perigo de vida, mas suas picadas eram 
indescritivelmente dolorosas. Era comum um homem pular de dor, chorando con-
vulsivamente. Havia soros, como os ofídicos, mas o melhor tratamento era amar
rar com força a parte superior da picada, a fim de impedir que o veneno se espa
lhasse e, ao mesmo tempo, chupar com força o lugar da picada. Uma fórmula 
imediata para aliviar a dor era passar lisol (uns 200 g) e aquecer o local. Se se 
tratasse de uma parte do corpo onde não fosse possível passar o lisol diretamente, 
o remédio era uma compressa com o mesmo produto, trocada com freqüência. 
Esse e outros tipos de tratamento aparecem no Katei Isho (Dicionário Médico do 
Lar), do doutor Sentaro Takaoka. 

Na roça, dois cuidados deviam ser tomados para evitar as aranhas. Um deles 
era a limpeza das covas em que se plantavam as mudas de café. Nessas ocasiões 
precisava-se verificar se dentro delas não havia aranhas ou cobras venenosas e, 
ainda, caso elas tivessem algum entulho, cuidar para não enfiar a mão de imedia
to para retirá-lo. Um segundo cuidado deveria ser tomado pela manhã, ao calçar 
os sapatos, que deveriam ser "batidos" contra o chão para se ter certeza de que 
dentro deles não havia nenhuma aranha perdida. Naquela época das choupanas, 
era comum isso acontecer. 

Dos aracnídeos, um dos insetos que mais incomodavam eram os carrapatos. De 
vez em quando, ao passar pelas capoeiras ou pastagens, podia-se pegar os tais car
rapatos. Os maiores não chegavam a ser tão problemáticos, pois eram fáceis de ser 
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encontrados.Às vezes, ao localizar uma "nova" verruga antes desconhecida, o 
indivíduo podia estar diante de um carrapato que se havia instalado em sua pele. 
Como fossem numerosos nos pastos, os animais domésticos eram vítimas freqüen
tes. Muitas vezes, ao se aproximar de uma manada, podiam-se ver aves de caudas 
bem longas, chamadas ânus, levantar vôos rastejantes. Diziam que se alimenta
vam dos carrapatos do gado. Havia ânus marrons e pretos, e eram do tamanho 
das pombas, mas ninguém se aventurava a caçá-los. 

O inseto mais detestável era o mosquito-pólvora, muito comum na estação 
da seca (inverno). Eles se assemelhavam mais a pós e localizavam-se nas folhas 
das vegetações, aderindo aos homens e animais que atravessassem as pastagens 
ou as pequenas veredas cercadas de arbustos. Havia, ainda, uns carrapatos mi
núsculos, chamados micuins (Trombecula brasiliensis). Também com aspecto de 
pó, não se sabia, no entanto, se pertenciam à mesma família dos mosquitos-
pólvoras. De qualquer forma, o certo é que as picadas de um e de outro só se 
manifestavam mais intensamente muito tempo depois da própria mordedura. Era 
uma coceira intensa. Embora fossem em números astronômicos, não se sabe se 
centenas ou milhares, era difícil detectá-los à primeira vista. Penetravam nos po
ros e davam a impressão de ser marcas de picadas de borrachudos, uma vez que 
ficavam vermelhos ao sugar o sangue. Espalhavam-se a partir dos pés para a par
te superior do corpo, estacionando na região da cintura, por causa do cinto. Inco
modavam terrivelmente porque picavam também as partes mais sensíveis. Hoje 
em dia existem inúmeros medicamentos, mas no passado um dos únicos recursos 
usados para eliminá-los era a nicotina dos cigarros. Às vezes levava cerca de uma 
semana para livrar-se desses bichinhos. 

No Brasil, deitar-se sobre folhagens secas exigia um certo cuidado. No inver
no, os pastos se transformavam num palco de inusitada beleza, quando as catin-
gueiras (capim-gordura) ganhavam um tom avermelhado, como se fossem astrá-
galos japoneses. A essa altura toda a pastagem estaria coberta de folhagem seca. 
Deitar-se sobre essa folhagem, durante um piquenique, por exemplo, poderia ser 
motivo de posterior arrependimento, em casa, com a pessoa infestada de incontá
veis micuins a pulular por todo o corpo. 

Era necessário tomar muito cuidado também ao andar à beira dos rios, quando 
se ia pescar. Os atalhos utilizados pelos animais em geral eram os mais infestados 
pelos bichinhos. Uma vez, viajei de jipe pela região de Mato Grosso, com um ami
go. Vimos, ao luar, à beira de um riacho no meio de uma região de pastagens, 
uma fonte natural de águas termais. Resolvemos nos despir, ali mesmo em cima 
da grama, e nos banharmos. Foi um deleite. Não havia povoações por perto, um 
êxtase absolutamente primitivo. Ao chegarmos à nossa hospedagem, no entanto, 
que surpresa desagradável descobrir que estávamos com o corpo todo cocando! 
Eram os micuins que haviam invadido as roupas deixadas sobre a pastagem. O 
episódio acabou tirando todo o romantismo e poesia daquele banho ao luar. 

No início do desbravamento da mata, não houve quem escapasse dos ata
ques dos borrachudos, pernilongos e biriguis. As mãos chegavam a ficar pretas 
de borrachudos. Depois inchavam, provocando coceira e dor ao mesmo tempo. 
Se as pernas não tivessem a proteção de perneiras, os borrachudos penetrariam 
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pela bainha das calças, subindo até os joelhos. Quando se percebia era tarde. A 
região inteira já estaria cocando infernalmente. E como se esfregasse o local pica
do, sujo de pó, desesperadamente com as unhas, por sua vez nem sempre limpas, 
o resultado era um inchaço ainda maior que, às vezes, chegava a infeccionar. 

Os imigrantes japoneses chamavam os biriguis (Phlebotomus) de "nuka-ka" 
(pernilongo-fareio de arroz). Eles eram mais numerosos nos finzinhos de tarde 
abafados do que no calor forte do dia. À noite, invadiam as casas. Eram tão mi
núsculos que chegavam a atravessar a malha dos mosquiteiros. Sua picada doía 
e cocava ao mesmo tempo. De tão pequenos, tornava-se difícil localizar até mes
mo onde haviam pousado, a não ser contra a luz, quando suas asinhas brilhavam 
fracamente. Diziam que, conforme o lugar, os biriguis eram transmissores da fe
rida braba, também conhecida como sífilis das selvas. Eram os biriguis da espécie 
Leishmania americana, numerosos no início da colonização da região Noroeste. 
Com o tempo, foram desaparecendo e, conseqüentemente, as feridas e úlceras que 
causavam também foram diminuindo. 

Os pernilongos também infernizavam a vida dos imigrantes. Alguns chega
vam a picar mesmo através das roupas. Costumava-se trabalhar prendendo um 
tubo de zinco ao corpo, por onde passava um pedaço de pano com fogo nas pon
tas, para que a fumaça os afugentasse. Os trabalhos desenvolvidos próximos à 
mata eram os mais susceptíveis aos ataques dos pernilongos. 

E, falando em pernilongos, não podemos deixar de citar os anófeles, trans
missores da malária, que tantas vidas roubou na fase pioneira da rizicultura e no 
período de desbravamento da mata virgem. 

Quantos imigrantes japoneses não foram molestados pelos percevejos, logo 
nos primeiros dias de sua chegada ao Brasil? E, em seguida, nas fazendas, ator
mentados pelos bichos-do-pé? Além de, mais tarde, já nos núcleos de coloniza
ção, verem suas plantações destruídas pelos gafanhotos? Os mesmos imigrantes 
que, sem ver seus sonhos realizados, tombaram vítimas da malária que os perni
longos anófeles lhes haviam transmitido. 

Assim, para podermos contar devidamente a história dos imigrantes japone
ses no Brasil, nem mesmo os vários e pequenos episódios sobre os insetos podem 
nos escapar. 
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50 — As ervas daninhas 

Já que falamos de insetos, falemos também de ervas. Dessas comuns, exis
tentes em qualquer cantinho, mas que trazem muitas recordações a qualquer imi
grante, embora hoje em dia estejam começando a cair no esquecimento. 

Talvez possamos dizer que a vida nas fazendas foi, sob certo aspecto, uma 
luta incessante contra as ervas daninhas. Até cerca de 1930, tanto nos cafezais 
como nas demais plantações mistas (arroz, feijão, milho) não se fazia uso de fer
tilizantes. Assini, o que mais preocupava o lavrador era o crescimento demasiado 
das ervas daninhas. Se, por um lado, qualquer tipo de plantação vingava, mesmo 
sem adubar, as ervas também se desenvolviam com uma rapidez muito grande. 

Nas terras mais férteis chegavam à estatura de um homem, amarelando as 
folhas dos pés de café. Em meio àquelas ervas, as plantações não se desenvolviam 
devidamente. Era impressionante a força com que cresciam no alto verão, entre 
dezembro e fevereiro. Literalmente, os imigrantes tinham de travar uma batalha 
intensa contra as mesmas, sob um sol escaldante. As mãos que seguravam a enxa
da ficavam cheias de bolhas que, cedo, se transformariam em calos endurecidos. 
As camisas ficavam encharcadas de suor. Se o lugar fosse sem ventilação, tinham 
de trabalhar na remoção das ervas daninhas ao mesmo tempo em que se defen
diam contra os ataques incansáveiss dos borrachudos, pernilongos e mutucas. 

Vamos começar falando do picão. Em solos mais férteis, os picões chegavam 
até a cintura do homem, ao passo que nos cafezais chegavam a forrar o chão sem 
deixar vãos. Davam flores amarelas e pequenas e frutos que se transformavam 
em espinhos pretos. Na pontinha desses espinhos havia outros espinhos menores, 
voltados para dentro, o que fazia com que grudassem nas roupas. E como gruda
vam! As roupas ficavam parecendo salpicadas de gergelim preto. Era o que uma 
poetisa de haiku havia apelidado de kusajirami, ou seja, piolho vegetal. 

Picões e mais picões 
grudam que nem piolhos 
imitando as pregas da saia. (Rennyo Nakajima) 

Os picões grudavam nas saias das mulheres, atrapalhando seus passos. Gru
davam também na parte interna da bainha das calças, picando todas as vezes que 
se moviam as pernas. Era incrível como atrapalhavam os afazeres. Já citamos, 
na passagem sobre o cotidiano nas fazendas de café, como se eliminavam os pi
cões que tinham aderido às roupas, usando-se facas e outros objetos cortantes, 
durante os minutos de descanso. Como esses picões iam para o chão, é fácil con-
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cluir que dali a algum tempo novas plantinhas de picão se desenvolveriam no lu
gar. Os picões se reproduziam várias vezes ao ano. Não causavam maiores pro
blemas se fossem podados enquanto ainda verdes, mas se deixados crescer até te
rem sementes, se desenvolveriam a tal ponto que seria como se tivéssemos esten
dido um tapete verde no chão. 

Era fácil eliminar os picões ainda verdes, mas aqueles mais desenvolvidos, 
já com frutos, tinham o caule endurecido e, portanto, eram difíceis de ser removi
dos. Suas raízes se tornavam rígidas e profundas, dificultando ainda mais a 
remoção. 

Como tivessem um aroma parecido com o shungiku, uma verdura muito apre
ciada pelos japoneses, os imigrantes colhiam os picões mais verdes e preparavam 
ohitashi e tempura, ao mesmo tempo em que os colocavam nas sopas de missô. 
Embora fossem muito saborosos quando aproveitados na culinária, eram horrí
veis de lidar enquanto ervas daninhas. 

Acontecia, ainda, de se ficar com as mãos todinhas espetadas de espinhos 
se, sem saber, fôssemos lavar roupas em que eles estivessem grudados. 

Existia uma outra erva, chamada "colchão", da família das gramíneas, que 
crescia bem rente ao chão. Será que, pelo nome, servia para rechear os colchões 
de dormir? Com uma haste fina, embora não chegasse a incomodar o homem, 
demandava muita atenção na hora de sua remoção, pois podia passar despercebi
da. Devia quase que monopolizar toda a nutrição do solo, pois sua presença im
pedia um bom desenvolvimento das plantações. 

No entanto, era gostoso remover o colchão com a enxada quando o solo es
tava seco. Como as suas raízes não eram profundas, era só deslizar a enxada so
bre as ervas e elas se soltavam do solo, como que brincando. O trabalho rendia, 
mesmo que estivessem mais cerradas. Na época das chuvas, no entanto, elas não 
chegavam a ressequir por completo e davam mais trabalho, porque em suas raízes 
logo estariam despontando brotinhos, o que atrapalhava a remoção. 

Os carrapichos,1 provavelmente também da família das gramíneas, eram ter
ríveis. Antes de ganhar as espigas até que eram bonitos, com um aspecto seme
lhante ao trigo recém-ramifiçado. Mas depois eram um horror. Seus frutos, que 
eram vagens, dividiam-se em articulações, apresentando espinhos e pêlos, por to
dos os lados, aderindo facilmente à roupa do homem. Eram mais duros que os 
picões, machucando mais, conseqüentemente. Seus frutos, verdes no início, quando 
maduros amarelavam e ganhavam a cor do arroz com casca. Se os carrapichos 
aderissem em grande quantidade as roupas, tínhamos que parar o que quer que 
estivéssemos fazendo para retirá-los imediatamente com a ajuda de uma faca, pois 
incomodavam demais, a ponto de atrasar o serviço em que estivéssemos envolvi
dos. Se eles grudassem na manga da camisa, por exemplo, picavam tanto que to
da a atenção do indivíduo se concentrava naqueles horríveis espinhos. Nas saias, 
faziam com que o tecido se enroscasse nas pernas das mulheres, atrapalhando-
lhes os movimentos. Por isso, mesmo as mulheres, quando estavam trabalhando 
na remoção dessas ervas, usavam calças compridas por baixo das saias ou então 
o monpe, uma calça no estilo japonês. Eram as mais detestáveis das ervas dani
nhas. No entanto, não chegavam a espalhar-se por todo o campo, como o picão 
ou o colchão. Nos cafezais mais novos ou nas plantações mistas, era comum o 
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pessoal deixar os carrapichos removidos num canto, até que secassem por com
pleto, quando então ateava-se-lhes fogo. Mas tal procedimento era prejudicial às 
plantações. 

O amendoim-bravo, uma outra erva, deixava escorrer uma seiva de cor bran
ca quando levava um corte. Uma variedade melhorada desta erva é, hoje em dia, 
planta ornamental. Davam a impressão de serem da mesma família da mandioca. 
Os amendoins-bravos se desenvolviam com robustez quando o solo era fértil. Os 
agricultores até gostavam da sua presença, pois diziam que no solo em que eles 
crescessem, as plantações, principalmente o feijão, também seriam bem-sucedidas. 

No entanto, se os deixassem crescer por muito tempo e eles chegassem até 
a altura do peito, sua remoção seria extremamente trabalhosa. Como as raízes 
eram consideravelmente profundas, as enxadas tinham que estar muito bem afia
das. Além disso, como demandassem muita força nas enxadas, talvez fossem as 
ervas que davam mais trabalho para serem removidas. 

O tsuyu kusa (erva da família das cemelináceas) e o matsuba botan (onze ho
ras) eram difíceis de serem secos pelo método brasileiro. Assim, no caso do tsuyu 
kusa, por exemplo, era comum deixar a porção removida em cima dos cepos de 
árvores, para que secasse. 

Nas terras recém-colonizadas, era muito comum o capim-amargoso,2 com 
suas espigas brancas como as do sussuki (da família das gramíneas), embora de 
aspecto mais frágil. Normalmente eram chamados de margosos, simplesmente. 
O capim-amargoso invadia as terras, vindo das pastagens vizinhas, onde chegava 
a alcançar a altura de um homem. Eram uma erva de gosto amargo, tanto que 
nem o gado o apreciava muito. Se alguém andasse em meio a eles, só se faria no
tar pelo chapéu, pois chegavam a cobrir sua estatura. Eram lindíssimos, vistos 
contra a luz do final de tarde, mas seus frutinhos eram capazes de esvoaçar para 
bem longe, levados pelo vento. 

Como suas raízes fossem frágeis, embora se apresentassem de uma forma bas
tante concentrada, sua remoção não era tão difícil. Mesmo aqueles às vezes maio
res que as gramíneas grandes, podiam ser facilmente derrubados, com raiz e tu
do, numa só enxadada. 

O único problema era que o vento carregava seus frutos com facilidade. As
sim, ficavam prejudicados os que possuíam suas terras próximo às pastagens. E 
esta era também uma das razões pelas quais os imigrantes temiam que os brasilei
ros se instalassem nos seus núcleos de colonização e transformassem o lote adqui
rido em pastagem. 

Houve até o caso de um amigo que, entusiasmado com o beisebol, não tinha 
tempo suficiente para dedicar à remoção desses margosos. Diziam que sua espo
sa, temerosa de estar molestando os vizinhos, andava ceifando com a foice todos 
os margosos que encontrava pela frente. 

Parece, no entanto, que esta espécie ia desaparecendo, acompanhando o en
velhecimento da terra. Há uns quarenta anos, no início da colonização da região 
Noroeste, era muito comum ver plantações e pastagens cheias dessas ervas, mas 
hoje em dia são mais raras. De qualquer forma, os margosos imprimiam um as
pecto de desolação, mesmo que as terras fossem recém-colonizadas. 
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Espiguetas de capim amargoso: 
sensação de solitude. 
O vento é frio 
e sou só no campo invernal. (Taeko Kasai) 

No Paraná existia uma planta chamada urtiga, detestável, de folhas grandes, 
cheia de espinhos, que também eram encontrados nos caules. Parece que as urti-
gas poderiam ser facilmente exterminadas, se as remoções recebessem cuidados 
intensos, mas o fato é que elas proliferavam abundantemente nas encostas das 
montanhas, próximo à presença de água ou em lugares úmidos. 

"Vá se limpar com urtiga!" costumava-se dizer de brincadeira, mas o fato 
é que tocar nelas, mesmo que levemente, era horrivelmente doloroso. Era como 
se tivéssemos sido picados por alguma taturana. Embora dissessem ter finalidade 
medicinal, a verdade é que seu aspecto temeroso espantava qualquer um. Cresci
das, não tinham nenhuma utilidade, razão pela qual eram removidas com cuida
do e deixadas em algum canto por onde não passasse ninguém. A palavra urticá-
ria tem origem nas urtigas, fazendo lembrar a sensação desagradável que se expe
rimenta quando se entra em contato com suas folhas. 

Existia uma outra planta que causava ardor quando tocada. Ela se misturava 
às outras, nas encostas úmidas das montanhas, ou se enroscava nos pés de café. 
Os que a conheciam a evitavam, mas acredita-se que a maioria, sem saber, deves
se ter passado pela experiência de, uma vez ou outra, ter tocado nessa trepadeira. 
Era cheia de pêlos e muito semelhante às ipoméias. Embora comumente chamada 
de cipó-bravo, não se sabia o seu verdadeiro nome. 

O caruru era uma planta que podia ser ingerida pelos porcos, galinhas e tam
bém pelo homem. Do africano kalalu, que significa comestível, era uma designa
ção genérica dada a várias plantas alimentares. Havia, por exemplo, o caruru-
soldado, à primeira vista parecido com o picão, com espinhos na parte do caule, 
que se desenvolvia maravilhosamente em solos férteis. Os porcos adoravam-no 
e o deglutiam demonstrando um prazer enorme. Sua remoção era razoavelmente 
fácil. Tínhamos, ainda, o caruru-língua-de-vaca, cujas flores podiam ser amare
las ou suavemente arroxeadas. Os japoneses aproveitavam suas folhas para pre
parar sukiyaki ou, às vezes, ohitashi. Eram plantas carnudas que soltavam uma 
seiva pegajosa, quando cortadas ainda cruas, mas sua remoção era fácil. 

Talvez não pudéssemos chamá-lo de erva, mas havia o tomate selvagem, que 
impedia o desenvolvimento dos pés de café. Dava frutos, de cheiro muito forte, 
do tamanho da ponta de um polegar. Se ingerido cru, a boca se tornava amarga, 
mas podia ser aproveitado na cozinha. Devia ser bastante resistente a pragas, uma 
vez que se alastrava rapidamente pelos pés de café. Seus frutos também eram nu
merosos. No entanto, podia-se acabar com essas plantas quando bem se quisesse: 
bastava cortar-lhes as raízes. 

Havia uma outra planta, da família das solanáceas, semelhante ao tomatei-
ro, mas que apresentava espinhos nas folhas e nas hastes. Seu fruto sim, era mui
to parecido com o tomate, embora amarelo; era muito comum nas terras recém-
exploradas. Já não me recordo de sua denominação, mas as crianças adoram aque
les frutos, porque eram doces. 
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Da mesma família, havia uma outra uma erva, parecida com alquequenjes 
selvagens (embora estes também fossem numerosos), que dava pequenos frutos 
pretos. Era chamada de maria-preta, e as crianças ficavam com os lábios preti-
nhos ao ingerir aqueles frutos diminutos, como se tivessem comido amoras. Não 
constituía grande problema removê-la. 

Conforme o lugar, havia ainda as bardanas e as artemísias. As bardanas deviam 
ser nativas. Nunca se ouviu falar de algum agricultor que tivesse sofrido na sua 
remoção, mas sua proliferação acabava prejudicando os cavalos: os frutos das 
bardanas podiam grudar em sua cauda, fazendo com que os fios se emaranhas
sem, o que dificultava ao cavalo abaná-la para espantar os moscas e as mutucas. 

Embora se diga que as artemísias tivessem sido trazidas pelos japoneses, não 
se tem certeza da veracidade dessa versão. Muito numerosas na periferia da cida
de de São Paulo, era difícil acabar com elas. 

Os sapés e as samambaias também eram, conforme o caso, difíceis de ser ex
terminados. Mas os sapés foram, não obstante, extremamente úteis na zona ru
ral, uma vez que serviam para cobrir casas, e além disso os ranchos de sapé eram 
muito frescos e arejados. Os sapezais às vezes eram intransitáveis, mesmo para 
adultos, mas no inverno, depois da queimada, praticamente acabavam. Em se
guida, depois de uma boa chuva suas flores renasciam. 

As samambaias brasileiras chegavam a estatura de um homem. Mesmo os 
seus brotos eram tão — ou até mais — grossos quanto um polegar. Os brasileiros 
se surpreendiam ao ver os imigrantes japoneses comerem brotos de samambaia. 
Talvez não seja apropriado afirmar que a samambaia fosse uma fonte de alimen
tação, mas sem dúvida às vezes se transformava num prato a proporcionar uma 
pitada de toque rústico à mesa dos imigrantes. Mais tarde, com a prática de arar 
a terra mais profundamente, tanto o sapé como a samambaia foram desaparecendo. 

As tiriricas eram terríveis. E pode-se avaliar o quão horríveis eram quando 
se sabe que se alcunhavam de tiririca as pessoas malquistas, detestáveis e outras 
consideradas "lixo" humano. Parece que havia muitas variedades de tiririca, mas 
eram duas, basicamente, as que cresciam nas terras envelhecidas próximas de São 
Paulo. Uma delas parecia uma cebolinha sem cheiro e tinha perto da raiz uma 
porção de bulbos, do tamanho de um grão de arroz; quanto mais nela se mexesse, 
mais eles proliferavam. A outra, parecida com o junco, alastrava-se a partir das 
sementes e das hastes subterrâneas. Nessa última variedade, as raízes eram duras 
como as de uma árvore, razão pela qual eram difíceis de secar, mesmo que expos
tas ao sol por longo período. Eram de uma resistência a toda prova. 

Havia ainda uma outra erva, do gênero das oxalidáceas, vulgarmente cha
mada de trevo, porque o formato de suas folhas lembrava o do frevo. Às vezes, 
encontravam-se os de quatro folíolos, nos quais manchas de tonalidade vermelho-
escuro formavam um desenho quadricular. Os brasileiros davam-lhe o nome de 
sangue-de-jesus.3 Mais um amuleto, provavelmente, do que propriamente um sím
bolo de amor. Eram comuns vasos dessas plantas ornamentando as casas. Esses 
trevos também tinham suas raízes cheias de bulbos e quanto mais arássemos a 
terra mais eles proliferavam. 

Tanto a tiririca como o trevo estavam fora do controle do homem até recen
temente, quando os herbicidas químicos começaram a ser produzidos. 
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51 — O espírito reinante nos primeiros 
núcleos de colonização 

A HOSPITALIDADE 

Na manhã gélida 
vai-se o mascate, 
agradecendo ao anfitrião. 

(Tenseki) 

Este poema foi a primeira coisa que me veio à mente quando pensei em escre
ver sobre o espírito que reinava nos primeiros tempos dos núcleos de colonização. 
Nos seus versos pode-se visualizar claramente a cena de um mascate japonês dei
xando a casa de um freguês conterrâneo — distante da estação — extremamente 
constrangido com o fato de até mesmo lhe terem servido uma refeição e, muito 
agradecido, prosseguindo em seu caminho numa paisagem de geada em busca da 
casa do próximo freguês. O poema faz recordar, com saudade, o clima reinante 
nos núcleos naquela época. 

Um amigo meu, com aspirações de um dia vir a ser pintor e que ganhava 
a vida como mascate, me contou certa vez: "Outro dia, fui à casa do sr. O e ele, 
além de comprar uma boa quantidade das minhas mercadorias, ainda por cima 
me convidou para comer em sua casa. Você não imagina como isso me deixou 
contente!" Essa atitude não era rara nos núcleos de colonização de antes da guerra. 

Na época, os interessados em comprar terras, os cobradores dos jornais, os 
mascates e os vendedores de terrenos eram os visitantes mais freqüentes daquelas 
paragens. Não raro gastava-se um dia inteiro só para visitar duas, três casas. Isso 
porque, nas casas visitadas, uma vez esclarecido quem eram, e de onde eram, tra
tar de negócios passava a ser secundário e as primeiras conversas giravam em tor
no de banalidades. Evidente que ao mascate não se perguntava o objetivo de sua 
visita, óbvio pelas mercadorias que carregava. Mas, mesmo quando não se sabia 
de imediato as intenções de algum visitante, não se perguntava, logo no início, 
tão impessoalmente, que motivos o haviam levado até lá. Faziam-no entrar e a 
conversa começava mais ou menos assim: "Seja bem-vindo, o senhor veio de tâo 
longe! Mas como é que vão as coisas lá em São Paulo?..." e, então, começava-se 
a falar das novidades das localidades pelas quais o visitante já tivesse passado. 

A dona da casa, antes mesmo de saber quem de fato era o visitante, já ia 
correndo para a cozinha moer café. Em poucos minutos um café cheiroso, acaba
do de ser coado, seria servido com bule e tudo, para ser dividido em canequinhas. 
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Em seguida, já se podia ouvir, lá na cozinha, o ruído característico do trabalho 
de lavar o arroz. Nos fundos, a filha ou uma outra pessoa mandava o cachorro 
da casa correr atrás das galinhas. Podia-se ouvir perfeitamente o seu cacarejo: 
tinham conseguido pegar uma delas. E assim, quando na sala de visitas finalmen
te começassem a falar de negócios a refeição poderia ser servida a qualquer 
momento. 

Independentemente de terem ou não terminado a conversa, a mesa seria ser
vida assim que os pratos estivessem prontos, mesmo que não fosse a hora usual 
da refeição. O hábito mandava que um visitante de longe devia, em primeiro lu
gar, ser recepcionado com alguma comida. A patroa ficava conhecendo a nature
za do visitante pelo tom da conversa do marido: se ele estivesse falando empolga-
damente, significava que se tratava de um visitante interessante e raro. E se ela 
notasse que a visita estava fazendo cerimônia, imaginava que ela não devia estar 
com tanta fome e lhe diria: "Fique à vontade, daqui a pouco vou preparar uns 
tira-gostos para acompanhar a bebida." 

Um viajante menos sossegado, inexperiente e cerimonioso acabava por não 
comer e se apressava em prosseguir em seu caminho. Acontecia, muitas vezes, de 
acabar ficando sem o almoço. Por isso, os mais habituados a rodar pelo interior 
sabiam que o melhor era dar pelo menos uma bocada no que servissem. Se ao 
longo da conversa o dono da casa acabasse simpatizando com o visitante, nor
malmente lhe oferecia hospedagem, não importando se era época de colheita ou 
se estavam ocupados com outros afazeres. Dar boa acolhida a visitantes especiais 
parecia ser um dos maiores prazeres daqueles habitantes dos núcleos. Ao anoite
cer, depois de alguns goles, podiam ouvir histórias interessantes, ao mesmo tem
po em que faziam questão que o visitante ouvisse as dificuldades que tiveram de 
enfrentar. À luz do lampião, a família inteira cercaria o visitante vindo de tão 
longe e ficariam contando histórias pela noite adentro. 

Se não tivessem pressa, era melhor que se aproveitassem da boa vontade e 
da hospitalidade oferecidas. Mesmo os mascates acabariam fazendo negócios mais 
interessantes. Era mais conveniente fazer à noite a propaganda das miudezas e 
dos cosméticos que vendiam, além do que o comprador também poderia fazer 
melhor as suas escolhas, depois de ter ouvido com calma todas as explicações so
bre os produtos oferecidos. 

Mesmo os viajantes desconhecidos não seriam tratados com desdém, se sou
bessem expor claramente a sua situação. Nem sé precisava de uma apresentação 
formal, bastava dizer que tinham ouvido falar da família, por parte de fulano 
ou beltrano, que teriam não só comida mas também hospedagem garantidas. An
tigamente, era comum os imigrantes viajarem por outras regiões para examinar 
as terras que pretendiam comprar e para elas se transferirem mais tarde. A recep
ção, neste caso, era boa onde quer que fosse, porque tais visitas eram indício de 
que as terras ali estavam bem cotadas, e além disso a perspectiva de um número 
maior de japoneses morando nas proximidades fazia com que se sentissem 
fortalecidos. 

Havia os que iam visitando os conterrâneos, ou seja, as pessoas da mesma 
procedência, enquanto outros, ouvindo falar da hospitalidade dos naturais da pro
víncia de Kyushu (no sul do Japão), iam à procura destes. Em qualquer dos ca-
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sos, como todos fossem japoneses, podia-se contar com sua colaboração sem qual
quer problema. Evidentemente, a hospitalidade não era uma característica exclu
siva dos japoneses. Ao contrário, todos os brasileiros se orgulhavam de ser hospi
taleiros, uma das maiores virtudes do país. O que era verdade, principalmente na
queles tempos e nos lugares de difícil comunicação. 

Fui um dos que entraram na região Noroeste, ainda na fase inicial de coloni
zação. Éramos um grupo de quatro e, no caminho, acabamos nos perdendo e ba
tendo à porta de uma família de espanhóis, moradores numa fazenda. Eram colo
nos e, obviamente, não possuíam camas extras. Embora já fosse tarde, por incrí
vel que pareça eles queriam ir até o mato cortar umas árvores para nos servir de 
cama! Quando lhes dissemos que estaríamos muito bem ali mesmo, no chão de 
terra batida, resolveram esparramar cascas de cereais e sobre elas estenderam o 
pano que normalmente usavam para a colheita. Além disso, sabedores da nossa 
preferência pelo arroz, serviram-nos uma tigela cheia daquele cereal para o jan
tar, junto com um refogado de vagem. Na manhã seguinte ainda nos deram café 
e só então partimos, depois que nos ensinaram detalhadamente os caminhos que 
nos levariam ao nosso destino. Bem mais tarde vim a saber que tal tratamento 
tinha sido uma exceção. Normalmente os viajantes pernoitavam em galpões ou 
ranchos fora da casa, embora as refeições fossem servidas dentro. Um viajante 
experiente se recolhia, agradecido, tão logo terminasse o jantar e partia, cedíssi-
mo, na manhã seguinte sem precisar falar novamente com as pessoas da casa. 

Assim, os moradores das regiões longínquas, independentemente da nacio
nalidade, eram todos muito hospitaleiros. Muitas vezes, no entanto, por não co
nhecer tal tradição, os próprios imigrantes japoneses, desconfiados, evitavam hos
pedar brasileiros estranhos em suas casas. Às vezes, nem refeição ofereciam. 

Fui testemunha da hospitalidade dos brasileiros em várias ocasiões, quando 
da minha viagem a Mato Grosso, com amigos. Às vezes as famílias acabavam 
usando todo o seu estoque de alimentos, já no fim, ou então faziam questão de 
abater uma galinha, das poucas que possuíam, chegando até a causar pena. Em 
compensação, jamais perdoavam qualquer ato de ingratidão ou traição que par
tisse dos que um dia tivessem passado pelas suas casas. Aliás, todo esse pessoal 
possuía armas, por mais humildes que fossem as casas onde morassem. Eram es
pingardas de caça ou garruchas. Como se tornara conhecido o fato de os imigran
tes japoneses não terem armas em suas casas, às vezes havia abusos por parte de 
alguns bandoleiros. As notícias de tais abusos se espalhavam entre aqueles e mui
tos chegaram à conclusão de que deveriam hospedar apenas japoneses. Mas os 
"macacos velhos" conseguiam reconhecer os viajantes que tivessem intenções ho
nestas (se as visitas viessem em família normalmente não havia problema nenhum) 
e iam incorporando o hábito brasileiro da hospitalidade. Diziam: "Uma vez pres
tado o favor, sempre poderei contar com eles nas horas de emergência". Os via
jantes, assim, também possuíam o seu próprio código de conduta. 

O MUTIRÃO E O IGUALITARISMO 

Já se falou várias vezes sobre o mecanismo dos mutirões, que há muito exis
tiam no Brasil. No japão, parece que eram denominados yui. Dizem que no Brasil 
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o mutirão não visava unicamente o auxílio mútuo, acumulando também funções 
sociais. No entanto, parece-me que hoje em dia este tipo de iniciativa está come
çando a desaparecer, com o advento do capitalismo. 

Por outro lado, havia nas fazendas e na fase pioneira dos núcleos de coloni
zação o que na sociedade japonesa se chamava de kassei (auxílio). O mutirão era 
o auxílio recíproco que prestavam os lavradores, finalizando à noite num anima
do baile. O kassei era praticamente a mesma coisa, sendo que o trabalho coletivo 
poderia ser a construção de uma casa, a queimada ou o roçado, a colheita ou a 
ajuda para recuperar um atraso causado, por exemplo, por uma doença. Às vezes 
eram os chefes de família que se reuniam, outras vezes eram os jovens. Tal proce
dimento foi muito comum em todos os núcleos de colonização nos seus primeiros 
quatro ou cinco anos. As mulheres se encarregavam da cozinha. O mutirão no 
preparo do banquete a ser servido nas festas de casamento resistiu até bem mais 
tarde. Em algumas regiões, essa prática perdura até hoje. 

Os imigrantes haviam, ainda, estabelecido vários padrões de contribui
ções, conforme a ocasião. Assim, nos casamentos contribuía-se com uma ga
linha, nos enterros com dois quilos de arroz, nos aniversários com tantos qui
los de mochigome e, se fosse em dinheiro, dois ou cinco mil-réis, e assim por 
diante. Ainda, mesmo na questão da comida, havia os cardápios-padrão preesta-
belecidos pelas mulheres, conforme a ocasião. Mas, a partir do momento em que 
o café começa a produzir bem, alguns novos-ricos passam a deturpar os limites 
das contribuições, por pura ostentação, fazendo com que tal costume fosse 
desaparecendo. 

A maioria dos imigrantes tinha vindo ao Brasil para começar do nada. Como 
aqui o fator determinante fosse a força do trabalho físico, não se dava importân
cia ao que faziam antes ou a que posição social pertenciam no Japão. As circuns
tâncias é que iriam fazer com que os imigrantes fossem respeitados ou, conforme 
o caso, alvos de compaixão. Mesmo que alguém pensasse em levar vantagem so
bre os outros, nenhum imigrante possuía base econômica para isso. Como todos 
estivessem em pé de igualdade, sabiam que não podiam prejudicar-se uns aos ou
tros. Por isso, consultavam-se mutuamente para chegar a um consenso. O que 
o consenso não pudesse cobrir, compensariam no kassei. Numa sociedade iguali
tária como a dos imigrantes japoneses» capaz de criar tal sistemática, o espírito 
de solidariedade imperava. Se alguém ficasse em apuros, em conseqüência de al
guma situação incontrolável, os demais membros tentariam socorrê-lo, como se 
o problema fosse da responsabilidade de todo o grupo. Em compensação, neste 
tipo de sociedade, não se podia admitir discordâncias. A linha de conduta seria 
determinada pela maioria. Se num determinado núcleo houvesse predominância 
de pessoas da região de Tohoku (nordeste do Japão), então o clima ali reinante 
teria uma forte característica daquela região; se a maioria fosse de Kiushu (região 
no sul do Japão), então teríamos uma conduta à Kyushu. Quando uma doença 
obrigava alguém a tomar dinheiro emprestado, jamais se exigiam deselegâncias 
como a assinatura em uma promissória. Evidentemente, o dinheiro seria devolvi
do, nem que levasse anos. 
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O VAIVÉM DE COISAS 

Numa sociedade como a formada pelos imigrantes japoneses pioneiros era 
intensa a troca de objetos, porque sabiam que nada era abundante. Verduras eram 
distribuídas pela vizinhança, dizendo serem de alguma espécie rara. O mesmo acon
tecia quando se abatia um porco. Quando se tratava de uma boa pescaria, sem 
dúvida havia farta distribuição, acompanhada de histórias de pescador. Às vezes, 
convidavam-se os mais íntimos para beber. 

No entanto, havia certos inconvenientes resultantes dessa situação. Como tudo 
isso não era comercializado, não se podia ir ao vizinho para "comprar" alguma 
coisa de que se precisasse. Se fôssemos pedir que vendessem ovos, estes seriam 
simplesmente dados. Não se cobrava um tostão. Era a mesma coisa com as verdu
ras. Diziam que podíamos levar o quanto quiséssemos. Com isso, no entanto, 
acabava-se criando uma situação as vezes constrangedora, restando às pessoas fa
zerem certa cerimônia. 

O mesmo não acontecia em relação aos brasileiros. Como não compartilhas
sem da mesma condição de imigrantes, as coisas se tornavam mais práticas. Se 
houvesse alguma coisa por que não precisassem pagar, vinham e levavam. Natu
ralmente, também retribuíam. No entanto, não consideravam isso uma obriga
ção. Dessa forma, era comum os imigrantes japoneses cobrarem uma certa quan
tia dos brasileiros. Além disso, quando era preciso, diziam "não", claramente. 
Nesse ponto, havia uma clara distinção entre o comportamento em relação aos 
próprios japoneses e aos brasileiros. Com relação a estes, a atitude, desde o iní
cio, tinha sido a base do "negócio é negócio". Tal comportamento, no entanto, 
vai-se infiltrando também entre os japoneses mais próximos aos centros urbanos. 
Fora de uma sociedade como a dos núcleos de colonização — na qual seus mem
bros se ligavam por um forte sentimento solidário, o de estarem todos comparti
lhando uma mesma condição, num mesmo período, num mesmo lugar — era na
tural que mesmo entre os imigrantes japoneses o comportamento se transformas
se em algo à base do "negócio é negócio", pois nas cidades, mesmo sendo vizi
nhos, cada qual tratava de sua própria vida. 

A partir do momento em que um meio de transporte começou a ligar os nú
cleos às cidades, bastava dizer ao viajante que lá poderia encontrar hotéis; o di
nheiro poderia resolver a questão da construção de uma casa, do jeito que se qui
sesse, sem que se precisasse contar com o kassei. Nos casamentos, era possível 
gastar fortunas para que se preparassem banquetes suntuosos, com o fim exclusi
vo de ostentar uma posição social mais privilegiada. 

Para os que quisessem comprar algo, o preço seria o de mercado. E todos 
consideravam esses procedimentos absolutamente normais. "Negócios eram ne
gócios", fossem brasileiros ou japoneses. 

No passado, os imigrantes das regiões mais afastadas costumavam desaba
far: "guando a gente visita um lavrador da periferia de São Paulo, ele nem nos 
convida para entrar, quanto mais para um cafezinho. E se não houver algum inte
resse envolvido, nem se digna receber a gente. O pessoal parece que vai deixando 
de ser gente, quando se tem essa vida agitada, perto de um grande centro urbano." 
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Infelizmente, esse fenômeno é cada vez mais freqüente também nas regiões 
afastadas. Sinal de que os tempos agora são outros, e de que aqueles velhos tem
pos em que os imigrantes tinham começado do zero pertencem a um longínquo 
passado. Em especial na geração dos nisseis, que já não possuem a mesma cons
ciência dos primeiros imigrantes, estranhos são estranhos, não importa se japone
ses ou brasileiros. Já não se prendem tanto aos sentimentos, e sim à razão. 
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52 — A vida do caipira brasileiro 

Na denominação "caipira" incluem-se os caboclos que durante gerações vi
veram em lugares ermos, sem acesso à economia de consumo, além daqueles que 
trabalharam incontáveis anos como colonos nos cafezais. Incluem-se, ainda, os 
descendentes dos antigos imigrantes, que levavam uma vida semelhante à do ca
boclo, embora se dedicassem à pequena agricultura. 

Em qualquer dos casos, o denominador comum de suas vidas era a tradição 
da miséria, presente no cotidiano de todos os lavradores pobres do Brasil. O rela
to feito neste capítulo se refere basicamente ao caipira paulista. 

Tal relato se fará não com o intuito único de apelar para a curiosidade dos 
leitores, mas porque todos os imigrantes japoneses, seja das fazendas, seja dos 
núcleos de colonização ou da periferia da cidade de São Paulo, sofreram grandes 
influências desses lavradores. No que diz respeito ao dia-a-dia, os caipiras foram 
os grandes mestres dos japoneses. Hoje em dia seu modo de viver já se transfor
mou muito, mas em localidades distantes pode-se constatar que ainda vivem co
mo antigamente. 

A casa de um caboclo. 
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A SUA MORADIA, POR FORA E POR DENTRO 

A casa em que morava o caipira brasileiro não era tão diferente daquela des
crita no capítulo que fala da vida nos primeiros tempos dos núcleos de colonização. 

O estilo mais primitivo era o pau-a-pique. Paredes de ripas ou varas entre-
cruzadas que podiam receber barro, ou não, conforme a preferência. Se levasse 
barro e por cima uma cobertura de gesso, já seria uma casa e tanto. 

A cobertura mais comum era o sapé, embora também se usassem folhas de 
coqueiro ou pedaços de pau. O chão de terra era batido com bastante vigor, de
pois de umedecido com água. Normalmente, não havia forro nos tetos. Nos ran
chos de sapé, a estrutura interna da cobertura tinha um acabamento caprichado 
com plantas trepadeiras, o que lhes conferia um aspecto que chegava a ser refinado. 

Nas fazendas, podiam-se ver casas feitas de alvenaria, com cobertura de te
lhas arredondadas. O chão era também de tijolos. Nas janelas, portinholas de ma
deira, embora fosse raro que tivessem proteção de vidro. Uma casa de tijolos, 
pintada de branco e com janelas envidraçadas, já não seria a casa de um pobre 
lavrador, muito menos a de um caipira. 

A casa do caipira normalmente tinha quatro cômodos principais: a sala de 
estar, que ao mesmo tempo servia como sala de jantar, o dormitório do casal, 
o das crianças e a cozinha, todos sem portas. Podiam possuir portas as casinhas 
construídas nas fazendas. Não raro, só havia dois cômodos na casa do caboclo. 
Nesse caso, a cozinha ficava do lado de fora. 

Na sala, havia uma mesa e algumas cadeiras, com o assento de tábua. 
Na casa de alguns caboclos, no entanto, talvez nem isso houvesse. Nesse ca

so, sentavam-se em banquinhos ou numa tora colocada na horizontal. Não deve
mos nos esquecer de que o caboclo, assim como o japonês, tinha o costume de 
ficar de cócoras. 

O armário para os utensílios domésticos tanto podia ser colocado na sala como 
na cozinha. Era uma armação de madeira, provida de várias prateleiras, enfeita
das com pedaços de papel cortado. O imigrante japonês colocava toras de madei
ra no chão de terra batida e empilhava caixotes vazios em cima, no lugar do armário. 

Se o caipira fosse enfeitar a parede de sua casa com algum quadro, na maio
ria das vezes o faria com a estampa colorida de um santo. As casas de pau-a-pique, 
no entanto, não tinham nada disso. No máximo um calendário, uma folhinha. 

Sobre a mesa, uma moringa e a seu lado uma caneca. Dificilmente se usavam 
copos. 

O DORMITÓRIO DO CAIPIRA E A ILUMINAÇÃO DA CASA 

A enorme cama de casal que o caipira usava foi uma das várias coisas com 
que se assustaram os imigrantes japoneses recém-chegados. O colchão era grosso, 
enchido de palha. Os travesseiros, de macela seca. Da família das compostas, re
cendia um cheiro agradável. À noite, usavam penico. A maioria das casas não 
possuía banheiro. A iluminação era feita com lamparinas. O seu recipiente, que 
lembrava um vidro de água oxigenada, era protegido por uma armação e alça de 
lata. No dormitório, a lamparina ficava numa mesinha à cabeceira. 
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A cozinha era peculiar. Fogão de tijolos seria um luxo. Normalmente, em 
casas de pau-a-pique usava-se o fogão de barro, comprido, sobre um estrado fei
to de madeira, de modo que se pudessem colocar duas ou três panelas de uma 
vez. Os japoneses também usavam este tipo de fogão. E como não se incomodas
sem de ficar de cócoras, o fogão às vezes ficava no chão mesmo. 

Acima do fogão pendiam dois fios de arame ou cipó, sustentando horizon
talmente um pedaço de pau fino onde se penduravam a lingüiça e o toucinho. Fi
cariam defumados, naturalmente, com a fumaça que o fogão desprendia. Em ca
da arame ou cipó instalava-se ainda uma garrafa vazia sem o fundo, de ponta-
cabeça, para impedir que os ratos descessem até esses alimentos. Às vezes a garra
fa vazia era substituída por uma chapa de zinco enrolada na forma do quebra-luz 
das lamparinas. 

Se o fogão fosse construído sobre um estrado de madeira, a lenha ficava es
tocada na sua parte inferior. 

O pilão para descascar café e arroz era uma presença obrigatória. O pilão 
brasileiro era alto e estrangulava-se na metade. Usavam-se ambas as pontas do 
triturador. Uma para moer o café, a outra para descascar arroz. Para fazer mo-
chi, os japoneses usavam o triturador de estilo japonês. 

OS HÁBITOS ALIMENTARES DO CAIPIRA 

Para preparar o café, esquentava-se a água, adicionava-se antes de tudo o 
açúcar mascavo, para que este ficasse bem derretido, e, só então, o pó. Misturava-se 
bem e coava-se. Para esquentar a água, usava-se uma panela ou lata vazia. Como 
o coador fosse comprido, tinham inventado uma armação para ele, que lembrava 
um andon japonês, com um furo na base, onde ficava o coador. Abaixo, o reci
piente para receber o café já coado. Outra solução era enfiar o cabo do coador, 
normalmente de arame grosso, numa brecha qualquer da parede. O café assim 
preparado ia para um bule que ficava na parte traseira do forno: permanente
mente aquecido pelo calor do forno, podia ser servido prontamente às visitas que 
chegassem. Embora consideravelmente doce, era bastante apreciado num contex
to alimentar em que praticamente não se usava açúcar em prato nenhum. 

O caipira costumava comer um mingau feito de café adoçado e farinha de 
milho no café da manhã ou no lanche, à tarde. Os japoneses também aderiram 
a essa prática. Se bem que a maioria dos caipiras só tomasse pela manhã um cafe
zinho e nada mais, pois às nove horas já se almoçava. 

A base de sua alimentação diária era o feijão. Embora também comessem 
o arroz, na maioria das vezes comiam a farinha de mandioca com o feijão. Só 
mais recentemente é que o caipira aderiu ao arroz, sendo que o caipira mineiro 
comia muito o angu. 

A casa que possuísse forno para assar pão podia ser considerada "sofistica
da". A massa do pão era à base de farinha de trigo, a que se misturava o fubá 
ou a farinha de mandioca. Às vezes, em ocasiões especiais usavam o mesmo for
no para fazer assados. 
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Na época do milho verde, preparavam a pamonha e o curau para a merenda. 
Embora houvesse muitos pratos diferentes que os caipiras preparavam, não 

vamos citá-los aqui, pois os imigrantes pioneiros não faziam muita questão de 
introduzi-los no seu hábito alimentar. 

Nas festas o caipira preparava o quentão, que só seria introduzido no meio 
dos imigrantes mais tarde, pelos nisseis. 

Na hora de comer, aquele que não tivesse lugar à mesa sentava-se num ban-
quinho ou, se fosse homem, na entrada da casa, com um prato feito numa das 
mãos e a colher na outra. Usavam o prato fundo esmaltado, de onde o alimento 
seria levado à boca em colheradas vigorosas. Quase não repetiam o prato. Embo
ra os japoneses costumassem dizer que o caipira comia sem maneiras, não se pode 
negar que era uma refeição feita de modo tranqüilo, muito à vontade, num clima 
de relaxamento. 

Como não houvesse geladeiras naquele tempo, conservava-se a carne e seus 
similares desidratando-os no sol ou no sal. Às vezes, faziam defumados. Os japo
neses aprenderam dos capipiras como preparar a lingüiça e o toucinho. 

Cena de um hábito caboclo: alimentar-se ao ar livre. 
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O FUMO 

O caipira fumava o fumo de corda. Esse fumo era bem preto e duro. Para 
preparar o cigarro, procediam da seguinte forma: na mão esquerda, ficava um 
pedaço de fumo que seria raspado com um canivete, na mão direita. O diâmetro 
do fumo de corda variava de pouco menos de 2 cm até uns 3 cm. O caipira usava 
o canivete com a lâmina voltada para si, ao passo que o japonês a voltava para 
fora. O fumo assim picado ia sendo depositado na palma da mão esquerda. Quando 
se tivesse o suficiente para um cigarro, então esse amontoado de raspas seria amo-
lecido, devagar, na palma da mão. Depois, cortava-se uma palha no comprimen
to e na largura desejados, nela se enrolando o fumo. Dava-se uma lambida na 
palha para que não se abrisse, e estava pronto o cigarro. Usava-se a binga, uma 
espécie de isqueiro, para acender o cigarro. Demandava tempo preparar um sim
ples cigarro. As mulheres mais velhas fumavam o mesmo fumo de corda, só que 
no cachimbo. Existiam vários tipos de cachimbo: uns eram de cerâmica, outros 
de barro seco ao sol, todos com tubos compridos. O comprimento desses tubos, 
no entanto, variava de acordo com a preferência e a região. 

Havia algumas pessoas que mastigavam um pedacinho desse fumo de corda, 
em vez de preparar o cigarro. Era comum essas pessoas ficarem lançando cuspos 
no chão. 

Os japoneses também aderiram ao fumo de corda. Eram os "macacos ve
lhos" os que conseguiam picá-lo com mais habilidade. Um gosto tipicamente bra
sileiro, ao lado do feijão e da pinga, embora os menos familiarizados não conse
guissem suportá-lo por muito tempo na boca, pois era bem ardido. Os mais expe
rientes diziam que o cigarro de palha, feito com fumo de corda, era mais saudá
vel, porque não se fumava com tanta freqüência quanto o cigarro de papel, além 
de ser, acima de tudo, econômico. Todo caipira fumava cigarro caseiro, feito a mão. 

O BANHO 

O caipira tomava o seu banho ao entardecer ou à noite, nos riachos das pro
ximidades. Quando não lavava o corpo inteiro, lavava pelo menos os pés, de noi
te, em casa, porque andava descalço o dia todo. Nessa hora de lavar os pés procu
rava verificar se não tinha pego o bicho-do-pé. Se tivesse, o extraía habilmente 
com a ponta de uma faca. 

A mulher caipira jamais tomava banho onde pudesse ser vista. Quando não 
havia outra solução, entrava na água com as roupas de baixo. Para se vestir, ia 
abaixando as roupas de baixo molhadas ao mesmo tempo em que ia enfiando ca
beça abaixo a muda nova. 

A LAVAGEM DAS ROUPAS 

As mulheres caipiras caprichavam na lavagem das roupas, passando horas 
à margem dos riachos. Parecia que gostavam daquelas horas. Se por perto hou
vesse alguma habitação, era ali que fofocavam. Ferviam as roupas também ali. 
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E deixavam-nas para corar sobre a grama. Lavavam as roupas em pé mesmo, 
batendo-as contra a tábua de lavar. Esta tinha dois pés em uma das extremidades, 
o que fazia com que ficasse inclinada sobre o riacho. 

As mulheres japonesas também aprenderam a corar as roupas sobre a gra
ma. Mas, como os japoneses não usassem tanta roupa branca quanto os brasilei
ros, não viam necessidade de deixar as roupas corando por tanto tempo. Além 
disso, como as mulheres japonesas também trabalhassem na roça, não dispunham 
do tempo necessário para isso. 

OS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

O caipira tinha em sua casa porcos e galinhas (galinha caipira). Para o imi
grante japonês, era extremamente curioso observar essas galinhas, que tinham um 
pescoço depenado e o corpo coberto de penas arrepiadas. À noite, o caipira se 
certificava de que estavam bem seguras, dentro de um cercado de madeira, para 
que não sofressem ataques dos gambás e dos gatos-do-mato. Tomava-se muito 
cuidado principalmente com relação às galinhas com pintinhos. O cercado era tran
çado com estacas na forma de um "v" de ponta-cabeça, lembrando o jeito com 
que os soldados deixavam descansar suas armas. No entanto, em locais onde não 
houvesse perigo de ataque dos animais, o caipira deixava as galinhas adultas sol
tas nos galhos das árvores. Deixavam que botassem os ovos dentro de um cesto 
pendurado nessas árvores. O cesto era forrado internamente com capim seco e, 
para que os ovos não escorregassem e fossem ao chão, o cesto era pendurado num 
ângulo meio enviesado. 

Os cabritos ganhavam coleiras triangulares, com as pontas cruzadas na for
ma de um "x". Dessa maneira, evitava-se que ficassem enfiando o pescoço em 
qualquer lugar. Impedia-se, ainda, que passassem por baixo da cerca de arame 
farpado. 

Assim como as galinhas ficavam soltas, também os porcos, de vez em quan
do, ficavam passeando fora do chiqueiro. Para evitar que entrassem nas casas, 
em todas as passagens havia portinholas de treliça, da altura da cintura de um 
homem. Sua parte superior era pontuda, para evitar que as -galinhas tentassem 
pulá-las. Assim podia-se deixar as portas da casa abertas para ventilá-la sem que 
os animais a invadissem. Essas portinholas também foram copiadas pelos imigran
tes japoneses. 

Os porcos eram capados e engordados à base de milho, no chiqueiro. Diziam 
que quanto mais banha, melhor. Assim, ficavam presos nuns cubículos em que 
mal podiam se mexer. 

A banha de porco era imprescindível para o preparo dos alimentos, tanto que 
era mais valorizada que a própria carne. Ainda não existia o óleo de algodão. 
O azeite de oliva, embora já existisse, estava fora do alcance dos lavradores mais 
humildes. 

As crianças caçavam passarinhos usando bodoques, ao invés dos estilingues, 
ou armavam armadilhas. 
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Na entrada dos ranchos eram comuns as gaiolas de passarinhos. Em cima 
delas, viam-se às vezes papagaios escandalosos a gritar desesperadamente. 

E podia haver uma galinha-d'angola, que assustava com o seu canto os estra
nhos que se aproximassem da casa. Na maioria das vezes, no entanto, esse papel 
cabia a dois ou três cachorros magros que latiam desesperadamente para os visi
tantes. No entanto, eram bem treinados, bastava que o caipira gritasse "Sai, ca
chorro!" e eles se recolhiam imediatamente para o fundo da casa. Os japoneses, 
ao contrário, eram péssimos adestradores de cachorro. 

AS PLANTAÇÕES 

O caipira plantava basicamente o milho e a mandioca, se bem que, nas bai
xadas, também plantasse algum arroz. Não arava a terra, mas a queimava, plan
tando com ajuda das cavadeiras. Numa alternativa ainda mais primitiva, usava 
um pedaço de pau com a ponta afiada. Na primeira vez que se plantava a man
dioca, introduzia-se o talo, cortado bem curto, na terra; mas da segunda vez em 
diante era só enfiar o talo novamente, no lugar do rizoma desenterrado. 

O caipira não trabalhava mais que o necessário. Se a seca se prolongasse, 
pedia ao padre que rezasse. Se mesmo assim não chovesse, conformava-se, dizen
do: "Paciência, assim Deus quer." 

Seu rancho ficava num lugar alto. Na baixada, plantava banana e laranja. 
As laranjas eram do tipo "retardado" e eram chamadas pelos habitantes da cida
de de "laranja caipira." Começavam a ficar doce depois da festa de São João. 
O caipira não comia a laranja, ele a chupava. 

Falando em plantações, não poderíamos deixar de lembrar a prática do mu
tirão (ou muxirão), já comentada em capítulos anteriores. 

A PERSONALIDADE, FORMA DE LAZER E A CULTURA DO CAIPIRA 

Há várias versões a respeito da personalidade do caipira brasileiro, mas o que 
se nota é que existem muitas idealizações. Dizia-se que era simples, puro e bem-
humorado. Por outro lado, diziam que era melancólico e desconfiado em relação 
a estranhos. Evidentemente, não era instruído, mas diziam ser supersticioso, por 
vezes pretensioso; outras vezes falava coisas assustadoras sem o menor fundamento. 
Diziam que gostava muito de música e de dança e que sabia conversar muito bem, 
dominando ainda a arte de agradar as pessoas. Mas não se pode generalizar, pois 
eram vários os tipos de caipira, conforme as circunstâncias em que se encontras
sem. No entanto, as suas qualidades — gostar de música e de dança, saber con
versar — pareciam representar o modelo da tradição e da cultura puramente 
brasileiras. 

Embora o caipira fosse católico, podiam-se ver traços índios e africanos nas 
festas que promovia. Adorava festas, era extremamente gentil e se comovia com 
facilidade. Aos olhos do imigrante japonês, no entanto, era preguiçoso e sua vida 
parecia completamente estagnada. 
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Como era analfabeto, praticamente desconhecida o mundo. 
Orgulhando-se sobremaneira dos trens se vivesse próximo de uma estrada de 

ferro, perguntava ao japonês com freqüência: "Japão também tem trem?" O cai
pira que conhecesse a luz elétrica nos centros urbanos também perguntava: "Ja
pão tem luz elétrica?" 

Os japoneses ficavam muito revoltados com tal ignorância, mas o caipira es
tava falando absolutamente sério. Já se ouviu falar que, não sabendo que os ja
poneses tinham vindo de um país estrangeiro, perguntavam ingenuamente: "Co
mo se vem do estado do Japão: de trem ou de cavalo?" 

Vendo a sua vida estagnada, sem o mínimo de progresso, os japoneses costu
mavam falar aos seus filhos: "Não vão ficar como os caboclos!" 

Eles gostavam de tocar violão com freqüência e dançar ao som da sanfona. 
Embora os japoneses deles tivessem assimilado muita coisa para enfrentar o coti
diano, não herdaram o seu gosto pela música e pela dança. Os japoneses, extre
mamente ansiosos em serem bem-sucedidos, talvez pudessem se orgulhar do "pro
gresso" que alcançavam, mas sem dúvida nenhuma suas vidas eram insossas, vol
tadas unicamente para o trabalho, se comparadas às do caipira, que sabia se 
divertir. 

COMO SE VESTIA O CAIPIRA 

O homem se vestia com uma camisa e uma calça, tendo na cabeça um velho 
chapéu de feltro. Andava sempre descalço e tinha um facão na cintura. O facão 
servia não só para sua defesa como para cortar galhos e trepadeiras, ao andar 
pelo mato, e também para fazer vários trabalhos pequenos. As mulheres vestiam 
blusas de manga comprida e longas saias que chegavam a arrastar pelo chão. Es
condiam os cabelos com um lenço na cabeça. Uma forma de vestir que hoje em 
dia só se vê nas ciganas. Também andavam sempre descalças. 

AS MULHERES 

Elas andavam equilibrando objetos na cabeça. Às vezes, com um cachimbo 
na boca, embora nunca mostrassem tal desalinho às suas filhas ou às mais jovens. 
Mesmo que fossem subnutridas, devido à alimentação muito pobre, aos quatorze 
ou quinze anos ficavam bonitas, como a flor que desabrocha, mas ficavam aca
badas tão logo chegavam à meia-idade. Raramente eram obesas. Muito comum 
era ver as caipiras carregando o seu filho do lado, embrulhado num pano qual
quer. Quando havia visitas masculinas na casa, costumavam ficar recolhidas em 
outros aposentos. Parece que era costume aparecerem só para servir café, feito 
o que, sumiam. 
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Notas 

CAPÍTULO 47 

1. Sobre o preparo do arroz à brasileira, foi feita uma descrição detalhada no Capítulo 9 (Parte I), 
intitulado "Um ano agrícola vivido na fazenda". 

2. O preparo da canjica também aparece no capítulo acima. 
3. Segundo uma pesquisa efetuada por volta de 1926, e constante na publicação Kon'nichi no Brasil, 

(O Brasil de Hoje), a média era de 80 sacas. 

CAPÍTULO 48 

1. A.J. Sampaio, Alimentação sertaneja e do interior da Amazônia. Brasiliana, vol. 238. Editora Na
cional, São Paulo, 1944. 

CAPÍTULO 49 

1. Dizem que na Amazônia chegam a ter cerca de 20 cm. 
2. Dentre as pragas existentes no Brasil, só citamos, neste capítulo, as saúvas e os gafanhotos. 

CAPÍTULO 50 

1. Carrapichos, segundo o dicionário, é a denominação genérica de numerosos subarbustos cujos fru
tos apresentam pequenos espinhos ou pêlos. Aqui, no entanto, estamos fazendo referência ao car-
rapicho que pertence à família das gramíneas, cujos frutos se parecem com esferas cheias de protu-
berâncias que, verdes no início, amarelam mais tarde. 

2. Elionorus Candidus Hack. 
3. Há uma versão segundo a qual nasceram trevos na colina do Calvário, onde Cristo foi crucificado. 
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Parte VIII 

A cidade de São Paulo, 
como centro da sociedade 

formada pelos imigrantes japoneses 



53 — Os imigrantes japoneses na cidade de 
São Paulo em 1933 

1933 — ano em que se comemoraram os 25 anos da imigração japonesa no 
Brasil — foi também um ano de grande significação para a história da nossa colô
nia. Apesar de a política brasileira ter adotado feições nacionalistas, após a revo
lução liderada por Getúlio Vargas, por sua vez influenciada pela grande depres
são econômica que assolara o mundo em 1929-30, o nacionalismo ainda não se 
mostrava tão extremado. Por outro lado, o movimento emigratório japonês se 
encontrava a um passo do seu auge, que viria a acontecer em 1934. As despesas 
da viagem para o Brasil tinham passado a ser integralmente subvencionadas pelo 
governo japonês, além do que — a partir de 1932 — aqueles com mais de 12 anos 
de idade tinham também uma ajuda de custo de 50 ienes. 

Nessa época, 53%1 dos imigrantes agricultores, localizados no interior de São 
Paulo, já tinham conseguido sua independência (seja em terras arrendadas, sob 
contrato ou, ainda, como agricultores proprietários). Foi também nessa época que 
novos ares tinham começado a soprar nos núcleos de colonização, com a chegada 
dos novos imigrantes. 

Aspecto da rua Conselheiro Furtado, no bairro da Liberdade (1938). 
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Na mesma época, a colônia japonesa instalada na cidade de São Paulo come
çava a sair da miséria dos anos de 1914-15 e os moradores da rua Conde de Sarze-
das também tinham "subido a ladeira", indo morar na Conselheiro Furtado, que 
passou a ser a rua mais procurada, juntamente com a Conde do Pinhal, Tabatin-
güera e Irmã Simpliciana. Como a praça João Mendes de então não era tão gran
de como hoje em dia, foi possível que os imigrantes se expandissem até essa área. 
Evidentemente, na época, todos moravam em casas alugadas, não devendo haver 
nenhum proprietário de imóveis japonês. 

Vamos, agora, tentar descrever a vida dos japoneses na cidade de São Paulo 
da época, baseando-nos, para tanto, em duas publicações. Uma delas é o Brasil 
Nenkan (Anuário Brasileiro), publicado pela empresa jornalística Brasil Jihô, em 
comemoração aos 25 anos da imigração japonesa no Brasil. A outra é o Zaihaku 
Nihon Ishokumin Nijyûgonen Kinenkan (Almanaque comemorativo do 25º ani
versário da imigração japonesa no Brasil), publicado pela empresa jornalística Seis-
hü Shinpo, de Bauru. 

Segundo estas publicações, viviam na cidade de São Paulo de então (1932) 
aproximadamente 2.000 imigrantes. Se o levantamento feito tivesse sido mais pre
ciso e cuidadoso, talvez este número se elevasse para bem mais. A concentração 
maior dos japoneses era na chamada região da Conde de Sarzedas, que tinha co
mo ponto central aquela rua. A região compreendia também as ruas Irmã Simpli
ciana (onde havia mais lojas e eram poucas as residências), Tabatingüera, Conde 
do Pinhal, Conselheiro Furtado, Bonita (atual Tomás de Lima), dos Estudantes 
e São Paulo. Lá viviam cerca de 600 imigrantes japoneses. A rua Conde, à frente, 
tinha cerca de 300 moradores, seguida pela Conselheiro Furtado, com 140 e pela 
rua Bonita, com 40. 

Uma outra área em que havia uma alta concentração de japoneses era o bair
ro de Pinheiros, com 200 moradores. Em seguida, vinha a região do mercado mu
nicipal e, ainda, as adjacências das estações da Luz e da Sorocabana, que se liga
va à rua São Caetano. 

O fato é que as pesquisas — tanto numa como na outra publicação — se de
dicaram muito mais à população rural que à urbana. Desta forma, apesar de con
terem um levantamento minucioso com respeito à produção e às propriedades da 
primeira, trazem, sobre a segunda, informações apenas generalizadas. Assim, a 
respeito desta última, existe apenas uma classificação por profissão no Almana
que e uma lista de endereços, também com o mesmo tipo de classificação, no Anuá
rio, de forma que não houve como obter dados mais detalhados sobre a natureza 
de cada ocupação, a não ser basear-me em minha própria memória. Pode-se dizer 
que isso foi natural, numa época em que a grande força do progresso dos imi
grantes japoneses repousava na agricultura. 

Bem, se quisermos avaliar a evolução profissional dos imigrantes japoneses 
no Brasil, não podemos deixar de acompanhar e examinar os diferentes estágios 
por que passaram ofícios tradicionais como os de carpinteiro, marceneiro, em-
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preiteiro de obras de construção, assim como os trabalhos domésticos, as trans
portadoras, as hospedarias e as mercearias de artigos japoneses. Por outro lado, 
passados 25 anos, tinham surgido novas ocupações que inexistiam na primeira fa
se da imigração, em função do crescimento (numérico e econômico) dos imigran
tes japoneses no interior, assim como outras profissões que se relacionavam com 
o público brasileiro em geral, essas de caráter mais permanente. Os trabalhos do
mésticos — que os primeiros imigrantes adotaram com facilidade, uma vez que 
não se exigia nenhuma especialização, nem experiência — comparecem com ape
nas 14 pessoas no Almanaque, sendo que no Anuário sequer se lhes faz menção. 
Enquanto isso, havia aumentado o número daqueles que trabalhavam nos ramos 
de tinturaria, lavanderia e costura. Eram trabalhos que dependiam apenas de um 
pouco de conhecimento técnico e capital mínimo, sendo suficiente a mão-de-obra 
dos próprios familiares e de mais dois ou três empregados contratados. Era uma 
família inteira trabalhando unida, como na lavoura. No lugar dos camaradas, os 
rapazes contratados. Se na fase inicial da imigração, na lavoura, o papel dos ca-

"Tinturaria Chimica Japonez", a primeira nesse ramo, aberta por um passageiro do Kasato-
Maru, Seitaro Ishimura, na rua Lavapés (1918). 
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Escritório da K.K.K.K., na rua Silveira Martins, São Paulo (1935). 

maradas coube aos membros da "família composta", na cidade contratavam-se 
rapazes japoneses. Estes, tão logo aprendiam o ofício e juntavam algum dinhei
ro, tornavam-se independentes, estabelecendo as suas próprias casas. As lavande
rias e as mercearias — estas em menor número — foram-se desenvolvendo nesta 
sistemática. 

Uma outra novidade, em comparação com os primeiros tempos, era o surgi
mento dos assalariados "colarinhos-brancos", embora em número ainda reduzi
do. Em decorrência do aumento do número de imigrantes, o Consulado-Geral do 
Japão havia ampliado o seu quadro de funcionários; a Companhia de Emigra
ção, que passou a ter um volume maior de procedimentos administrativos, tam
bém resolvera contratar alguns imigrantes que considerasse mais capacitados e com
petentes; havia, ainda, os que trabalhavam como jornalistas, ou então como fun
cionários administrativos na Associação dos Pais em prol da Educação,2 nas as
sociações japonesas, nas associações médicas — como a Dôjinkai — e em outras 
instituições. Estes "colarinhos-brancos" somavam um contingente de cerca de 70 
pessoas e, juntamente com educadores, missionários, advogados e médicos — num 
total geral de umas 100 pessoas — formavam a chamada intelectualidade da colô
nia japonesa de então. 

Todavia, estes assalariados não eram levados em alta consideração por ou
tros imigrantes, que os consideravam "a turma incapaz de sobreviver da lavou-
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ra". De fato, seus salários eram tão baixos que nem se comparavam aos dos assa
lariados brasileiros. A vida que levavam era humilde: mesmo examinando a lista 
de endereços, via-se que poucos eram os que moravam em casas alugadas em seus 
próprios nomes. A maioria morava em quartos alugados, sendo que os jornalis
tas — talvez porque fossem todos jovens — eram quase todos solteiros. Conta-se, 
ainda, que Chuzaburo Nomura, um dos pioneiros no jornalismo, apesar de ter 
uma família de cinco, com crianças ainda pequenas, sempre andava rodeado de 
outros dependentes. 

Vamos fazer, agora, alguns registros sobre o ramo do comércio que, na épo
ca, havia experimentado um progresso numericamente considerável. 

Na lista de endereços do Anuário, o ramo aparece sob a classificação pura 
e simples de "comércio". O Almanaque, por outro lado, traz uma divisão mais 
pormenorizada, mas ainda assim algumas atividades aparecem classificadas sim
plesmente sob o título "comércio". Que tipos de comércio eram, afinal? 

Nessa época, a Casa Fujisaki, famosa nos primeiros tempos, já não existia; 
mas, no mesmo ramo da importação, havia os Irmãos Hachiya e outras casas de 
artigos japoneses, que tinham conseguido "sair" da rua Conde de Sarzedas e cu
jos proprietários tinham sido os primeiros imigrantes japoneses no país. A Casa 
Nakaya ainda continuava naquela rua, mas as demais casas, como a Casa Kunii 
e Hase, já se tinham mudado para a rua Irmã Simpliciana. Tinham aumentado 
de número, também, os bazares que vendiam artigos importados do Japão, mis
turados aos nacionais, entre miudezas e bonecas. Ainda, foi uma característica 
da época o surgimento de empórios, quitandas e casas de lenha e carvão, não mais 
voltados exclusivamente à clientela japonesa, mas também à brasileira em geral. 
Não se sabe ao certo se havia farmácias cujos donos fossem japoneses, mas já 
se podiam ver farmacêuticos de ascendência japonesa trabalhando em farmácias 
de propriedade de brasileiros. As farmácias e os empórios de propriedade de ja
poneses viriam a desenvolver-se consideravelmente numa fase posterior, quando 
o pequeno capital obtido no campo começasse a ser escoado para os centros urba
nos, mas na época este ramo ainda se encontrava em fase embrionária, embora 
já existissem oito farmacêuticos de origem japonesa. 

Uma outra característica da época foi o surgimento, em função da expansão 
dos agricultores japoneses, de uma bem estruturada prestação de serviços de in
termediação e de venda por consignação de produtos agrícolas, bem como o apa
recimento de comerciantes de adubos e de implementos agrícolas. Alguns deles, 
embora poucos, foram muito bem sucedidos. Bons exemplos disso seriam a Casa 
Ohara, intermediária localizada à rua Paula Souza, e a Casa K. Nakao (posterior
mente Fábrica de Adubos Jaguaré). Outras casas, de menor porte, também tinham 
começado a surgir na região do mercado municipal. 

Sob a classificação "comércio" incluía-se também a atividade de venda de 
terras (corretores e representantes de imobiliárias). O Almanaque, no entanto, re
gistra esse ramo à parte, mostrando que havia cinco profissionais, que na realida
de deveriam ser mais, uma vez que toda a região que abrangia parte da linha So-
rocabana ao norte do Paraná estava à venda na época. Já se fora o tempo em 
que a compra e a venda de terras eram conduzidas por idealistas que queriam ver 
novos núcleos de colonização instalados nas terras que comercializavam. Eram 
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No Mercado Municipal de São Paulo, bancas de verduras 
com a presença de japoneses. 

novos tempos, em que a venda de terras havia tomado feições de mera especula
ção imobiliária, nas mãos de companhias operadas por brasileiros e estrangeiros 
de outras origens. 

Por fim, vamos falar sobre o tradicional ramo do comércio de móveis. Se
gundo o Almanaque, havia doze casas do ramo, número que parece incluir, pos
sivelmente, também as oficinas que, embora não possuíssem lojas propriamente 
ditas, também vendiam os móveis que fabricavam. Eram, evidentemente, ofici
nas caseiras de fundo de quintal. Em algumas lojas, essas oficinas não raro se 
localizavam nos seus fundos, onde três ou quatro japoneses trabalhavam com os 
pés metidos em chinelos, cobertos de serragem e de tinta. No entanto, já na época 
o ramo se encontrava um tanto estagnado, talvez pelo fato de os artesãos não se
rem mais que carpinteiros um poucos melhorados, que só conseguiam fabricar, 
na maioria das vezes, coisas simples, sem que tivessem habilidade ou sensibilida
de suficientes para criar novos estilos, que pudessem atender à demanda dos no
vos tempos. Ainda, talvez pela falta de capital ou de uma boa estratégia de ven
das, o ramo não prosperou tanto, a não ser em um ou outro caso. 

Os carpinteiros, cuja presença era familiar desde o princípio da imigração, 
aparecem classificados no ramo da "construção", no Almanaque, com 23 profis
sionais. Já na lista de endereços do Anuário, aparecem 48 carpinteiros, entre os 
quais se incluem, provavelmente, os fabricantes de móveis. Ao lado dos carpin
teiros aparecem os pintores, em número reduzido: apenas cinco ou seis. Acredita-
se que uma parte desses profissionais tenham entrado na classificação "comércio 
de móveis". 
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Quanto aos empreiteiros de obras de construção, que comandavam numero
sos carpinteiros, havia, segundo o Anuário, três profissionais encabeçados, como 
era de esperar, por Samejima. 

A profissão de motorista era também uma das mais familiares entre os japo
neses e, sob essa classificação, aparecem 19 pessoas no Anuário e 16 no Almana
que. Os motoristas particulares aparentemente não constam do levantamento. Uma 
coisa que nos surpreende, ao examinarmos o ano de entrada desses motoristas 
no Brasil, é o fato de a sua maioria ter vindo com as primeiras levas, no período 
compreendido entre 1908 e 1915: parece que esta profissão não atraiu os imigran
tes mais novos, vindos posteriormente. Não se tem notícia, na época, de nenhu
ma companhia ou frota de táxis. 

Talvez também devêssemos citar, como outra profissão familiar aos japone
ses, o trabalho doméstico, mas, como já se relatou, pode-se considerar que já se 
fora o tempo dos copeiros. 

Vamos, então, falar sobre hotéis e restaurantes. Havia, na São Paulo da épo
ca, doze ou treze hospedarias (o Anuário registra treze e o Almanaque dez), todas 
ainda ao nível de acomodações simples e modestas: poucas casas se denomina
vam hotéis, a maioria designada como pensões. Acomodavam dois ou três hóspe
des num mesmo quarto, servindo-lhes comida japonesa. Talvez o Hotel Tokiwa, 
ou então a Pensão Ueji, fossem os únicos a possuir quartos especiais, para uma 
pessoa. Esses "hotéis" se localizavam basicamente na região da Conde de Sarze-
das, da estação da Luz e nas adjacências da estação Sorocabana e do mercado 
municipal. 

Em matéria de restaurantes, o que havia eram bares, casas de udon, de shiru-
ko e manjû e casas especializadas em comida japonesa refinada, chamadas de ryô
ri-ya. Estas tinham surgido recentemente (as casas de udon já existiam antes, nos 

Na diversão noturna, as animadas recepções do ryôri-ya Aoyagi, depois de ser transferido 
para a rua Tabatingüera. 
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porões da Conde de Sarzedas), provavelmente em função dos novos-ricos que co
meçavam a despontar no interior do estado. Surgiram também os primeiros oza-
shiki, espaços tipicamente japoneses, com o chão forrado de tatami. O saque Azu-
ma Kirin,3 de fabricação nacional, ainda não tinha sido lançado. 

No nº 37 da rua Conselheiro Furtado localizava-se o Tonda-ya, e no nº 12 
o Aoyagi, dois famosos ryôri-ya. Como na época ainda não se usava o sistema 
de distância em metros para numerar as casas, a localização do Aoyagi, hoje em 
dia, seria mais ou menos assim: a sexta casa do lado direito da Conselheiro Furta
do, contando da esquina, para quem entra naquela rua pela praça João Mendes. 
Era nesse endereço que, chegada a noite, o pessoal bebia e cantava animadamen
te: pois é, antes das obras de ampliação da praça João Mendes, até mesmo a Con
selheiro Furtado não passava de uma simples via suburbana. A música que mais 
se entoava nessas casas era, havia mais de dez anos, o Kago no Tori (O pássaro 
engaiolado), um sucesso antigo no Japão, para se ver o quão devagar era a in
fluência da "cultura" japonesa na comunidade dos imigrantes aqui radicados. 

O número de doceiras também aumentara. Na região da Conde de Sarzedas 
havia umas duas ou três casas que, somadas a outras em Pinheiros e na região 
do mercado central, totalizavam mais de dez. 

Para o lazer havia duas casas de bilhar, fora as instalações do Nippon Club. 
Na época, porém, o pessoal já estava começando a freqüentar as casas famosas 
dos brasileiros. No Taco de Ouro, na Quintina Bocaiúva, por exemplo, invaria
velmente havia um ou outro japonês. 

Vamos, agora, transcrever a relação de profissões dos japoneses domicilia
dos na cidade de São Paulo, conforme aparece no Almanaque, acrescida de al
guns comentários. Da relação, excluíram-se os funcionários do Consulado-Geral 
do Japão e da Companhia de Emigração. 

— Tipografia e gráfica: 6 estabelecimentos. 
Trabalhavam basicamente com a língua japonesa, incluindo-se, neste número, os jor
nais japoneses. 

— Indústria química: 1 estabelecimento. 
Tratava-se de uma indústria farmacêutica, a que estavam ligados três nomes encabeça
dos por Tatsuo Okochi. 

— Médico: 3 
Apenas um era diplomado. 

— Dentista: 7 
— Terapeuta com aparelhagem elétrica: 1 
— Acupunturista: 1 
— Farmacêutico: 8 

Não se sabia, ao certo, se exisitiam farmácias de propriedade de japoneses 
— Missionário: 3 

Todos os três protestantes. 
— Educador: 5 

Três deles possuíam estabelecimentos próprios. 
— Representante de -vendas: 2. 

Tiravam pedidos do interior do estado. 
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— Contador público: 1 
— Advogado: 1 

Não se sabe se reconhecido ou não. 
— Comércio: 84 

Neste número se incluíam importadoras, bazares, mercearias e até mesmo contadores 
e balconistas. 

— Balconista: 8 
Provavelmente aqueles que assinalaram a coluna "balconista", constante do formulá
rio de pesquisa. 

— Hospedaria: 10 estabelecimentos. 
— Restaura te: 13 estabelecimentos. 

Bares, casas de udon e ryôri-ya. 
— Doceira: 12 estabelecimentos. 

Entre lojas e fabricantes. 
— Casa de tofu: 3 
— Quitanda: 3 
— Loja de brinquedos: 3 

Eram bazares. 
— Loja de autopeças: 1 
— Loja de artigos elétricos: 1 
— Relojoaria: 1 

Realizava basicamente consertos. 
— Funilaria: 1 

Trabalhavam com zinco e soldagem. 
— Casa de lenha e carvão: 1 
— Indústria de fermentação: 2 estabelecimentos. 

Fabricavam shôyu. 
— Fotógrafo: 2 
— Motorista: 16 

Todos autônomos. 
— Tintureiro: 4 
— Lavanderia: 14 profissionais. 

Quase sempre as tinturarias eram também lavanderias. Não sabemos o número de esta
belecimentos em que essas 14 pessoas estavam distribuídas; sabemos apenas que oito 
tinham família constituída e que seis eram solteiros. 

— Barbeiro: 11 
— Comércio de móveis: 12 

Incluem-se, neste número, as fábricas e as oficinas. 
— Casa de bilhar: 2 
— Sapateiro: 1 
— Casa de beneficiamento de arroz: 1 
— Empreiteiro de obras: 1 

Deveriam existir, na realidade, pelo menos uns três. 
— Engenheiro civil: 4 
— Construtora: 23 profissionais 

Estamos falando de carpinteiros. 
— Metalúrgico: 1 

Trabalhava basicamente com ferro. 
— Indústria mecânica: 1 estabelecimento. 
— Fundição: 1 estabelecimento. 
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Indústria de cosméticos: 1 profissional. 
Tratava-se de uma oficina doméstica. 

— Fábrica de massas: 1 
— Ramo de fertilizantes e adubos: 2 
— Operário: 5 

Quatro tinham família e um era solteiro. Não sabemos, no entanto, em que ramo 
trabalhavam. 

— Escultor: 1 
Trabalhava com madeira. 

— Pedreiro: 2 
— Pintor de parede: 4 
— Porteira: 1 

Havia, na realidade, mais de uma. 
— Livraria: 1 

Tratava-se de uma casa especializada. 
— Casa de câmbio: 1 

Também trabalhava com penhor e agiotagem. 
— Compra e venda de imóveis: 5 profissionais. 

Eram corretores e representantes de venda. 
— Comércio de miudezas: 8 pessoas 
— Intermediário: 2 

Eram os dois maiores. 
— Instrutor de Judô: 1 
— Escritor: 2 
— Projeção de filmes: 1 pessoa 

Fazia cinema itinerante pelo interior do estado, projetando basicamente filmes japoneses. 
— Trabalhos domésticos: 14 

Dentre essas pessoas, apenas duas mulheres. 
— Estudante: 2 

Eram estudantes universitários, sendo um deles da primeira geração, ou seja, nascido 
no Japão. Não se tem informações acerca do outro. 

— Agricultor: 3 
Um com família e dois solteiros. 

— Horticultor: 15 pessoas. 
Eram, na realidade, 15 famílias. 

— Sem ocupação: 33 
O número inclui aqueles que não tinham emprego fixo, outros que não queriam decla
rar as suas ocupações, os aprendizes, os desempregados, etc. 

(Os números apresentados refletem a contagem apenas dos cabeças de cada família; 
em outras palavras, os familiares, mesmo envolvidos nas ocupações citadas, não entraram 
no levantamento. Ainda, dizer "um" estabelecimento ou "x" estabelecimentos nem sem
pre significava que cada um deles estivesse instalado em "um " lugar independente. Às ve
zes, o espaço de uma loja era sublocado para que se conduzisse um outro tipo de negócio, 
inteiramente aparte. Por último, devemos esclarecer que os números apresentados não são 
absolutamente corretos. Mesmo se fazendo um rápido confronto entre as duas publica
ções, pode-se perceber facilmente que algumas atividades aparecem numa, mas não na ou
tra. Não há, no entanto, nenhum meio de se averiguar a realidade exata.) 

Desta forma, temos relacionadas 61 diferentes profissões ou ocupações. Dentre 
elas, poderíamos dizer que o comércio (principalmente as importadoras), as mer-
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"Clínica Dentária Nipo-Brasileira" do dr. Murakami, na rua Conde de Sarzedas. 

cearias, as casas de móveis, as carpintarias, os trabalhos de motoristas e algumas 
outras — totalizando um terço da relação — atendiam não só os japoneses, mas 
também o público brasileiro em geral. No entanto, em termos de volume de tran
sações e de renda delas decorrentes, certamente não se observaria a mesma pro
porção de um terço. Desse ponto de vista, as atividades voltadas única e exclusi
vamente para o público japonês sem dúvida nenhuma tinham um peso muito maior. 
O fato de os japoneses estarem concentrados numa só área para exercer suas ati
vidades profissionais, indica que o público que visavam era o japonês. Por outro 
lado, aquelas atividades que atendiam a um bom número de brasileiros, como as 
importadoras e as casas de móveis, não tinham necessidade de se localizar nessa 
área de maior concentração japonesa. 

Dessa forma, podemos imaginar que as atividades profissionais dos imigran
tes localizados em São Paulo — principalmente daqueles concentrados em áreas 
especificamente japonesas — dependiam, em grande proporção (embora não sai
bamos com exatidão o quanto), da própria população de imigrantes e, principal
mente, dos agricultores japoneses espalhados pelo interior do estado. Na época, 
ouvia-se falar muito em "tempos de reciprocidade", ou então, que "uma mão 
lava a outra", expressões que atestavam a inexistência de atividades que não con
tassem de uma forma ou outra com a clientela formada pelos próprios imigran-

585 



Na rua Galvão Bueno, a "Empreza Arte Graphica", dos irmãos Shiotani. 

tes. Se folhearmos as páginas de classificados dos jornais japoneses da época, po
demos constatar o quanto um grande número de comerciantes japoneses dirigia 
o seu apelo promocional aos seus compatriotas, através de suas páginas. 

Por fim, fazemos questão de explicar melhor a situação daqueles que, na pes
quisa, declararam ser agricultores ou horticultores. Não se sabe por que se fez 
tal divisão, mas o fato é que nela constam muito mais horticultores — 15 famílias 
— que agricultores. Imagina-se que se consideraram horticultores os que tinham 
suas hortas na periferia de São Paulo e que, além de trabalhar em suas terras, 
também iam vender pessoalmente os seus produtos na cidade, de carrinho de mão 
ou carroça puxada por um burro. Ainda, acredita-se que alguns iam também ven
der nas feiras livres da cidade. 

Não devemos nos esquecer de que também vinham vender seus produtos nas 
feiras os plantadores instalados na então periferia da cidade, em áreas como San
tana, Morumbi, Taboão da Serra e Itaquera. Eles chegavam à cidade de carroça 
ou caminhão e eram numerosos, muito mais que as 15 famílias constantes do le
vantamento, o que nos faz concluir que sem dúvida o número publicado no Al
manaque não os incluía. 

Os feirantes surgiram depois da segunda guerra mundial, mas antes era co
mum os próprios agricultores irem pessoalmente vender seus produtos nas feiras. 

586 



Uma cena de feira livre. 

Hoje em dia (1968), dada à intensificação do tráfego, as feiras livres estão 
proibidas em alguns pontos centrais da cidade, mas naquela época a população 
podia comprar, a preços acessíveis, verduras, frutas , peixes, outros produtos ali
mentícios e artigos de uso diário nas feiras livres montadas em todos os bairros 
paulistanos. 

Para os moradores da Conde de Sarzedas e adjacências, a feira mais próxima 
era a do largo São Paulo, nos arredores do teatro São Paulo (mais tarde, cinema). 
Quarta-feira era o dia da feira, que ia desde bem cedo da manhã até mais ou me
nos meio-dia. Nesse dia, quase todas as donas-de-casa japonesas da redondeza 
iam, sacola em punho, fazer suas compras. 

Este saudoso endereço, no entanto, já não existe: com a reforma urbana le
vada a cabo a partir de 1968, o teatro foi demolido e o seu terreno, juntamente 
com o largo São Paulo, está sendo transformado para se tornar parte de uma grande 
avenida [atual radial leste-oeste]. 

COMO ERA A RUA CONDE DE SARZEDAS? 

Já foi dito que na região da Conde havia cerca de 600 japoneses, sendo que 
mais da metade morava exatamente na rua Conde de Sarzedas. Como seria, en
tão, o aspecto desta rua? 

Embora sua fase áurea já tivesse passado, pois a rua mais procurada era, en
tão, a Conselheiro Furtado, chamavam de "ladeira acima" o trecho até a rua To
más de Lima (na época, rua Bonita), onde ainda funcionavam a Casa Nakaya 
e o Hotel Tokiwa, dois estabelecimentos que movimentavam a área. Mas o trecho 
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realmente antigo e tradicional da Conde de Sarzedas começava mesmo na frente 
do prédio do Jornal Nippon, de onde a ladeira passava a ter o seu declive mais 
acentuado. Lá moravam desde médicos até missionários cristãos e havia de tudo 
que um homem necessitasse para viver. Sentia-se muito, no entanto, a mudança 
da Escola Primária Taishô 4, que se havia transferido para a rua São Joaquim, 
e também o fato de não haver mais, ladeira abaixo, as hospedadas destinadas a 
acomodar os imigrantes que vinham do interior. 

Alguns pintores e carpinteiros ainda continuavam a trabalhar ali. Doceiras, 
casas de udon, bares, leiterias, casas de tôfu, barbearias, tinturarias, quitandas, 
alfaiatarias: tudo isto estava lá. Era como se naquele trechinho ladeira abaixo, 
com menos de 500 metros, japoneses se comprimissem até não mais poder. Para 
se ter uma idéia de sua superpopulação, basta considerarmos que também os pró
prios brasileiros eram moradores antigos da rua. Não raro, duas, três famílias mo
ravam na mesma casa, e havia até casos em que 18 pessoas, inclusive mulheres 
e crianças, moravam num mesmo endereço, resultando numa média de uns oito 
moradores por casa. Tudo isto era possível porque algumas casas tinham quartos 
com entrada independente nos fundos, com aluguéis acessíveis, mesmo para aqueles 
mais desafortunados, havendo ainda, naturalmente, os porões, concorridíssimos. 

No entanto, os fundos das casas localizadas na baixada, no final da ladeira, 
eram úmidos e com péssima ventilação, longe de serem saudáveis. Na baixada, 
eram numerosos os japoneses que alugavam um quartinho sem assoalho, o chão 
apenas cimentado, onde preparavam o que comer num fogareiro a carvão, na ver
dade uma velha lata de querosene. Eram aqueles que tinham desistido da lavoura, 
ou porque não fizeram parte de uma "família composta" adequada, ou porque 
tinham problemas de saúde que os impossibilitavam de trabalhar na agricultura. 

Se nos limitássemos a observar a vida dessa gente, não poderíamos jamais 
delinear um futuro promissor para os imigrantes japoneses da cidade de São Pau
lo. A vida que levavam era próxima à da população de classe baixa e a única coisa 
japonesa que ainda lhes restava era o uso do kake-buton. No entanto, a grande 
tranqüilidade era que os brasileiros que viviam na área já conheciam bem a ma
neira de ser dos japoneses, fazendo com que todos convivessem em paz. 

Pelo fato de se dizer que na rua Conde se concentravam muitas lojas e mora
dores japoneses, alguns talvez imaginem que ela fosse uma rua comercial com forte 
coloração japonesa. No entanto, no seu aspecto externo era como uma outra rua 
qualquer do subúrbio paulistano, sem nada de especial. Os bares, as leiterias ou 
as quitandas sequer tinham letreiros em japonês e, assim, o trecho ladeira abaixo 
da Conde de Sarzedas, a não ser pela figura dos próprios japoneses, era como 
outro subúrbio paulistano qualquer. Apenas, ali se podia sentir o cheiro de comi
da japonesa e constatar que eram numerosas as casas em cujas janelas não havia 
cortinas e que a vida que levavam não era das mais confortáveis, como a de uma 
família poder morar sozinha numa casa e ter a sua sala decorada com móveis de 
verniz reluzente. Em todas as casas sentia-se um certo clima de coisa temporária, 
um modo de vida provisório no Brasil, fazendo com que se percebesse estar dian
te de uma rua de imigrantes. 
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A RUA CONSELHEIRO FURTADO 

A rua Conselheiro Furtado estava, então, no seu auge. Ali se podiam encon
trar doceiras, ryôri-yas, letreiros de material metálico pintado — parecendo ban
deiras penduradas verticalmente — em que se lia ryokan (hospedaria), em carac
teres japoneses, luminárias nas entradas dos restaurantes, indicando "culinária 
japonesa", também em japonês, tudo isso criando uma atmosfera levemente ni-
pônica. Mas, como os anúncios luminosos não eram tão numerosos, como hoje 
em dia, muitas vezes era preciso que se entrasse nesses estabelecimentos para ave
riguar que tipo de atividades mantinham. Doces tipicamente japoneses nas vitri
nes das doceiras e a presença de caracteres japoneses nos livros colocados nas pra
teleiras das livrarias indicavam que se tratava de uma rua de grande concentração 
de japoneses. 

AS RUAS CONDE DO PINHAL E IRMÃ SIMPLICIANA 

Neste trecho havia mercearias japonesas, bazares e uma barbearia — em cu
ja porta de vidro se lia "barbearia" em japonês — mostrando que ali começava 
um bairro típico japonês. Podiam-se ver numerosos letreiros na língua japonesa. 
Naturalmente, a decoração das lojas não era tão requintada como a que se vê ho
je e as vitrines tinham um aspecto modesto. Quando se punham os pés em lojas 
de artigos japoneses, sentia-se logo o cheiro característico de algas marinhas. O 
atendimento nas lojas dessas ruas era praticamente todo em japonês, não haven
do, ainda, vendedores nisseis que o fizessem em português. 

Na rua Irmã Simpliciana, a Casa Hase, de artigos importados do Japão. 
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O BAIRRO DE PINHEIROS 

Depois da região da Conde, Pinheiros era onde mais havia japoneses — apro
ximadamente 200. A Cooperativa Agrícola de Cotia, ainda em sua fase inicial, 
funcionava em salas alugadas e o movimento de seus cooperados ainda não era 
muito intenso. Os japoneses estavam localizados basicamente ao redor do largo 
e do mercado de Pinheiros, apesar de não constituírem um "agrupamento", pro
priamente dito. No largo de Pinheiros havia, ainda, um coreto de música, que 
o bonde contornava para retornar ao centro da cidade. Perto do largo, à esquer
da de quem vinha da cidade, havia um bebedouro para cavalos. Era uma época 

Em Pinheiros, a sede da Cooperativa Agrícola de Cotia, erguida  posteriormente. 

tranqüila: nas noites de sábados e domingos, podiam-se ver jovens casais a namo
rar ao redor do coreto. A rua Teodoro Sampaio ainda era uma bela alameda com 
alfenas ao longo de suas calçadas. Os ônibus ainda não tinham chegado no bair
ro. As lojas dos japoneses eram mais numerosas nas ruas Pinheiros e Butantã, 
seguidas pela Fernão Dias. Havia algumas outras também na Teodoro Sampaio, 
por onde passava o bonde, mas nenhuma que chamasse atenção especial. A rua 
Cardeal Arcoverde, que hoje pode ser chamada a rua dos japoneses em Pinhei
ros, não era muito procurada pelos mesmos na época, abrigando apenas o escri
tório da Casa K. Nakao e uma outra lojinha de comida japonesa, chegando a ser 
até silenciosa. 

Pinheiros também tinha de tudo, em matéria de comércio, para satisfazer as 
necessidades diárias dos japoneses: restaurantes, doceiras, mercearias de artigos 
japoneses, barbearias, casas de tôfu, casas de lenha e carvão, fábricas de massas, 
e contava, desde aquela época, com a Igreja Episcopal do Brasil (Seikôkai), que 
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existe ainda hoje. No mercado do bairro podiam-se encontrar à venda peixes de 
água doce. O que se via nas duas margens do rio Pinheiros era uma vasta prada-
ria. Um passo fora de Pinheiros e já era interior, sendo que ainda havia numero
sos agricultores japoneses no Butantã, Caxingui, Taboão da Serra e Campo Lim
po. Eram tempos em que os japoneses moradores da região de Cotia vinham de 
caminhão para São Paulo. 
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Notas 

CAPÍTULO 53 

1. Brasil Nenkan (Armário Brasileiro), Segunda Parte, p. 16. 
2. Órgão controlador da educação, sob a jurisdição do Consulado-Geral do Japão. 
3. O Azuma Kirim, saque de fabricação nacional, foi lançado pela Casa Tozan em 1935. 
4. A Escola Primária Taishô mudou-se, em outubro de 1929, para a rua São Joaquim, bem atrás da 

atual construção da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. 
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Parte IX 

O agravamento do sofrimento 
dos imigrantes 



54 — O sofrimento dos imigrantes 
entre dois nacionalismos 

As repercussões da séria crise econômica mundial que se iniciou com a gran
de queda na bolsa de valores de Nova York, em 24 de outubro de 1929, atingiram 
imediatamente o Brasil, que já enfrentava as conseqüências da superprodução de 
café. 

Na época, o mundo político brasileiro girava em torno da próxima eleição 
para a presidência. Notava-se a movimentação de novos partidos que se opunham 
ao antigo detentor do poder político desde a proclamação da República. Havia 
uma intensa agitação dos políticos de oposição dos estados da Paraíba, Minas e 
Rio Grande do Sul que futuramente formariam a Aliança Liberal contra o candi
dato situacionista, o governador de São Paulo, Júlio Prestes. Além disso, nessa 
época o poder da classe dos comerciantes e operários das cidades, em gradativo 
crescimento desde o final da primeira guerra mundial, agia também contra a elite 
agrária, e ao mesmo tempo a voz do povo era representada por diversidade de 
classes maior que a existente até então. A insatisfação provocada pela crise eco
nômica mundial se manifestava como crítica à política centrada nos interesses do 
antigo poder. 

No dia 1º de maio de 1930, próximo do término do mandato do presidente 
Washington Luís, realizou-se a eleição. Em oposição ao candidato "do governo", 
Júlio Prestes, candidatou-se o governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, 
representando o novo poder emergente, mas o resultado das urnas deu vitória a 
Júlio Prestes. 

Neste momento o boato de que o governo havia fraudado a contagem dos 
votos correu intensamente, tumultuando a sociedade. A oposição não aceitou os 
resultados, ocorrendo várias rebeliões armadas em diversas regiões do país, a par
tir de 3 de outubro, lideradas pelos tenentes (jovens oficiais revolucionários). 

No dia 24 de outubro, o presidente Washington Luís entregou o poder à Jun
ta Pacifícadora organizada pelos militares de alta patente, quando faltava apenas 
um mês para terminar o seu mandato, e teve de exilar-se na Europa. Assim, a 
possibilidade de Júlio Prestes assumir a presidência tornou-se inviável e os revo
lucionários, que obtiveram êxito, receberam o poder outorgado pela Junta Paci
fícadora e organizaram um governo provisório tendo Getúlio Vargas como chefe 
e iniciaram o período denominado República Nova. 

Ao constatarmos a criação de dois ministérios novos pelo poder político de 
Getúlio Vargas, o da Educação e Saúde e o do Comércio, Indústria e Trabalho; 
a diminuição da jornada de trabalho dos operários; a abolição do voto anônimo; 
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a reforma da lei eleitoral, estendendo o voto às mulheres, e a entrada de represen
tantes de categorias profissionais diversas ao Congresso Federal, fica evidente que 
os personagens centrais dessa revolução foram os já mencionados políticos e mili
tares do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, que eram contra Júlio Pres
tes, juntamente com a adesão da burguesia e do operariado emergente em várias 
cidades, a começar por São Paulo. 

O governo de Getúlio Vargas deparou-se com a Revolução Constitucionalis-
ta de 1932 de São Paulo, que acelerou o processo de eleição da Constituinte, e 
assim, em 1934, juntamente com a promulgação da Constituição, Vargas foi elei
to presidente da República pelo Congresso Nacional. 

O regime de 1934 terminou quando o golpe do Estado Novo instituiu o go
verno autoritário de Getúlio Vargas com o apoio do Exército e da Polícia Militar, 
em 10 de novembro de 1937, às vésperas da eleição para a presidência da Repúbli
ca, dissolvendo-se assim a Câmara e o Senado, cercados pelas tropas. 

O governo autoritário promulgou uma nova Constituição em 1937, na qual 
era declarada a centralização do poder nas mãos do presidente, perdendo os esta
dos sua autonomia e sendo enviados interventores para cada estado, como na época 
da revolução de 1930. 

Em setembro de 1939 inicia-se a segunda guerra mundial. O Brasil dela parti
cipa, aliando-se aos Estados Unidos em 1942 e enviando soldados à Europa, e 
o regime ditatorial de Vargas tem continuidade até o término da guerra, em 1945. 

O governo de Getúlio desde o início demonstrou tendências ditatoriais e den
tro de sua postura de união federativa assumiu medidas drásticas de nacionaliza
ção em relação aos imigrantes estrangeiros e seus descendentes. 

Isto se refletiu no decreto estadual sobre educação de abril de 1933, que proi
bia o ensino de línguas estrangeiras aos analfabetos em língua portuguesa que fos
sem menores de 10 anos. 

Este tipo de lei estadual já existia antes, mas a realidade rural e o ingresso 
maciço dos imigrantes estrangeiros no país eram motivo suficiente para que o go
verno estadual anterior à revolução de 1930 não fosse muito rigoroso a este res
peito. No entanto, após a revolução o governo tomou a iniciativa de fiscalizar 
a educação dos descendentes de imigrantes estrangeiros através desse decreto. 

Mas, como a lei enunciava "...aos analfabetos em língua portuguesa", ain
da deixava espaço para se interpretar que "se conseguisse ler e escrever em portu
guês, mesmo sendo menor de 10 anos..." 

Todavia, entre 1938 e 1939 o governo ditatorial decidiu executar a fiscaliza
ção de organizações estrangeiras e publicações em língua estrangeira, e limitar as 
atividades educativo-culturais da imigração estrangeira, após a promulgação dos 
decretos para acelerar a integração dos estrangeiros à sociedade brasileira. 

Nos parágrafos da lei de imigração (a famosa lei número 3, artigo 10), o ensi
no da língua estrangeira é totalmente proibido. Essa lei de imigração regulou a 
vida dos imigrantes em todos os aspectos: ingresso no país como imigrante, resi
dência, naturalização, formação de núcleos de colonização, ensino primário. Houve 
ainda a promulgação da lei que permitia que somente um terço dos trabalhadores 
de estabelecimentos comerciais e industriais fossem estrangeiros.1 Como conse
qüência da promulgação desta lei, as escolas japonesas da colônia foram todas 
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fechadas. Se, depois disso, ainda houvesse escolas japonesas funcionando, elas 
seriam clandestinas.2 

Com exceção da cidade de São Paulo e de Santos, considerando a lei as de
mais regiões como zonas rurais, é nestes lugares que fica proibido o ensino de lín
guas estrangeiras aos menores de 14 anos. E, ainda, qualquer que fosse a escola, 
particular ou não, os estrangeiros não podiam ser diretores de escolas (nem pro
prietários, nem professores). Em outras palavras, aquele que não fosse brasileiro 
não poderia ensinar língua estrangeira. 

Depois disso, em setembro de 1939 o governo ainda promulgou um decreto 
sobre obrigações escolares a nível estadual que enfatizava a nacionalização das 
escolas particulares: 

Artigo 3º - O ensino da língua estrangeira não pode ultrapassar duas horas diárias. 
Artigo 4º - Os programas de comemorações de escolas particulares não podem 
ser em língua estrangeira, não sendo permitidos atos ou então louvações de espíri
tos estrangeiros e estes deverão obter aprovação da Secretaria da Educação, com 
antecedência. 
Artigo 5º - Os livros didáticos de língua estrangeira deverão ser aprovados pela 
Secretaria da Educação.3 

Isto quer dizer que, na realidade, a educação com influência estrangeira ou 
mesmo o ensino do idioma estavam praticamente proibidos, pois não havia quem, 
após os 14 anos de idade, permanecesse nas escolas da zona rural, ou alguém ca
pacitado a ensinar o japonês em português. 

As medidas nacionalistas do governo de Getúlio refletiam, de um lado, a si
tuação política da Europa e a necessidade de promover e acelerar a unificação 
de uma consciência nacional num país de imigração como o Brasil. Esta necessi
dade acentuou-se ainda mais quando eclodiu a guerra, hora em que as medidas 
são impostas com pulso forte dada a situação em que o Brasil se encontrava. Pro
vavelmente, esta será a explicação oficial. 

Por outro lado, na sociedade japonesa do Brasil os imigrantes ainda depen
diam espiritual e psicologicamente do país de origem, sendo influenciados pelo 
princípio nacionalista japonês, que fortalecia sua consciência racial. 

Em 18 de setembro de 1931, ou seja, um ano após a consolidação do governo 
Vargas, acontece no Extremo Oriente a tomada da Manchúria (da China) pelo 
Japão. E, em outubro, são enviadas tropas do exército e da marinha japonesa 
para Xangai. 

E mais: em março de 1933, o Japão se retirava da Liga das Nações, além 
de, em 1935, o governo japonês anunciar que, embora considerasse o imperador 
a cabeça da nação, passava também a considerá-lo um mortal, como outro ser 
humano qualquer, e não um deus, como se acreditava até então (declaração con
tra a qual os militares apresentaram veementes protestos), o que fez com que a 
ideologia dominante tendesse cada vez mais para a direita. Com a decretação da 
lei de mobilização nacional — que dava ao governo poderes absolutos de dispor, 
livre e amplamente, de quaisquer recursos humanos e materiais necessários du
rante a guerra — desaparecem, quase por completo, as ideologias de cunho libe-
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ral e as críticas contra as medidas governamentais vigentes, fazendo com que che
gassem até nós — imigrantes japoneses radicados no Brasil — ideologias naciona
listas e etnocentristas dos japoneses, em que se incluía a idéia de formar-se uma 
"Área de co-prosperidade da Grande Ásia", em torno do Japão imperialista. 

Quanto às diretrizes de educação dos nisseis, à qual os imigrantes dispensa
vam a maior atenção, continuou sendo a ideologia de considerar o Brasil o princi
pal e o Japão o secundário, pelo menos aparentemente, para estarem de acordo 
com as medidas governamentais brasileiras, como aquele filho adotivo (filho ou 
genro que aceita mudar de sobrenome) que se sente dividido entre o sentimento 
de obrigação e lealdade em relação à nova família e o sentimento de apego à famí
lia de origem. Por outro lado, os descendentes de japoneses se deixaram prender 
à idéia de que até seus filhos e netos seriam filhos do imperador. E acreditaram 
que transmitir o ensino da língua japonesa seria a condição sine qua non para 
a continuidade de seu povo. Mas, quando a política nacionalista do Brasil ia dia
metralmente contra estes propósitos, a partir do dia 10 de novembro de 1937 os 
imigrantes começaram a perder as esperanças quanto ao futuro no Brasil, por se 
verem privados da liberdade espiritual. As medidas nacionalistas não só atingi
ram a educação de seus filhos, como já foi mencionado, mas houve também 
decretos-leis que regulavam as organizações de estrangeiros e as publicações em 
língua estrangeira, limitando suas atividades enormemente. Isto influiu negativa
mente na psicologia dos imigrantes, que passaram a sofrer opressão em suas ativi
dades culturais a partir de 1938. 

Para eles, tal limitação se configurava eterna. Estando no processo de inte
gração, reagiam, fortalecendo ainda mais o sentimento japonês. No entanto, au
mentava gradativamente o número de nisseis que contrariavam este posicionamen
to, o que os fazia temer quanto ao seu futuro, ou seja, afastando-se deles e 
"acaboclando-se". 

Agora, gostaria de falar sobre a vida dos imigrantes a partir de 1930, passan
do pela primeira guerra mundial, na Europa, e em seguida pela eclosão da segun
da guerra mundial, no Pacífico, até o seu término, focalizando seus aspectos psi
cológicos e espirituais e procurando detectar a evolução da psicologia e o cami
nho percorrido até se chegar ao fenômeno da resistência do grupo vitorista. 

Ao observarmos este fenômeno, inserido no contexto da história mundial, 
teríamos de considerar a história dos imigrantes que sofriam ao vivenciar dois na-
cionalismos como um dos fenômenos ocorridos durante o desenvolvimento do ca
pitalismo moderno e a ascensão do imperialismo, até adentrarmos a questão dos 
países subdesenvolvidos. Não caberia aqui, porém, tal explanação, mas apenas 
constatar um fenômeno enquanto simples fenômeno. Com relação ao estudo que 
envolve questões humanas e delicadas concernentes ao processo de integração dos 
imigrantes, convém registrá-lo como um tema que não caberia a mim desenvolver. 

O quanto os imigrantes sofreram entre a cruz e a espada, isto é, vivenciando 
dois nacionalismos durante as décadas que antecederam e se seguiram a um fato 
relevante como a guerra, é algo que só poderíamos definir como destino e cujo 
desenrolar ocorreu com uma especificidade que provavelmente jamais será repetida. 
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55 — A nacionalização e a proibição de 
publicações em língua estrangeira 

(especialmente jornais) 

Antes de registrar cronologicamente o percurso da sociedade japonesa no Bra
sil após 1933, gostaria de esclarecer o que significou a política brasileira de nacio
nalização, do ponto de vista do imigrante. 

Denominava-se "nacionalização" o movimento que consistia em abrasilei-
rar política, cultural e economicamente os vários aspectos da vida nacional. Às 
vezes o termo pode ser tomado como movimentos nacionalistas, de idiossincra
sia, ou movimentos de uniformização da consciência nacional. O governo brasi
leiro, que levava a cabo a modernização do país através da introdução de imi
grantes estrangeiros em grande número, deparava com uma época em que cada 
país enaltecia a consciência racial do povo. Temia-se, então, que os imigrantes 
residentes no país, principalmente seus descendentes, já com nacionalidade brasi
leira, não assumissem a consciência de que o Brasil era sua pátria, ameaçando 
o sentimento de unidade nacional. 

De acordo com o panorama internacional da época, este movimento se con
figurava lógico e justificável do ponto de vista do Brasil, mas tornou-se fonte de 
sofrimento para os imigrantes que tiveram sua liberdade espiritual tolhida. 

Parece natural que os brasileiros pensassem que se não se valessem desta si
tuação, através do movimento de nacionalização, não deixariam motivos suficientes 
para a posteridade discutir a lei federal que estabelecia: "são brasileiros natos os 
nascidos em território brasileiro". A primeira medida tomada foi fiscalizar os jor
nais publicados nas línguas dos países do Eixo. Podemos perceber como a posi
ção do jornalista do Diário da Noite apelava para o patriotismo dos brasileiros 
através deste título: "Contra o Brasil - a imprensa de língua estrangeira" (p. 1 
e 6, dia 31 de maio de 1939). 

Na época, os jornais em língua estrangeira publicavam notícias que se cen
travam nos interesses de seus respectivos países, pois os imigrantes queriam estar 
informados das notícias de seus países em sua própria língua, o que não era nor
malmente aceito pelo povo brasileiro. E, ainda, eles desejavam educar seus filhos 
ensinando-lhes a sua língua pátria para que se tornasse possível a transmissão de 
seus ideais. Na cabeça dos imigrantes, fossem eles alemães ou poloneses, parecia 
não haver outro meio de educar os filhos, como eles desejavam, a não ser pelo 
ensino de sua língua materna. Para eles, que estavam longe da terra natal, quan
do projetavam o futuro sua esperança máxima era criar descendentes que com
preendessem seus sentimentos, que falassem seu idioma e herdassem sua cultura. 
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No entanto, este ponto de vista era insustentável perante os brasileiros, que 
consideravam brasileiros todos aqueles que haviam nascido em território brasilei
ro. O fato de o estrangeiro vir para o Brasil e educar os seus filhos de acordo com 
seus pensamentos e diretrizes representava tirar do brasileiro o direito de ser bra
sileiro e era considerado um ato de traição ao movimento de nacionalização, da 
unificação da consciência nacional. 

Aí residia o drama dos imigrantes. Pelo fato de terem emigrado, tinham de 
renunciar à sua liberdade espiritual, considerada algo ilegítimo. Além disso, nes
sa época a Europa preparava suas ruas para o cenário de guerra (no dia 1º de 
setembro de 1939 a Alemanha iniciava a invasão da Polônia). A Alemanha apela
va para o patriotismo dos seus emigrantes e fazia propaganda política pedindo 
que se posicionassem a favor da terra natal. Numa época como aquela, o definha-
mento cultural provocava uma falsa sensação da derrota do seu próprio povo e, 
definitivamente, suas ações não eram compatíveis com a posição do governo 
brasileiro. 

Este aspecto se agravava ainda mais no caso dos japoneses, educados em sua 
totalidade e em escala nacional, conforme os ensinamentos do imperador da Era 
Meiji, que incutia o sentimento nacional acima de tudo. Eles sofriam o impacto 
das medidas de nacionalização do governo brasileiro: era como se se pedisse o 
suicídio espiritual de um povo. (Os ensinamentos do imperador denominavam-se 
kyoiku chokugô.) 

Nesta situação de "sofrimento racial", se algo existiu impedindo que a vida 
do imigrante degringolasse por completo, foi que uma parte de seus sentimentos 
já se abrasileirara durante a vivência de cerca de 30 anos no país, e também por 
causa de seus filhos nisseis, cuja terra natal era o Brasil. 

Os imigrantes que tinham filhos nisseis podiam refletir sobre a situação do 
ponto de vista brasileiro, mas a grande maioria, dada a diferença demasiada nos 
costumes e no modo de viver, não conseguia adaptar-se à sociedade brasileira, 
vivendo confinada na sociedade dos conterrâneos, reprimindo sentimentos e não 
conseguindo aceitar a situação. A exigência de nacionalização fortaleceu, pelo con
trário, o seu sentimento de amor ao Japão. Esta situação forma a base psicológi
ca para aceitar como reais falsas notícias. Sua única esperança era retornar à pá
tria quando a paz chegasse. Eles tiveram de se conformar com a imposição de 
renúncia à sua liberdade porque estavam no estrangeiro, num país de imigração, 
sentindo na pele que um povo só pode existir onde a cultura desse povo seja acei
ta. Viviam dias de profunda insatisfação, alimentando o desejo de retornar à pá
tria o mais rapidamente possível. 

Gostaria agora de apresentar resumidamente um artigo do Diário da Noite, 
do dia 31 de maio de 1939. É um relatório local que denuncia os jornais, princi
palmente em língua alemã, polonesa e ucraniana, do Paraná, acompanhado de 
uma dissertação que propugna a proibição de sua publicação com base no decreto 
federal nº 406, de 4 de maio de 1938, que diz: 

"A publicação de jornais, revistas e livros em língua estrangeira na zona ru
ral, não será permitida sem a devida autorização do Conselho de Imigração das 
Colônias"; e o artigo 87 da mesma lei diz: "A publicação de livros, jornais e pan-
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fletos em língua estrangeira necessitará de registro prévio e autorização da Secre
taria da Justiça." 

A essência da dissertação é a seguinte: 
"Enquanto os jornais não forem proibidos de circular, não se pode conside

rar a eficácia da lei nº 406. Estes jornais causam influências nocivas principal
mente às crianças da zona rural, por impedir a efetivação da medida de 
nacionalização. 

"O objetivo da nacionalização é justamente fazer com que as crianças brasi
leiras descendentes de estrangeiros falem a nossa língua e compreendam que o Brasil 
é a sua pátria. Para que possam orgulhar-se de sua pátria, é necessário implantar 
o espírito de brasilidade e fortalecê-lo. O espírito alemão ou japonês impedem 
a nacionalização do Brasil e são incutidos na mente das crianças por aqueles que 
querem destruir os lares brasileiros. 

"Eles querem vender o Brasil aos países inimigos e aproveitar-se das inocen
tes crianças. 

"Por isso, é necessário que façamos as crianças compreenderem que nós, jo
vens do Brasil Novo, com o patriotismo que herdamos de nossos avós e bisavós, 
lutamos pela unidade do povo brasileiro e estamos firmemente decididos a passar 
avante este país generoso herdado de nossos antepassados, mais engrandecido ain
da, através de nosso esforço e dedicação. Esta é a tarefa que cabe ao movimento 
de nacionalização." 
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56 — A imprensa e o papel que ela 
desempenhou 

A situação não mudou muito hoje, mas antigamente, onde houvesse uma 
certa concentração de japoneses e uma sólida Associação Japonesa ou Asso
ciação de Jovens, havia a publicação de um jornalzinho da entidade. Era rara 
a sua continuidade, mas depois de construído o prédio da Associação e lançado 
o jornalzinho, de um modo geral ela se tornava capaz de desempenhar sua fun
ção social. A impressão, logicamente, era rudimentar, absolutamente artesa-
nal, pois utilizavam como matriz uma chapa de metal recoberta com uma subs
tância gelatinosa e gravada com uma caneta-estilete, sendo a tinta passada nos 
sulcos formados e depois impressos em papel. Nesses jornais eram defendidos ideais 
de administração do núcleo de colonização pelos intelectuais do povoado, eram 
anunciadas as listas dos associados, notícias de matrimônio e de nascimento, pu
blicados poemas clássicos japoneses como o tanka, o haikai ou o haiku. Às vezes 
saíam até artigos sobre moças solteiras, atraindo leitores jovens. E os núcleos que 
possuíam este tipo de publicação podiam orgulhar-se de sua comunidade cultural 
porque sentiam fortificar-se, através das letras, o espírito de união dentro dos 
núcleos. 

Esta tendência era geral em toda comunidade nipônica no Brasil, e sendo um 
local povoado por japoneses no estrangeiro, o jornal aparecia como principal ati
vidade no âmbito cultural. Podia ser de impressão rudimentar, mas o jornal de
sempenhava a função informativa e integradora da comunidade. 

Para os imigrantes que não conheciam o idioma e não sabiam ler o alfabeto 
romano, enquanto esperavam revistas e livros vindos do Japão — que demora
vam de um mês e meio a dois para chegar — os diversos jornalzinhos espalhados 
por várias regiões, contendo notícias de seus conterrâneos, representavam seu maior 
consolo. Através deles podiam inteirar-se das atualidades do Japão, das idéias do 
consulado e das autoridades da companhia de imigração, contendo às vezes até 
"fofocas" e artigos tendenciosos, o que também divertia os leitores. Era possível 
saber sobre remessas de dinheiro ao Japão através dos anúncios do Banco de Yo-
kohama, futuro Banco de Tóquio. 

Os conterrâneos que viviam espalhados em diversas regiões, como pequenas 
ilhas isoladas, conseguiam horizontalizar seus relacionamentos através dos jor
nais, assim como verticalizar-se em relação ao Japão. A não ter nenhum, qual
quer jornal servia. Com este meio de comunicação de massa é que os imigrantes 
se conscientizavam da comunidade nipônica brasileira existente. 
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primeiro informativo da colônia japonesa - o semanário Nambei, iniciado em 1916. 

O PRIMEIRO JORNAL - O SEMANÁRIO NAMBEI (AMÉRICA DO SUL) 

Foi no início de 1916 que surgiu aquilo que mais se assemelhava a um jornal, 
propriamente dito, na comunidade dos conterrâneos. O semanário chamava-se 
Nambei (América do Sul) e tinha de 30 a 40 páginas (às vezes, 12 páginas), im
pressas artesanalmente em folhas no formato 93 x 63 cm. 

(No livro História dos 40 anos da imigração japonesa no Brasil, p. 407, en
contramos a denominação Nambei Shuho, "Notícias Semanais Nambei", nas me
didas acima mencionadas e com 12 páginas; porém, no livro História da expan
são dos japoneses no Brasil, tomo II, p. 258, está Revista Semanal Nambei. Ain
da, no livro Os rastros dos colonizadores está somente semanário, em cuja im
pressão utilizavam placa, caneta de metal e estêncil. O autor da História da ex
pansão dos japoneses no Brasil e Os rastros dos colonizadores trabalhava na re-
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dação dessa revista mas, do que eu me lembro vagamente, havia a grafia do ideo
grama Nambei bem grande, numa capa totalmente branca, e em cima dela vinha 
escrito "Semanário", horizontalmente. Por isso, considerei Nambei um seminá
rio e decidi que Nambei seria o nome deste semanário, considerando a posição 
do autor de Os rastros dos colonizadores). 

O fundador e jornalista principal chamava-se Ken-ichiro Hoshina, que mais 
tarde criou o núcleo Brejão e que na época já tinha mais de 50 anos.1 Ele havia 
experimentado a plantação de arroz no Havaí e no Texas, e fora repórter de um 
jornal japonês no Havaí. Sabendo que no Brasil não havia jornal japonês, foi 
seu precursor. Em torno dele, havia sempre pessoas formadas em língua estran
geira e intelectuais desempregados. 

Apesar de a vida deles ser muito pobre, a ponto de 1 quilo de carne ser a 
alimentação de duas vezes ao dia, para três pessoas, os debates políticos eram ca
lorosos.2 Na sociedade conterrânea da época, constituída principalmente por imi
grantes agricultores, quem mais poderia desempenhar a atividade jornalística se
não eles, que entendiam português e eram mais intelectualizados que o imigrante 
comum e, ainda, desempregados solteiros? 

Não posso estimar os assuntos que a revista Nambei de Hoshina abordava, 
mas conforme relata a História dos 40 anos da imigração japonesa no Brasil, o 
semanário assemelhava-se ao panfleto por ele lançado por ocasião da venda dos 
núcleos Alto Brejão e Vaivém, situados na linha Sorocabana. Havia matérias de 
aspectos político-econômicos do mundo, atualidades do Japão, lista de preços de 
produtos básicos em São Paulo, notícias de atividades dos imigrantes japoneses 
da cidade de São Paulo e uma coluna literária do núcleo. Ela supria uma grande 
necessidade da sociedade dos imigrantes, carentes de notícias locais, o que levava 
aqueles do interior a fazerem numerosos pedidos e o consulado japonês a receber 
infinitos pedidos de assinaturas e de seu pagamento. 

A fama de Hoshina, segundo a História da expansão dos japoneses no Bra
sil, é que ele era uma figura forte, a figura de quem houvesse vivido mil anos no 
mar e mil anos na montanha, pessoa culta e que escrevia muito bem, um persona
gem raro para a época. Por outro lado, o colaborador Kiyoshi Ando, de História 
dos 40 anos da imigração japonesa no Brasil, escreveu na página 302 que o princí
pio de Hoshina era imperialista, comum na grande maioria dos imigrantes japo
neses, e era uma pessoa desprovida de ideologias. Ao comparar estas posições, 
é possível imaginarmos um certo tipo intelectual da época. Mas, como o próprio 
Kiyoshi Ando dizia, a posição ideológica de um Hoshina com mais de 50 anos 
era algo bem diferenciado dos jovens intelectuais da época que se identificavam 
com o cosmopolismo heróico daqueles que sentiam que o espírito pioneiro do ti
po Cecil John Rhodes (1853-1902) dava sentido às suas vidas. Ele tinha o apelido 
de Jacaré.3 

Segundo a História da expansão dos japoneses no Brasil, o jornal se baseava 
demasiadamente na figura do próprio Hoshina, tornando difícil para os leitores 
dessa época a compreensão de seus artigos. Após dois anos de atividades Hoshina 
passou a atuar em empreendimentos de negócios ligados à colonização. Confor
me relata a História dos 40 anos da imigração, a revista extinguiu-se pouco mais 
de um ano após seu aparecimento. 
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SURGIMENTO DO NIPPAK SHINBUN (DIÁRIO NIPPAK) 

No mesmo ano em que foi lançado o semanário Nambei, isto é, em 1916, 
no dia 31 de agosto lançava-se o jornal Nippak Shinbun, um semanário impresso 
pelo sistema litográfico, contendo 4 páginas no formato Germânia.4 

Era administrado por Akisaburo Kaneko, que emigrou das ilhas do Pacífico 
para o Brasil e que na época trabalhava como intérprete nos núcleos, juntamente 
com Shungoro Wako, que emigrou da América do Norte para o Brasil em 1913. 
Acreditavam com paixão que o jornal ia dar olhos, bocas e ouvidos aos japoneses 
residentes no Brasil. Wako, porém, se desentendeu com Kaneko e quando com
pletavam um ano de atividade conjunta tomaram rumos diferentes. 

Registra-se na  História dos 40 anos da imigração japonesa no Brasil que Hos-
hina utilizou a revista Nambei para propaganda de venda de terrenos, o mesmo 
acontecendo com Kaneko, que defendia a idéia da fixação na terra, compra de 
terrenos e exploração de novos núcleos, incentivando tais atividades. 

Na época, já havia mais de 30 famílias no núcleo Iguape (Katsura). Após a 
abertura do núcleo Birigüi na linha Noroeste, o núcleo Hirano, em Cafelândia 
(Presidente Penna, na época), entrava no seu segundo ano. Mas naquele tempo 
a maior parte da sociedade japonesa, que era estimada em 15.000 pessoas, ainda 
trabalhava nas linhas Mojiana e Paulista como colonos das fazendas de café. Por 
isso, foi bastante significativa sua fixação definitiva nas terras como pequenos 
proprietários. 
O APARECIMENTO DO BRASIL JIHÔ (NOTÍCIAS DO BRASIL) E SUA POSIÇÃO 

EM RELAÇÃO AO DIÁRIO NIPPAK 

O Nippak se torna efetivamente "Nippak", ou seja, nipo-brasileiro como o 
nome diz, em 1919, quando sua administração passa para Saku Miura. Kaneko 
voltara ao Japão para comprar tipos de impressão, mas quando tenta passar da 
impressão manual para a tipográfica, o que sempre desejou, viu-se impossibilita
do de continuar por motivo de doença — é quando Miura adquire o jornal. 

É em meados do ano de 1917 que surge o Brasil Jihô (Notícias do Brasil), 
quando o mundo jornalístico da sociedade japonesa se ativava consideravelmente. 

O presidente do Noticias do Brasil era Seisaku Kuroishi, que tivera a expe
riência de trabalhar como jornalista na América do Norte e era chefe do departa
mento de educação do Sindicato dos Imigrantes. Trouxera consigo tipos de im
pressão, máquinas e até operários qualificados. No dia 31 de agosto desse mesmo 
ano, em homenagem ao aniversário do imperador, foi lançado o seu primeiro 
jornal. 

Ao compararmos o Nippak e o Jihô, o primeiro era tipografado, porém nu
ma impressora "Guttenberg", o que tornava necessário que se imprimisse folha 
por folha, manualmente, entintando-se os tipos com um rolo de borracha. Quan
to ao Jihô, era impresso em máquina automática movida a eletricidade. Apesar 
disso, eram impressos apenas 1.500 jornais, desde o início do lançamento. E o 
Jihô era distribuído indiscriminadamente, houvesse ou não pedidos, sob o lema 
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de educar os imigrantes; por isso, quando o Jihô chegou a distribuir 4.000 exem
plares, o Nippak apenas distribuía cerca de 1.000 exemplares. 

De qualquer maneira, passaram-se dez anos até que o Nippak chegasse a cir
cular com três edições por semana, em 1927, com a introdução de novas máqui
nas, e durante este período o mundo jornalístico esteve dividido entre dois merca
dos: o do Nippak e o do Jihô. 

OUTROS JORNAIS 

Em setembro de 1921 surgiu o Seishu-Shinpô (Novo Expresso São Paulo), 
de Rokuro Koyama; em março de 1923 apareceu a revista mensal Nambei Hyo-
ron (Críticas Nambei), de Zenkichi Sakaida (Nanshu), que mudou seu nome para 
Nanbei-Shinpô (Novo Expresso Nambei) em junho de 1928. Posteriormente, em 
janeiro de 1932, foi novamente alterado para Nihon-Shinbum (Jornal Japão), sob 
a direção de Sukenary Onaga. Assim apareceram todos os periódicos da sociedade 
japonesa, e sem me limitar a discussões sobre jornais, gostaria de analisar o papel 
da imprensa na nossa sociedade. 

A imprensa estimulou, orientou, criticou e às vezes até atrapalhou os atalhos 
da nossa vida cultural, isto é, em relação aos hobbies, lazeres, literatura, ideolo
gia, religião, esporte, belas-artes e ao mundo artístico de atores, cantores e baila
rinos de modo geral. Sobretudo quando comparado com a época em que não ha
via atividade jornalística (durante e logo após a guerra), o seu papel foi de grande 
importância, possibilitando-nos trilhar a evolução da nossa atividade cultural atra
vés da imprensa. Por falta de informações, não poderei fazer uma análise deta
lhada dessa evolução, mas é possível falar sobre a sua história em traços gerais. 

O CONFRONTO ENTRE O JORNAL NIPPAK E O NOTÍCIAS DO BRASIL 

Antes de tudo, a diferença entre o Nippak e o Notícias do Brasil tinha origem 
na própria diferença do meio do qual provinham e do temperamento dos seus jor
nalistas, assim como dos seus diretores; por isso, carregavam como destino o con
fronto natural e conseqüente destes dois protagonistas. 

Esse confronto se manifestava na matéria jornalística de ambos e fornecia 
assunto de debate ao público. 

Como Teijiro Suzuki escreve em Os rastros dos colonizadores, o diretor do 
Nippak Shinbum, Saku Miura, era protagonista de um romance de aventuras. Nin
guém conhecia ao certo sua origem; apenas se sabia que, curiosamente, chegara 
ao Brasil em 1909, num navio de treinamento da Marinha Brasileira chamado "Ben-
jamin Constant". 

Dizia-se por aí que era conhecedor de mares e montanhas, que falava muito 
bem o inglês e até o alemão. Falava obviamente o português e era um tipo "erran
te" que se orgulhava de contestar as autoridades do status quo. Era de pequena 
estatura e, cofiando seu cavanhaque, tratava embaixadores e cônsules como se 
fossem seus subalternos. Seu texto não era retórico, expressando com classe e mo
dernismo os textos satíricos e contestatórios. 
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Em contrapartida, Seisaku Kuroishi, o diretor do Notícias do Brasil, era um 
cavalheiro, de temperamento agradável, visto que fora escolhido para vir dos Es
tados Unidos e ocupar a função de chefe do departamento de educação do Sindi
cato dos Imigrantes. Defendia a posição do Consulado e da Companhia de Imi
gração, discursando para que se adaptassem ao novo meio e repetia que o imi
grante era como se fosse um filho adotivo. De tal forma que disso resultava um 
jornal com tendências para a "doutrina de esconder os podres"5 ou "jornal par
tidário do governo".6 

No livro História da expansão dos japoneses no Brasil o autor cita: 
"Os dois se confrontavam muito. Brigavam tanto que às vezes a situação fi

cava 'feia', mas isso proporcionava assunto e oportunidade para debates públi
cos. Kuroishi era o mais velho entre os administradores de jornais e de tempera
mento calmo, o que contribuiu para manter grande número de defensores entre 
os leitores do interior." 

Na época, os jornais não eram noticiosos, mas um canal de discussão. No 
topo da primeira página havia um editorial onde se expressava o ponto de vista 
do jornal. Por este motivo, o jornalista possuidor de opinião era um termômetro 
da sociedade e também aquele que, de certa maneira, a orientava. 

Miura dizia: 
— Minha convicção de jornalismo é aquela de publicidade esclarecida, trans

parente, correta e lúcida. Portanto, a empresa jornalística "Nippak" tem estes 
valores como ideologia. (...) Por isso, aqueles que têm atividades clandestinas e 
os lobos vestidos de cordeiros da sociedade me detestam e atrapalharão a minha 
existência. No entanto, a vocação de jornalista consiste em não nos distanciarmos 
de nossos deveres, distinguindo claramente o bem do mal e fazendo críticas jus
tas. Assim, os colegas que não sabem o que querem me abominam, se pretendo 
investir no desenvolvimento e progresso dos japoneses residentes no Brasil, tendo 
como arma a justiça, sem cair no oportunismo ou em atividades insólitas, aconte
ça o que acontecer. Não estou me importando com eles nem os odeio. Pois, todos 
eles, em conjunto, contribuem para me elevar às alturas e é por isso que preciso 
de seus palpites.7 

— O que me incomoda e considero de mau agouro é que existam, dentro de 
nossas atividades de jornalismo consciente, "tipos desgraçados" entre os próprios 
jornalistas. Esses sim, são a vergonha do mundo jornalístico. 

O "jornalista atrapalhador" refere-se a Kuroishi, que estava contribuindo 
para que Miura fosse expulso do país, tão opostas eram suas posições. É por isso 
que o livro História da expansão dos japoneses no Brasil registrou:' 'Lutaram tanto 
que às vezes representavam cenas muito feias." 

É pena que aqui não possa citar a resposta de Kuroishi. Provavelmente não 
contestou Miura por escrito. O texto de Miura aqui citado está um pouco duro 
em relação aos que costumava escrever. De qualquer maneira, se um falava em 
tom discursivo, tipo aula de educação moral e cívica, o outro (Miura) respondia 
em estilo henaburi (tipo moderno de haikai satírico e mais popular por usar gí
ria), tirando a sua desforra, caracterizando a época em que esses dois jornais divi
diam nitidamente os seus respectivos campos de ação e atingiram uma atividade 
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intensa, que não se repetiu de modo igual até quando começaram a aparecer ou
tros jornais japoneses na cidade de São Paulo.8 

Os jornais, na época, eram de propriedade privada. Mais tarde, até o Notí
cias do Brasil comprou todos os direitos da Companhia de Imigração e 
privatizou-se. 

Miura, que editava jornal para falar o que pensava, dizia a seus jornalistas 
subalternos: "Não faz mal que nosso jornal seja destruído, escrevam o que 
pensam". 

De fato, mais tarde, um agressor invadiu o jornal certa noite e destruiu seu 
maquinário. Foi exilado duas vezes, e na segunda, durante a guerra no Japão, 
foi preso. Quando foi solto, após o término da guerra, faleceu logo em seguida 
por desnutrição. 

O que ele escrevia foi criticado por certas pessoas da seguinte maneira: 
"Fica considerado culpado por evidenciar desacato à autoridade imperial, 

propaganda de ideologia comunista, atentado à ordem pública e aos bons costu
mes, atentado à honra das pessoas, utilização da imprensa para críticas violentas 
por não conseguir angariar os fundos pretendidos."9 

Sua ideologia aparentemente comunista, porém, representava mais uma in
triga da oposição, isto é, uma resposta ao seu estilo de redação, não havendo uma 
firme fundamentação ideológica, como mostra o exemplo a seguir: 

A Dôshikai (Associação de Amigos) ataca Miura sob a acusação de desres
peito ao imperador e pela divulgação de uma ideologia comunista radical, sendo 
o editorial do dia 2 de agosto de 1926, intitulado "O Grande Esquerdista", im
presso num folheto para servir de material para expulsar Miura do país. 

O panfleto começava explicando que o folheto era um artigo resumido. 
"Para solucionar o problema da imigração é preciso convencer o 'grande es

quecido', ou seja, a Casa Imperial (este trecho está destacado). Não importa quão 
alto estejam, como se nove nuvens nos separassem, mas é necessário que a ideolo
gia radical atual os atinja. Além disso, a Casa Imperial já está a par dos aconteci
mentos e, pelo clima reinante entre o povo, este é o momento oportuno para que 
nossas reivindicações cheguem até eles." 

O artigo do folheto relata que estes propósitos foram redigidos num estilo 
desrespeitoso, característico e próprio de Miura, como a seguir: 

1) ... os esforços para convencer os capitalistas privados deverão ser postos em último lu
gar, sendo pois, antes de mais nada, necessário convencer a Casa Imperial. Se sentimos 
temor e respeito demasiado em relação à Casa Imperial, devemos convencer o Ministério 
dos Assuntos Imperiais... 
2) ... talvez haja pessoas que me achem louco, mas é preciso que ou a Casa Imperial ou 
o Ministério de Assuntos Imperiais tomem a iniciativa. 
3)... tirando de seu chefe, por exemplo, uns modestos 450 mil ienes, comprando terrenos 
no Brasil e construindo 3 ou 4 navios destinados especialmente à emigração, para tornar 
a passagem inteiramente gratuita. A Casa Imperial deveria assumir a posição seguinte, di
zendo: "Comprei-vos terras, envio-vos de graça, por isso vivam em paz no Brasil e façam 
brilhar a força nipônica." 
4) ... porém, o Ministério das Relações Internacionais deve achar que não é conveniente 
a Casa Imperial adotar esta posição abertamente sobre os aspectos das relações 
internacionais... 
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5) ... As frentes de colonização de Hokkaido e da Coréia são promovidas e incentivadas 
pelo Ministério do Interior, que transmite essas reivindicações à Casa Imperial e faz os as
suntos em pauta terem um andamento mais rápido. Igualmente, os defensores da emigra
ção deveriam convencer o Ministério dos Assuntos Imperiais e mobilizar a Casa Imperial, 
aí sim... 
6)... o problema é que o Ministério dos Assuntos Imperiais, juntamente com o Ministério 
das Relações Exteriores, são os ministérios mais atrasados e não atendem diretamente às 
reivindicações diretas da sociedade civil... se for para solucionar de algum modo a questão 
da imigração, então, não podemos esquecer esta grande figura [Casa Imperial]. 
7) ... apesar das alturas e da distância dos imperadores, não é possível que não estejam 
a par das lutas em questões de salários dos trabalhadores, dos sérios conflitos dos arrenda
tários; por isso, se um ministro mais flexível e sensato expusesse a situação e os convences
se das causas, não é possível que não fôssemos atendidos. A questão é a coragem para 
colocar estes problemas em pauta. O momento é oportuno para tal. 

O que mais nos surpreende é que esses escritos acusatórios foram "exuma
dos" três anos após sua publicação original. A razão desta acusação era a estraté
gia de encostar o inimigo na parede, tendência esta que continuaria nos momen
tos conturbados do após-guerra, o que evidenciava a existência de um "mandatá
rio" atrás da "Dôshikai" (Associação dos Amigos Conterrâneos). 

Fora tudo isso, todo mundo conhecia o seu estilo grosseiro de escrever. Ele 
transformava em texto até mesmo assuntos pornográficos que alegrariam as pes
soas, se contados ao pé do ouvido. Por outro lado, ele revelava tudo aquilo que 
a sociedade às vezes omitia, preferindo abafar, se fosse necessário. Aqueles que 
tinham alguns pontos nevrálgicos, desejavam a derrota de seu inimigo máximo. 
Era uma pessoa que não podia esperar morte tranqüila. 

Neste ponto, Kuroishi era mais cauteloso e prudente. Conservava sua posi
ção de moralista e de doutrinador, recebeu um busto comemorativo ainda em vi
da, como homenagem de seus leitores. Durante a guerra não participou do movi
mento de socorro às vítimas de guerra de sua pátria-mãe, dizendo que isto contra
riava a postura de sua empresa. Obteve o apoio dos vitoristas e faleceu gloriosa
mente com mais de 90 anos. 

Antes de falar sobre o papel social desempenhado pelos jornais, falei sobre 
as características do Nippak e do Jihô para mostrar a tendência da imprensa sur
gida nos primórdios da imigração, porém não me aprofundei no caso "exílio do 
Miura". No entanto, gostaria de deixar claro somente que o que estava no fundo 
deste fato era a vingança contra as críticas que Miura fazia irreverentemente as 
autoridades governamentais japonesas no Brasil. 

Quanto à interpretação dos historiadores, do exílio de Miura posteriormen
te, ela está registrada na terceira parte de Os 50 anos de evolução da colônia (p. 
63), inserida no capítulo "Registro social no período de sua formação". Este de
verá ser um assunto a ser estudado daqui para frente. O conteúdo do artigo vem 
a seguir: 

"O período que antecede e se segue ao ano de 1930 foi o do auge da entrada 
dos imigrantes e, ao mesmo tempo, foi a época de formação da colônia. A resis
tência dos imigrantes em terras brasileiras contra a autoridade do seu país de ori
gem era a luta para que a colônia conseguisse sua autonomia. A expulsão de Miu
ra foi o reflexo direto destas tendências, sendo que as colunas dos editoriais dos 
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jornais japoneses refletiam claramente tal tendência. A contrariedade dos imigran
tes que começavam a criar raízes no Brasil com relação ao autoritarismo do go
verno do país de origem, representava o processo de formação da identidade pró
pria das pessoas da colônia." 

O PAPEL QUE OS JORNAIS EXERCERAM 

Bem, colocando-me na posição de um leitor comum, com relação ao papel 
sócio-cultural da imprensa durante os primórdios da imigração japonesa, verifi
camos que o papel desempenhado pelo Notícias do Brasil foi grande. Como sua 
impressão era nítida, conseqüentemente possuía muitos leitores. Além disso, as 
aulas de português pelo jornal de Akira Mine serviam para aprender a língua. 

As pessoas assinavam o jornal, mas embora houvesse editorial na primeira 
página, com tantos kanjis (ideogramas) difíceis na época, mesmo que esses kanjis 
fossem acompanhados de orientação de leitura, ficava difícil para o público lê-lo 
cuidadosamente, identificando-se com ele ou criticando-o, a não ser que fosse um 
professor. Neste sentido, era mais fácil ler o Nippak. Para os colonos que se ocu
pavam da agricultura longe de São Paulo, as críticas abstratas em relação ao con
sulado e à companhia de imigração era algo que não lhes despertava muito inte
resse. Os leitores liam em primeiro lugar os folhetins. Dá para se imaginar a re
ceptividade do público em relação aos folhetins porque passaram para â primeira 
página. Os imigrantes aguardavam com ansiedade o momento de ler — uma vez 
por semana — a continuação da história, que ocupava duas ou três colunas. 

Na época, na terceira página eram publicadas as notícias do Japão. É im
pressionante como havia tantas notícias do Japão e muito poucos artigos dedica
dos à colônia. Isto não mudou durante a década de 30. Apesar de os imigrantes 
estarem no Brasil, sempre tinham a cabeça voltada para a sua terra natal. Os jor
nais também davam muito mais importância à transformação do Japão do que 
aos acontecimentos brasileiros. Chegavam até mesmo a dizer que se faziam jor
nais com cola e tesoura. Como não havia rádio nem correio aéreo, em grande parte 
o trabalho do redator consistia em recortar os jornais japoneses e colar as maté
rias escolhidas nas folhas enviadas para composição. 

Havia também notícias regionais, onde eram transmitidos os eventos progra
mados pelos clubes de japoneses e pelos clubes de jovens. É necessário, porém, 
acrescentar que esta prática surgiu por volta de 1920, quando a formação e con
solidação da colônia começou a se intensificar. 

Os acontecimentos mais importantes nos agrupamentos do interior eram o 
ano-novo e o aniversário do imperador. Especialmente no tenchosetsu, realizavam-
se o undokai e o Campeonato de Sumo, sendo todos estes eventos divulgados na 
coluna das notícias regionais. Nestas datas todos os jornais publicavam uma edi
ção especial. Recebiam verbas para os anúncios de felicitações pelo ano-novo ou 
pelo aniversário do imperador, o que fortalecia ainda mais suas atividades. Era 
também através dos tamanhos dos anúncios que se podia avaliar o aumento do 
número dos bem-sucedidos na vida. 
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Não sei por que motivo o dia da Constituição do Japão (11 de fevereiro, quan
do o imperador Kan'mu reassumiu o poder no Japão, na Era Meiji, em 1868) não 
era tão festejado. Na edição especial publicavam-se relatos verídicos escritos pe
los próprios imigrantes, e os descontentes escreviam para o Nippak. O Notícias 
do Brasil preocupava-se muito com as contribuições dos leitores que não fossem 
de natureza literária porque podia haver pessoas fazendo denúncias, assinando 
com pseudônimos. 

As notícias de escândalo do Nippak eram, por um lado, bem recebidas pelos 
leitores, mas por outro criavam inimigos porque, na época, todos escreviam assi
nando seus nomes verdadeiros. 

Os imigrantes que não sabiam ler o português inteiravam-se dos acontecimen
tos de São Paulo e das notícias econômicas através dos jornais japoneses. Fica
vam a par da lista semanal de preços e da cotação do mercado dos produtos agrí
colas. Era necessário que soubessem das altas e das baixas dos preços divulgados 
pelos jornais japoneses para não serem ludibriados pelos comerciantes interme
diários do interior. 

O jornal que dedicava mais páginas à parte literária (crônicas sociais, de via
gens, e poemas nos estilos tanka, haiku ou haikai) era o Notícias do Brasil, mas 
os outros jornais também cediam umas poucas páginas. 

O papel que as poesias em estilo tanka e haiku desempenharam na sociedade 
pode ser avaliado pelo desenvolvimento posterior dessa atividade, o que nos leva 
a deduzir que a atividade literária, mais propriamente a de escrever poesias, impe
diu que se deteriorasse de vez a cultura das sociedades agrícolas, perpetuando o 
gosto que os imigrantes japoneses tanto apreciavam. 

Isto se deve aos colonos recém-chegados que entraram no núcleo de coloni
zação de Aliança, a partir de 1925. É necessário dar atenção ao fato de que uma 
parcela da sociedade continuou cultivando a sensibilidade através da literatura, 
dentro de um cotidiano que tendia a ficar indisciplinado por causa das condições 
naturais e pelo estilo de vida diferente daquele a que estavam acostumados. Acho 
que isto nem os próprios donos das agências jornalísticas esperavam. A coluna 
literária era um espaço para jovens intelectuais se autoconsolarem e desabafar seus 
sentimentos e paixões suscitados pela vida rotineira, mecânica, seca e árdua do 
interior. Do ponto de vista do leitor comum, ela carecia de utilidade — aliás, pre
feriam (e até necessitavam) leituras de tipo novelesco. 

Isto não fazia parte, rigorosamente, do papel dos jornais, mas o que nâo po
demos esquecer é a presença do cobrador. No interior, até os cobradores que fa
ziam a coleta das taxas de assinaturas e de anúncios eram chamados de jornalis
tas, pois os bate-papos com estes eram anunciados como notícias do interior. Por 
um lado, eles eram temidos por serem jornalistas, mas, por outro, eram aguarda
dos com expectativa, pois as pessoas ficariam por dentro do que acontecia nos 
bastidores das redações e do que havia por traz dos artigos publicados nos jor
nais: "Não posso falar alto, mas na realidade..." era o tipo de conversa que que
riam ouvir. As pessoas líderes do interior orgulhavam-se de lhes dar pousada e 
gostavam de beber juntos e conversar sobre assuntos da sociedade. Para este fim, 
também serviam os vendedores "viajantes". Assim, o que não podia ser escrito 

611 



em jornais era transmitido ao interior através dos cobradores, diz-que-diz que às 
vezes virava calúnias absurdas. 

No papel que os jornais desempenharam não podemos nos esquecer da fun
ção que tinham os anúncios, nas chamadas para angariar fundos de ajuda entre 
os conterrâneos, o que seria impossível sem a existência dos jornais. Um dos exem
plos foi a arrecadação de fundos para socorrer vítimas e reparar danos causados 
pelo grande terremoto de 1º de setembro de 1923 que assolou toda a região de 
Tóquio e trouxe graves conseqüências. Os conterrâneos que souberam desse ter
remoto logo ofereceram solicitamente cerca de 500 contos, arrecadados atenden
do ao apelo dos jornais. Os responsáveis pela arrecadação enviaram cobertores 
comprados com esse dinheiro. Naturalmente, os nomes dos doadores eram publi
cados nos jornais e, por causa disso, as agências jornalísticas conseguiam uma 
boa verba com anúncios. 

E mais: como o comércio dos japoneses da cidade de São Paulo era destina
do aos próprios japoneses, se não houvesse os anúncios tal comércio não seria 
viável. As livrarias anunciavam listas de livros recém-lançados importados e ou
tras listas com seus respectivos preços. 

Alguns poucos estabelecimentos comerciais, como a lojaFujisaki, as compa
nhias de importação e exportação e outras firmas tinham suas lojas bem instala
das, atendendo o público brasileiro em geral, mas as outras lojas de importação 
não ficariam conhecidas senão através dos anúncios em jornais. Apesar do anún
cio "Loja Tal", nem sempre era possível identificá-la facilmente por fora, pois 
às vezes ficavam em porões, escondidas. Provavelmente, isto tinha a ver com pro
blemas de impostos. 

Acontecia o mesmo com os hotéis, que não passavam de pensões mantidas 
e geridas por amadores. Ao localizarmos o "hotel" dos anúncios, verificávamos 
tratar-se de uma casa com pequena tabuleta escrita com tinta de carvão (como 
se usa no Japão para identificar as casas das pessoas) indicando "Hotel tal" pen
durada na entrada. A mesma coisa em relação à venda de missô, shôyu etc. Vendia-
se bastante shôyu por causa dos anúncios em jornais. 

Os avisos do Consulado também eram divulgados pelos jornais. Também pe
didos de prorrogação do serviço militar dos jovens japoneses residentes no Brasil 
eram infalivelmente anunciados. Os pacotes ou cartas postais que tinham o ende
reço do Consulado, por falta de conhecimento do endereço do destinatário, tam
bém o eram. 

Quando sumiam jovens, moços e moças de família, apareciam anúncios di
zendo: "Procura-se tal pessoa". Como consideravam desonroso que seus nomes 
aparecessem nos anúncios de "Procura-se", isto funcionava como um freio às 
atitudes mais liberais. 

Os diretores das associações japonesas e das associações de jovens anuncia
vam seus nomes em jornais, depois das eleições.10 Havia gente que comprava vá
rios jornais, sublinhava em vermelho seu nome e os mandava a sua terra natal. 
Os anúncios de morte eram publicados com uma faixa preta circundando o retân-
gulo onde ia o anúncio que dizia: "Tal pessoa faleceu, sem ter remédios que a 
curassem..." Os mais polidos anunciavam não só os nomes dos parentes e repre
sentantes dos amigos, mas os de toda a família. Talvez fosse motivo de orgulho 
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seus nomes saírem nos jornais, mesmo que fosse em anúncios de falecimento. Se, 
além disso, anunciassem o retorno ao Japão ou a visita ao Japão como agradeci
mento pelos presentes (o chamado senbetsu, costume que consiste em enviar di
nheiro para que as pessoas o usem em parte de suas despesas de viagem), seriam 
reconhecidos como pessoas de certo status. Assim, os jornais faziam os japoneses 
da época se conscientizarem da existência de uma sociedade de conterrâneos, cum
prindo seu papel de noticiário dessa comunidade, além de estimular a construção 
de escolas e a organização de associações de jovens e associações japonesas, por 
mais inacessíveis que fossem as localidades onde se agrupassem. Mais tarde, con
tribuíram para o seu aprimoramento social, econômico e cultural, incentivando 
inclusive a fundação de cooperativas agrícolas. 

Naturalmente, também havia o lado negativo. Os anúncios eram criticados 
por serem pobres em conteúdo, mal redigidos, num estilo sem graça e seco, sendo 
de difícil leitura. Houve um jornalista que, aproximadamente em 1928, protestou 
dizendo que quase não havia jornalistas profissionais, formados em sua terra na
tal, e que a maioria não suportara os trabalhos do campo e, apoiando-se em sua 
capacidade para redigir, tornara-se jornalista. Ele disse que no Brasil as leis rela
tivas aos jornais eram generosas e, como não se podia fazer valer o efeito da lei, 
utilizavam este instrumento da civilização para o mal, influenciando negativamente 
a ideologia dos conterrâneos.11 Mas, evidentemente, isso era preferível a não ter 
nenhum jornal. É óbvio que nos primórdios da sociedade imigrante, devido à fal
ta de recursos, não havia condições para se fazer um bom jornal, e as empresas 
jornalísticas, quando não sofriam por causa das dívidas, mal conseguiam fazer 
sobrar para comer. É por isso que havia muitos rapazes solteiros entre os repórte
res, e nesse sentido sua situação se assemelhava à dos professores. 

A partir de abril de 1927 o Nippak passou a ser publicado três vezes por se
mana, e o Notícias do Brasil passou a sair duas vezes por semana a partir de outu
bro de 1931. Em 1934 o Notícias de São Paulo (Seishu Shimpô), de Bauru, passou 
a ser publicado em São Paulo, chegando à periodicidade de três vezes por sema
na, de setembro de 1935 em diante. Por fim, entre 1938 e 1939, para não serem 
deixados para trás pelo Notícias de São Paulo, todos os jornais passam a ter pu
blicações diárias. Este foi um marco das atividades jornalísticas, que passam gra-
dativamente do estágio individual e artesanal para o de empreendimento maduro 
e bem administrado, dando mais ênfase às notícias. O Nippak foi o precursor neste 
sentido, pois a partir de 1936 começou a patrocinar o Campeonato Brasileiro de 
Beisebol Infantil e, a partir de 1938, o Campeonato Brasileiro de Beisebol Juve
nil. Assim, contribuía para o desenvolvimento deste esporte e também se empe
nhava em fazer propaganda do jornal, oferecendo bandeiras e taças aos vitorio
sos. O Nippak mudou seu nome para Brasil Asahi em 25 de julho de 1940. Após 
o exílio de Miura, resolveram mudar de nome. 

Não havia festivais populares artísticos e concursos de calouros, como no pós-
guerra, mas os jornais desempenharam um importante papel para o aprimora
mento cultural da colônia através dos encontros de haiku e tanka e campeonatos 
de beisebol e de competições atléticas. 

É claro que, depois de 1931, passou a manifestar-se a tendência nacionalista 
japonesa, semeando os problemas que surgiriam no pós-guerra. O jornal se ali-
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nhou à corrente maior dominante na época, e acho que não poderia ser de outro 
modo. 

Para resistir a essas tendências foram lançadas revistas, mas os jornais se trans
formavam concomitantemente com as transformações da própria sociedade de ja
poneses, baseando-se nas necessidades gerais da maioria, nessa época. 

AS CARACTERÍSTICAS DE CADA JORNAL 

Vamos aqui novamente analisar as características de cada jornal do período 
anterior à guerra. 

O Seishu Shimpô (Notícias de São Paulo) foi editado por um dos primeiros 
imigrantes a chegar ao Brasil, Rokuro Koyama, na cidade de Bauru, que é a en
trada da região da estrada de ferro Noroeste, em 7 de setembro de 1921 (dia da 
Independência do Brasil). No início foi uma publicação semanal, com 4 páginas 
impressas a partir de chapas de zinco. O jornal importou tipos do Japão em maio 
de 1925 e passou a ser editado em São Paulo em 1934. A partir de 1930 passa 
a sair duas vezes por semana, a partir de setembro de 1935 três vezes e de maio 
de 1938 em diante passa a circular diariamente.12 

Notícias de São Paulo tinha seu nome abreviado para Seihô em japonês e 
na História dos 40 anos da imigração japonesa no Brasil, p. 408, está registrado: 

"No período de colonização japonesa na região Noroeste os meios de comu
nicação eram precários e, por isso, os dois jornais semanais de São Paulo leva
vam mais de 10 dias para chegar a este núcleo de colonização. E esses dois jor
nais, o Notícias do Brasil e o Nippak, só publicavam notícias da capital, não che
gando a publicar notícias locais do interior. Por este motivo, Koyama — que ha
via colaborado na implantação do núcleo Uetsuka — resolveu representar os con
terrâneos da Noroeste na imprensa." 

No início imprimiam 350 exemplares; quando passaram para edições diárias, 
subitamente atingiram 9.000 exemplares. 

O autor da História da expansão dos japoneses no Brasil opinava sobre Ko
yama, proprietário do jornal, desta maneira: "Não era coerente em suas opiniões, 
às vezes escrevia críticas felinas, e exaltava-se ao escrever sobre a teoria da emi
gração para as ilhas Kainan (continente chinês) de modo sério, parecendo portan
to mais um pensador que propriamente um jornalista." No entanto, esta opinião 
servia perfeitamente para o próprio autor, refletindo o abalo que sofria a ideolo
gia da emigração definitiva, em fins da década de 30, entre a maioria. 

O que se disse na História dos 40 anos da imigração japonesa no Brasil sobre 
Koyama é que, além de editais, crônicas e registros de viagem, escreveu também 
com o pseudônimo de Kó-Son-Ju. Descontraído e humanista, ele era uma pessoa 
rara no Brasil, pois vivenciou desde a era do liberalismo até o grande revertério 
ideológico do pós-guerra. Quanto à discussão sobre se era ou não jornalista, foi 
a que mais excitava seus adversários. Minha opinião é que, entre jornalistas total
mente desprovidos de ideologia, foi alguém que se esforçou em ter uma ideologia, 
e esta é a razão de meu reconhecimento. Ser adepto do "senso comum" não é 
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perigoso, mas possuir ideologia às vezes leva as pessoas a errar, as quais, porém, 
possivelmente não vacilariam em reconhecer um eventual engano. 

O Nambei Shimpô (Notícias da América Latina) foi lançado como Nambei 
Hyôron (Opiniões da América Latina) mensalmente, em 1923, tornando-se Nam
bei Shimpô a partir de 1928. Dizem que a tiragem inicial era de 2.500 exemplares, 
a qual mais tarde passou para 7.000. O diretor-proprietário e jornalista era Zen-
kichi Sakaida, apelidado Nanshu. 

Foi registrado na História da expansão dos japoneses no Brasil da seguinte 
forma: "Na sua crítica e no estilo editorial semelhante ao de uma revista ficava 
evidente o jeito japonês e por isso uma parte dos leitores podia ler facilmente". 
Em História dos 40 anos da imigração japonesa no Brasil, Ando diz: "Nanshu 
Sakaida editou o Nambei Shimpô e foi o primeiro a divulgar teoricamente a ideo
logia nacionalista na colônia através da publicação da teoria da ideologia nacio
nalista do professor doutor Katsuhiko Kakehi, da Universidade Imperial de Tó
quio." 

Nos cursos de oratória, Nanshu deixava os jovens atrapalhados quando em
pregava palavras filosóficas complicadas. Miura, do Nippak, escreveu uma histó
ria especialmente para ele, que a seguir transcrevemos: 

"Nanshu estava morando na casa de uma pessoa, recebido em condições de 
pura hospitalidade. Um dia chegou uma visita e perguntou: 

— Quem é aquele homem? 
Acontece que o dono da casa também não conhecia a profissão do beneficia

do por sua hospitalidade. Então ele se dirigiu ao seu hóspede e perguntou-lhe 
diretamente: 

— Qual a sua profissão? — Ao que ele respondeu: 
— Sou filósofo. 
— Ahn, entendi. 
O dono da casa voltou para junto do visitante dizendo-lhe: 
— Aquele é o doutor de ferro"... (É um trocadilho, pois tetsu, que quer di

zer filosofia, tem o mesmo som que a palavra ferro em japonês, sendo que tetsu-
gakushá, que quer dizer filósofo, pode também ser entendido eventualmente co
mo "o cientista conhecedor do ferro" se for decodificado somente pelo som.) 

Depois disso, Sakaida ficou sendo conhecido como "doutor de ferro". Miu
ra, que não gostava de teorias, não devia simpatizar muito com a redação e a fala 
de Sakaida. Opinando sobre sua lógica na retórica, dizia que parecia uma bucha, 
tão fibroso era seu discurso (fibra em japonês tem o sentido de lógica e coerência). 

Sakaida era um verdadeiro cavalheiro. Em sua juventude escreveu, como jo
vem liberal, O marquês louco, um romance de crítica social. 

O Jornal Japão foi lançado em 14 de janeiro de 1932 pelo sucessor do diretor-
proprietário do Notícias da América Latina, Sukenari Onaga. Até 1939 era sema
nal, passando depois a sair duas vezes por semana, atingindo a tiragem de 5.000 
exemplares. Era uma pessoa honesta e sua opinião e posição eram coerentes. "Por 
não gostar de encontros sociais não poderia escapar de dificuldades administrati
vas, mas suportava muito bem a pobreza limpa e perseverava em suas atividades 
através do esforço e garra, trabalhando na impressão de jornais, chegando a ro-
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dar as máquinas com a família inteira, madrugada afora." Sua comovente luta 
é registrada na História da expansão dos japoneses no Brasil. 

Sukenari Onaga formou-se na Escola Naval Comercial como segundo-
comandante, chegando ao Peru antes de vir ao Brasil. Era poeta da escola Myojo 
e desde a época das impressões rudimentares da primeira revista América Latina 
divulgava seus tankas com o pseudônimo de Hakusuiro. Depois de 1918, foi 
redator-chefe do Noticias do Brasil. Conhecia profundamente os assuntos relati
vos à educação dos nisseis. No pós-guerra, durante os preparativos para os feste
jos do quarto centenário da fundação de São Paulo, quando se discutia sobre as 
atividades que as associações da colônia poderiam realizar durante o ensejo, es
creveu no Jornal Paulista de 27 de setembro de 1952 que os políticos nisseis deve
riam pensar nos problemas da colônia, pela óptica de cidadãos brasileiros, dando 
a seu artigo o título "O que espero dos políticos nisseis". 

Ele editava mais dois ou três jornais, no interior, mas vou limitar-me a dizer 
que a imprensa do período anterior à guerra se caracterizou por um jornalismo 
individualista, pois geralmente tinha o seu proprietário como jornalista principal 
e as discussões nas colônias eram suscitadas por estes jornais "personalizados". 

Os jornais colaboraram decisivamente nos esportes, na literatura, em movi
mentos corporativistas, realizaram a comunicação espiritual entre os membros da 
colônia, às vezes serviam até de ponta-de-lança de brigas, mas o seu papel social 
e cultural foi grande. Também é seu mérito terem deixado várias publicações sig
nificativas para a posteridade. 

O Notícias de São Paulo editou os seguintes anuários, entre outros: o primei
ro em 1928, o Anuário dos japoneses da Noroeste; em 1930, o Anuário dos japo
neses das três linhas: Noroeste, Sorocabana e Paulista, e em 1934 o Anuário Co
memorativo dos 25 anos de colonização dos imigrantes japoneses no Brasil. Ko-
yama foi redator da História dos 40 anos da imigração japonesa no Brasil, depois 
da guerra. 

O Notícias do Brasil editou o Shinshin do Brasil (Brasil do avanço e do pro
gresso), apresentando o Brasil como tema central, durante os festejos comemora
tivos do centenário da independência do Brasil, e o Anuário Brasileiro, editado 
em comemoração dos 25 anos de imigração, com 1.300 páginas, que se tornou 
a bibliografia mais importante da história da imigração. A agência lançou ainda 
Jihô e outras numerosas publicações. 

As contribuições do Notícias do Brasil e do Seihô (Seishu-Simpô — Notícias 
de São Paulo), foram muito importantes no sentido de nos terem legado um gran
de patrimônio cultural. 
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57 — De 1933 a fins de 1941 

Na "colônia", no período anterior à guerra, o fato de maior importância foi o fecha
mento das escolas de língua japonesa e a proibição total do ensino da língua japonesa.¹ 

Após a revolução de Getúlio Vargas, em 1930, apareceram os primeiros si
nais de nacionalismo no Brasil, como reflexo do cenário internacional, mas até 
a consolidação da ditadura em 10 de novembro de 1937 não pairava na sociedade 
de japoneses residentes no Brasil nenhum clima marcadamente opressor. 

OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DOS 25 ANOS DE IMIGRAÇÃO JAPONESA 

No dia 18 de junho de 1933, houve os festejos comemorativos dos 25 anos 
de imigração japonesa no Parque da Aclimação,2 e no Teatro Paulistano, que fi
cava na esquina da rua Vergueiro com a rua Castro Alves, alugado exclusivamen
te para apresentações teatrais. 

A agência do Notícias do Brasil publicou o Anuário Brasileiro e no O Estado 
de S. Paulo a agência Shimpô publicou um encarte comemorativo dos 25 anos 
da imigração japonesa no Brasil, deixando-nos um rico legado cultural. 

Ambos consistiam num relatório para registrar a situação de até então, en
globando a história da imigração. Estes dados contribuíram para a posterior reor
ganização da história da imigração. Ao folhear estas publicações não encontra
mos nenhum artigo referente especificamente à educação, tendo sido apenas re
gistrado na edição comemorativa dos 25 anos de imigração, na parte referente 
aos assuntos nipo-brasileiros de 1932, haver escolas primárias japonesas que ti
nham sido fechadas devido à rigorosa fiscalização do governo brasileiro dentro 
das medidas de reforço à introdução do ensino da língua pátria aos descendentes 
de imigrantes. 

A LEI DOS 2% QUE RESTRINGIA A ENTRADA DE EMIGRANTES NO PAÍS 

Apesar da edição comemorativa estar datada de 1933, provavelmente devido 
ao atraso de sua impressão, na parte referente aos assuntos nipo-brasileiros, data
da de 24 de maio de 1934, está a lei que limitava a imigração futura a 27o do total 
dos imigrantes ingressados nos últimos 50 anos, aprovada na Assembléia Consti
tuinte por 146 votos a 41. No final do prefácio, escreveram o seguinte: 
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"A emigração para o Brasil de 170 mil japoneses mostra-se não integrada, 
sendo esta distinção étnica considerada perigosa, o que causou a limitação de no
vos ingressos de imigrantes. Os japoneses constituem grupos ameaçadores ou não? 
Até mesmo para nós, que estamos no Brasil há 25 anos, isto representa uma in
cógnita." 

A lei que limitava o fluxo de imigração a 2% do total de imigrantes ingressa
dos nos últimos 50 anos, foi decretada em 16 de julho e desolou muitos japone
ses. Na época, o fluxo do ingresso de imigrantes japoneses no Brasil estava em 
seu apogeu e atingia 20 mil imigrantes por ano. Com a lei limitativa, passou a 
3.000 imigrantes, o que os entristecia, pois sentiam que as levas de imigrantes pos
teriores passariam a diminuir. Sentiam-se como se tivessem sido expatriados para 
uma ilha estrangeira. Segundo Caio Prado Júnior, do ponto de vista brasileiro 
nessa época, já se entrava num período em que o Brasil não necessitava mais de 
grande número de imigrantes e a maioria dos imigrantes japoneses estava entran
do em fazendas de japoneses. E, de fato, essa medida governamental não trouxe 
grandes conseqüências, pois com o avanço imperialista dos japoneses pelo conti
nente asiático a emigração para o Brasil foi diminuindo até desaparecer natural
mente, quando estourou a guerra. 

OS PROFESSORES QUE NÃO DOMINAVAM O PORTUGUÊS NÃO TINHAM 
O DIREITO DE ENSINAR JAPONÊS 

Acho que isto não chegou a ser registrado nas publicações comemorativas 
dos 25 anos de imigração, mas foram realizados sob os auspícios da "Liga dos 
Amigos da Escola Japonesa em São Paulo"3 seminários de língua portuguesa pa
ra os professores japoneses em diversas regiões, desde o final de 1933 até janeiro 
de 1934, sendo este fato reflexo da situação na área educacional dessa época. Os 
professores que não soubessem falar português4 não poderiam ensinar qualquer 
língua estrangeira e todos os professores de língua estrangeira, inclusive de japo
nês, precisariam submeter-se a um exame de qualificação para serem licenciados. 

Logicamente, em 50 dias seria impossível aprender a ler e escrever em portu
guês e adquirir os conhecimentos gerais de história e geografia, havendo, pois, 
professores de idade que de antemão já haviam desistido de participar dos semi
nários. Este seminário, sob orientação de professores brasileiros e com a colabo
ração deles e da Secretaria da Educação, teve poucas reprovações, para surpresa 
e admiração dos funcionários da educação. Os seminários foram realizados nas 
cidades de São Paulo, Presidente Prudente, Lins e no núcleo Registro, onde acam
pavam dezenas de professores que aprendiam a ler e escrever em português, estu
davam livros do nível do segundo ou terceiro ano primário, noções elementares 
de gramática, as capitais do Brasil, o significado das datas internacionais, perso
nagens históricas famosas, etc. Para estes estudos os professores brasileiros e os 
professores enviados pela "Liga dos Amigos da Escola Japonesa em São Paulo" 
mostraram tal desempenho e dedicação que seus esforços — mais que seus efeitos 
— foram reconhecidos por outros professores brasileiros e pelos funcionários da 
Secretaria da Educação. 
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Assim, muitos professores obtiveram licença como professores de japonês. 
Mas, como sua posição não era economicamente estável, quanto mais capacita
dos e jovens fossem, mais eles deixavam a profissão. Aqueles que se haviam for
mado no ginásio no Japão e que soubessem falar português não concordavam em 
ficar amarrados a essa profissão sem perspectivas para o futuro. 

A LEI QUE PROIBIA O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
AOS MENORES DE 14 ANOS 

Em 1938, quando entrava em vigor a nova lei de imigração, um decreto-lei 
proibiu o ensino de línguas estrangeiras aos menores de 14 anos, e foi nesse mo
mento que os imigrantes japoneses tomaram consciência de sua situação de imi
grantes. E receavam que seus descendentes, ao perder a oportunidade de apren
der japonês, se afastassem deles e virassem gaijins, com quem não conseguiriam 
relacionar-se socialmente de maneira natural e espontânea, como com seus con
terrâneos, porque sua integração ainda era muito precária. O progresso de seu 
povo não representava o progresso geral de todos os japoneses, mas tinham a ilu
são de que o progresso de 200 mil irmãos japoneses vivendo no Brasil representa
va o progresso dos japoneses. Não se imaginava pensar em seu povo sem a parti
cipação deles. 

Além disso, não sendo permitido o ensino da língua japonesa, suprimia-se 
a profissão de centenas de intelectuais5 que trabalhavam com a educação. E com 
isso, também se perdia o direito à opinião na sociedade de imigrantes. Os profes
sores, embora chamados de "camaradas" dos colonos e sendo considerados imi
grantes incapacitados para a agricultura, conquanto tivessem partido para um país 
agrário, ainda assim representavam um aconchego espiritual na sociedade. 

A DURA VIDA DOS PROFESSORES DE JAPONÊS 

Evidentemente, quanto à qualidade dos professores, como já registrei ante
riormente sobre a escola primária dos núcleos de colonização, não se podia espe
rar um elevado grau de saber e de cultura pelo seu baixo salário. 

Em 15 de março de 1932 foi realizado na cidade de São Paulo, na rua São 
Joaquim, onde fica a atual Sociedade de Cultura Japonesa, mais conhecida como 
"Bunka Kyokai", o Primeiro Encontro para a Pesquisa Educacional, sendo seus 
realizadores a Liga de Amigos da Escola Japonesa em São Paulo, quando se reu
niram 57 professores de japonês. O tema central das discussões era pedir ao con
sulado subsídios para os professores. O sustento dos professores consistia em men
salidades que, na época, estavam em torno de 5 mil-réis por pessoa. Se houvesse 
duas crianças da mesma família freqüentando a escola, custava 3 mil-réis cada 
aluno. Ensinando 20 alunos o professor ganhava 100 mil-réis, com 40 alunos ga
nhava 200 mil-réis, sendo que se houvesse irmãos freqüentando a escola não atin
gia os 200 mil. Portanto, às vezes ganhavam menos que operários braçais total
mente sem instrução. Os pais de alunos enviavam arroz e outros cereais. Era im
possível esperar professores de alta qualificação. 
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Um representante da área de imigração Tietê, que participou de um encontro 
em São Paulo no dia 21 de janeiro de 1937, relatava: "São poucos os professores 
que entendem o português e têm paixão por aquilo que fazem. São as pessoas ven
cidas na vida ou desempregadas que se tornam professores, e as pessoas recla
mam que a educação está em crise. Nesta reunião foram selecionados aqueles que 
falam o português, mas o único que tem o curso colegial feito no Japão, sou eu." 

QUEM ORIENTARIA OS DESCENDENTES DE JAPONESES NO "DEVER FILIAL"? 

O que aconteceria, porém, após 1939 se até esses professores sumissem das es
colas japonesas e ficassem apenas professores brasileiros, com os quais tinham di
ficuldade de comunicação? Os imigrantes receavam que os professores não conse
guiriam transmitir o sentimento de fidelidade e lealdade que constitui a base do pen
samento japonês. E mesmo que não conseguissem transmitir a filosofia de fideli
dade e lealdade, será que não poderiam pelo menos transmitir a de respeito?... 

Algumas das revistas educativas publicadas antes da segunda guerra mundial. 

620 



Para os imigrantes, a ideologia de respeito aos pais e aos mais velhos constituía 
a base do pensamento de suas vidas. Caso o sistema familiar japonês desmoro
nasse e os filhos não obedecessem a seus pais quando crescessem, a família não 
se desestruturaria e não ficariam todos separados? Não havia professor japonês 
que, como não ensinasse o respeito aos pais e todos os livros didáticos japoneses 
ensinavam a fidelidade e a lealdade. 

Não só as palavras, mas também se perderia o espírito. E era justamente des
se espírito que mais se orgulhavam, como sendo o espírito do melhor povo do 
mundo e o que sustentava suas vidas. Perdidos estes valores, poder-se-ia dizer que 
eram japoneses, ou descendentes de japoneses? 

Os imigrantes pensavam que o forte dos japoneses era o seu próprio sistema 
familiar, o trabalho e a colaboração de toda a família sob as ordens do seu chefe. 
Entre os ocidentais, observavam, a mulher é a primeira a contrariar o marido, 
os filhos têm suas próprias opiniões e não obedecem ao pai. Dessa maneira, é di
fícil para o imigrante que chega com uma mão atrás e outra na frente tornar-se 
um "patrão" (proprietário de grandes fazendas), era o que diziam. Ainda mais 
que não entendiam o modo de empregar e mandar em seus camaradas, o ponto 
de apoio era a força de trabalho dos membros da família. 

OS IMIGRANTES SOFRIAM CALADOS 

Embora carregando em si uma contrariedade causada pela restrição à educa
ção, castradas suas alegres esperanças em relação aos filhos, a atividade dos clu
bes de jovens ia se tornando mais intensa, como que substituindo o sistema edu
cacional. Ao mesmo tempo que procuravam uma válvula de escape para sua de
pressão psicológica nos esportes, discursavam, nos concursos de oratória, sobre 
a expansão continental do Japão — o que não tinha nada a ver com eles — e desa
fogavam suas insatisfações falando sobre a importância da conquista japonesa 
da Manchúria. 

E essas discussões sobre a situação crítica do Japão repercutiam na discussão 
sobre a situação brasileira. Aparecia gente querendo discutir o futuro do povo, 
ou seja, dos imigrantes japoneses no Brasil. O interessante é que não havia nin
guém a criticar o governo brasileiro, nem quem criticasse as restrições às ativida
des culturais dos imigrantes. Claro que a discussão sobre a política brasileira era 
proibida aos estrangeiros, mas como não havia nenhum brasileiro que falasse ja
ponês, não se discutia nada a respeito, portanto. E mesmo que discutissem, para 
os imigrantes, que não tinham o direito de se manifestar contra projetos de lei, 
de nada adiantaria. O livro Os japoneses de Bauru, de Shungoro Wako, publica
do em 1939, dizia apenas: "A imposição da integração de todos os estrangeiros 
residentes no Brasil através da supressão da língua estrangeira, inconveniente ao 
Brasil, esta imposição explícita e repentina, o seu sucesso ou insucesso, estarão 
sujeitos a críticas e opiniões contrárias consideráveis, nas gerações futuras, opi
niões que se compatibilizam em parte com a lei, mas que não eram favoráveis à 
medida repentina." 

621 



Porém, os imigrantes japoneses em geral, angustiados, sentiam-se oprimidos 
e restringidos pela lei, e pensavam em como escapar desta lei e fazer frutificar 
os esforços da educação. 

NÃO SE PODERIA OBTER BONS RESULTADOS SE O ENSINO DO JAPONÊS 
FOSSE ÀS ESCONDIDAS 

A imprensa divulgava a importância da educação no seio da família. Os orien
tadores educacionais do centro de difusão da língua japonesa sugeriram aulas iti-
nerantes. Para as aulas volantes nos núcleos de colonização, era necessário que 
se agrupassem pelo menos uns cinco alunos, porém não podiam ensinar como nu
ma escola, publicamente, porque logo seriam denunciados. Não existiam núcleos 
onde não houvesse brasileiros. Os camaradas se aproveitavam do nacionalismo 
para vingar-se dos patrões japoneses, em caso de desentendimento, e para isso 
nada melhor que denunciar o flagrante de ensino da língua japonesa. Vários pro
fessores foram levados pela polícia. Assim, viam-se encurralados e resolveram reu
nir as crianças em depósitos ou em barracos nas montanhas, onde não desse na 
vista. 

Naturalmente, não levavam livros didáticos. Vigiavam o local em revezamento, 
para esconder rapidamente outros livros caso alguém se aproximasse. Os profes
sores ou se escondiam ou pegavam uma enxada e começavam a arar a terra, e 
as quatro ou cinco crianças começavam a brincar dentro do barraco. 

Havia muita crítica a tal sistema de ensino: será que a educação clandestina, 
sob o temor dos preceitos legais, ia de encontro aos verdadeiros anseios educacio
nais? Será que as crianças, com medo de serem descobertas e em estado de tal 
ansiedade e instabilidade, poderiam crescer como pessoas saudáveis 
psicologicamente? 

Com tais dúvidas, este tipo de ensino não se generalizou. No entanto, o sen
timento de estarem oprimidos pelo governo brasileiro calou fundo no coração dos 
imigrantes, o que mais tarde poderia explodir de outra maneira. 

OS PROFESSORES NISSEIS VIVIAM ISOLADOS E SOLITÁRIOS NOS NÚCLEOS 
DE COLONIZAÇÃO 

Nessa época começam a aparecer nisseis formados nas antigas Escolas Nor
mais e que eram enviados à escola primária dos núcleos como professores de por
tuguês. Acontece que, aqueles que se escolarizaram anteriormente e haviam cur
sado o antigo ginásio [atual 1º grau, 5-8.a séries], normalmente não falavam japo
nês. Havia muitas moças que se tornavam professoras, mas, mesmo enviadas às 
escolas primárias dos núcleos japonesas, não conseguiam tornar-se amigas dos ha
bitantes locais; os moços, por sua vez, faziam cara feia e não se aproximavam 
delas porque eram nisseis que não falavam japonês. Elas entravam como pensio
nistas em famílias japonesas e naturalmente começava o isolamento, ao limitar 
seu círculo de amizades aos membros da família que as aceitava. Porém, para os 
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professores de japonês era bom que a professora fosse descendente de japoneses. 
Como as crianças entendiam português, eles conversavam ora em português, ora 
em japonês. Se entrasse um brasileiro na conversa, dava para falar em português 
e, por isso mesmo, gostavam da professora. 

OS NISSEIS QUE SE INTEGRARAM RAPIDAMENTE E SEUS PAIS 

É um fenômeno interessante, mas havia imigrantes da fase inicial de imigra
ção que atuaram como fiscais ou intérpretes nas grandes fazendas de brasileiros, 
dentre os quais os mais intelectualizados possuíam uma ideologia cosmopolita e 
eram a favor da integração. Como eles tinham consciência de que seus filhos nis-
seis eram brasileiros, respeitavam o sistema educacional brasileiro e às vezes nem 
se interessavam pelo ensino da língua japonesa. Por isso, originaram-se dessas fa
mílias alguns nisseis competentes e capazes que logo penetraram na sociedade bra
sileira, mas, por outro lado, por serem marginalizados pela colônia japonesa, de
monstravam uma personalidade um tanto ou quanto tendenciosa. Estavam adian
tados no tempo em relação à maioria. No período do pós-guerra, chegavam a de
monstrar, por vezes, atitude de revolta contra os japoneses, dizendo: "Vocês di
ziam que se perdêssemos o espírito japonês nos tornaríamos 'caboclos', e o que 
me dizem disso agora?" 

De qualquer maneira, era difícil que seus pais conseguissem acompanhar o 
rápido ritmo de integração dos filhos. Mesmo eles, de certa forma intelectuais, 
não podiam viver apartados da sociedade japonesa. O sentimento nacionalista da 
sociedade dos imigrantes aumentava com a opressão advinda da política naciona
lista brasileira, o que apertava ainda mais a saudade da terra natal, ao mesmo 
tempo que constatavam sua falta de integração à sociedade brasileira. O arrepen
dimento se aguçava quando percebiam que o sentimento de seus filhos distanciava-
se cada vez mais dos seus próprios. 

O INÍCIO DA CONSCIENTIZAÇÃO DO NISSEI 

Em fins de 1936 ocorreu um caso polêmico ligado ao Movimento Estudantil. 
Numa publicação regular de responsabilidade de nisseis e jun-nisseis, um certo 
universitário nissei escrevera um texto em português cujo conteúdo fora conside
rado de extremo "desrespeito". 

Os imigrantes traduziram o texto para o japonês, denominando o caso de 
"fato crisântemo". O texto em questão dizia o seguinte: "Respeitamos o 'país 
do crisântemo' [Japão], mas não podemos amá-lo." 

Do ponto de vista do nissei tal colocação era perfeitamente lógica, porém me
receu total incompreensão por parte dos isseis, que esperavam que os nisseis se 
colocassem no mesmo contexto deles. Segundo consta, esta questão foi levada ao 
Consulado-Geral e foi motivo de indignação dos nacionalistas mais radicais.6 

Na nossa sociedade de imigrantes muitos pensavam que, para se fazer uma 
intriga à oposição, alegar "desrespeito" seria a melhor estratégia, e esta tendên-
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cia continuou até o pós-guerra. A prisão de Saku Miura (que depois foi exilado), 
proprietário do Jornal Nippak, em junho de 1929, também foi causada pela acu
sação de "desacato às autoridades".7 

Entretanto, o que quero registrar é que com o "fato crisântemo" ficava cla
ro que se iniciava o processo de conscientização e tomada de posição dos nisseis. 
Até então os imigrantes isseis achavam que o futuro dos nisseis dependia da von
tade deles e, por isso, preocupavam-se com a educação e com o ensino da língua 
japonesa; sugeriam a submissão ao Brasil e o amor ao Japão; a cultura da alma 
japonesa e dos talentos brasileiros, sendo seu ideal a construção de uma persona
lidade dual para que fossem profissionalizados e socializados para a sociedade bra
sileira, mantendo, porém, o sentimento japonês, cujos valores foram totalmente 
contestados pelos filhos que se afirmavam brasileiros, que respeitavam o país de 
seus pais mas que amariam o Brasil. E seu patriotismo consistia em amar o Brasil 
como brasileiros. Manifestaram firmemente sua posição, a de que quanto ao seu 
futuro eles é que decidiriam. Neste contexto é que considero o "fato crisântemo" 
um marco na história da colônia. 

Embora, porém, uma minoria de nisseis tivesse se desenvolvido a ponto de 
pensar com posicionamento próprio, a maioria não chegava ainda a encarar o pro
blema educacional dos nisseis do ponto de vista do nissei, e os "isseis" apenas 
começavam a entender este novo posicionamento. De qualquer maneira, aqueles 
que se sentiam ameaçados e desestabilizados com a nova consciência dos nisseis, 
passaram a enfatizar ainda mais a importância da educação japonesa, como uma 
contra-reação à tomada de consciência por parte dos nisseis. 

OS JOVENS INTELECTUAIS DE ORIGEM JAPONESA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

A época em que os militares japoneses defendiam a transferência do poder 
máximo do imperador para o Estado (agosto de 1935) coloriu o ambiente da so
ciedade japonesa do Brasil com uma cor só: a do nacionalismo japonês. A im
prensa japonesa do Brasil seguia as tendências do Japão e fazia propaganda do 
Estado insuperável. Além disso, como as escolas primárias japonesas do interior 
estavam sob rigorosa fiscalização com o aparecimento de professores considera
dos não habilitados, empurrava-se o sentimento dos japoneses para uma fé louca 
no nacionalismo, inflamando-o cada vez mais. 

Nessa mesma época, uma minoria de jovens intelectuais da cidade de São Pau
lo, insatisfeitos com o nacionalismo desenfreado, por um lado levava em conside
ração a posição do nissei, admitindo a necessidade premente de integração nacio
nal dos imigrantes; por outro lado, realizava um movimento de transmissão das 
características da cultura japonesa como alimento espiritual dos nisseis.8 

No dia 24 de setembro de 1938 houve uma mesa-redonda realizada pela re
vista Bunka (revista cultural) com universitários brasileiros e japoneses e a equipe 
desse periódico, na rua Conselheiro Furtado, no restaurante Tondaya, quando 
tive oportunidade de avaliar os sentimentos dos estudantes nisseis da época. Essa 
mesa-redonda tinha por objetivo discutir o que uma caravana programada para 
visitar proximamente o Japão deveria ver e observar quando lá fosse. O que me 
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vem à memória, no momento, é que os nisseis que hoje atuam profissionalmente 
na primeira linha, em suas áreas, tinham na época um modo de pensar bastante 
japonês. Ou que estavam sem saber o que fazer entre os modos japonês e brasilei
ro de pensar. Por exemplo, o estudante T. obteve a concordância de todos quan
do disse que os brasileiros consideravam misterioso o modo recatado dos japone
ses. Quando um japonês é apresentado a uma outra pessoa, ele diz: "Não sou 
conhecedor de nada, mas estou sob seus cuidados e é com prazer que o conheço." 
Acontece que não ser conhecedor de nada é uma inverdade, pois com o tempo 
vamos percebendo que ele sabe tudo. Para os brasileiros, saber não é o mesmo 
que não saber; então, por que ele disse que não é conhecedor de nada, se sabe 
tudo?! É um povo esquisito! 

Posteriormente, ouvi opiniões parecidas com estas, em várias oportunidades: 
"Às vezes pega mal quando tomamos uma atitude mais cerimoniosa e de recato, 
que caracteriza o sistema japonês, ou quando, sinceros e honestos, o que também 
constitui característica do povo, reconhecemos os próprios erros imediatamente, 
porque ficamos em desvantagem; quando estamos sozinhos, tudo bem, mas quando 
estamos em grupo os nossos colegas também acabam sendo afetados nas relações 
de interesse." Eram freqüentes comentários como estes. 

Às vezes, as boas maneiras e a educação japonesas nos transformavam em 
ingênuos sinceros, honestos e intransigentes. E assim, os desencontros nos modos 
de pensar brasileiro e japonês deixavam os descendentes conhecedores da cultura 
japonesa em conflito. 

Se fosse na época apenas dos isseis, comentariam: "Os ketôs não entendem 
nada" ou então "são reles criaturas desprezíveis"... e a coisa ficaria por isso mes
mo. No entanto, já na época da geração nissei, quando o relacionamento com 
brasileiros se torna mais efetivo, não se podia mais permanecer com tal pensa
mento unilateral, pois cada um pensa de modo diferente. Aqueles que fossem vi
ver na sociedade brasileira precisavam aprender o seu modo de pensar. 

Mesmo no jeito de falar, formulando frases indiretas e suaves à maneira ja
ponesa, ou tentando entender a posição do outro, ou levando em consideração 
o sentimento dos outros, para não feri-los, esse sistema não funcionava. Depen
dendo das circunstâncias, era necessário dizer claramente "sim" ou "não". Se 
fosse para falar de modo mais delicado ou menos brusco era preciso usar eufe-
mismos próprios da língua portuguesa. 

Os nisseis começaram a entender que o "recato" dos japoneses teria que ser 
repensado sob o ponto de vista da cultura brasileira. 

Aqui também se formava a consciência nissei. Polemizavam sobre como de
veria ser apreendida, compreendida a maneira unilateral de venerar a cultura ja
ponesa e como esta cultura deveria ser herdada e transmitida. 

Porém, esta compreensão praticamente não existia entre os educadores da 
época. O coordenador da questão educacional dos descendentes de japoneses era 
o Centro de Difusão da Cultura Japonesa (antiga Liga de Amigos da Escola Ja
ponesa em São Paulo) e sua diretoria pensava como o Ministério da Educação 
do Japão. Por isso, não tinham a simpatia dos estudantes nisseis e intelectuais 
isseis mais liberais da época. 
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No entanto, entre os jun-nisseis que tinham recebido educação no Japão (no 
máximo até o ginásio), que se haviam enturmado com os nisseis e que freqüenta
vam ginásio e faculdade brasileiros, havia muitos nipófilos, que se sentiam res
ponsáveis pela missão de japonização dos nisseis. No entanto, é necessário dizer 
que havia entre eles os que tinham outras maneiras de pensar, diferenciando niti
damente a cultura japonesa do espírito nacionalista japonês. 

A GUERRA NA EUROPA E O AGRAVAMENTO DOS SOFRIMENTOS 
DOS IMIGRANTES 

Em 1º de setembro de 1939 deu-se a invasão da Polônia pela Alemanha. No 
dia 3 do mesmo mês foi declarada pela Inglaterra a guerra contra a Alemanha, 
dando início à segunda guerra mundial e alterando totalmente os rumos da nossa 
sociedade. 

O governo ditatorial de Getúlio através de um decreto-lei determinou que to
das as crônicas, editoriais e principais artigos deveriam ser traduzidos e publica
dos em português, com isso gerando um clima de tensão nos jornais e revistas 
de língua estrangeira. Tornava-se cada vez mais rigorosa a fiscalização da educa
ção infantil e as escolas primárias japonesas foram fechadas, medida que atingiu 
219 escolas.9 

O livro Os japoneses de Bauru, publicado em maio de 1939, de autoria de 
Shungoro Wako, fazia um relatório da pesquisa sobre a situação na época dos 
imigrantes das linhas Noroeste e Paulista, ao longo de toda a sua extensão. E a 
tese do prefácio, intitulado "Eijü ka kikoku-ka" ("Imigração permanente ou re
torno"), torna-se o reflexo de uma época extremamente difícil e pesada, quando 
85% dos imigrantes 10 desejavam retornar à sua pátria; é um registro bastante sig
nificativo e representativo da primeira conjectura séria da possibilidade de imi
gração permanente sob vários pontos de vista ideológicos. 

"O retorno ou imigração permanente tinha sido um problema sem relevân
cia no passado, mas agora, qualquer que fosse a opção, seria uma questão séria 
e aflitiva para nós", assim o autor registrava a importância do tema. Eu nunca 
li um escrito que retratasse melhor o sofrimento dos imigrantes da época do que 
este. Acho que nele foi resumido todo o sofrimento que então viveram os imi
grantes. Toda vez que vou escrever sobre a questão da imigração, releio o texto 
várias vezes e tenho repetido inúmeras vezes meu processo de crítica. Todavia, 
o que constato sempre que o releio é o sentimento racial, ou seja, algo que nos 
toca profundamente, suplantando qualquer teoria ou razão. Como diz Wako, "era 
um sentimento predominantemente de natureza de perpetuação racial, daqueles 
que haviam deixado o Império Japonês e suas áreas de influência para sujeitar 
suas vidas ao destino de seu novo país e com o desejo de nele deixar seus descen
dentes", sendo este, talvez, um sentimento compartilhável somente com aqueles 
que tenham passado por experiência semelhante. São palavras sinceras e verda
deiras, mas que, por não terem alcançado a forma de obra literária, talvez tornem 
difícil para os leitores de hoje reconhecer o sofrimento real dessa época. 
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O que é levantado neste livro são as questões da restrição da imigração pela 
lei dos 2%, e a proibição do ensino da língua japonesa, além da questão da misci
genação racial e a dúvida sobre se os filhos nisseis sobreviveriam livremente neste 
país, como descendentes de japoneses. 

Esta última questão está relacionada ao fato de o próprio autor ter sido um 
sitiante do núcleo Tietê e seus filhos terem herdado a ideologia e o temperamento 
dos pais. Foram criados como nisseis bastante nipônicos, mas para os que esta
vam estudando na capital, isto não se apresentava como uma questão relevante 
(embora posteriormente às vezes tenham sido obrigados a ouvir que "cara não 
ajuda"). E a resposta à pergunta formulada por ele — "Será que poderemos dei
xar nossos descendentes nesta terra sem arrependimentos?" — era encarada não 
do ponto de vista da felicidade de seus descendentes, mas se, do ponto de vista 
étnico, eles teriam ou não a possibilidade de realizar seus ideais. Críticas à parte, 
transcreverei aqui literalmente a conclusão dessa tese, deixando registrado como 
os imigrantes intelectuais da colônia decidiram tornar-se imigrantes permanentes. 

"(...) Será infelicidade para nossas crianças nisseis serem criadas como brasi
leiros dignos? Para início de conversa, que objetivos deverão ser atingidos para 
serem considerados brasileiros dignos, ou seja, o que significa ser 'brasileiros dig
nos'? O que espero que isto signifique é que, em primeiro lugar, ame sua pátria, 
e que tendo seu país como castelo forte se lance corajosamente à missão de elevar 
o espírito da humanidade." 

"Este grande ideal é a tradição de 3.000 anos de nossa terra-mãe e vem de 
encontro ao espírito de construção e formação do Brasil. Ao pensar assim, retor
nar por causa dos filhos me parece absolutamente sem sentido. Procure o leitor 
compreender e veja a grande natureza do Brasil. Não há montanhas, rios, árvores 
ou vegetação que não gorjeiem de alegria e todos são nossos aliados. Para qual
quer situação que se nos apresente, acharemos saída. Todas as coisas do mundo 
se tornarão elementos para fazer frutificar a felicidade ou nos autodestruirmos, 
conforme o nosso modo de pensar, sentir e ver as coisas. Com os mesmos elemen
tos poderemos construir tanto um palacete como uma prisão. Por conseguinte, 
tanto poderemos tornar o Brasil um paraíso como poderemos construir um infer
no retornando à terra natal." 

"Se retornarmos deixaremos neste país as pegadas de 30 anos. Neste ínterim, 
nossos sacrifícios atingem 200 mil irmãos, somando-se homens e mulheres, ve
lhos e jovens. Não seria correto para com nossos ancestrais abandonarmos estes 
túmulos. Que nossos sangues corram em veias brasileiras, realizando a catarse desta 
mistura com uma tradição extraordinária: é assim que poderemos dar sentido à 
nossa vinda ao Brasil." 

"Trabalharei de corpo e alma até ser posto num túmulo deste país, tendo 
no peito o saudoso Japão. Orarei pelo sucesso até o último momento. Assim, fa
rei todo esforço para que meus filhos sejam brasileiros dignos e aptos. Ainda acre
dito piamente no progresso e na prosperidade de meus descendentes e não paro 
de brindar o futuro do Brasil." 

Esta decisão, porém, foi compreendida pelos intelectuais que gostam de filo
sofar. Não se sabe, porém, qual foi a reação da maioria dos imigrantes, pois não 
havia uma solução efetiva para a situação face as reais necessidades que os afligiam. 
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Com o fechamento das escolas japonesas, os professores mudaram de pro
fissão e não mais se discutia publicamente o problema da educação. O pouco que 
havia de discussão era levantado por limitado número de professores particulares 
e professores itinerantes. 

Muitas pessoas tiveram sua atenção voltada para a guerra, e atônitas com 
os ataques repentinos desencadeados por Hitler, pensavam que quando sobreviesse 
a paz mundial aconteceria a "remobilização dos povos" e dessa forma os japone
ses regressariam à terra natal, participando de seu desenvolvimento. Acreditavam 
que a imigração japonesa pertencia a uma medida governamental de outrora e 
que estava praticamente fadada ao insucesso; acreditavam ainda que, após a guerra, 
isto seria certamente corrigido através da "remobilização do povo". 

Mesmo assim, na época ainda havia alguns defensores da imigração perma
nente cujo desejo final era que, embora os nisseis perdessem a cultura nipônica, 
não perdessem o orgulho de ser descendentes de japoneses. Estas pessoas davam 
muita importância à educação, aos hábitos e costumes aprendidos no seio da 
família. 

O PERÍODO DE INSTABILIDADE EMOCIONAL 

Depois que começou a guerra na Europa, um pequeno grupo da sociedade 
de imigrantes residentes no Brasil receava que a Europa e a Ásia fossem misturar-
se numa só guerra e caminhar para uma grande guerra mundial. Achavam que 
os Estados Unidos eram o único país que poderia desempenhar um papel de con
ciliação e que o Japão iria empenhar-se para acabar com a guerra no continente 
asiático. 

No dia 16 de setembro foi publicado nos jornais brasileiros que no dia ante
rior, 15, o Japão e a União Soviética haviam assinado o tratado de trégua frente 
ao fato Nomonhan, o que alegrava essas pessoas. No entanto, logo após a União 
Soviética invadiu a Polônia e provocou nova instabilidade internacional, situação 
agravada com a queda de Var só via, vencida pelas tropas alemãs, no dia 26 de se
tembro. Estes fatos prenunciavam desdobramentos e era impossível prever até onde 
a guerra na Europa evoluiria. 

Havia gente que era a favor dos atos da Alemanha de maneira incondicional 
e outros que a criticavam por excessos, mas a maioria estava tendendo à idolatria 
de Hitler, ao contrário do Brasil, cuja opinião pública era totalmente contra. Isto 
criava um clima pesado e tenso pelas críticas dirigidas ao Japão, à Alemanha e 
à Itália, três países que bloqueavam a invasão comunista em seus estados. Com 
a ratificação do tratado que proibia a invasão alemã e da União Soviética, logo 
antes da guerra, parecia que o Japão, a Alemanha e Itália, inclusive a União So
viética, tinham passado para o lado dos estados inimigos da democracia. 

Nessa ocasião foi divulgada uma notícia que nos alegrou um pouco: em 29 
de setembro, às 14 horas, chegaria na cidade de São Paulo, no aeroporto de Con
gonhas, um avião do Japão, denominado "Nippon", que tinha por missão culti
var relações internacionais amistosas.12 Havia gente que viera de longe só para 
ver suas asas com o hi-no-maru, no aeroporto de Congonhas. Porém, passaram 
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as 14 horas, 15 horas e às 16 horas ainda não haviam recebido notícias de sua 
chegada. Mais tarde o tempo fechou repentinamente e uma nuvem de areia no 
aeroporto não permitiu, até findar o dia, que os imigrantes presenciassem a sua 
chegada. De acordo com as notícias dos jornais, no dia seguinte, o "Nippon" 
não pôde pousar em Congonhas devido ao mau tempo, tendo que se desviar de 
São Paulo para pousar em Santos e, logo em seguida, voar para o Rio. Correu 
um boato segundo o qual o comando militar achou melhor o avião não voltar 
de Santos para São Paulo, mas voar direto para o Rio a fim de não estimular 
o patriotismo dos imigrantes japoneses, boato, porém, que não ficou bem escla
recido. Mas o fato é que tais afirmações ganhavam crédito pelo próprio clima an-
tinipônico que começava a pairar no ar. O episódio do "Nippon" causou grande 
decepção aos imigrantes, tal seu estado de desolação ao não verem o avião. 

AS TRANSFORMAÇÕES NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

No mais, nesse ano não aconteceu nada de especial e ingressamos no ano de 
1940. Dizia-se que a população de São Paulo superava 2 milhões de habitantes. 
Nos bondes já não se cediam lugares às senhoras, nem no "camarão"13 e nem 
mesmo no "aberto".14 Aumentava o número de mulheres que trabalhavam. Tem
pos atrás, quando havia fila para comprar selos no Correio, as senhoras costuma
vam furá-la, o que não acontecia mais. Sentia-se um clima de mudanças que em 
breve ocorreriam no mundo e o Brasil também perdia a calma e as maneiras dos 
tempos idos. 

No final de janeiro, subitamente os jornais brasileiros passaram de 200 réis, 
que era o seu preço havia muitos anos, para 400 réis. O Brasil também entrava 
em regime de guerra e iniciavam-se os registros de estrangeiros15: os imigrantes 
tiveram de tirar sua carteira de identidade. 

OS POVOS ORIUNDOS DOS PAÍSES DO EIXO PASSAM A SER TRATADOS 
COMO INIMIGOS 

Nesse ano (1940) o clima de tensão se tornava pesado para a sociedade de 
imigrantes japoneses do Brasil. Os súditos do eixo passam a ser tratados como 
inimigos. 

No dia 8 de março, conforme o relatório do núcleo Três Barras, do norte 
do Paraná, "as pessoas que estavam cantando uma marcha patriótica para come
morar a vitória numa partida de beisebol, num caminhão, quando entraram na 
cidade foram acusados de agitadores e multados em 90 mil-réis"; "quando uma 
pessoa estava lendo um jornal japonês na rua, um agente brasileiro antinipônico 
arrancou-o subitamente de suas mãos"; "ficava proibido imprimir caracteres ja
poneses em calendários comerciais"; "proibiram-se agrupamentos com mais de 
cinco pessoas"; "o ensino da língua japonesa ficou totalmente proibido"; "até 
os camaradas tinham uma atitude superior, dizendo: vocês, estrangeiros..."; "os 
órgãos públicos do interior estavam enriquecendo com o pretexto de nacionalismo." 
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Em São Paulo, a proibição do ensino da língua japonesa foi anterior; mas, 
fora este fato, as pressões atingiram primeiro o Paraná e só depois São Paulo, 
possivelmente pelo fato de abrigar maior número de alemães e poloneses. 

Em 27 de setembro foi ratificada a aliança entre o Japão, a Alemanha e a 
Itália. Pouquíssimos foram os que, entre os imigrantes, previram a entrada do 
Japão na segunda guerra mundial. A tendência geral era não duvidarem de Hitler 
e Mussolini como heróis. 

Em 11 de fevereiro, a sociedade de imigrantes também comemorava os 2.600 
anos de formação do Japão e no salão da residência consular da cidade de São 
Paulo reuniram-se cerca de 300 pessoas, iniciando-se a comemoração às 9 horas, 
com a oração ao castelo, um minuto de silêncio aos soldados falecidos na guerra, 
canto do hino nacional e palavras de homenagem. Após os vivas foram servidos 
cozidos típicos e lula grande seca, o que era considerado festivo, e bebidas para 
brindar. Foi uma cerimônia muito simples. Provavelmente, se fosse em tempos 
de paz ela seria mais suntuosa. Curiosamente, esse dia coincidia com a comemo
ração dos 10 anos de regime ditatorial de Getúlio e, por isso, o centro da cidade 
vivia um clima de festa. 

1941, ÚLTIMO ANO ANTES DA ECLOSÃO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Em 9 de dezembro deste ano começa a guerra do Pacífico. Em fevereiro, via
jei para a Noroeste de São Paulo e tive contato com a vida dos imigrantes nos 
velhos núcleos. Senti que a cidade de Lins, que era a que mais vitalidade possuía 
há alguns anos, tornara-se uma cidade acabada e encontrava-se em estado de pa
ralisação. E nas sociedades de imigrantes do período inicial, eram notórios o cres
cimento e a atuação dos japoneses criados no Brasil e dos nisseis. O que me cau
sou espanto é que eles apresentavam um ar acaboclado. Comparados com os ja
poneses recém-chegados, havia um abrasileiramento claramente unilateral. Digo 
unilateral porque eram pessoas que ainda não haviam conseguido integrar-se na 
sociedade brasileira como brasileiros. Era um abrasileiramento das expressões do 
rosto, dos gestos, das palavras, na aparência, o que caracterizava os nisseis dessa 
época. Eles não perderiam para ninguém em matéria de trabalho. Obviamente, 
falavam o japonês, mas ainda não tinham base suficiente para chegar a absorver 
alimentos espirituais da cultura japonesa. Falavam português, mas, por causa do 
clima fechado da sociedade japonesa, não podiam adquirir cultura e conhecimen
to através da língua portuguesa.16 Eram nisseis de transição, pois ainda não se 
haviam libertado de uma situação antiga para atingir uma situação nova. Eram 
nisseis ainda muito nipônicos, o que não os fazia diferir muito dos nipônicos, a 
não ser pela nacionalidade. Mesmo a nível de consciência, eram mais japoneses 
que brasileiros. 

Não havia ensino regular da língua japonesa, apenas professores particulares. 
Em 22 de junho foi noticiada a guerra entre a Alemanha e a União Soviética. 

Havia gente que pensava que o Japão tinha sido enganado por Hitler. 
Como os navios japoneses não vinham mais para o Brasil, o intercâmbio cul

tural através de revistas e livros foi interrompido. É neste momento que os imi
grantes se sentem "o povo abandonado". 
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Em 29, 30 e 31 de agosto (sexta-feira, sábado e domingo) foi realizado em 
São Paulo o grande torneio de beisebol do Brasil, no campo da Tozan, em Cam
po Belo. Aumentou o número de japoneses com automóvel e os novos-ricos tam
bém. Sua aparência era melhor, até os gestos e as maneiras eram mais cavalhei
rescos, embora ainda houvesse senhores que fizessem "pipi" em pé apesar de ha
ver banheiros e jogassem papelzinhos em locais públicos. 

Este foi o último torneio de beisebol realizado antes da guerra. 
Em fins de agosto o jornal noticioso de São Paulo teve suas atividades encer

radas; no final de outubro, deu-se o mesmo com o jornal Japão e o Notícias do 
Brasil; e por último, o Brasil-Asahi, que passara a ser publicado em português, 
também teve suas atividades interrompidas. Os imigrantes começam a sentir-se 
numa solitária, sem receber nenhum tipo de informação. Como compensação, co
meçam a correr boatos. 

Na época, os que liam português eram numerosos na cidade de São Paulo 
e nas principais cidades do interior, mas entre os imigrantes agricultores quase 
não havia ninguém capaz de fazê-lo. 

A correspondência do Japão chegou no dia 9 de dezembro (terça-feira), com 
atraso e tudo acumulado, mas com a guerra declarada entre o Japão e os Estados 
Unidos tornou-se impossível qualquer tipo de comunicação com o Japão. 

É quando começa a época do verdadeiro sofrimento dos imigrantes japone
ses no Brasil. 
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58 — Os imigrantes japoneses do Brasil 
durante a guerra do Pacífico: 

seu estado psicológico 

Quando a guerra terminar... 
Queremos viver sob o "hi-no-maru". 
Para os imigrantes japoneses, a segunda guerra mundial tornou-se mais real 

em 9 de dezembro de 1941 (quarta-feira), quando souberam da eclosão da guerra 
entre o Japão e os Estados Unidos. Pesou sobre seus corpos com a força de uma 
terrível realidade. 

Já havia sido proibida a imprensa em língua japonesa e, como ainda era uma 
época em que poucos conseguiam ler os jornais em português, os fatos eram trans
mitidos de boca em boca por aqueles que ouviam secretamente emissões de rádios 
japonesas, por vezes sob forma de boatos absurdos. 

Desde aquela data até 15 de agosto de 1945, o final da guerra, passaram-se 
três anos e oito meses, período real de guerra, mas a tensão social e o conflito 
espiritual prolongou-se pelos quatro, cinco anos subseqüentes. Nuvens pesadas 
pairavam sobre nossas vidas, e foram necessários outros quatro ou cinco anos pa
ra que essa nuvem escura se dissipasse. Longos anos, comparáveis a um terrível 
pesadelo. 

Aqui pretendo relatar a situação dos imigrantes desde a declaração de guerra 
do Japão à Inglaterra e aos Estados Unidos, até o final do conflito. Como foi 
um período em que praticamente inexistia documentação escrita, torna-se difícil 
registrar com precisão fatos concretos da colônia japonesa. No entanto, é possí
vel pincelar o seu estado geral. 

O sentimento e a ideologia contra a guerra subjaziam no fundo da alma de 
uma minoria, mas quase nunca eram manifestos, e a maioria das pessoas recebeu 
a notícia da declaração de guerra com muita emoção, como era de esperar. No 
entanto, desde o início da segunda guerra mundial, em setembro de 1939, os imi
grantes dos países do Eixo já tinham sentido na pele quais seriam as limitações 
de suas liberdades no período da guerra, e a pergunta "quando vai terminar a 
guerra?" era feita a todo instante e em todos os lugares. E um "conhecedor" das 
coisas previa que por tal e tal motivo a guerra acabaria em um ou dois anos. 

Conversar sobre "quando terminar a guerra..." era o maior consolo dos 
imigrantes. 

15 de janeiro de 1942 — A partir deste dia foi realizado o Congresso Pan-
Americano de Chanceleres na então capital do país, Rio de Janeiro, onde foi de
cidida a suspensão do intercâmbio comercial entre o Japão e o Brasil, juntamente 
com mais dez países, além da Argentina e do Chile. No dia 29 de janeiro eram 
rompidas as relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão. 
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No final da tarde do dia 28 de janeiro, no Consulado-geral do Japão, todos 
abandonaram o local com o brado de banzai. O consulado enviou em nome do 
embaixador, às lojas comerciais japonesas e às principais famílias da cidade, um 
comunicado do fato e uma mensagem que dizia para nãõ perderem suas forças, 
mantendo a receptividade e a amplitude de alma para perdoar e compreender. Em 
outras palavras, para não perderem a atitude digna de um grande povo. 

Desaparecia do Brasil o representante do Império do Japão. Muitos ficaram 
chocados, mas já era proibido que nos bares e outros lugares públicos se conver
sasse em japonês. Nas redondezas da rua Conde de Sarzedas, que era onde os imi
grantes residiam principalmente, eles iam e voltavam pelas ruas, em silêncio. 

Logo veio uma ordem de evacuação, para que os moradores dos arredores 
das ruas Conde de Sarzedas e dos Estudantes deixassem o local dentro de dez dias. 
A ordem foi repetida em setembro. A famosa rua Conde, onde apenas os nisseis 
podiam permanecer, ficava temporariamente estagnada. No entanto, a ordem de 
evacuação não foi tão rigorosa como aconteceu com o pessoal de Santos. 

As notícias sobre a situação do interior chegavam à cidade de São Paulo pouco 
a pouco, através dos viajantes. Relatava-se que as cooperativas agrícolas passa
ram a ficar sob a fiscalização do governo, paralisavam-se as atividades e nas lojas 
comerciais havia a intervenção governamental, que atrapalhava o andamento de 
seus negócios. 

Muitos japoneses estavam totalmente empenhados em acompanhar o anda
mento da guerra através da Emissora Central Militar do Japão. Nessa época ain
da era possível ouvir rádios, os quais mais tarde foram apreendidos pela polícia 
nas casas. Os receptores de ondas curtas e longas ainda custavam caro e nem to
das as casas os possuíam, o que fazia com que conhecidos, amigos e parentes visi
tassem as casas que tinham o aparelho, para ficar agarrados a ele. 

Os ataques dos militares japoneses nessa guerra foram fulminantes. Nos jor
nais brasileiros eram divulgadas frases como "ataques verdadeiramente diabóli
cos". E isto se sucedeu até a queda de Cingapura, em 15 de fevereiro de 1942. 
Com a notícia desta vitória, grande número de imigrantes acreditava que a guerra 
não se prolongaria muito. No dia 16, a notícia de que no bairro de Hibiya, na 
prefeitura de Tóquio, fora realizada a primeira comemoração de vitória desde que 
começou a grande guerra da Ásia Oriental, foi transmitida também para o Brasil, 
através de uma rádio do Japão. 

Na nossa sociedade de imigrantes também houve quem brindasse a vitória 
sobre Cingapura. Porém, como éramos súditos do Eixo, não se podia festejá-la 
abertamente. Daí a um mês o navio mercante brasileiro "Buarque" foi atacado 
por um submarino alemão, fato divulgado pelos jornais, tornando assim mais ri
gorosa a fiscalização sobre os súditos do Eixo. A discussão sobre a quinta-coluna 
aparecia todos os dias nos jornais. Para viajar tornou-se necessário obter uma 
autorização da polícia, o salvo-conduto, o que dificultava sair de casa 
repentinamente. 

Nesta situação, os imigrantes pensavam na grande vitória dos milatares ja
poneses e conversavam fervorosamente sobre a possibilidade de retorno ao Ja
pão. É nessa época que apareceram as teorias de nova emigração para a ilha de 
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Hainan (sul da China). Percebendo este estado psicológico anormal dos imigran
tes, apareceram até impostores que diziam estar vendendo terrenos na ilha de 
Hainan. 

No dia 24 de fevereiro de 1943 era divulgada nos jornais da cidade de São 
Paulo a notícia do movimento antifascista na Itália, e relatava-se a difícil guerra 
dos militares alemães na Rússia. Porém, os imigrantes não se interessavam muito 
pelo movimento da guerra mundial, pois a confiança deles nos militares japone
ses não dava espaço para isso. 

No dia 26 de fevereiro, dois navios brasileiros foram afundados e em março 
iniciavam-se as revistas às casas nas redondezas da rua Conde, pelos policiais. Eles 
costumavam vir em grupos de quatro ou cinco e às vezes havia entre eles pessoas 
sem identificação. O objetivo da revista era verificar se havia armas clandestinas 
ou algum documento revelando que os moradores eram militares ou ocupavam 
cargos relacionados com o governo japonês. Dentre objetos valiosos levavam o 
rádio, vasculhado a casa toda, e se achassem dinheiro levavam-no também, o que 
causava pânico porque se reclamassem eram presos. Não havia a quem ou a que 
recorrer até o término da guerra. Os japoneses faziam de conta que não viam os 
fatos que causavam revolta, pensando: "Quando a guerra terminar..." 

Eram divulgados artigos absolutamente falsos nos jornais. Fiquei pasmo quan
do, no dia 22 de março, um jornal do Rio publicou que um nissei havia escrito 
uma detalhada carta ao governo japonês sobre a situação interna da sociedade 
japonesa e sobre a organização militar existente dentro da cidade de São Paulo. 
Tamanha calúnia nos deixava atônitos. Quatro jornais escreveram com destaque 
que os japoneses haviam cercado a fábrica da Nitro-Química, em São Miguel, fo
ra do município de São Paulo. 

Às vezes apareciam fotos dos que eram considerados componentes da quinta-
coluna: debaixo de uma bela foto de um monge budista apareciam explicações 
sobre a quinta-coluna. Toda vez que apareciam os rostos de conhecidos e amigos 
ficávamos surpresos: hoje, foi presa tal pessoa, da próxima vez tais e tais pessoas 
já sabiam que iam ser elas e, assim, só se falava nisso. Chegavam notícias de que 
alguns tinham sido enviados aos presídios de presos políticos do Rio. 

Os que primeiramente tiveram suas atividades profissionais paralisadas fo
ram os pescadores de Santos. 

Vou escrever agora sobre um fato verídico que ocorreu na frente de coloniza
ção de Tietê, relativo a um truque — que falhou — de um fiscal do interior que 
queria vangloriar-se por prender um japonês. O ocorrido não foi publicado em 
jornais: 

Um amigo meu que adorava a pesca saiu para pescar com cinco ou seis ami
gos. Como na época não se podia formar grupos, cada um estava a pescar num 
canto quando um policial apareceu com vários capangas negros e cercaram o pes
soal que estava pescando. Daí, sem saberem o que ia acontecer, o policial tirou 
uma bandeira do Japão do bolso, amarrou-a na cintura e ordenou que um japo
nês o segurasse. Mas... como perceberam qualquer coisa o japonês recusou-se a 
fazê-lo. Ninguém queria segurar. Como não havia jeito, enfileiraram os japone
ses e um dos negros ficou atrás deles com a bandeira erguida. Aí se ordenou que 
um fotógrafo japonês trazido à força batesse uma foto. Assim, ele poderia triun-
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falmente relatar o fato à delegacia de São Paulo, junto com as provas, dizendo 
que "os japoneses organizavam rebeliões e que haviam também descoberto a tal 
da organização militar". O pessoal do núcleo de Tietê, todavia, avisou imediata
mente a sede da Companhia de Colonização do Brasil, tendo com isto prevenido 
a delegacia antes de o policial fazer a acusação. 

Todos queriam saber como viviam os presos acusados de serem "quinta-
coluna", ou seja, espiões. Fora os que eram colocados em solitárias durante 90 
dias e eram depois soltos com os cabelos totalmente brancos e incrivelmente enve
lhecidos, os que eram enviados da prisão à Hospedaria de Imigrantes viviam uma 
vida relativamente normal e gozavam de saúde, juntamente com alemães e italia
nos, o que nos tranqüilizava. 

Na prisão faltavam camas e por isso colocavam três ou quatro colchões so
bre o chão de cimento, onde dormiam sete, oito e até dez pessoas. Dizia-se que 
o que mais incomodava é que as celas eram minúsculas com janelas altas e peque
nas, causando sufocação por causa da precária respiração e da fumaça de cigar
ros. Aí ficavam detidos quatro, cinco ou dez dias, no máximo. Chegavam mais 
e mais novos prisioneiros e, por isso, tinham de passar para a Hospedaria de Imi
grantes. Quando pisaram em terra brasileira todos tinham tido de pousar na hos
pedaria pelo menos uma vez. As refeições de lá faziam lembrar os velhos tempos. 
Pão e café, pela manhã. Aquele café tremendamente doce servido numa caneca 
feita com lata de leite condensado. Arroz e feijão no almoço e na janta, e às vezes 
batata e bife. Macarronada de vez em quando, mas nunca havia legumes e verduras. 

No começo estranharam, mas ao final acharam gostoso e comiam bem. Na 
hora da refeição, faziam fila por ordem de idade. Como os japoneses eram a maio
ria, dizem que o sr. S., de Tietê, era sempre o segundo. Na hora de fazer a ocor
rência, tanto o preso como o delegado ficavam numa situação constrangedora. 
Era mais ou menos nessa base: 

O delegado perguntava ao sr. S: 
— Por que o senhor foi preso? 
— Não sei de nada. Não fiz nada. O senhor é que deve saber. 
— Não, eu não sei de nada. De qualquer forma, temos de dar um jeito. 
Quando eram soltos, não tinham dinheiro para a passagem de volta de trem, 

e aqueles que eram de longe ficavam em apuros. O pessoal que gostava de jogar 
gô recebia botões brancos e pretos de seus familiares e todo final de dia jogavam 
algumas partidas. 

Para aqueles imigrantes que tinham total confiança na força de sua terra-
mãe, era até mais difícil enfrentar a vida fora da prisão, pois a eles tinha sido 
vedado o exercício de suas profissões e, com suas liberdades restringidas, tudo 
isto agravado pelo clima tenso que reinava lá fora, era pior do que na cadeia. 

"Temos de agüentar até a guerra terminar. Quando ela terminar..." 
Quase todos os rádios foram apreendidos e não existia jornal que pudessem 

ler. Mas sempre havia alguém que tinha um rádio escondido e ouvia as notícias 
da Emissora Central Militar do Japão. E às vezes até os jornais brasileiros divul
gavam o andamento da guerra do Japão num canto de página, tendo como fonte 
a rádio Tóquio. Os imigrantes ficavam dependentes destas informações, acredi
tando na sua veracidade. 
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No dia 21 de abril (terça-feira), o primeiro ataque norte-americano ao terri
tório japonês foi confirmado. Transmitiu-se que dos dez aviões que sobrevoaram 
os céus de Tóquio, seis tinham sido derrubados. Mas, conforme os jornais .brasi
leiros do dia 20, somente um avião fora abatido. Aquela minoria que nunca falta
va à leitura dos diários brasileiros achou estranho este fenômeno. 

29 de abril (uma quarta-feira) foi um tenchosetsu melancólico. Os jornais bra
sileiros tinham acabado de publicar que os mortos, vítimas do bombardeio de Tó
quio, chegavam a 414. 

As redondezas da rua Conde estavam sombrias. 
No dia 23 de maio (sábado), os japoneses residentes em São Paulo sofreram 

um grande choque: os livros e as revistas da livraria Endo haviam sido todos con
fiscados pela polícia. 

Aqueles conterrâneos que foram ver o que se passava testemunharam — com 
o rosto marcado pela melancolia — a cena em que todos os livros foram carrega
dos em caminhões. Conforme relatou um amigo meu, havia pelo menos quatro 
caminhões. Disse que mesmo quando os policiais tentavam expulsar os japoneses 
que se reuniram em volta, gritando "Vão embora!", eles recuaram silenciosamente 
dois ou três passos, mas ninguém abandonou o local. 

"Ontem, as livrarias Oriente e Toyoyoshi foram confiscadas. A próxima de
verá ser a Nambei", comentavam. 

Os fatos que ocorreram no interior não ficaram conhecidos, mas deduz-se 
que a maioria dos conterrâneos, ouvindo as notícias de guerra do Japão, traba
lhava submissa e silenciosamente na lavoura. 

Mesmo assim, algumas notícias inacreditáveis chegavam a São Paulo. Uma 
delas foi que no interior de Araçatuba um japonês fora espancado até morrer pe
la polícia, sob a acusação de espionagem. Era um cabo reformado, mas não tinha 
o que confessar, pois era inocente. O policial golpeou-o tanto que provocou uma 
hemorragia interna, deixando-o quase em estado de coma. Quando o policial se 
deu conta das conseqüências de seu ato, abandonou aquele infeliz ex-cabo japo
nês na frente de uma loja e fugiu. A vítima ainda teve condições de contar o ocor
rido aos conterrâneos que se reuniram à sua volta. Alguém teve a idéia de obter 
um atestado médico como prova e foi chamar um médico; mas os três médicos 
brasileiros da cidade, já sabendo do ocorrido pelos policiais, não atenderam. Nessa 
hora, um motorista japonês avançou o cordão policial e dirigiu seu carro até a 
delegacia central da cidade de Araçatuba. Recebeu tiros pelas costas, mas conse
guiu chegar a salvo até Araçatuba. 

A delegacia de Araçatuba não podia ignorar a acusação e por isso levaram 
um médico imediatamente ao local. Quando chegaram lá, aproximadamente vin
te japoneses que se haviam reunido para o velório tinham sido levados para a de
legacia e um coveiro brasileiro estava prestes a fazer o sepultamento. O enterro 
foi suspenso e o corpo levado à delegacia. Quanto à punição do policial que cau
sara a morte, foi deixada a cargo da delegacia, mas o impacto que a morte do 
ex-cabo causou na região foi muito grande. 

Outro fato ocorrido foi o fuzilamento de pai e filho japoneses na linha de 
Araraquara. Quando policiais faziam uma revista na casa de uma família de agri
cultores japoneses, apareceram 2 contos em dinheiro. O policial, condenando a 
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ilegalidade da sua posse, tentou pegá-lo, e quando o pai reagiu contra o confisco 
do dinheiro foi fuzilado. O filho, que testemunhara o ocorrido, enfureceu-se e 
chegou às raias da loucura, rebelando-se seriamente contra o policial: também foi 
imediatamente fuzilado. Para essa família, 2 contos representavam uma grande 
soma de dinheiro. Este incidente também fora encaminhado à delegacia central 
pelos parentes e pelo abaixo-assinado de vários japoneses. 

Se todos os sofrimentos causados aos conterrâneos pelos policiais de posi
ções inferiores do interior tivessem sido registrados, seriam provavelmente mui
tos. Estes absurdos, contudo, não ocorriam nas grandes cidades. Embora estivés
semos vivendo um período de guerra, o impacto psicológico era muito grande quan
do tais notícias chegavam do interior. 

9 de junho (terça-feira) — A grande vitória dos Estados Unidos na batalha 
naval de Midway foi amplamente divulgada pelas rádios e pela imprensa brasilei
ra, mas não houve nenhuma divulgação por parte do Japão. Dois dias depois a 
rádio de Tóquio noticiava que aquilo fora um sacrifício estratégico para atacar 
Dutch Harbour. 

Em 3 de julho, os embaixadores, cônsules e muitos outros partiram para o 
Japão juntamente com outros diplomatas americanos num navio sueco, via Lou-
renço Marques. 

Em 10 de agosto (segunda-feira), apareceu num canto de página de jornais 
brasileiros, sempre tendo como fonte a rádio Tóquio, a notícia de que o Japão 
havia obtido uma grande vitória na batalha naval, em alto-mar, perto das ilhas 
Salomão. Nenhum imigrante japonês do Brasil imaginaria que nesta batalha o Ja
pão sofrerá grandes baixas, que o fariam perder o domínio naval no Pacífico. 

Em 13 de agosto (quinta-feira), sem grandes mudanças, foi divulgado que 
as forças inglesas e americanas estavam em vantagem na batalha das ilhas Salomão. 

Entre aqueles que eram soltos da Hospedaria de Imigrantes, havia os que ti
nham sido defensores da emigração permanente para o Brasil; mas, após cinco 
meses de prisão, alguns passaram a defender nova emigração para as ilhas tropi
cais do Pacífico. Assim, os que ainda tinham esperança de radicar-se no Brasil 
iam-se tornando exceção. 

18 de agosto — Cinco navios brasileiros são afundados em alto-mar perto 
de Natal em dois ou três dias sucessivos, e em sinal de protesto foi planejada, em 
São Paulo, uma manifestação pública contra os países do Eixo a ser realizada na 
praça da Sé, à noite. Apesar de os participantes serem em sua maioria estudantes 
de Direito, os jornais noticiaram que provavelmente haveria discursos sobre a ne
cessidade de participação do Brasil na guerra. 

Os bondes retornavam a partir da praça João Mendes. À tardinha, já se ou
viam as músicas da banda vinda da praça da Sé, e a multidão se mexia. Eu, que 
era de um país do Eixo, retornei para casa e limitei-me a imaginar o calor da ma
nifestação através do rádio de meu vizinho brasileiro. Parece que a manifestação 
teve andamento com discursos exaltados e eloqüentes, seguidos de muitos aplau
sos, encerrando-se com o Hino Nacional. 

No dia seguinte, a imprensa noticiava a manifestação que tivera lugar na pre-
ça da Sé. Dizia-se que o público atingira duzentas mil pessoas. Na Gazeta, a pri
meira e a última páginas estavam cobertas de fotografias do evento. 
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O presidente da República enviou uma mensagem aos manifestantes, mas não 
se pronunciou a respeito da participação do país na guerra. Somente dizia que 
a quinta-coluna seria enviada ao interior para trabalhar na construção e reforma 
de estradas, que os danos sofridos pelo país seriam resgatados pelos bens dos sú
ditos do Eixo e que seus navios atracados nos portos brasileiros seriam arresta
dos. A posição do governo parecia ser a de não exaltar os sentimentos do povo. 
Na noite anterior, os mais exaltados apedrejaram algumas casas de japoneses. 

Outra vez, eram levados presos amigos e detidas pessoas conhecidas. 
"As pessoas mais famosas foram quase todas detidas. Receberam uma mul

ta por atentado à ordem pública de 35 mil contos e o motivo era estarem ligadas 
a um movimento que proibia as pessoas de trabalharem na produção destinada 
a países inimigos."1 

Um amigo meu comentava o pesado clima reinante: "É como se estivésse
mos trabalhando sob um teto prestes a desabar. É horrível!" Para ele, que traba
lhava diariamente com os brasileiros, devia ter sido terrível. Mas aqueles brasilei
ros, amigos de longa data, eram bem conscienciosos e não falavam sobre a guerra 
na frente dos japoneses. Isto foi algo pelo qual nós ficamos gratos até o fim. 

No dia 22 de agosto (sábado), o Brasil declarava guerra à Alemanha e à Itá
lia, que eram do Eixo. No dia seguinte, os jornais publicavam: "Guerra!" Na 
segunda-feira, os bancos alemães e italianos estavam fechados. 

Para os conterrâneos que acreditavam que a guerra só duraria mais esse ano 
e contavam os dias nos dedos, e que ouviam os resultados transmitidos pela Cen
tral Militar, tornava-se incompreensível a entrada do Brasil na guerra. Esta era 
a dúvida que assolava uma minoria, sendo que a maioria não sabia de nada. 

No dia 6 de setembro, outra vez foi ordenada a desocupação nas redondezas 
da rua Conde. Diziam que daquela vez a ordem atingiria as pensões e as casas 
comerciais. Será que aquela típica região chegava ao fim? ... Mudar, mas mudar 
para onde?! A maioria não tinha dinheiro nem para mudança, e todos estavam 
agoniados, sem saber o que fazer. O prazo era de dez dias e as famílias que rece
beram a ordem de evacuação chegavam a mais de 350.2 

"Não há jeito, até que termine a guerra. Quando terminar a guerra..." 
Em meados de setembro, era criado no consulado da Espanha um departa

mento de Direito dos Japoneses, tendo como encarregado Kiyoshi Ando, e para 
lá passaram a convergir todas as informações das diversas áreas. 

No dia 30 de setembro (quarta-feira), houve um protesto por parte do gover
no japonês contra o governo brasileiro por causa do tratamento dispensado aos 
imigrantes japoneses. Esta notícia foi publicada pela imprensa brasileira, mas no 
dia seguinte apareceu no Diário da Noite uma entrevista com japoneses morado
res de São Paulo: 

"— Vocês acham que estão sendo discriminados pelo governo brasileiro? 
— Não, não, todos nós estamos vivendo em paz e tranqüilidade..." 
A entrevista saiu no jornal juntamente com uma fotografia bem grande. Era 

uma cena em que um japonês conversava com um repórter na frente de sua tintu-
raria. Ele respondia dizendo: 

"— Ao contrário do que diz o protesto do governo japonês, nós, japoneses 
residentes no Brasil, vivemos felizes, como se pode ver." 
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Em fins de dezembro de 1942 chegou aos meus ouvidos a notícia de que um 
nissei havia sido ofendido. Não me lembro exatamente onde nem quando isso ocor
reu, mas sei que certa vez, num treinamento militar, um instrutor ofendeu um 
universitário nissei, no dia da bandeira. O instrutor chegou perto do nissei e disse: 

"— Você não está cantando o Hino Nacional. É porque você é japonês... 
Você deve estar se divertindo." 

Eu escrevi o seguinte no meu diário, sobre o que senti quando ouvi esse fato: 
"Esta ofensa deverá ser transmitida às gerações posteriores. Os nisseis que 

amam verdadeiramente o Brasil deverão falar à consciência dos brasileiros." 
Os japoneses sempre se orgulharam do sentimento patriótico. Achavam que 

os nisseis deveriam amar e servir ao Brasil, conforme suas tradições. E um brasi
leiro inconsciente negou-lhes justamente um dos sentimentos de que os japoneses 
mais se orgulhavam. 

Agora, olhando para o passado com tranqüilidade, penso que vivíamos nu
ma época em que a integração dos imigrantes ainda estava a meio caminho, e penso 
também que o fato aconteceu por serem, aqueles, tempos anormais provocados 
pela guerra. Hoje, nem se poderia imaginar coisa semelhante. 

1943 — Na cidade de São Paulo, os dias transcorriam sem nenhum fato espe
cial. Mas, no dia 30 de maio, quando todos os soldados da ilha de Attu morreram 
jurando fidelidade à pátria, uma minoria sentiu-se afetada. Para a maioria, po
rém, aquilo não afetou em nada. Morrer pela pátria era algo que lhes dava 
esperanças. 

Nos jornais, falava-se da Itália entrar num acordo e já não se noticiavam os 
ataques-relâmpago, a Blitzkrieg, da Alemanha. 

Em 9 de julho (sexta-feira) era noticiado o início da evacuação para o inte
rior de cerca de dez mil famílias de pessoas oriundas do Japão e da Alemanha 
que habitavam no litoral do Estado de São Paulo. 

Um trem especial já transportara uma parte para a Hospedaria de Imigrantes 
de São Paulo. 

A ordem de evacuação saiu às 13 horas do dia 8 e dizia que deveriam ir para 
São Paulo no trem das 20 horas daquela mesma noite.3 Não havia tempo para 
liqüidar os bens nem para pedir adiamento da remoção por causa de algum doen
te. A ordem era rígida. A retirada continuou até o dia seguinte. 

No dia 12 de julho, 4 mil japoneses vindos da região de Santos já haviam 
passado pela Hospedaria de Imigrantes de São Paulo para se dirigir à Noroeste, 
à Alta Sorocabana e à Alta Paulista. Dizem que cerca de 600 imigrantes que ti
nham parentes em São Paulo permaneceram na cidade. 

"Quando a guerra terminar, vamos todos trabalhar sob o hi-no-maru ..." 
Assim diziam os imigrantes que tinham ouvido falar da evacuação de San

tos. Mesmo entre os brasileiros, corria o boato de que a guerra estava perto do fim. 
O jornal A Noite publicava que os brasileiros estavam fazendo grande alvo

roço por causa de um cometa que havia surgido na região dos seringais do Mato 
Grosso, e que desaparecera com sua cauda assumindo um formato de "V" — 
vitória dos países aliados. 

As circunstâncias da evacuação na região litorânea (principalmente em 
Santos) aos poucos começaram a vir à tona: as casas que foram tomadas pelo 
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povo da região logo após o despejo, o fato de carregarem em redes doentes em 
estado de coma para o trem, etc. 

"Quando a guerra acabar...", diziam alguns, engolindo rancor. 
No dia 23 de julho, o boato da criança-monstro chega a São Paulo. Diziam 

que o fato ocorrera na cidade de Marília, onde havia nascido uma criança-monstro 
com cabeça de gente e corpo de animal que, antes de morrer, fizera uma previsão: 

"A guerra vai acabar ainda este ano. Logicamente, os países do Eixo vão 
sair vitoriosos. E após a guerra, vai haver uma epidemia no Brasil." 

"Essas profecias surgem toda vez que há um grande acontecimento, são cer
teiras, e delas não se deve duvidar nem mesmo em sonho." Assim dizia a carta 
entregue a uma pessoa, escrita por alguém que presenciara a cena. E dessa forma 
até as pessoas mais bem informadas acabavam dando crédito a isso. Aqui tam
bém pode-se perceber um estado psicológico anormal gerado pela guerra. 

26 de julho — Foi transmitida a queda de Mussolini. 
8 de setembro — A Itália se rendeu e os imigrantes japoneses acreditaram 

nisso, mas a maioria não conseguiu estabelecer qualquer relação com sua própria 
situação. 

Em outubro, por decreto presidencial, as fábricas, firmas, fazendas e bancos 
desenvolvidos por japoneses foram liqüidados. 

1944 — Aos poucos todos começavam a acostumar-se com o clima de guer
ra, mas ninguém podia fazer planos para o futuro. "Quando a guerra terminar, 
quero viver sob o hi-no-maru", sentimento que passava a ser o desejo da maioria. 

Os alemães e os italianos, cada qual em sua posição, pensavam também em 
regressar à terra de origem. Uma senhora italiana me disse que queria voltar para 
a Itália, tão logo terminasse a guerra, e lá educar os seus filhos. 

No dia 23 de fevereiro, a rádio de Tóquio noticiou que na ilha Truck, do 
arquipélago das Carolinas, dos Estados Unidos, o Japão sacrificara 120 aviões 
e 10 navios cargueiros para infligir sérios danos aos inimigos. 

Em abril, chegou do interior a notícia de que as fábricas de hortelã e galpões 
de criação do bicho-da-seda tinham sido destruídos por serem considerados insta
lações cuja produção era destinada aos países inimigos, ativados pelo "Movimen
to Patriótico da Juventude". Este fato tornou-se o "tiro inicial" de uma série 
de problemas internos que ocorreriam na sociedade dos imigrantes. 

Foram transmitidas notícias como a do bombardeio de Londres pelas bom
bas voadoras V2 da Alemanha, mas também a do atentado contra Hitler, no dia 
21 de julho. Nessa mesma época, no Japão, demitia-se o primeiro-ministro Tojo, 
sendo substituído por Koiso. Na sociedade de imigrantes, onde havia um clima 
de incerteza, às vezes este era substituído por repentes otimistas como "o Japão 
vai ganhar", quando pensavam: "Este vai ser o ministro da decisão final". Mas, 
tudo isto eram apenas rumores de uma minoria, pois onde não havia jornais ja
poneses nem rádios de ondas curtas, não chegava notícia alguma. 

Em outubro começou a faltar em São Paulo leite e carne de boi. Para se ob
ter meio quilo de carne, o que estava limitado a duas vezes por semana, era neces
sário ficar na fila de espera, na frente do açougue, desde a madrugada anterior. 
Leite, conseguia-se somente duas ou três vezes por semana. Açúcar, havia um va
le de racionamento que dava direito a meio quilo por mês, quando muito um quilo. 
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No dia 22 de novembro, os jornais brasileiros começam a escrever que até 
o Natal a guerra estaria terminada. 

O mundo nesse entretempo começava a movimentar-se violentamente e nas 
áreas ocupadas pela Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética havia perturba
ções internas tanto da direita como da esquerda. Muita gente já percebia que o 
mundo do pós-guerra apresentaria grandes mudanças. 

No entanto, a maioria da sociedade de conterrâneos pensava que poderia ir 
para o "paraíso" da Ásia. 

1945 — A guerra entra no seu último ano, e embora as Emissoras Centrais 
Militares continuassem a divulgar vitórias obtidas, os países inimigos se aproxi
mavam cada vez mais das terras japonesas e se tornavam motivo de receio. Em 
abril, a estratégica Okinawa não ia bem, e o rompimento do tratado de neutrali
dade entre o Japão e a União Soviética fez pairar sobre as cabeças das pessoas 
uma sombra muito escura. 

Em 18 de abril houve a anistia dos presos políticos e o movimento pró-
democrático foi crescendo. No dia 2 de maio é noticiada a morte de Hitler (alguns 
a deram como sendo suicídio). Na noite desse dia, fogos de artifício comemoran
do a queda de Berlim espoucavam pelo céu noturno. Em seguida, no dia 7, a ren
dição da Alemanha. 

Passa a correr o boato, entre os conterrâneos, de que o Japão iria ter a guer
ra em seu próprio território. 

Em maio, a liberdade de viajar é devolvida aos súditos dos países do Eixo, 
sendo abolidos os salvo-condutos. 

No dia 6 de junho, quando o clima de guerra já estava bem menos pesado, 
o Brasil declara guerra ao Japão. Disseram que era porque o Brasil precisava de 
um pretexto legal para continuar cedendo uma base aérea aos Estados Unidos. 
Não havia no povo brasileiro aquela mesma excitação quando da declaração de 
guerra à Alemanha. A maioria dos conterrâneos nem sabia que tal fato havia 
acontecido. 

Os jornais brasileiros noticiaram que os soldados norte-americanos haviam 
ocupado efetivamente a ilha de Okinawa e que os mortos e feridos entre os milita
res japoneses somavam mais de 80 mil. 

A assembléia realizada em São Francisco, a partir do dia 25 de abril, não 
teve um desdobramento vantajoso para nós. Pois, com a queda de Okinawa, os 
militares japoneses perderam a oportunidade de projetar-se no desenrolar da guerra. 

Na época, os japoneses do interior que não podiam ler jornais brasileiros, 
nem pensar livremente, como faziam os imigrantes da cidade de São Paulo, não 
estavam a par dos acontecimentos, das transformações ocorridas nos últimos tem
pos. Isto acontecia até mesmo nos arredores de São Paulo, como na cidade de 
Itaquera. Tanto que o ex-jornalista Kiyotaka Emi, a pedido de amigos, por pou
co não saiu'a dar palestras para preparar a cabeça dos imigrantes, sobre as pers
pectivas no mundo do pós-guerra. 

No dia 27 de julho, os jornais matutinos noticiaram que Churchill, Truman 
e Chiang Kai-Shek aconselhavam ao governo japonês sua rendição incondicional 
(telegrama de Potsdam). 
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O texto da "rendição incondicional" dizia que os militares japoneses deve
riam render-se totalmente, desarmar-se e aplicar penas aos responsáveis pela guerra. 
O território japonês deveria limitar-se ao território original, excluindo a Manchú-
ria, a Coréia e Taiwan, o Japão não deveria interferir nos referidos territórios 
e implantaria um governo democrático com a participação do povo nessa tarefa. 
Os militares norte-americanos não deveriam considerar o povo japonês inimigo, 
mas iriam acabar com a indústria militar e ocupar pontos geográficos estratégicos 
até que acabasse o perigo de nova militarização. 

Do ponto de vista norte-americano, esta proposta parecia bastante amena, 
muito mais branda que a postura frente à Alemanha. Mas, perder a Coréia e Tai
wan seria um grande obstáculo para o progresso do Japão. O que mais me pare
cia impossível (na época, eu pensava assim) era a rendição de todos os militares, 
a menos que acontecesse uma revolução no Japão. 

A posição da Rússia não ficou clara nessa declaração. (No jornal Tribuna 
Popular da época foi noticiado que Stalin pedia a retirada dos militares japoneses 
da Manchúria e propunha uma negociação de paz ao governo japonês, com a con
dição de deixarem este território aos cuidados da Rússia, mas os detalhes ficaram 
desconhecidos.) 

Nos vespertinos noticiava-se simplificadamente: "Japão não aceita rendição 
incondicional". 

Mas nem mesmo isto era assunto que preocupasse a maioria dos conterrâ
neos. Eles pensavam: "Daqui a pouco vai começar o bombardeio do território 
americano!", pois achavam que a principal força militar japonesa estaria espe
rando, na espreita, por essa oportunidade em um lugar qualquer. 

Nos jornais eram publicadas diariamente notícias sobre as conversasões de 
Potsdam. 

Nas últimas edições dos jornais do dia 6 de agosto (segunda-feira), noticiava-
se, como declaração oficial do presidente Truman, que a Força Aérea dos Esta
dos Unidos lançara uma bomba atômica sobre Hiroshima e que esta bomba era 
duas mil vezes mais potente que a bomba de nitroglicerina, até então a de maior 
poder explosivo. 

No dia 7 de agosto, a bomba atômica é assunto de primeira página. 60% da 
população de Hiroshima haviam virado cinza com uma única bomba. O Estado 
de São Paulo dedicou a isso uma página inteira e explicava que a energia nuclear 
futuramente iria solucionar o problema da energia elétrica e dos combustíveis, di
vulgando a opinião de vários cientistas sobre a grande invenção, marco da histó
ria da ciência. 

A transmissão japonesa da notícia pelo rádio dizia que o número de vítimas 
estava sendo levantado e que se tratava de um novo tipo de bomba..., mas não 
foi possível ouvir com clareza. 

9 de agosto — A Rússia declara guerra ao Japão. "Com essa tal bomba atô
mica, finalmente o Japão deve se render. Se não entrarmos agora", teriam racio
cinado os russos, "perderemos o direito de opinar." Foi essa a impressão que a 
notícia provocou em muitos. 

No dia 10 de agosto (sexta-feira) os matutinos noticiavam o lançamento de 
outra bomba atômica, agora sobre Nagasaki. 
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Às 10 horas da manhã a rádio nacional emitiu: "O Japão pede paz oficial
mente através da Suécia e da Suíça, com a condição de se respeitar o poder do 
imperador." Dizia ainda: "Tenta-se negociar com a Rússia através do embaixa
dor soviético em Tóquio, porém a URSS não atende ao chamado direto do Ja
pão." Os vespertinos divulgavam a rendição japonesa. Não foi um fato que afe
tasse os brasileiros. Não havia nada de diferente nas ruas. 

No dia 15 de agosto chegava a carta de rendição oficial do Japão aos EUA. 
Era publicada em português nos jornais. O suicídio do ministro da Guerra, Anami, 
era transmitido. O exército da URSS invadia a Manchúria. 

Na manhã de 19 de agosto, soube-se que tudo corria bem. A delegação de 
paz voou para Manila e dizia-se que na Manchúria, inclusive, haveria trégua. 

Mas na sociedade imigrante, mesmo a essa altura, não havia o clima de que 
a guerra terminara. 

No Diário de São Paulo dessa data havia a matéria de um repórter que fazia 
entrevistas nos hotéis e lojas comerciais próximas à cidade. Segundo o artigo, a 
maioria dos japoneses respondia: "Não sei de nada", até que um finalmente 
afirmou: 

— Imagine se o Japão se rendeu. Isto é absolutamente impossível. 
E então o repórter perguntou: 
— Mas como, se a rádio de Tóquio transmitiu isso? 
— Hoje em dia, há transmissões americanas perfeitas em japonês. Não se 

pode confiar nelas. 
— Você não acredita nem na mensagem do imperador? 
— Não é possível que tenha havido uma mensagem do imperador. Não pode 

haver erro naquilo que o imperador começa. 
Era esta a resposta. Assim, o repórter comentava que aquilo era uma ques

tão muito grave. A reportagem era com fotos e ocupava quase meia página. 
Foi assim, dentro desse clima, que o boato da "Grande Vitória" encontrou 

terreno muito fértil. 

ESTADO PSICOLÓGICO DOS IMIGRANTES JAPONESES DURANTE A GUERRA 

Aproximadamente desde 1939, o crescente processo de nacionalização e suas 
medidas provocaram uma grande pressão psicológica sobre os imigrantes japone
ses, e a proibição de publicação dos jornais japoneses no período que antecedeu 
a guerra entre o Japão e os Estados Unidos fez a atividade cultural desviar-se da 
direção que — em situação normal — tomaria. 

A deficiência de comunicações permitiu que se tornasse possível a circulação 
de boatos que satisfizessem as psicoses e neuroses que nasciam de um estado men
tal instável. 

O processo de integração mudou completamente de rumo na época da guer
ra, ficando proibido o uso da língua japonesa fora da família, o que agravou a 
situação, reprimindo ainda mais os imigrantes que estavam no meio de um pro
cesso de adaptação, pois eles poderiam ser presos caso encontrassem algum japo
nês na rua e trocassem cumprimentos em japonês. Para os japoneses, que 
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pensavam fazer parte da educação conversar em japonês entre eles, essa negação 
significa a negação de valores humanos. 

Dentro desta situação, a saudade da terra natal só podia aumentar. Era natu
ral que pensassem em viver sob o hi-no-maru. 

Ao mesmo tempo que essa saudade aumentava, a expectativa em relação a 
ela também aumentava, pois nascia uma tendência a acreditar nas palavras de po
líticos impostores. Logo, o patriotismo de cada um fortalecia a tradicional sub
missão cega e repelia, assim, qualquer tipo de crítica à Emissora Militar Central 
— a voz da terra natal. Nessa hora crescia o sentimento de achar que qualquer 
espírito crítico era um ato de traição ou infidelidade. 

Este estado psicológico formou a couraça para a rejeição de qualquer opi
nião alheia que abalasse os pensamentos dos japoneses ante a instabilidade de uma 
situação que se modificava a cada segundo. Tal fenômeno era favorecido por não 
haver notícias através de jornais em língua japonesa, e pelo fato de a guerra não 
estar sendo travada diante de seus olhos. 

O único ponto de apoio que os japoneses tinham consistia na transmissão 
dos resultados pela Emissora Militar Central. Por isso, as notícias eram espalha
das por todos os cantos. Quando a notícia transmitida diferia muito da dos países 
inimigos e era alguém que falasse português que a transmitia, achavam que era 
"intriga da oposição". 

Porém, a guerra se alongava. 
Quanto mais gente fosse presa e trancada em celas, sendo às vezes torturada, 

aumentando cada vez mais a insegurança, mais os japoneses achavam que a alter
nativa futura para escaparem dessa situação era o "paraíso" que seria construído 
na área de influência do Japão. 

Sentindo-se lesados em sua cultura étnica, e por terem de andar tensos e re
primidos pelas ruas, os imigrantes perderam a vontade de viver permanentemente 
no Brasil. Somente as áreas de influência prometidas pelos militares lhes pare
ciam uma saída. Este sentimento se parecia com o dos que, tendo perdido as espe
ranças de viver bem na terra, esperavam viver bem no "paraíso". 

Tal sentimento foi fortalecido pela ideologia do "país divino invencível". Não 
adiantava alguém de fora dos acontecimentos explicar a realidade dos fatos, pois 
a crença na imbatibilidade era sustentada por 2.600 anos de história. 

Esta crença foi cultivada pela ideologia nacionalista japonesa desde o perío
do anterior à guerra, estando enraizada na mente do povo através da educação 
levada a cabo a partir da Era Meiji, passando pela Era Taishô e chegando até 
a atual Era Showa. Por isso, a tentativa de uma pessoa não japonesa (portanto, 
daqueles que não eram fiéis a seu povo) no sentido de explicar a realidade, não 
abalava a postura dos que acreditavam ser ela indigna de um cidadão bom e fiel. 
Era natural que os imigrantes, que viviam confiantes em sua terra, tapassem seus 
olhos e ouvidos e tivessem como crença a noção do país divino imbatível. 

A confiança absoluta que tinham nas autoridades de sua terra natal os fazia 
pensar que todas as derrotas eram temporárias, uma estratégia parcial de um pla
no bem mais globalizador. Consideravam o ato de morrer pela pátria, em vez de 
se render, um sacrifício precioso, mas temporário, que os levaria à vitória. Pala
vras como "estratégia para virar o curso da guerra" ou "estratégia para chamar 
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o inimigo" eram expressões que clamavam por um plano mirabolante. Ficar preo
cupado com resultados isolados da guerra era considerado um estado patológico 
daqueles que não conheciam a força e o valor do Japão e estas pessoas eram tidas 
como companheiras medíocres e às vezes eram até odiadas como pessoas "estra
ga prazeres". 

Quando este modo de pensar infiltra-se na Shindo Renmei e outros grupos, 
esta ideologia passa a ter maior repercussão social. E era quase impossível ser contra 
tal clima social. 

Assim, de qualquer maneira, em sua maioria os japoneses uniram-se coesa
mente durante a guerra, lutaram pela manutenção da paz à sua maneira e se dedi
caram às suas atividades produtivas. 
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Notas 

CAPÍTULO 54 

1. O número de funcionários estrangeiros não podia ultrapassar um terço do total. 
2. Colônia Gojûnen no ayumi (Os 50 anos de evolução da colônia), p. 126. 
3. Brasil ni okeru nipponjin hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil), Tomo II, p. 

200-201. 

CAPÍTULO 56 

1. História da expansão dos japoneses no Brasil, Tomo II, p. 258. 
2. Idem, p. 259. 
3. Sobre sua biografia, podem ser encontradas informações em Biografias póstumas dos pioneiros, 

p. 25 e 26. 
4. História da expansão dos japoneses no Brasil, Tomo II, p. 259. 
5. História dos 40 anos da imigração, p. 302. 
6. Idem. 
7. Os 50 anos de evolução da colônia, p. 67. 
8. História da expansão dos japoneses no Brasil, Tomo II, p. 261. 
9. Introdução do requerimento para resolver o caso do proprietário do jornal Nippak, publicado 

pelo Doshikai. 
10. Os anúncios sem mencionar nomes começam a ser muitos no período de conturbação do pós-guerra. 
11. O Brasil de hoje, p. 539. 
12. História dos 40 anos da imigração, p. 408, e História da expansão dos japoneses no Brasil, Tomo 

II, p . 204 e 265. 

CAPÍTULO 57 

1. Os 50 anos de evolução da colônia, edição Jornal Paulista, 1958, p. 123. 
2. Ficava na rua Vergueiro com a Castro Alves. 
3. Liga dos Amigos das Escolas Japonesas em São Paulo. 
4. Nós dizemos língua brasileira ao invés de português, como é usual entre brasileiros. 
5. Em março de 1939 o número de escolas primárias japonesas era de 486, segundo A História da 

expansão dos japoneses no Brasil, Tomo II, p. 199. 
6. História dos 40 anos de imigração, p. 316. 
7. Caso Miura, responsável pelo Jornal Nippak, publicação do Nihon-jin-Dôshikai, de 10/06/1929. 
8. Indica o movimento em prol da instrução da revista Bunka. 
9. História da expansão dos japoneses no Brasil, Tomo II, p. 1. 

10. Os conterrâneos da comarca de Bauru, p. 1. 
11. "Cara não ajuda" significa dizer que brasileiro com cara de japonês não funciona. 
12. Organizados pelos jornais Osaka Mainichi e Tokyo-nichi-nichi. 
13. Esse bonde era chamado Camarão por ser vermelho. 
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14. O bonde aberto era usual desde os idos tempos. As pessoas subiam nos estribos para tomar assen
to nos bancos de madeira. 

15. Iniciou em 17 de abril de 1939, sendo executado primeiramente no Rio de Janeiro, a capital do 
Brasil na época. 

16. 2.500 famílias japonesas (distrito de Bauru), com permanência média de 11 anos — não existia 
nenhuma revista, apenas uns 100 exemplares de jornais lidos apenas pelos intelectuais da região. 
(Os japoneses de Bauru, p. 19). 

CAPÍTULO 58 

1. Os 50 anos de evolução da colônia, p. 144. 
2. Idem. 
3. Idem, p. 141-146. 
4. Idem. 
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Parte X 

Época turbulenta do pós-guerra 
e o desenvolvimento 

rumo a uma nova vida 



59 — A atmosfera reinante na sociedade 
japonesa logo após o término da guerra 

CONVERSAS OUVIDAS NUMA SALA DE VISITAS 

Era a tarde do dia 20 de agosto de 1945, sexto dia após o término da segunda 
guerra mundial. Na sala de visitas de uma família japonesa da classe média, em 
São Paulo, reuniam-se o dono da casa e mais três visitantes — A, B e C — e con
versavam sobre o desfecho daquele conflito bélico. 

Na época, em casas de pessoas um pouco mais conhecidas na colônia, era 
freqüente reunirem-se amigos e conhecidos para conversar sobre a situação vigen
te, cada qual trazendo as mais variadas informações a respeito. Embora os imi
grantes ainda não estivessem totalmente separados em kachigumi ("vitoristas", 
ou seja, o grupo que acreditava que o Japão havia saído vencedor) e makegumi 
("derrotistas", ou o grupo que admitia a derrota do Japão), todos haviam perdi
do a calma, ficando num estado de conturbação geral. 

Eis que um homem entra na sala, trazendo novas informações. Ele fala com 
alegria: 

— Parece que estão representando uma grande farsa. Pelo jeito, tudo que 
está nos jornais é para se duvidar! 

A "grande farsa" a que ele se referia era o boato de que um complô estaria 
sendo armado pelos americanos para dissimular sua própria derrota e substituí-
la, como se ela tivesse sido dos japoneses. 

— Por falar nisso, — acrescenta uma das visitas que já se encontrava na sala 
—, em alguns lugares a vitória já esta sendo comemorada. Nós também acaba
mos de abrir um champanha. Dizem que 600 navios da frota americana foram 
quase totalmente destruídos e que o comandante Harsey rendeu-se ao Japão... 
A bomba atômica, a fala imperial anunciando a derrota japonesa, não passaram 
de mentiras. Todos dizem que não ouviram nada disso pelo rádio. 

— A notícia que ouvi em japonês dizia que o número de navios afundados 
foi 400; logicamente, Vladisvostok foi tomada. Quem pediu rendição foi Truman 
— disse o outro homem, o senhor B, que também se encontrava naquele recinto 
desde o início. 

O senhor D, que viera posteriormente, continua: 
— Há pessoas que dizem ter ouvido, sem nenhuma dúvida, que a vitória foi 

do Japão. Na região de São Bernardo, existe um rádio que capta bem e todos 
que foram lá ouvi-lo voltaram confirmando essa notícia. Eu obtive as informa
ções que acabei de transmitir a vocês diretamente de uma dessas pessoas que lá 
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estiveram, portanto, não há dúvida. A notícia transmitida do Japão é às 7h30m 
e não às 7h35min. Isso tudo só pode ter sido uma trama preparada pelos países 
aliados. 

O senhor C, que parecia ser um pessoa quieta e que até então só ouvira a 
conversa dos demais, murmura: 

— Pra falar a verdade, eu também ouço lá em casa esse mesmo noticiário 
de que vocês estão falando, mas embora o horário e a freqüência sejam exata
mente os mesmos, não consigo entender muito bem o que falam. Conheço outras 
pessoas que também estão dizendo a mesma coisa que eu... 

O senhor D, diante desse comentário, muda de cor a olhos vistos: 
— Você está insinuando que não acredita no que estou falando com convic

ção, no que ouvi com meus próprios ouvidos?... 
Ao ouvir palavras tão ameaçadoras, o senhor C não consegue nem se explicar. 
A essa altura, um grupo de voluntários em São Paulo já havia preparado a 

tradução do edito do imperador japonês anunciando o término da guerra e a ren
dição do Japão. Essa tradução havia sido feita a partir do texto em português, 
publicado no dia 15, em um jornal brasileiro, que, por sua vez, se baseara em 
anotações feitas durante a transmissão da fala imperial pela rádio Tóquio, no dia 
14. Ocorria, porém, que na época as transmissões eram entrecortadas, além do 
que não eram muito claras. E na época ainda não existiam gravadores. 

O senhor D, que dizia ter ouvido a notícia com seus próprios ouvidos, 
continua: 

— Até a comissão de comemoração da vitória já está formada. Só nos falta 
definir quem é que vai ser encarregado das principais funções e quem é que vai 
puxar o hino nacional japonês no dia da comemoração, lá no largo da Sé... — 
e, assim dizendo, levanta-se do seu lugar. 

Em seguida, entra o senhor E, com um jornal brasileiro sob os braços e diz: 
— Mas, o que estará realmente acontecendo?... 
— Deixe-me ver — diz o dono da casa, que se mantivera calado até então, 

pegando o jornal em suas mãos. 
— Representantes do Japão deixam Manila... Então quer dizer que está tudo 

bem... Nós temos que cuidar de acompanhar de perto o andamento dos fatos, 
de modo a não nos deixarmos iludir com propagandas duvidosas. 

Suas palavras soaram aos presentes como um verdadeiro enigma, mas nin
guém se propôs a se aprofundar no assunto. O senhor E, que trouxera o jornal, fala: 

— Acabo de ouvir a versão de uma pessoa que obteve informações junto ao 
consulado da Suíça. Dizem, no entanto, que ela fora proibida de revelar que a 
fonte era aquele órgão diplomático. De qualquer forma, a fonte é, de fato, o con
sulado suíço... 

— Proibida de revelar que a fonte é o consulado suíço... — repete o dono 
da casa. 

Neste momento, entra um sexto senhor. De meia-idade, corpulento, diz: 
— É possível que tenha havido um Tratado de Paz, mas é impossível que 

tenha havido a rendição. Estou convicto disso. Quem tem convicção pode ouvir 
o que for que não vai se deixar levar por nenhuma conversa. Por mim, ouço por 
ouvir, apenas, inclusive o que vocês têm a me dizer. 
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Em seguida acrescenta, ao sentar-se fundo no sofá: 
— Pois é, sei que várias versões estão correndo à solta por aí. Mas para mim 

elas não fazem diferença nenhuma, pois tenho as minhas próprias convicções. 
Diante dessas palavras, o senhor D — que transmitira o boato da farsa — 

assume um ar imponente, como se menosprezasse o que acabara de ouvir, enquanto 
o homem das convicções trata de se aprumar todo, na tentativa de acentuar ainda 
mais a postura de quem não se deixa levar levianamente pelos acontecimentos. 
A essa altura, o senhor C, que ensaiara colocar em dúvida a veracidade das infor
mações transmitidas pelo rádio, está todo encolhido. 

Nesse momento, o dono da casa abre a garrafa de cerveja que sua esposa 
trouxera. 

— De qualquer forma, o fato merece um brinde... — diz ele, procurando 
amenizar o ambiente pesado da sala. 

DE QUE FORMA SE PROPAGARAM OS BOATOS 

De que forma surgiram os boatos? Embora algumas hipóteses só fiquem no 
campo da imaginação, cenas como as anteriormente descritas devem de fato ter 
ocorrido. 

Os resultados gloriosos das batalhas vinham sendo divulgados pelo quartel-
general japonês continuadamente até pouco antes do final da guerra. Muitos acre
ditavam que seria impossível que tais vitórias tivessem se convertido subitamente 
numa notícia que declarava a rendição do Japão. 

Os mais entusiastas ficavam grudados diariamente no rádio tomando nota 
das transmissões em ondas curtas. Alguns chegavam a passar essas notícias no 
mimeógrafo (acrescentando observações conforme a sua própria imaginação, nas 
partes que não tinham conseguido ouvir direito) e as distribuíam entre amigos e 
conhecidos, para fazer disso uma fonte de renda. 

Os resultados das batalhas divulgados pelo quartel-general japonês eram sem
pre aumentados e foram se transformando em algo exagerado. Imaginava-se que 
seria impossível, numa única manhã, retroceder-se ao "zero", ou seja, à rendição. 

Evidentemente, a notícia sobre a rendição, divulgada pelos jornais brasilei
ros, provocava alguma dúvida na certeza dos japoneses. No entanto, as transmis
sões pelo rádio, por serem entrecortadas e não muito claras, davam margem a 
minipulações: inserindo-se nelas — conforme se vinha fazendo — palavras e fra
ses explicativas, obtinham-se notícias que comunicavam a grande vitória do Japão. 

Está claro que a divulgação de tais notícias provocava imediatamente uma 
reação em cadeia entre os imigrantes: muitos diziam que também outras rádios 
haviam transmitido a notícia da vitória. E a certeza de cada um ia ficando cada 
vez mais fortalecida. Pensavam consigo: "Então, eu não estava errado!" Diante 
dessa certeza, cada vez maior, tudo parecia mais claro: interpretavam as trans
missões do rádio, embora elas continuassem pouco nítidas como antes, como sen
do notícias de confirmação da vitória japonesa. 

Ocorreu, então, um outro episódio: 
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Algumas pessoas (inclusive eu próprio) que ainda não tinham se convencido 
daquela versão da vitória foram especialmente até a região da rua Conde de Sar-
zedas, para ouvir a transmissão do tal noticiário pelo rádio. Para dizer a verdade, 
as transmissões eram tão ruins que ninguém conseguia entendê-las direito. Mas 
o grupo de cerca de dez pessoas continuava a rodear o dono da casa, com cader
netas de anotações nas mãos, para poder ter confirmada a vitória do Japão com 
seus próprios ouvidos. O dono da casa ficava balançando energicamente a cabe
ça, dando sinal positivo: 

— Eu consigo ouvir, para mim a transmissão é clara, o Japão está vencendo 
— rosnava ele. Os presentes simplesmente ficavam desconcertados. Era impossí
vel saber se o dono estava em sã consciência, se estava louco, ou ainda, se sim
plesmente tentava manipular a notícia em proveito próprio. 

E isso não aconteceu num só lugar. Correu o boato de que a notícia da vitó
ria do Japão fora ouvida com certeza na casa de um japonês residente em Santo 
André. Além disso, noticiou-se que em vários lugares havia aparelhos receptores 
sensíveis em que se podia confirmar a notícia vitoriosa. Assim, o boato da grande 
vitória japonesa voou alto. 

Falava-se, então, em "frustrar a farsa tramada". Ou seja, desmascarar a ver
dade da derrota dos aliados, que os americanos tentavam abafar. A "derrota do 
Japão", noticiada por eles, passou a ser interpretada como sendo a "derrota ame
ricana", pelos imigrantes japoneses. Assim, surgiram os que tinham ouvido a con
firmação disso na rádio americana, os que a tinham lido nos jornais brasileiros 
e assim por diante, de modo que os boatos foram se multiplicando infinitamente. 

O APARECIMENTO DE CONLUIOS PREVIAMENTE ARQUITETADOS 

Soube-se, em pouco tempo, que alguém fazia circular esses boatos de modo 
planejado: usava um pequeno cartão distribuído em vários pontos, no qual cons
tava um artigo do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, de 20 de agosto, transcrito 
ipsis litteris a máquina. Com o cartão numa mão e o jornal na outra, fui conferin
do os dois, letra por letra. O surpreendente foi constatar que, modificando-se a 
posição de uma vírgula e retirando-se a preposição "a" do texto original, podia-
se ler que o Japão entregara "aos" Estados Unidos a carta de notificação da ren
dição! Era, sem dúvida, trabalho de um astuto. 

Além disso, depois de dois ou três dias, o iene — que antes valia somente 
3 mil-réis e que, agora, deveria estar completamente desvalorizado — estava no 
entanto sendo vendido a 13 mil-réis. Por outro lado, corria ainda o boato de que 
uma grande quantidade de ienes havia sido escoada para São Paulo, proveniente 
de Xangai, via Argentina. 

Podia-se perceber que várias tramas estavam sendo arquitetadas, aproveitando-
se da instabilidade psicológica que pairava em meio aos compatriotas residentes 
no Brasil. A especulação na venda do iene, naturalmente, não passava de uma 
pequena amostra de toda essa proliferação de conluios. Todavia, já se começava 
a criar entre os compatriotas um ambiente no qual aquele que denunciasse publi-
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camente tais fatos passaria a ser considerado um traidor, expondo sua própria 
vida a um risco muito grande. 

O ESTADO PSICOLÓGICO DOS QUE AGUARDAVAM O 
"COMUNICADO OFICIAL" 

Tanto aqueles que acreditavam na vitória do Japão como os que admitiam 
a derrota japonesa, reconheciam, em princípio, uma realidade — o fim da guer
ra. Era grande a expectativa pela divulgação do "comunicado oficial", vindo do 
Japão, por parte daqueles a quem se impuseram anos de refreamento, moderação 
e sofrimento, e que agora queriam acreditar na vitória de sua pátria. 

Esse "comunicado oficial" tinha que vir na figura de um emissário plenipo-
tenciário, representante oficial do imperador, a bordo de um navio militar impe
rial ou de uma aeronave, ambos ostentando a gloriosa bandeira nacional japone
sa. O "comunicado oficial" tinha que vir revestido de tal forma que pudesse trans
mitir fielmente o rescrito imperial anunciando a vitória japonesa aos filhos do im
perador, os quais, como leais súditos seus, nunca duvidaram do império japonês 
e nele continuavam depositando plena confiança. 

O fato de a sagrada fala imperial ter aparecido em português, nos jornais, 
já era algo de estranhar. E era para se duvidar ainda mais ao constatar que ela 
comunicava a derrota japonesa. Acreditavam que as palavras do imperador ti
nham sido falsificadas. Além do mais, nesse meio tempo tinha surgido também 
outra versão, num japonês bastante duvidoso, da fala imperial, o que aumentava 
ainda mais as suspeitas anteriores. 

Ademais, não se aceitava a idéia de que uma "mensagem oficial" pudesse 
ser divulgada por intermédio de um governo estrangeiro. Um simples telegrama 
recebido do estrangeiro jamais poderia ser considerado um "comunicado oficial", 
pensavam. Principalmente naquele momento em que se falava muito na vitória 
do Japão. Por mais que se esforçassem e, fazendo uma grande concessão, consi
derassem que a derrota fosse uma realidade, não admitiam que não se enviasse 
um emissário oficial ao Brasil, onde residiam mais de 200 mil súditos do Império 
do Sol Nascente. Este fato, sozinho, já fazia transparecer o quanto a história da 
rendição era infundada. 

O emissário certamente haveria de vir. Alguns, inclusive, tinham começado 
a achar que a atitude mais correta de um verdadeiro japonês era se abster de dis
cutir sobre a vitória ou a derrota de sua terra natal, até que houvesse um "comu
nicado oficial". 

Desta forma, os imigrantes, em meio a toda essa incerteza, aguardavam an
siosamente o "comunicado oficial", como sendo a sua única esperança. Eviden
temente, ele não tardaria a chegar, embora não na forma que esperavam. Perante 
a "convicção" dos vitoristas, a essa altura devidamente organizados, o "comuni
cado oficial" fora rejeitado de uma forma tal que falaremos a respeito no capítu
lo seguinte. 
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60 — O estado caótico em que se encontrava 
a colônia 

Fanatismo, ignorância e crueldade... 
Triste destino dos imigrantes... 

Em fins de agosto de 1945 chegava, com atraso, às bancas de jornais da cida
de de São Paulo a revista Time. 

A capa trazia em toda a sua extensão uma grande bandeira do Japão, riscada 
com um "x", em negro.1 Indicava-se claramente que o Japão militarista havia 
desaparecido por completo. Na primeira página da revista, um artigo dedicado 
à bomba atômica. 

Uma caricatura mostrava um gigante de pé sobre o globo terrestre, prestes 
a jogar a bomba atômica, nada mais que um pequeno comprimido. No canto à 
esquerda, uma criança, na figura de um pequeno cupido, a observar receosamen
te esse ato. Nas suas costas, a inscrição "humanidade". Talvez, uma reflexão à 
americana por terem lançado mão da bomba atômica, ainda que como último 
recurso. 

Apesar dessas evidências, na sociedade formada pelos imigrantes japoneses 
parecia não haver condições psicológicas para se voltar os olhos às mesmas. Até 
pessoas consideradas de relativa intelectualidade passaram a propagar a idéia de 
que o Japão havia ganho. É significativo ressaltarmos o fato de que essas pessoas 
eram, em sua maioria, as que esperavam ansiosas pelo fim da guerra para, o mais 
rapidamente possível, poderem retornar ao Japão. 

Informações baseadas em boatos surgiram em toda parte: embora jornais bra
sileiros noticiassem nas suas primeiras páginas, em letras garrafais, a chegada de 
MacArthur no aeroporto de Atsugi, corria o boato de que o Japão havia exonera
do o presidente Truman e colocado Lindbergh como seu sucessor... Ou que em 
Tóquio se estava festejando a vitória, com desfiles de chôchin (lanternas de papel). 

Juntamente com o boato da vitória, noticiava-se também a venda clandesti
na do iene. 

No dia 2 de setembro, às 10h30m, quando se recebeu o telegrama que noti
ciava a assinatura da rendição do Japão a bordo do porta-aviões americano Mis-
souri, uma "central" de propagação de boatos, em Pinheiros, transmitia a notí
cia de que o "emissário notificando a vitória do Japão chegaria em breve ao Bra
sil e que os compatriotas aqui residentes deveriam confeccionar bandeiras japo
nesas e preparar-se para recepcioná-lo". 
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Ainda, corria o boato de que, por isso, no interior o pano branco para con
feccionar a bandeira japonesa tinha se esgotado por completo. 

Foi nesse contexto que, no dia 23 de setembro daquele ano, estabelecia-se, 
oficialmente, no bairro do Jabaquara, em São Paulo, a Shindô Renmei (Liga do 
Caminho dos Súditos), pelas mãos daqueles que, já durante o transcurso da guer
ra, procuravam demonstrar o seu patriotismo através da prática do shindô, ou 
seja, o código de conduta ou o caminho que todos os súditos deveriam tomar em 
relação ao imperador. 

Diziam que em São Paulo muitos já haviam preparado as bandeiras japone
sas. Que o avião havia chegado. Não, que sua chegada fora adiada por uma se
mana. Assim, os imigrantes que queriam recepcionar o emissário, ou ao menos 
ver de perto o avião japonês, começaram a chegar uns após outros à cidade de 
São Paulo, provenientes do interior, instalando-se em pensões, casas de amigos 
e conhecidos. Acredita-se que somavam duas mil pessoas. 

Ainda, em meio a esse vaivém de informações noticiava-se o bombardeio de 
Nova York pelos japoneses, enquanto um impresso circulava com a notícia da 
ocupação de São Francisco, também pelos nipônicos. Naturalmente, esse "im
presso" nada mais era que um rabisco num pedaço de papel, escrito apressada
mente a lápis... 

Será que a guerra ainda não havia terminado? 
Em meio a esse caos, o "comunicado oficial" finalmente veio do Japão. Mas 

não era o "comunicado" tão aguardado pelos numerosos imigrantes japoneses 
radicados no Brasil. 

Ele se constituía de duas partes: "o rescrito imperial anunciando o final da 
guerra, em 14 de agosto de 1945, e a mensagem dirigida aos compatriotas do além-
mar, proferida pelo então ministro das Relações Exteriores — Togo". "O Minis
tério das Relações Exteriores do Japão havia enviado o 'comunicado' via cabo-
grama à sede da Cruz Vermelha em Genebra, que o passou à sua filial na Argenti
na que, por sua vez, o transmitiu à filial no Brasil. Depois de seguir essa rota, 
o 'comunicado' foi entregue ao padre Guido dei Toro, diretor do Colégio São 
Francisco, que passou a notícia a alguns elementos da colônia, para que estes pro
curassem informar os demais compatriotas. (...) Entretanto, o coração dos imi
grantes que estavam convictos da vitória não podia admitir a veracidade de tal 
notícia." 

Além disso, "a Shindô Renmei, que tinha passado a fazer propaganda maci
ça sobre a vitória japonesa, tomara providências para que esse 'comunicado' não 
fosse propagado (...) e, para isso, confeccionou e distribuiu, à parte, um falso 
'rescrito imperial, dirigido aos compatriotas do além-mar', que, para surpresa ge
ral, fora 'vendido' a um preço 'x' a página". "Pode-se saber, através dessa práti
ca, o quanto a Shindô Renmei tinha, na verdade, um esquema empresarial."2 No 
entanto, os imigrantes mais ingênuos — a essa altura verdadeiros prisioneiros desse 
mecanismo de sabotagem — já não conseguiam discernir a verdade da farsa. 

Assim, o "comunicado oficial" fora repelido como sendo um boato sem qual
quer fundamento. E as pessoas que se dedicaram à sua propagação foram consi
deradas traidoras. 
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"Aos compatrícios: 
Os infra-assinados transmitem aos seus compatrícios, de acordo com a auto

rização da polícia da Capital do Estado de São Paulo, o comunicado oficial do 
Ministério das Relações Exteriores do Japão, referente à situação em que se en
contra a sua pátria. O comunicado oficial, como mostra a tradução anexa, consta 
de duas partes: a primeira, o rescrito imperial datado de 14 de agosto e a segunda, 
a mensagem dosr. Shigenori Togo, ministro das Relações Exteriores. (...) O pre
fácio do comunicado está escrito em francês e o rescrito imperial em inglês, junta
mente com a mensagem do ministro. Traduziram apenas o rescrito imperial e a 
mensagem. A tradução foi feita o mais literalmente possível; sendo uma tradu
ção, é muito natural que haja algumas diferenças no emprego das palavras; po
rém, o sentido do conteúdo é bastante fiel. No prefácio do comunicado oficial, 
o ministro recomenda à Cruz Vermelha que o comunicasse aos compatrícios, pa
ra evitar graves acontecimentos que poderiam surgir no seio das colônias japone
sas que estão localizadas nos países inimigos, ou em países com relações cortadas. 
A situação em que a pátria se encontra é dificílima, como nunca se viu na história 
do Império. Para enfrentar essa situação gravíssima, devem suportar os sofrimentos 
insuportáveis, como disse o rescrito imperial, evitando quaisquer emoções explo
sivas, e trabalhando corajosamente para reconstrução do novo Japão. Terminan
do a presente, esperam a atitude condigna de todos os compatrícios. "3 

Assim estava redigido o preâmbulo que acompanhava o "comunicado ofi
cial", distribuído por alguns elementos de destaque da colônia a todos os seus 

Algumas das revistas que a organização Shindô Renmei publicou pregando sua ideologia. 
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integrantes. Apesar do seu teor bastante reservado e cuidadoso, alguns imigrantes 
diriam mais tarde, como que justificando: "Não houve como não nos revoltar
mos diante de uma atitude tão arrogante, como que querendo nos impor a versão 
da rendição incondicional do Japão." Imagina-se, provavelmente, que a maioria 
sequer tenha lido o texto do "comunicado" propriamente dito, ou melhor, se
quer tenha tido oportunidade para tanto. 

Vamos aproveitar para apresentar aqui os princípios ideológicos da Shindô 
Renmei, conforme publicados na revista Shindô, de janeiro de 1946. 

(No dia 1º de janeiro desse ano o imperador declarava ser, ele próprio, um ser huma
no. Os componentes da Shindô Renmei repudiaram tal proclamação, dizendo que tu
do não passava de uma farsa armada pelos derrotistas japoneses residentes no Brasil.) 

Retomando o assunto da ideologia da Liga, transcrevemos, abaixo o seguin
te trecho da mencionada revista: 

"(...) No entanto, ouvimos falar da existência de alguns homens de projeção 
na colônia — com a importante função de liderar e orientar os compatriotas — 
que, manipulando palavras e atos os mais ultrajantes imagináveis, se fizeram ins
trumento de uma tendência reacionária contra a construção de um mundo de no
vos valores, prestes a ser consumado, neste momento, pelo povo japonês. Se isto 
for verdade, não há ignomínia maior que macule o resplandecer da glória do nos
so povo, que ora brilha intensamente." 

(Aqueles que propagaram o rescrito imperial sobre o fim da guerra e a derrota japo
nesa foram considerados "instrumentos de uma tendência reacionária".) [Observa
ção do autor.] 

"(...) O fato de nós — 300.000 compatriotas — não podermos tomar parte 
pessoalmente desta provação divina — oportunidade raríssima — e sermos obri
gados a permanecer como simples observadores de braços cruzados, ainda que 
isso seja por força maior, épara nós motivo de uma grande lástima, que dói pro
fundamente em nossas almas. E se um único indivíduo indigno houver, que se 
enquadre na descrição acima — aquele que tiver se esquecido das obrigações per
tinentes à tradição do sangue da raça japonesa e estiver maculando os frutos por 
ela até hoje obtidos — como vamos nós, os japoneses radicados no Brasil, poder 
encarar de frente a nossa pátria? Senhores integrantes desta Liga, rogamos que 
auxiliem o sr. Kikkawa, nosso presidente, a realizar uma completa operação de 
limpeza, varrendo todas as impurezas advindas dos nossos compatriotas residen
tes no Brasil para, com isto, podermos tomar parte na realização deste grande 
empreendimento sem precedentes a que se unem, em uníssono, todas as almas ja
ponesas. (...)"4 

São palavras solenes, apaixonadas. A maioria dos imigrantes — que nunca 
poderia imaginar que o Japão perdesse a guerra — ao ouvir estas palavras que 
ecoavam como vindas do céu, não poderia deixar de odiar "os que se fizeram ins
trumento de uma tendência reacionária" e não poderia, essa maioria, deixar de 
jurar que colaboraria "varrendo todas as impurezas" e que se dedicaria "a este 
grande empreendimento sem precedentes". 
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Desta forma, tanto o "comunicado oficial" como a maneira pela qual ele 
foi transmitido não só foram ignorados por serem "palavras e atos os mais ultra
jantes imagináveis", como também, diante da sugestão de se realizar uma "com
pleta operação de limpeza, varrendo todas as impurezas", chegou-se ao extremo 
de se criar na base da organização uma facção terrorista, chamada ora de teishin-
tai, ora de tokkôtai — esquadrões suicidas. 

Nessa época, o Brasil já havia entrado na era democrática do pós-guerra, de
pois de presenciar, em 29 de outubro de 1945, a derrocada do presidente Getúlio 
Vargas e a posse do novo presidente, o general Dutra. Mas, os imigrantes japone
ses, que acreditavam cegamente que a situação mundial "estava nas mãos das von
tades do Japão vitorioso na guerra", iam solidificando cada vez mais sua convic
ção no sentido de que ela era o prenuncio de "um mundo de novos valores". 

Essa convicção exagerada, esse fanatismo, levou algumas pessoas a lerem o 
kyôiku-chokugo, rescrito imperial sobre a educação, e a cantarem a marcha pa
triótica até mesmo nos casamentos. E, numa escola particular, chegou-se a colar, 
na porta de entrada, um papel onde se lia: "Proibida a entrada de traidores!" 

Foi neste clima que Ikuta Mizobe, diretor superintendente da Cooperativa 
de Bastos — um dos mais dedicados elementos na elucidação da verdadeira situa
ção — foi vítima de um atentado fatal, praticado pelo tokkôtai da Shindô Ren-
mei, aproximadamente às 23h30m, do dia 7 de março. Quatro elementos daquele 
esquadrão o esperavam em emboscada e quando ele foi à privada, localizada no 
quintal, o alvejaram a tiros, pelas costas. 

Embora nessa época ainda não houvesse jornal editado em japonês, essa no
tícia se espalhou rapidamente entre os compatriotas residentes no Brasil. 

Menos de um mês após esse crime, no dia 1º de abril, uma das pessoas mais 
estimadas pelos compatriotas da capital do Estado de São Paulo, o ex-redator chefe 
do jornal Diário Nippak, e posteriormente secretário-geral da Divisão de Difusão 
da Associação Cultural — Chuzaburo Nomura — foi assassinado por cinco 
malfeitores. 

— Não é possível! Deve ser alguma brincadeira de 1º de abril! — diziam todos. 
Mas, mesmo incrédulos, conhecidos e amigos correram para se certificar da 

notícia: sem nenhuma dúvida, era o próprio "Chu-san", caído no chão, sobre 
um tapete de sangue. 

No mesmo dia, a residência do ex-vice-embaixador japonês na Argentina — 
Shigetsuna Furuya — também fora atacada. Atiraram pela janela, mas Furuya 
não chegou a ser atingido. Dois dos que praticaram o atentado foram presos, e 
assim, pela primeira vez, veio à tona e tornou-se pública a trama que vinha sendo 
desencadeada pela Shindô Renmei. 

Em todos os vespertinos desse dia divulgaram-se os atos de terrorismo prati
cados pela Shindô Renmei, ficando evidente que eles abalavam o sentimento não 
só dos integrantes da colônia japonesa mas também o dos brasileiros em geral. 
Até as crianças na rua falavam da Shindô Renmei, criticando a atrocidade come
tida pelos seus membros contra os próprios patrícios. 

Esta atitude patriótica distorcida, influenciou negativa e fortemente os nis-
seis, que na época estavam em fase de formação e desenvolvimento espiri-
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tual, e, sem dúvida alguma, tornou-se motivo para que, num dado momento do 
período do pós-guerra, se afastassem dos isseis. 

"Os isseis que tanto pregavam o sublime espírito japonês não passavam de 
pessoas obstinadas e impiedosas", pensavam os nisseis. 

Na Folha da Manhã de 14 de março um nissei, sob anonimato, desmascarou 
a conduta lastimável da sociedade japonesa no Brasil, o que, sem dúvida alguma, 
estava diretamente ligado ao incidente ocorrido em Bastos. Era um golpe desferi
do contra a conduta das associações japonesas, das associações dos jovens, da 
própria Shindô Renmei e de outras entidades congêneres da colônia. Ele atacava 
a ignorância, a estupidez e a falta de bom senso dos isseis. Defendendo, por outro 
lado, a sua opinião pessoal de que somente a força policial poderia resolver o pro
blema, fazia alusão à sua descrença em relação à eficácia da "campanha de orien
tação e educação sobre a verdadeira situação". 

A maior preocupação dos isseis até então tinha sido a educação dos nisseis. 
Uma parte da sua ideologia sobre a educação estava presente na própria ideologia 
que conduzia a Shindô Renmei. E pensar que tudo que se imaginava estar fazen
do em prol da educação e formação dos nisseis estava tendo um efeito oposto, 
passando a ser alvo das críticas e dos ataques deles próprios. 

Realmente, era uma ironia da história, mas a nova geração — surgida em 
meio a esses distúrbios sociais — se desenvolvia abandonando a velha geração. 

Nessa época, houve um idealista que reuniu os nisseis para um bate-papo com 
a finalidade de transmitir o pensamento dos isseis para se fazerem compreender 
melhor, mas viu-se que mesmo essa pessoa — considerada esclarecida, admitin
do, inclusive, que o Japão havia perdido a guerra — não tinha conseguido acom
panhar os nisseis com relação às mudanças trazidas pelos novos tempos. Além 
disso, havia o fato de os nisseis se revoltarem contra a atitude autoritária dos is
seis de sempre os considerarem o lado passivo do mecanismo da educação e for
mação, de modo que a reunião não trouxe nenhum resultado positivo. 

Mas, muitos são partidários da opinião de que uma outra reunião chegou 
a marcar época, trazendo bons resultados: o encontro que reuniu, na noite de 20 
de dezembro de 1947, na Cooperativa Agrícola de Cotia, um grande número de 
isseis e os nisseis mais ativos, num diálogo franco que resultou num firme com
promisso de ambas as partes no sentido de se esforçarem em prol do esclareci
mento e orientação dos integrantes da colônia japonesa. 

De qualquer forma, a aproximação dos isseis aos nisseis eliminou as diferen
ças de status entre eles e deu condições para cada um tomar consciência de que 
deveria haver um diálogo em pé de igualdade, trazendo grandes perspectivas e es
peranças em relação aos tempos futuros. 

Entretanto, o ambiente em geral da sociedade japonesa era bastante sombrio. 
Estas foram palavras ouvidas na barbearia de um japonês: 
— Não havia necessidade de matá-lo. Em breve chegarão as autoridades do 

Japão e, então, bastava que o entregassem a elas. 
Era a opinião corrente com relação ao caso do assassinato de Chuzaburo 

Nomura. 
O navio que deveria vir, não veio. O pessoal que viera receber o avião que 

traria o representante do Japão, cansado de esperar, desistiu e retornou ao interior 
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e, mesmo correndo o rumor de que a guerra ainda estava sendo travada, a con
versa de que o Japão ganhara não teve fim. 

"De qualquer forma, japonês é aquele que luta até o seu último soldado mor
rer. Todos os homens japoneses são, de certo modo, soldados. Eu ainda não me 
rendi. O soldado japonês não se rende jamais! Eu sou a prova disso! A guerra 
ainda não acabou. A vitória final será nossa!" 

Assim falavam alguns, com todas as suas forças. Em suas fisionomias havia 
algo de assustador. Quem pensaria ser possível convencer pessoas como essas do 
contrário daquilo que acreditavam? 

O lero-lero passou a ser duramente criticado. Lero-lero significava esquivar-
se de uma situação sem tomar partido na discussão sobre a verdadeira situação 
do Japão. Excetuando os que eram explicitamente partidários da opinião de que 
o Japão saíra vitorioso — os vitoristas — diziam que a maioria dos comerciantes 
japoneses se utilizava do método do lero-lero para continuar lidando com sua fre
guesia (os comerciantes japoneses da época não podiam sobreviver sem contar com 
a freguesia formada pelos japoneses). O grupo lero-lero foi também chamado de 
"o grupo dos prudentes". Contanto que tal atitude não fosse algo calculado, com 
segundas intenções, não havia outra alternativa senão todo mundo agir de acordo 
com as circunstâncias. 

Quando os jornais enviados do Japão eram recebidos na sede do movimento 
em prol do esclarecimento e reconhecimento da verdadeira situação, ou seja, a 
derrota japonesa, este se encarregava de circular esses exemplares por toda a so
ciedade formada pelos japoneses. 

Diante dos exemplares distribuídos, alguns chegavam a comentar, admirados: 
— Que imitação perfeita! 
Isto porque havia boatos de que era um chinês dos Estados Unidos quem fa

zia esses jornais, ou então que fulano ou beltrano é quem imprimia os jornais, 
que acreditavam ser falsificados. 

Em meados de abril, sucederam-se incidentes terroristas em Marília e Presi
dente Prudente. No dia 2 de junho, o ex-coronel japonês e então administrador 
geral da Cooperativa Agrícola Central — Jinsaku Wakiyama — era assassinado 
em sua residência, na cidade de São Paulo. O mês de julho foi o mês mais trágico: 
o terrorismo arrasou a região Noroeste do Estado de São Paulo. Somente nesse 
mês houve 17 casos, resultando em dez mortos e sete feridos. 

A TENTATIVA DE PERSUASÃO NO PALÁCIO DOS CAMPOS ELÍSIOS 

E em meio a tal situação os componentes da Shindô Renmei foram intima
dos a comparecer à polícia, no dia 19 de julho. Um jornal brasileiro do dia 20 
publicava que, depois disso, eles foram chamados ao palácio do governo. Noticiou-
se, também, que compareceram cerca de 350 pessoas, sendo que muitos, diziam, 
não responderam à intimação. Vamos transcrever a página 20 da publicação Co
lônia sengo jûnenshi (A história da colônia nos dez anos do pós-guerra), que des
creve a situação da época: 
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"Dentre os acontecimentos que envolveram a Shindô Renmei, o mais famo
so se deu quando o interventor no Estado de São Paulo — Macedo Soares — con
vocou, a 19 de julho de 1946, os principais líderes e fanáticos da Liga — cerca 
de 600 pessoas 5 — ao Palácio dos Campos Elísios e tentou convencê-los a mu
darem de opinião. 

"A reunião fora realizada aproveitando a admirável e cega obediência que 
os japoneses conservam em relação às autoridades governamentais. Tinham o ponto 
de vista de que, se uma pessoa pertencente diretamente ao corpo administrativo 
do governo se empenhasse seriamente e com responsabilidade na persuasão, não 
era possível que não se conseguisse convencer os fanáticos e elucidar a situação 
real dos acontecimentos. Mas essa previsão foi redondamente contrariada, fican
do provado nesta reunião que, com relação ao problema específico da vitória ou 
rendição de sua terra natal, os japoneses eram possuidores de uma 'magnífica' 
convicção. E o interventor, que nunca pensara que o fanatismo fosse tão radical, 
acabou desistindo do seu objetivo, dando a reunião por encerrada e rindo-se iro
nicamente de sua pretensão. 

"Este fato circulou tanto nas rodas políticas como na imprensa, de onde sur
giram críticas variadas à atitude do interventor. Por outro lado, serviu para criar 
um efeito inesperado, qual seja, o de exaltar ainda mais o ânimo dos vitoristas. 

"Na época, de uma maneira geral, a situação era a seguinte: 
"(...) O interventor Macedo Soares, preocupado com a Shindô Renmei e na 

esperança de poder explicar pessoalmente, na presença do vice-embaixador da Sué
cia no Brasil, os acontecimentos reais às facções fanáticas japonesas, ordenou, 
através da Secretaria da Segurança estadual, o comparecimento, no dia 19 de ju
lho, no Palácio do Governo, de três representantes de cada grupo de vitoristas, 
tanto da cidade de São Paulo como de diversas localidades do interior do estado. 

"A esta reunião compareceram cerca de 600 japoneses, e da parte do gover
no estadual lá estiveram, encabeçados pelo interventor, o secretário geral do go
verno estadual, o secretário da Segurança, o secretário do Trabalho, o chefe do 
gabinete do secretário da Segurança, o conselheiro militar do secretário da Segu
rança, o chefe do 2º Exército, o comandante da 4ª Zona Aérea e o arcebispo d. 
Carlos, na qualidade de representante da Igreja. 

"Inicialmente, o vice-embaixador sueco e, em seguida, o próprio interventor 
fizeram uma explanação bastante detalhada e acessível da situação vigente, que 
ia sendo traduzida por Yoshikazu Morita e Santana de Carmo (ex-professor de 
língua japonesa da Aliança Cultural Brasil-Japão). 

"Contudo, o grupo de japoneses que compareceu à reunião, além de não dar 
ouvidos a uma palavra sequer da explicação, ainda insistiu em que o 'Japão era 
vitorioso' e obrigou o interventor a prometer que iria proibir que jornais brasilei
ros publicassem artigos que falassem da rendição do Japão. E mais: no momento 
de ser assinada a ata do dia, pediram que se apagasse o termo 'rendição incondi
cional' do Japão, que aparecia no decorrer do texto. Macedo Soares, depois de 
pensar um pouco, respondeu: 'Está bem!', aceitando o pedido acima. Posterior
mente, este fato criou ensejo para que os vitoristas comentassem que o 'próprio 
governo estadual havia reconhecido aquilo que defendiam'. No interior, o fato 
foi utilizado como sendo uma 'prova da vitória'. O 'turbilhão sangrento' — atos 
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terroristas ocorridos nos fins de julho a fins de agosto — teria, segundo algumas 
opiniões, a sua mola propulsora acionada por essa reunião que resultou em situa
ções que reanimaram o fanatismo dos vitoristas." 

Desta forma, a convicção que "ultrapassava todo e qualquer limite da ra
zão" não pôde ser modificada por meio da persuasão, a despeito da boa vontade 
e da posição ocupada pelo interventor. 

E, assim, ajudado pela cumplicidade dos compatriotas, o terrorismo se tor
nou cada vez mais ativo e violento. 

A CONFUSÃO EM OSWALDO CRUZ 

"Naqueles dias inseguros e sinistros, como se estivessem num delírio em ple
no dia, todos foram sacudidos pela notícia de que se desencadeara um grande e 
violento confronto, como até hoje jamais ocorrera, entre brasileiros e japoneses, 
na cidade de Oswaldo Cruz, na linha Paulista."6 

Por volta das 20h do dia 30 de julho, inesperadamente alguém gritou: 
— Um japonês matou um brasileiro! 
E a cidade inteira ficou em rebuliço. 
Um japonês e quatro brasileiros tinham começado a discutir num bar e a coi

sa acabou em luta corporal. O japonês, quando dominado no chão, sacara uma 
pequena faca e feriu no coração aquele que o segurava. Na realidade, a discussão 
começara durante o dia, por um motivo fútil, isto é, um "fechara" o caminhão 
do outro numa rua da cidade, o suficiente para que revivessem a contenda tam
bém à noite. Tanto o japonês como o brasileiro trabalhavam com caminhões. 

O assassino havia fugido do local, mas fora preso quando tentava se escon
der no banheiro. 

Além do mais, exatamente há uma semana a casa de um japonês havia sofri
do um atentado com bomba e, na casa de um outro japonês, houve um incêndio 
culposo. Toda a população de Oswaldo Cruz estava revoltada com as ações da 
Shindô Renmei. 

— Vamos dar uma surra até o japonês morrer! 
— Lincha! 
Assim gritando, a população se concentrou próximo à delegacia, tentando 

destruí-la. O chefe da polícia, na tentativa de acalmar os ânimos, gritava no mi
crofone: — "calma!, calma!" — mas a confusão só veio a ser finalmente contro
lada às duas da madrugada do dia 31. 

No entanto, por volta das 8h da manhã seguinte houve outra confusão ainda 
maior. 

No Nosso Bar, cujo dono era japonês, houve uma discussão entre brasileiros 
sobre o ocorrido no dia anterior e, então, o dono do bar — o senhor M (chefe 
da divisão de artes marciais da Shindô Renmei local) — intrometeu-se, dizendo: 

— Se fosse eu,, teria matado uns três ou quatro brasileiros. Eu sou Shindô 
Renmei e não tenho medo de matar!7 

Ao ouvir essa provocação, um dos brasileiros comprou a briga, desafiando: 
— Então, pode começar por mim! 
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A população, que já estava excitada com os incidentes anteriores, correu pa
ra o bar destruindo todas as suas instalações. As pessoas que saíam de suas casas 
iam-se somando ao número de revoltados, gritando: 

— Abaixo os japoneses! Morte para a Shindô! 
E saíram empunhando qualquer objeto que servisse de arma — pedaços de 

pau, facas, machados e outros objetos cortantes — destruindo as casas e lojas 
de japoneses que encontravam pela frente. 

Enquanto isso, ocorria um outro incidente que fez aumentar ainda mais a 
confusão já reinante: alguns brasileiros discutiam reunidos, quando o senhor J 
— que ostentava o cargo de conselheiro da Shindô Renmei — gritou: 

— Breve chegará a hora em que os japoneses passarão a mandar em vocês! 
— o que eqüivalia a dizer que, um dia, os japoneses dominariam o Brasil. 

Estas palavras foram suficientes para acender a ira dos brasileiros. J foi lin
chado pela população, ficando seriamente ferido. Os policiais passaram a prote
ger imediatamente os japoneses da cidade, recolhendo-os à reclusão. Eram cerca 
de cinqüenta pessoas, incluindo J. 

Toda essa violência, destruição e confusão durara até 2 de agosto. Só depois 
que uma pequena tropa de policiais foi enviada da cidade de Tupã, auxiliando 
os policiais locais, é que a cidade pôde voltar à normalidade. Mesmo porque nela 
já não se avistava mais nenhum japonês. 

O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO TÉRMINO DA GUERRA 

Breve chegou o dia 15 de agosto de 1946, primeiro aniversário do término da 
guerra. Nesse dia, a 200 quilômetros da cidade de Tupã, a Shindô Renmei local 
realizava uma reunião para, em volta do rádio, aguardar a transmissão comemo
rativa da passagem do primeiro aniversário da "vitória" do Japão. Mas, apesar 
da expectativa, não conseguiram captar sequer uma palavra alusiva ao pretenso 
acontecimento. 

Tomados pela insegurança, no dia seguinte ordenaram que se formasse um 
tokkôtai de cinco elementos, que deveria atacar os derrotistas da cidade de Tupã. 
Nesse incidente, assassinaram duas pessoas e uma ficou seriamente ferida. Do "es
quadrão suicida", quatro foram presos, embora um conseguisse fugir. 

Intimamente, os membros do tokkôtai também estavam vacilantes e aba
lados. Se a rendição do Japão fosse verdadeira e viesse a ser confirmada, iriam 
ficar numa situação extremamente embaraçosa e vexatória. Daí estarem dis
postos a tudo, tomados pelo desespero. Queriam levar todos os derrotistas à 
morte. 

Após o ataque de Tupã, no dia 6 de janeiro de 1947, mataram Shoji Suzuki, 
cunhado de Yoshikazu Morita. O alvo, na verdade, era este, que trabalhava na 
Divisão Japonesa, no Consulado da Suécia, e que já estava sendo visado há mui
to tempo. Mas, depois disso, as notícias dando conta de atos de terrorismo cessa
ram por completo. 
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AS CARTAS DO JAPÃO RECOMEÇAM A CHEGAR 

As cartas do Japão começaram a chegar de novo! 
Porém, entre as pessoas mais firmes que nunca em suas convicções de vito-

ristas, muitas chegavam a duvidar até mesmo da correspondência vinda de entes 
mais chegados, embora escrita de próprio punho. "Em primeiro lugar, o selo é 
falso" — diziam (sem dúvida, ele era diferente, pois já não se usava a mesma 
postagem utilizada antes da guerra). "Além disso, há indícios de que o envelope 
foi violado." Diziam até que a caligrafia era parecida, mas que certamente al
guém deveria ter feito uma falsificação muito bem feita. E, desconfiando-se de 
um ou outro fato, tudo se tornava duvidoso e colocado sob suspeita. 

Em breve começou a correr o rumor de que os jornais e as revistas vindos 
do Japão eram, na verdade, todos editados nos Estados Unidos. E que as fotos 
que mostravam eram todas falsificadas. Diziam que não havia nada mais fácil 
do que fazer uma montagem fotográfica. 

(Mas, os que assim afirmavam eram os que verdadeiramente estavam sendo 
enganados por truques fotográficos, executados por profissionais de má fé, que 
conseguiam com isso aumentar a ilusão da vitória japonesa.)8 

O JORNAL EM JAPONÊS VOLTA A SER EDITADO 

Logo em seguida, a 18 de setembro, a nova Constituição brasileira era pro
mulgada e a edição de jornais em língua estrangeira novamente permitida. Assim, 
no dia 1? de dezembro saíam os jornais São Paulo Shinbun (Jornal São Paulo), 
Nanbeijiji (Atualidades Sul-americanas) e Brasil Jihô (Notícias do Brasil). No dia 
1º de janeiro do ano seguinte é lançado o Paulista Shinbun (Jornal Paulista), que 
já vinha sendo planejado, há tempos, pelos derrotistas. 

Não se pode esquecer, porém, que já antes do lançamento do Jornal Paulista 
muitos dos derrotistas faziam circular, por iniciativa própria, entre amigos e co
nhecidos, panfletos institucionais mimeografados elucidativos da verdadeira si
tuação. O mesmo acontecia também no interior do estado, como parte da campa
nha de orientação e esclarecimento da colônia, com o intuito de destroçar os boa
tos da vitória japonesa. 

Assim, o panfleto intitulado Jôhô (Informações), de Chibata Miyakoshi, e 
o Shûhô (Informativo Semanal), da Cooperativa Agrícola de Cotia exerceram um 
papel de grande importância na colônia na época anterior à edição de jornais ja
poneses. O Informativo Semanal era escrito em japonês, à máquina, com cópias 
mimeografadas e durou cerca de sete meses. Foi encerrado tão logo surgiu a notí
cia de que o jornal iria voltar a ser impresso. 

Mas, em seguida, surgiram três ou quatro jornais, com o apoio dos vito-
ristas. Eram elementos que queriam ver assegurados os seus interesses e o seu 
raio de influência e de poder e que, para tanto, se dispunham até mesmo a editar 
jornais. 
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Não se sabe como e quando, mas estes passaram a declarar que "o problema 
não é mais discutir se ganhamos ou perdemos a guerra. Estamos lutando, na qua
lidade de verdadeiros patriotas, contra grupos de pessoas que caluniam a família 
imperial e nosso país de origem, o Japão." 

E, assim, os vitoristas continuavam solidários e unidos entre si, agravando 
cada vez mais a cisão que se abrira na colônia. Os jornais por eles editados ti
nham passado a publicar, em nome de uma associação japonesa ou de uma asso
ciação de jovens, anúncios de "afastamento e desligamento" de seus antigos mem
bros diretores, agora convertidos em derrotistas. Tencionavam, com isso, conde
nar publicamente a conduta daqueles que ousaram negar o seu próprio sangue 
japonês — como eram considerados os derrotistas — e bani-los da sociedade for
mada pelos imigrantes. Assim, não raro se liam anúncios como o abaixo: 

"Doravante, proíbem-se maiores contatos com os irmãos M e seus familia
res, assim como fica decididamente proibida a sua entrada em locais de concen
tração deste núcleo, como festividades, cinema, casamentos e atos fúnebres, na 
expectativa de se promover a mais pronta tomada de consciência desses imorais 
elementos, conforme decidido por unanimidade. Publicamos, para tanto, o pre
sente anúncio de afastamento e de desligamento de seus nomes."9 

Embora os vitoristas contassem com o apoio de jornais como o Shôwa Shin-
bun (Jornal da Era Shôwa), Chügai Shinbun (Jornal de notícias nacionais e inter
nacionais) e outros e, portanto, devessem estar tranqüilos — assegurados pela ga
rantia dos meios de comunicação — eles, quando saíam às ruas, tinham os om
bros rijos e os olhares tensos, numa atitude de quem está permanentemente dian
te de um inimigo. 

— Lá vem um vitorista... — Podia-se reconhecer o seu tipo de longe. A sua 
figura era a de um ser em permanente luta interior. 

OS IMIGRANTES QUE REGRESSARAM DEFINITIVAMENTE PARA O JAPÃO 

Em 1951, sexto ano após o término da guerra, muitos voltaram definitiva
mente para o Japão. O fato foi noticiado pela imprensa do Japão, merecendo 
destaque também o assunto dos vitoristas em ação no Brasil. 

Todavia, a imagem do vitorista mostrada nos jornais japoneses era a de uma 
"caricatura de um japonês desatualizado". A tragédia ocorrida na sociedade dos 
imigrantes radicados no Brasil não poderia — jamais — ser compreendida de for
ma alguma no Japão, nem mesmo pelos jornalistas, ainda que estes estivessem 
sempre na vanguarda dos tempos. O sentimento dos imigrantes que na sua pró
pria terra natal foram chamados de ignorantes, desprezados por serem desatuali
zados e que se envolveram em tramas devido ao único pecado que cometeram — 
o de serem súditos leais e submissos e de acreditarem incondicionalmente no país 
de sua origem — não poderia ser compreendido por ninguém, a não ser por aque
les que conheceram a história da imigração e que sofreram as mesmas privações 
num país estrangeiro. 
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61 — As atividades terroristas e suas vítimas 

Vamos mencionar, a seguir, as atividades terroristas realizadas pelo tokkôtai 
da Shindô Renmei e outros grupos, assim como as suas vítimas. 

O símbolo adotado pelos vitoristas, carimbado nas cartas que enviavam 
amedrontando os derrotistas. 

Encabeçados pelo incidente de Bastos, a 7 de março de 1946, seguiram-se dois 
casos em abril, um em maio e outro em junho. Em julho houve dezessete casos, 
concentrados na região da linha Noroeste, onde por muito tempo o mês de julho 
ficaria gravado na memória dos seus habitantes como sendo o "mês trágico, man
chado de sangue". 

(Vamos citar aqui — baseando-nos na História da colônia nos dez anos do pós-guerra, 
publicada pelo Jornal Paulista, e na História dos 40 anos da imigração japonesa no 
Brasil, editada por Rokuro Koyama — os nomes das vítimas e a data em que os incidentes 
ocorreram. Acreditamos haver algumas incorreções com relação aos nomes das vítimas. 
Como, porém, não dispomos de meios para retificá-los aqui, vamos deixá-los tal qual apa
recem nessas fontes.) 
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1946 

7 de março (Bastos) — um morto: Ikuta Mizobe, diretor superintendente da 
Cooperativa de Bastos, foi atacado e assassinado a bala por cinco elementos do 
tokkôtai. 

1º de abril (São Paulo) — um morto: Chuzaburo Nomura, ex-secretário ge
ral da Divisão de Difusão da Associação Cultural, foi assassinado por cinco ele
mentos do tokkôtai. 

No mesmo dia, Shigetsuna Furuya, ex-vice-embaixador japonês na Argenti
na, sofreu um atentado, mas saiu ileso. Dois terroristas foram presos. 

17 de abril (Marília) — três feridos graves: as vítimas foram Hisamichi Ha-
yashi, Kengoro Shibuya e Isamu Miura. Foram presos dois criminosos. 

6 de maio (Bastos) — alguns feridos leves: sete famílias receberam caixas com 
explosivos dentro, entregues por um rapaz que estava de carro. As pessoas que 
as abriram ficaram feridas. 

2 de junho (São Paulo) — um morto: Jinsaku Wakiyama, ex-administrador 
geral da Cooperativa Agrícola de Cotia e ex-coronel do exército japonês, foi ata
cado e assassinado por quatro elementos. Os assassinos se apresentaram à polícia 
central, logo a seguir. 

10 de julho (Braúna) — Taketo Yagi, comerciante atacadista, foi alvejado 
por dois jovens, que fugiram por Yagi ter reagido. Os dois elementos eram conhe
cidos da vítima. 

10 de julho (Birigüi) — As residências do sr. Abe e do sr. Watanabe, do nú
cleo Eitaku, na estação de Birigüi, foram atacadas por um grupo, mas como a 
vigilância era redobrada os assaltantes fugiram. 

10 de julho (Bilac) — dois mortos: Goichi Mori, dono de um bar, e seu ir
mão, Imaru, foram assassinados. 

11 de julho (Bela Vista) — um morto: Isamu Sabauchi, que morava em Bela 
Vista, na estrada Birigüi/Bastos, foi assassinado por dois elementos jovens, en
quanto tomava banho. 

11 de julho (Coroados) — um morto e quatro feridos graves: a casa de Kazue 
Tominaga, no núcleo Mil Alqueires, foi invadida por três elementos do tokkôtai. 
O casal Tominaga, o irmão mais novo do chefe da casa, Hideo Matsuyama e Shi-
geo Toyoda, que lá se encontravam, entraram em choque com os invasores, sen
do que o casal Tominaga e mais três pessoas ficaram gravemente feridos com gol
pes desferidos por uma faca. Toyoda veio a falecer, depois de ser internado na 
Santa Casa da cidade. 

12 de julho (Birigüi) — No núcleo Eitaku, dois jovens invadiram a casa do 
sr. Saito, mas como o cachorro latiu e um empregado brasileiro correu para acudi-
lo, os invasores fugiram. 

16 de julho (Bastos) — um ferido grave e um ferido leve: Hiroshi Yamanaka 
foi atacado por dois jovens e ferido gravemente. 

16 de julho (Inúbia) — um ferido grave: Toshimi Asano foi atacado e ferido 
gravemente. 

16 de julho (Cafelândia) — um morto e um ferido grave: Shohei Kusunoki, 
dono de uma mercearia, foi baleado por cinco jovens, tendo morte instantânea. 
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Ainda, o dentista Kyo Imai levou uma facada de um jovem que se fez passar 
por cliente e caiu inconsciente, depois de ter levado coronhadas de quatro outros 
invasores. 

16 de julho (Borborema) — um morto: Tokuji Iwata, de Borborema, situada 
na estação Itápolis, na linha Douradense, foi assassinado por dois jovens. 

18 de julho (Cafelândia) — Toyoji Takeuchi foi atacado. 
18 de julho (Getulina) — um morto: Toji Horiuchi, presidente do Conselho 

Administrativo da Cooperativa do núcleo Uetsuka n? 2, foi atacado e morto. O 
assassino foi preso a 2 de agosto. 

23 de julho (Oswaldo Cruz) — Foi armada uma bomba debaixo do soalho 
da casa de Yutaka Abe. A explosão chegou a atingir o telhado, ficando este dani
ficado, mas não houve feridos. No mesmo horário, jogaram gasolina e atearam 
fogo na casa de Izuyo Suzuki. Houve apenas um princípio de incêndio e o fogo 
foi logo debelado. 

23 de julho (Bastos) — Takeo Kajihara, morador do bairro Cascata, no nú
cleo Bastos, foi alvejado, à noite, mas felizmente não foi atingido. 

30 de julho (Oswaldo Cruz) — um brasileiro morto: após uma discussão que 
nada tinha a ver com política, houve uma briga em que um brasileiro acabou sen
do esfaqueado por um japonês, iniciando o caso Oswaldo Cruz. 

30 de julho (Glicério) — um morto: Tsurukichi Hieda foi baleado e morto 
por um grupo de cinco ou seis elementos. 

31 de julho (Oswaldo Cruz) — estourou o caso Oswaldo Cruz, já menciona
do com detalhes no capítulo anterior. 

10 de agosto (Marília) — um morto: em pleno dia, o relojoeiro Yoshihiro 
Hirata foi morto a tiros. O assassino foi capturado por um motorista brasileiro 
e entregue às autoridades. 

16 de agosto (Tupã) — dois mortos e um ferido grave: Minoru Nitta, da filial 
da Foto Nitta, foi alvejado pelas costas, enquanto retocava fotos. Nitta, atingido 
na cabeça, faleceu. 

Em seguida, Shizo Okazaki, do Escritório Okazaki, recebeu um tiro e tam
bém morreu. Os dois assassinos foram presos por um brasileiro. 

Morio Ohara, gerente da Comercial Nishikawa — filial Tupã, também foi 
atacado, ficando gravemente ferido. O criminoso foi perseguido e preso por um 
investigador que passava por perto. Quando o prenderam, a população o linchou, 
porém não chegou a lhe causar ferimentos fatais. 

E, ainda, um grupo de assassinos invadiu a mercearia dos sócios, sr. Nakaya 
e sr. Tsuchida, mas foi rapidamente descoberto por este último. Quando ambas 
as partes iam começar um tiroteio, a polícia apareceu para prender o grupo. 

Além destes incidentes, parece ter havido um outro caso de tentativa de ho
micídio, porém o criminoso conseguiu escapar. 

1947 

6 de janeiro (São Paulo) — um morto: Shoji Suzuki, cunhado de Yoshikazu 
Morita — que trabalhava na Embaixada da Suécia, na Divisão Japonesa — foi 
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alvejado enquanto passeava com a filha de Morita (de oito meses) no colo. Suzu
ki fora confundido com Morita, o verdadeiro alvo. O assassino foi perseguido 
de carro por um brasileiro e entregue à rádio-patrulha. 

Os casos aqui citados foram aqueles noticiados pelos jornais de São Paulo 
ou notificados à Polícia Central ou à sede do movimento em prol do esclareci
mento e reconhecimento da verdadeira situação. Dessa forma, é provável que te
nha havido outros casos que não tivessem vindo a público. Em todos eles, porém, 
os responsáveis foram mais tarde presos. 

Foram, no total, 26 casos registrados. Mas, se formos considerar os casos 
ocorridos no mesmo horário e no mesmo dia, como independentes, poderíamos 
acrescentar ao número inicial mais 15 episódios, totalizando, assim, 41 casos. Os 
mortos, incluindo um brasileiro, somaram 16. Tivemos, ainda, onze feridos gra
ves e alguns feridos leves. Da parte do tokkôtai, o causador de todos esses inci
dentes, houve um morto e um ferido grave. 

A título de informação, citaremos que na busca efetivada no alojamento de 
alguns membros do tokkôtai, presos na capital, a polícia obteve uma lista negra 
com os nomes das 23 principais personalidades da colônia, radicadas na cidade 
de São Paulo e no Rio, não constando da mesma nenhum nome do interior do 
estado. 
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62 — Tentando entender a Shindô Renmei, 
com base nos materiais brasileiros existentes 

Manchete do Correio Paulistano de 5 de Abril de 1946 

O Estado de S. Paulo, dos dias 26, 28 e 31 de março, noticiou com detalhes 
os atentados e as ações dos vitoristas da região de Marília, Tupã e Bastos, num 
artigo repleto de críticas ao povo japonês, que insistia em não se assimilar à socie
dade brasileira. Como introdução ao noticiário propriamente dito, discorreram 
sobre a geografia de Bastos, a história de sua fundação e sua situação atual. Ain
da, apresentaram uma tese, baseada na teoria sobre os agrupamentos japoneses, 
defendida por um deputado federal e um senador, durante a Assembléia Consti
tuinte, realizada em 1936 e 1937 e concluíam que o caminho pelo qual os japone-
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ses tinham optado — o de viver em agrupamentos — traria resultados contrários 
aos interesses do Brasil. 

Mas, foi com a morte de Chuzaburo Nomura, no dia 1º de abril, que o caso 
Shindô Renmei passou a merecer grande destaque, dia após dia, nos jornais de 
São Paulo, principalmente nos vespertinos. Não raro, alguns jornais chegavam 
a ocupar até duas páginas inteiras a seu respeito. O Diário da Noite, a Folha da 
Noite e A Noite sempre apresentavam manchetes sensacionalistas e todas as vezes 
que se comprava um desses jornais, sentia-se uma punhalada no peito. Eram man
chetes como: "Gestapo japonesa organizada na cidade de São Paulo" (Folha da 
Manhã, 1º de abril); "As manobras secretas da Kokuryûkai (Sociedade Secreta 
Dragão Negro) na cidade de São Paulo" (A Noite, 4 de abril); "O Bando da Mor
te — vem à luz o seu sinistro complô" (A Noite, 5 de abril), e outras. 

Evidentemente o noticiário estava sempre centrado principalmente nos cri
mes cometidos e, portanto, talvez fosse natural que não se pudesse ver nenhuma 
palavra de compreensão em relação ao comportamento dos vitoristas. Nós pró
prios — os japoneses — podíamos compreender perfeitamente o que se passava 
na cabeça dos jornalistas brasileiros. Tomemos o exemplo de uma notícia publi
cada no jornal A Noite, de 5 de abril: nela lemos que fora descoberta uma lista 
negra das pessoas que deveriam ser eliminadas pelo tokkôtai. A bandeira japone
sa, que diziam estar em poder de um membro daquele esquadrão suicida (diziam 
também que este a trazia enrolada na cintura), trazia o seu nome, o local de ori
gem e, ainda, dizeres em japonês escritos com letras grandes que foram traduzi
dos pelo jornal como: "É grato morrer pela pátria". A pátria, aqui, significava 
o Japão e o que se tencionava era eliminar aqueles que reconheciam a verdadeira 
situação (isto é, a derrota do Japão), os que amavam a terra brasileira e se dedica
vam à produção, como se fossem rebeldes e traidores. Além disso, em entrevista, 
o membro do tokkôtai, preso e enviado a São Paulo, mostrou-se irônico dizendo: 
"O Japão não perdeu a guerra. Enquanto houver um japonês vivo na face da ter
ra, ainda que seja o último, o Japão nunca se renderá." Os repórteres, não po
dendo compreender por que pessoas como essa vieram para o Brasil e aqui per
maneciam, acabavam escrevendo palavras não de maldição nem de lástima, mas 
de desilusão: 

"São indignos de comer o alimento que comemos!" 
"São indignos de beber a água que bebemos!" 
Podia-se entender perfeitamente o sentimento dos jornalistas. Por outro la

do, eu próprio, um imigrante, podia entender também o sentimento trágico dos 
vitoristas que, mesmo tendo que se converter em assassinos, não admitiam perder 
de vista o seu sustentáculo espiritual — acreditar fanaticamente na vitória de sua 
pátria. 

Lendo o noticiário da época, estranha-se o uso do termo "os amarelos", que 
era um tabu entre os brasileiros. O seu emprego, porém, demonstra o quanto os 
brasileiros repudiavam esses casos de homicídios. 

A revolta dos brasileiros com relação aos vitoristas atingiu o seu auge depois 
da realização da fracassada reunião no palácio do governo, já relatada anterior
mente com detalhes. 
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Depois que a classe intelectual brasileira soube do ocorrido, começou a pu
blicar nos jornais uma série de violentas críticas aos vitoristas. (Sobre isto, há far
to material nas páginas 33 e 34 da publicação A história da colônia nos dez anos 
do pós-guerra). Entretanto, o que não se pode deixar de considerar é que tudo 
isso tivesse se convertido numa teoria que sustentava a proibição da entrada de 
imigrantes japoneses no país. Talvez ainda permaneça vivo na memória de mui
tos o episódio ocorrido durante uma sessão no plenário da Constituinte, em que 
se discutiu, do ponto de vista humanitário, a proibição ou não da entrada de imi
grantes japoneses no país: um parlamentar chegou ao extremo de declarar que 
"o humanitarismo podia ser levado em consideração com relação aos humanos, 
mas não com relação aos sub-humanos..." 

Muitos haverão ainda de se lembrar que, mais tarde, quando se votou a in
clusão ou não do artigo proibindo a entrada dos japoneses, na redação final da 
Constituição, e houve um empate de 99 votos a 99, o presidente da mesa, Mello 
Viana, deu o seu voto de Minerva a favor dos japoneses, dizendo: "Seria uma 
vergonha para a nação incluir tal artigo na Constituição." 

Por toda essa controvérsia gerada, enfim, foi possível constatar a que ponto 
o "caso Shindô Renmei" repercutiu de modo negativo entre os brasileiros em ge
ral. Fica evidente, assim, que não se podia esperar palavras de compreensão ou 
de comiseração pelos atos da Shindô Renmei, nas numerosas notícias veiculadas 
por jornais brasileiros. 

A SEDE DA SHINDÔ RENMEI E SEU PROGRAMA DE ATIVIDADES, 
CONFORME VEICULADO NOS JORNAIS BRASILEIROS 

A Folha da Manhã de 3 abril de 1946 trazia a notícia de que a sede da Shindô 
Renmei fora investigada pela polícia. Essa busca se deveu à denúncia de um japo
nês que vinha recebendo ameaças da Liga e ocorreu, também, como resultado de 
investigações que se seguiram ao assassinato de Nomura. 

Vamos tentar fazer uma descrição do interior da sede, baseando-nos no arti
go do citado jornal e numa foto nele inserida. 

No salão principal havia uma grande mesa e, ao seu redor, muitas cadeiras. 
A parede de fundo parecia ser uma espécie de altar, separada com uma cortina 
roxa. Abrindo-se a cortina, viam-se, penduradas uma ao lado da outra, a bandei
ra do Japão e a bandeira militar japonesa, ocupando toda a parede. E, no ponto 
em que as duas bandeiras se juntavam, a pouco menos de 2 metros do chão, havia 
uma foto do imperador em vestes militares, montando um cavalo branco. 

À direita da cortina havia um estandarte com a inscrição: "Sede da Shindô 
Renmei", em vermelho, e o timbre da entidade — o ideograma shin (súdito) — 
pintado de branco sobre uma flor de cerejeira. Na parte de baixo do estandarte, 
à esquerda, havia ainda uma pequena inscrição, em que se lia: "Dois mil, seiscen-
tos e cinco anos de existência do Japão". 

Do lado esquerdo da cortina havia uma bandeira brasileira, que estava pen
durada no sentido vertical, de forma que cobria a parede do teto ao chão (o seu 
tamanho podia ser avaliado nitidamente na foto). 
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A flor de cerejeira ilustrava os estandartes da Shindô Renmei que as autoridades policiais 
recolheram num dos núcleos. 

Ainda, do lado esquerdo (ou talvez em uma outra parede), havia uma espécie 
de relicário em que se mantinha uma foto do imperador. Quando indagado pelo 
policial, alguém deu a seguinte informação a seu respeito: 

— É uma espécie de altar, onde se reza pela pátria e onde o povo japonês 
reverencia a pessoa do imperador. 

Na mesa central havia uma lista com os nomes dos associados da "sociedade 
secreta", entre eles nomes de brasileiros, filhos de japoneses. Conforme hipótese 
levantada pela polícia, deveria ser a relação dos associados da capital de São Paulo. 

Numa das paredes encontrava-se pendurado um grande e bem desenhado mapa 
do Estado de São Paulo, onde se assinalavam as filiais da Liga — chamadas de 
núcleos — espalhadas em áreas de concentração de japoneses. Observando aqui 
o número desses núcleos, percebia-se a importância da Shindô Renmei, que con
tava aproximadamente 130.000 membros. E, analisando as marcas ali assinala
das, podia-se concluir que raras eram as regiões em que não houvesse um núcleo seu. 

Em seguida, acompanhamos o grupo de investigadores e fomos até o quin
tal, onde ao fundo via-se uma pequena casa. Ali, funcionava a tipografia da sede. 
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O mapa do Estado de São Paulo assinalando, com a flor de cerejeira, 
os núcleos da Shindô Renmei. 

Observando-se bem, percebia-se que ela tinha sido usada recentemente. Sobre a 
mesa havia jornais e panfletos de propaganda, além de um bom mimeógrafo para 
imprimir avisos e circulares para os membros da Liga. Numa outra mesa, num 
canto do recinto, havia uma grande quantidade de envelopes já endereçados. Pro
vavelmente a entrega não era feita pelo correio, mas pelas mãos dos próprios 
associados. 

Conforme um documento ali encontrado e que convocava uma reunião coin
cidentemente realizada no dia anterior à busca, a polícia concluiu ser Ryotaro Ne-
goro o presidente da Liga e o prendeu em primeiro lugar. Naturalmente, nessa 
oportunidade muitos dos que ocupavam postos-chave dentro da Liga também fo
ram detidos. 

Ryotaro Negoro respondeu sem hesitação a várias perguntas feitas pelas au
toridades, mantendo uma atitude comum a todos os japoneses, isto é, um sorriso 
calmo nos lábios. A sede ficava no Parque Jabaquara, na rua Paracatu nº 98. 

Mas, afinal, em que princípios a Shindô Renmei fora organizada e se manti
nha ativa? Vamos descrevê-los aqui, muito embora seja quase impossível que se 
conheçam os seus verdadeiros propósitos só com isso. Ou seja, estes só poderiam 
ser deduzidos através de suas atividades propriamente ditas, ou então através do 
comportamento dos que ocupavam postos-chave e da atitude dos maus elementos 
que ali se concentraram e, por fim, através das tendências para as quais se arras
taram todas as circusntâncias. 
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Os princípios da Shindô Renmei foram publicados no jornal Diário da Noite 
de 16 de abril de 1946. A edição trazia uma nota dizendo que sua publicação fora 
decidida, mesmo sabendo-se que a redação continha "erros gramaticais", mas aqui 
não transcreveremos essa tradução, e sim, o resumo em japonês, publicado em 
A história da colônia nos dez anos do pós-guerra. 

"É preciso que se compenetre no espírito do hakkô-ichiu — a unificação do 
mundo em uma só família — que tem por aspiração última trazer paz eterna ao 
mundo e prosperidade para toda a humamdade. Para tanto, é preciso que a Liga 
aja com franqueza e dignidade e sempre com esse elevado espírito presente em 
sua mente, não importa onde e quando. Para isso, é preciso ainda que seus mem
bros acumulem cultura e saber, não se esquecendo, em hipótese alguma, de sem
pre se apoiar no espírito japonês. 

"É preciso que se colabore na construção do grande Japão. Para isso, não 
é necessário que se regresse para lá. Pode-se fazer isso, sem nenhuma dificuldade, 
daqui mesmo, do Brasil. Não se deve esquecer que se estará colaborando na cons
trução do grande Japão, se se obedecer às leis brasileiras e se se dedicar ao seu 
desenvolvimento e prosperidade." 

Eram palavras magníficas. Mas, para eles, "agir com franqueza e dignidade, 
apoiando-se no espírito japonês" significava acabar com os derrotistas, fazendo 
com que produtores de hortelã e criadores do bicho-da-seda não fossem traba
lhar. E, embora dissessem: "Não é necessário que se regresse ao Japão", aplica
vam o golpe do "regresso à terra natal" e da "venda de terras no Pacífico Sul" 
— atividades obscuras cada vez mais crescentes em diversas localidades do inte
rior do estado. A única coisa que conseguiam ao recomendar "obedecer às leis 
brasileiras" e "se dedicar ao seu (do Brasil) desenvolvimento e prosperidade" era 
a exasperação dos brasileiros. Será que, ainda assim, acreditavam seriamente em 
se poder "colaborar na construção do grande Japão", "sem nenhuma dificulda
de, daqui mesmo, do Brasil"? 

Não se sabe quando esses princípios foram formulados, mas em abril de 1946 
já havia a sua tradução para o português, muito embora as atividades ilegais e 
atos criminosos envolvendo pessoas da Shindô Renmei não cessassem de acontecer. 

A PROPAGAÇÃO DAS NOTÍCIAS FALSAS, AS FOTOGRAFIAS FALSIFICADAS 
E OUTRAS FALCATRUAS 

Na campanha de propaganda da grande vitória japonesa, foram publicadas 
sob várias formas "as 'verdades' descobertas através do 'método de frustrar' as 
notícias falsas manipuladas por uma trama que os americanos engendraram para 
ocultar sua própria rendição". 

Dentre essas "verdades", a que maior repercussão teve foi o boato de que 
em tal dia, em tal mês, um navio japonês (ou belonave) viria buscar os japoneses 
residentes no Brasil. Diante dessa notícia, às pressas, uns vinham a São Paulo, 
outros iam para o Rio, Santos e, alguns, até Paranaguá. Os bens que deixavam 
no interior tinham ficado nas mãos de "intermediários", através de uma procu
ração em branco, fazendo com que muitos caíssem ingenuamente no conto do 
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vigário. A orientação de irem recepcionar o navio japonês se tornou motivo de 
muitos atos criminosos. 

Alguns, felizmente, não deixavam uma procuração em branco, mas vendiam 
barato suas terras e ficavam com um pequeno capital nas mãos. Tornavam-se, 
então, vítimas do "conto da passagem" (venda de passagens marítimas falsas) 
ou do "conto do iene" (venda da moeda japonesa a um preço elevado, quando, 
na verdade, o iene estava completamente desvalorizado). 

Conforme A história da colônia nos dez anos do pós-guerra, parece que se 
tinha, como "versão quase certa", que o iene viera parar no Brasil, via Buenos 
Aires, para onde um judeu transportara de avião o dinheiro, originalmente 
proveniente da região de Hong Kong e Cingapura. Por outro lado, conforme o 
publicado pelo Jornal de São Paulo de 10 de abril de 1946, esse iene teria sido 
enviado por um tal de Tsuda, da Argentina. 

Embora o caso da venda do iene em São Paulo devesse ter sido noticiado 
também por jornais brasileiros, não me lembro com certeza em quais deles, o que 
me impede de, aqui, apresentar fatos mais concretos. 

No entanto, uma pessoa que chegou a testemunhar uma negociação dessas me 
garantiu que um japonês bastante influente estava envolvido nisso. Entretanto, 
é necessário fazer a ressalva de que esses vigaristas não eram membros da Shindô 
Renmei, mas sim aqueles que, fazendo parte do grupo lero-lero, se aproveitaram 
da situação. 

De qualquer forma, as falsas notícias e os boatos foram os principais respon
sáveis por uma série de atos criminosos imprevisíveis. Além disso, a maioria deles 
teve uma parte forjada e aumentada dentro dos próprios e numerosos grupos vi-
toristas, conforme comprova a incrível disparidade existente na sua propagação. 

E mais: as falsas notícias foram reforçadas por filmes e montagem de fotos. 

O escândalo da venda das notas desvalorizadas de cem ienes. 
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Dizem que num filme 35 mm, apreendido na casa de um japonês da rua Ver
gueiro, via-se uma cena em que "o general MacArthur beijava a mão do impera
dor Hirohito". Com base no material recolhido pela polícia, o jornal A Noite, 
de 4 de abril de 1946, declarou que "através desses truques fabulosos, os chanta
gistas da Shindô Renmei ampliaram o seu espaço de atividades, lucrando um bom 
dinheiro para poderem se manter e continuar com a campanha da propaganda 
vitorista". Apenas a título de informação, diziam haver sete rolos desses filmes. 

As fotos falsificadas foram apreendidas pela polícia, por diversas vezes. Nu
ma foto publicada pelo O Estado de São Paulo, de 26 de março de 1946, havia 
a seguinte inscrição em caracteres japoneses: "O representante do Império Japo
nês, general Kawabe, e suas tropas chegam a Manila. Fotos acima e abaixo, no 
momento em que eram recebidos pelas tropas americanas." A matéria dizia: 

"Um fotógrafo de Tupã — Massashigue Onishi — chegou mesmo a comple
tar a burla (da vitória japonesa) vendendo aos patrícios reproduções fotográficas 
da 'rendição dos Estados Unidos'. Para isso, aplicou legendas em japonês em fo
tografias da rendição do Japão, trocando os papéis das personagens que nelas fi
guram. Assim, a foto onde se vê o general Kawabe 'acompanhando' alta patente 
do exército dos EUA para o local da assinatura da rendição japonesa, o fotógrafo 
fazia passar o acontecido como um flagrante do momento em que, 'preso', o ofi
cial americano era 'conduzido' para assinar a rendição de seus exércitos... E, pa-

Fotografia falsificada cuja legenda em japonês dizia: 'Foto tomada momentos antes da 
assinatura da rendição dos aliados", quando na verdade ela representa o general japonês 

Kawabe chegando em Manila para assinar a rendição japonesa. 
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Fotografia adulterada, cuja legenda em japonês dizia: "Flagrante da cerimônia da assina
tura da rendição incondicional dos aliados a bordo do encouraçado Missouri", quando 

na realidade era o inverso. 

ra que o grosseiro truque fosse completo, o 'artista' pintou, ao lado esquerdo de 
Kawabe, a ponta da bainha de uma espada — quando todos sabem que os delega
dos militares japoneses compareceram desarmados..."1 

Ainda segundo a notícia, quando o fotógrafo foi pego em flagrante por um 
sargento local, este recebeu do falsificador um conto de réis pela promessa de na
da contar a seus superiores. O sargento, no entanto, tão logo recebeu o dinheiro 
foi denunciá-lo. 

A fonte da fotografia era provavelmente a revista Life. No entanto, em algu
mas cópias tinha-se imprimido ostensivamente, em japonês, uma nota explicativa 
dizendo que a foto fora obtida do jornal A Tribuna, de Santos. 

Uma outra fotografia da "rendição" do exército americano já estava nas mãos 
de muita gente. A cena da assinatura da rendição japonesa, no porta-aviões Mis
souri, já havia aparecido por diversas vezes nos jornais brasileiros, mas, em algu
mas cópias, a bandeira americana ostentada pelo porta-aviões havia sido trocada 
pela japonesa. 

Conforme os jornais brasileiros, os atos de falsificação eram tão assombro
sos que tinham chegado a "criar" o timbre de uma inexistente sede da Shindô 
Renmei, no Japão, e, até mesmo, o "timbre sagrado" do imperador! O jornal 
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Diário da Noite, de 8 de abril de 1946, noticiou que o falsificador do timbre da 
hipotética sede japonesa da Shindô Renmei tinha sido preso a 4 de abril, em Pom-
péia. Noticiava, ainda, que este falsificador (tendo sido publicado, inclusive, o 
seu nome verdadeiro) tinha chegado a falsificar até mesmo o timbre imperial. 

OS VÁRIOS TIPOS DE AMEAÇA E CHANTAGEM 

Os partidários de vários grupos vitoristas, encabeçados pela Shindô Renmei, 
enviavam cartas de ameaça aos partidários do derrotismo, em várias localidades, 
conforme consta em A história da colônia nos dez anos do pós-guerra e O proces
so da Shindô Renmei e demais associações secretas japonesas no Brasil, de Her-
culano Neves. 

Citaremos, aqui, alguns exemplos mais esdrúxulos, que mais pareciam mal
dições do tipo magia negra, feitiçaria ou bruxaria, do que ameaça propriamente 
dita. 

Ouviu-se um boato de que no bairro Pombo, em Marília, aparecera uma es
tranha armação onde se encontravam pedaços de papel com dizeres impressos em 
japonês, diante da qual havia algumas velas acesas (imagina-se que fosse num lo
cal longe de habitações, num canto de uma área de plantio). O que seria, afinal? 
Alguns pensavam serem vestígios de uma missa rezada em intenção do general 
Yamashita, enforcado pelo exército americano em Manila. 

Entretanto, segundo explicações de um nissei, estavam ali impressos os no
mes de cinqüenta japoneses daquela região, partidários da opinião de que o Ja
pão perdera a guerra. Ficou explicado então que aquilo era uma maldição lança
da pelos vitoristas contra os derrotistas — traidores da pátria. 

A estranha armação provavelmente imitava uma capela xintoísta. Na Folha 
da Noite, de 5 de abril do mesmo ano, foi publicada uma foto — sem explicações 
— mas que me pareceu ser mesmo uma capela. Os pedaços de papel onde se ins
creveram os nomes, de formato retangular, reproduziam, na verdade, o ihai — 
pedaços de madeira, onde se escreve o nome póstumo budista da pessoa falecida. 
Acima do nome completo de cada pessoa estava escrito, só para frisar, zokumyô, 
ou seja, o nome usado em vida. Abaixo da capela, repleta de cinqüenta ihais, ha
via uma espécie de nota explicativa, na verdade uma maldição, que se tornou co
nhecida graças a uma foto publicada também pela Folha da Noite: embora pouco 
nítida, dela pude extrair alguns dizeres, que passo a reproduzir abaixo: 

"Aviso de Advertência: 
"Em vida os senhores foram japoneses, mas aqui exprimimos as nossas con

dolências, pois os consideramos mortos desde 15 de agosto. 
"Ou seja, os senhores, como se fossem verdadeiros defuntos — cujas almas 

sequer se encomendaram — passaram a falar que o Japão perdera a guerra, pro
movendo a propagação de tal notícia odiosa e, além do mais, feriram a dignidade 
imperial, falsificando a fala do imperador. Proferiram blasfêmias e, acima de tu
do (...) os japoneses residentes nesse país (...) desnortearam os sentimentos hu
manos (...) além disso (...) angariaram fundos indevidos, dizendo se destinarem 
os mesmos a salvar a pátria que caíra em extrema miséria (...) por isso os agricul-
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As tabuletas ihai que os vitoristas usavam para amaldiçoar os derrotistas. 

tores caíram num desespero total (...) Realmente, é imperdoável e extremamente 
grande a sua responsabilidade, razão pela qual ordenamos que se suicidem com 
a maior rapidez. 

"Namuamidabutsu! (Que Buda nos salve!) 
"Assinado: Membros da Busshinkai (Associação de Almas Budistas)" 
Se não tivesse me alongado em relatar tão minuciosamente o episódio e me 

limitado a simplesmente fazer descrições impressionistas, talvez pudesse ter trans
mitido melhor o clima macabro em torno do caso. 

Vamos a um outro exemplo. 
Este caso não foi publicado nos jornais, mas sua foto e sua explicação estão 

no livro O processo da Shindô Renmei e demais associações secretas japonesas 
no Brasil. Numa cerca no quilômetro 1 da rodovia Presidente Prudente/Paraná, 
havia estacas de madeira, relativamente largas, onde estavam escritos nomes de 
japoneses derrotistas — traidores da pátria — e, portanto, condenados à morte. 
A tábua tinha a extremidade pontiaguda como o sotoba (isto é, a tábua onde se 
inscreve o nome póstumo e que se coloca na sepultura budista) e, desta forma, 
a impressão que se tinha era exatamente a de se estar diante de um túmulo. Na 
foto, pude contar 28 tábuas, que me pareciam ser, na verdade, muito mais. Era 
uma paisagem sinistra, como a de um cemitério.2 

Um outro tipo de ameaça, ainda, eram as inscrições feitas em letras japone
sas garrafais, nas paredes das residências de patrícios derrotistas, supostos traido
res.3 Transcrevamos, aqui, devidamente traduzido, o exemplo de uma casa no nú
cleo Mil Alqueires: 

682 



A advertência dos vitoristas àqueles que pregavam a derrota do Japão, 
afixada em local público. 

Traidor 
Seção de propaganda judia 
Mil Alqueires 
Diretor regional Shirakura 
Castigo Divino 
Deixe o pescoço lavado 

Mais tarde, nesse local, houve mesmo um assassinato. 
Além desses casos todos, dizem que, em Marília, realizavam-se enterros sim

bólicos das pessoas que eram derrotistas, abertamente, diante do público.4 

COMO OS RESPONSÁVEIS DE CADA REGIONAL ENTENDIAM A 
SHINDÔ RENMEI 

Como os responsáveis de cada regional — cada núcleo — da Shindô Renmei 
entendiam a liga a que pertenciam, liga essa que havia chegado a praticar atos 
tão assombrosos, como esses de ameaça e de chantagem? 

Vamos ver o que eles falavam, baseando-nos nas investigações conduzidas 
pela polícia, cuja preocupação central parecia ser averiguar se a sede da Shindô 
Renmei dava ou não ordens diretas para a eliminação dos elementos derrotistas. 

Segundo os depoimentos, muitos acentuavam: "A Shindô Renmei é uma au
têntica organização de formação moral, que unifica as tendências ideológicas dos 
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compatriotas residentes no Brasil, sob o signo da veneração ao imperador, procu
rando protegê-los das influências malignas de uma ideologia derrotista." 

Ainda, relatavam: "Os agricultores que ouviram a notícia de que o Japão 
perdera a guerra, através de um falso rescrito imperial,5 forjado pelos derrotis
tas, ficaram em tal estado de desilusão que passaram a se afogar na bebida, não 
mais conseguindo trabalhar. Para salvá-los desse estado é que surgiu a Shindô 
Renmei, uma organização de cunho absolutamente patriótico." 

Outros, ainda, diziam: "Eu ganhei novo ânimo para viver, através da notícia 
da vitória, trazida pela Shindô Renmei. A liga trouxe esperanças aos japoneses 
e é uma entidade orientadora, fundada para fazê-los voltar ao trabalho e recupe
rar a paz." 

Às vezes surgiam alguns indivíduos que faziam tanta propaganda da liga que 
só lhes faltava dizer: "Os fins justificam os meios". Por aí podemos compreen
der o quanto a notícia da vitória do Japão, divulgada pela Shindô Renmei, foi 
recebida com fanatismo e trouxe grandes esperanças aos agricultores japoneses 
do interior. O fato é que, entre os imigrantes japoneses, criou-se — antes, duran
te e depois da guerra — um sentimento extremado de um "náufrago que, na espe
rança de se salvar, se apega até mesmo a um fio de palha". 

Capas de revistas periódicas, publicadas após a guerra pelos vitoristas. 
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Continuando com os depoimentos, alguns diziam: "A missão da Shindô Ren-
mei é unificar as muitas associações que estavam se desintegrando durante a guer
ra, com a finalidade última de venerar o imperador e, com isso, fazer os imigran
tes voltarem a ser verdadeiros japoneses." Enquanto isso, outros declaravam: "A 
Shindô Renmei é uma nova denominação, dada à antiga Associação Japonesa." 
Ou então: "A Shindô Renmei procura apenas reunir as diversas associações de 
cunho patriótico, criadas independentemente no período do pós-guerra, como: 
a Shindô Jissen Renmei (Liga para a Prática do Caminho do Súdito); a Seika Ren
mei (Confederação Flores Purificadas); Zaihaku Zaigô Gunjinkai (Sociedade de 
Ex-Militares do Grande Império Japonês, Residentes no Brasil); Aikoku Seinen-
dan (Associação dos Jovens Patriotas) e outras." 

Entretanto, a maioria, quando interrogada, declarou que a Shindô Renmei 
não tinha absolutamente nenhuma ligação com os homicídios cometidos. Até os 
membros dos tokkôtai — que foram os agentes e causadores diretos dos diversos 
assassinatos políticos — declararam que esses casos não passavam de atos prati
cados isoladamente por jovens do interior, sendo que eles mesmos não tinham 
certeza se seus superiores recebiam ou não ordens diretas da sede da Shindô Ren
mei. (Essa situação ficaria esclarecida por completo posteriormente.) 

Em seguida, merece destaque o fato de que a Shindô Renmei por vezes se 
impunha a seus associados com a autoridade de quem representava as autorida
des oficiais japonesas. Tanto que alguns dos seus chefes regionais chegavam a de
clarar: "Como, no momento, não há representantes diplomáticos japoneses no 
Brasil, a Shindô Renmei está aqui na qualidade de uma entidade substituta, que 
protege os interesses dos japoneses residentes no Brasil." 

(Ou seja, não reconheciam a embaixada espanhola nem, posteriormente, a 
sueca, que na época protegiam os direitos dos japoneses. Ou melhor, pode-se di
zer até que desconheciam a sua existência.) 

Diga-se, de passagem, que ficou também evidente que o rescrito imperial, de
clarando o fim da guerra, distribuído pelos derrotistas, foi utilizado de modo to
talmente distorcido. Ou seja, aproveitaram-se do fato de o imperador estar vivo: 
"Se o Japão tivesse perdido a guerra, o imperador seria o primeiro a cometer ha-
rakiri e seria impossível que se encontrasse vivo", diziam. Todos sabiam, através 
da imprensa, que o imperador continuava vivo. E muita gente afirmava não ha
ver prova mais evidente do que essa, para demonstrar que o Japão ganhara a guer
ra. Devia ter sido uma lógica incutida nessa gente pela propaganda da Shindô 
Renmei. 

Um segundo fato a merecer destaque é que se acreditava que, em breve, os 
emissários oficiais do Japão chegariam ao Brasil e então levariam de volta para 
sua terra, preferencialmente, os associados da Shindô Renmei. E mais: alguns de
claravam que as informações divulgadas pela Shindô Renmei eram prova de que 
o Japão ganhara a guerra. Em suma, acreditavam cegamente que ela era uma en
tidade oficial representativa do governo japonês e que a veracidade de suas infor
mações era absolutamente idônea. 

Ainda, pela investigação, parece que Ryotaro Negoro foi quem mais ativa
mente trabalhou na instalação dos núcleos da Shindô Renmei pelo interior do es
tado. Um "filósofo" que o acompanhou temporariamente nessas suas atividades 
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acabou se desmembrando da liga, por não concordar com o favorecimento do 
uso da violência pela diretoria da entidade. 

OS LÍDERES DA SHINDÔ RENMEI, DE MENTE PARANÓICA 

Apesar dos depoimentos acima, é difícil falar de modo categórico sobre o 
que se passava no íntimo dos líderes da Shindô Renmei. Na época, os jornais pro
curavam destacar unicamente os estelionatos praticados, assim como a polícia só 
se preocupava basicamente em investigar e fazer detenções ligadas a atos crimino
sos dos seus membros. De forma que as atividades da Shindô Renmei — sempre 
se aproveitando da psicologia dos vitoristas — não podiam ser vistas de outra ma
neira, a não ser como as de uma organização com fins lucrativos, que tirava pro
veito de uma casa vizinha pegando fogo", no caso o conflito em que acabaram 
se envolvendo os integrantes da colônia, divididos em vitoristas e derrotistas. Evi
dentemente, esse ponto de vista era muito mais forte por parte daqueles que dela 
receberam cartas de ameaças, ou que, sob a influência de sua campanha de pro
paganda vitorista, acabaram por ter a sua tranqüilidade familiar abalada ou, en
tão, tiveram seus familiares como vítimas fatais de suas ações: era mais que natu
ral que todos eles considerassem a Shindô Renmei um verdadeiro inimigo mortal. 

Não se pode, no entanto, afirmar que todos os líderes da Shindô Renmei fos
sem uns estelionatários trapaceiros. Devemos estabelecer diferenças entre as suas 
atividades e outras, que resultaram em incidentes do tipo "Caso do falso príncipe 
Asaka",6 "Caso do grupo de frente nacional"7 e "Caso do grupo de voluntá
rios Sakura (flor de cerejeira)",8 estes sim, comprovadamente obras de verdadei-

Em Santo Amaro, a sede dos seguidores do príncipe Asaka. 
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ros estelionatários ou de elementos afetados psicologicamente. Evidentemente, não 
se pode dizer que os líderes da Shindô Renmei fossem absolutamente normais, 
do ponto de vista psicológico, podendo ser, portanto, chamados de paranóicos. 

Ryotaro Negoro, que juntamente com Junji Kikkawa era tido como presi
dente ou administrador geral da Shindô Renmei, dizia-se técnico em mineração, 
mas a maioria das pessoas que o conheceu afirmava que ele era a presença mística 
da liga. Por outro lado, não há muito material que diga respeito a Kikkawa. Sabe-
se, apenas, que ele assinou uma carta-protesto denunciando a ilegalidade de um 
procedimento jurídico, que dizia: "Se as autoridades brasileiras forçarem a reali
zação do presente julgamento (...) será evidente estratagema para condenar japo
neses inocentes. Nós, os acusados, aceitamos qualquer castigo, por mais severo 
que seja, mas os japoneses do Brasil não permitirão que tais atos ilegais sejam 
levados a efeito. Uma vez restabelecidas as relações diplomáticas (...) farão com 
que o Japão proteste, conforme as circunstâncias, será possível que se chegue ao 
rompimento das relações diplomáticas, ou mesmo à guerra."9 Através dessas pa
lavras, podemos perceber em Kikkawa a postura de um militar japonês do perío
do pré-guerra, ao mesmo tempo em que podemos imaginar a sua personalidade 
e o seu estado de espírito de então. 

Ainda, no diário pertencente a Seichi Tomari — teórico da Shindô Renmei 
e comandante do seu tokkôtai — e apreendido pela polícia, consta que este fora 
reanimado por uma visita que fizera ao Kikkawa, quando se encontrava desespe
rado com a notícia da derrota do Japão. Dizia o diário: "17 de setembro, sábado: 
O tenente-coronel Kikkawa saiu, auspiciosamente, da prisão. (...) Este homem, 
sozinho, é melhor que dezenas de milhares de companheiros."10 São palavras que 
demonstram o quanto Tomari contava com a "pessoa" do Kikkawa. Na época, 
Kikkawa tinha 69 anos e trabalhava como tintureiro, com seus sete filhos. 

Na praça da Sé, a passeata dos membros do grupo de voluntários Sakura de Santo André. 
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Conforme depoimento de Kikkawa, fazia parte da Shindô Renmei o Suishin-
du (Departamento de Promoção e Implementação), um órgão que, dependendo 
das necessidades, podia prestar serviços de socorro aos compatriotas. Na base desse 
departamento, havia grupos que lhe eram subalternos, formados por elementos 
jovens, como: Tenchûtai (Esquadrão do castigo divino), Anssatsutai (Esquadrão 
assassino), Buryokudan (Corpo das forças armadas), Teishintai (Esquadrão de 
voluntários) e outros. Kikkawa alegava que os velhos não tinham força para con
trolar esses jovens. Será então que os mais velhos — ou seja, tanto Negoro como 
Kikkawa — não tinham alternativa a não ser assistir a tudo de braços cruzados? 
Ainda que tenha sido assim, não podemos deixar de colocar em julgamento sua 
responsabilidade, pelo fato de eles, neste caso, não terem se desmembrado da Shin
dô Renmei, como no passado fizera um "filósofo", por não concordar com a 
prática da violência pela liga. Por tal situação é que alguns tinham o ponto de 
vista de que Kikkawa e Negoro não passavam, na realidade, de simples 
testas-de-ferro. 

Segundo o dr. Geraldo Cardoso de Mello, delegado chefe do Serviço Secreto 
do Departamento de Ordem Política e Social, sob cuja direção foram desenvolvi
dos todos os trabalhos, em sua fase policial, os incidentes "foram gerados pelo 
cérebro doentio do paranóico Seichi Tomari, verdadeiro supervisor da 'Renmei' 
e conselheiro do presidente da mesma, tenente-coronel da arma de cavalaria do 
exército nipônico, Junji Kikkawa, de quem era substituto eventual."11 Assim, pe
lo menos do ponto de vista penal, o delegado considerava Tomari mais responsá
vel que Kikkawa e Negoro, concluindo que o primeiro era portador de uma mente 
paranóica. Não obstante, pode-se dizer que essa tendência paranóica era igual
mente compartilhada por outros líderes. 

Nos autos do inquérito policial surgem com freqüência perguntas referentes 
a Tsuguo Kishimoto, que, segundo consta, teria trabalhado, mediante gratifica
ção, pela libertação de Kikkawa, além de ter prestado inúmeros outros serviços 
em benefício da Renmei, muito embora, naquele estágio dos acontecimentos, ain
da não se pudesse constatar qual era o seu verdadeiro envolvimento com o caso. 
No entanto, segundo declarações de Toyohei Negoro — filho de Ryotaro Negoro 
— que, de certa forma, refletia a opinião do próprio pai, Kishimoto era um "ja
ponês que estava dos dois lados, conforme a vantagem econômica oferecida",12 

trabalhando ora para a Renmei, ora para a polícia, de acordo com sua conveniên
cia. Em suma, um elemento em quem não se podia confiar. O nome de Kishimoto 
também apareceu freqüentemente nos jornais e a polícia procurou saber dele com 
bastante cuidado, indagando a seu respeito a um grande número de detidos. Den
tre estes, apenas Seisaku Kuroishi o elogiou, enquanto outros apenas reconhece
ram que mantinham amizade com Tomari, mas fizeram o possível para nada de
clarar a respeito de Kishimoto. A seu respeito, dizia-se ainda que era um elemento 
que tinha livre trânsito em vários meios, conhecendo muitos políticos do alto es
calão e outros elementos ligados à polícia; mas, na realidade, uma parte da pró
pria polícia o tinha na conta de uma pessoa misteriosa. Ao cabo de tudo, lendo 
o relatório final do processo, percebe-se que se fez "muito barulho para pouco 
resultado", pois o boato de que Kishimoto era representante geral do Brasil da 
Kokuryukai (Associação Dragão Negro) — uma entidade direitista que existiu até 
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o final da segunda guerra mundial — foi negado. O relatório só concluiu que Kis-
himoto era um agente da Shindô Renmei, fornecendo à mesma informações me
diante um pagamento mensal de dois contos e que, segundo Venâncio Aires, do 
Serviço Secreto, não passava de mais um elemento que, juntamente com os de
mais líderes da Renmei, deveria ser expulso do país. 

Enfim, não se pode negar que Negoro, Kikkawa e Tomari foram uma exis
tência messiânica, nascida no seio da colônia, como fruto da conjuntura social 
da época — o que, de certa forma, eles próprios deviam reconhecer e ter cons
ciência. No entanto, nada puderam fazer em relação aos estelionatários que os 
circundavam. Foram sendo envolvidos nas tramas arquitetadas, o que se agravou 
com a presença de Tomari, o qual, com sua mente doentia e paranóica, induziu 
a Shindô Renmei a praticar atos radicais que não escolhiam meios. Tudo isso cul
minou com a expulsão do país de, inicialmente, oitenta líderes da sede e dos nú
cleos da Renmei, conforme decreto presidencial. Houve, ainda, uma segunda e 
uma terceira detenção, que elevariam o número de expulsos a 177. Posteriormen
te, "graças ao habeas-corpus impetrado pelos advogados contratados pela Shin
dô Renmei, os detentos foram pouco a pouco libertados, embora disso se excluís
sem os que se encontravam com seu processo já em andamento."13 
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63 — De que modo se deve interpretar o 
conflito que surgiu dentro da colônia, 

no pós-guerra 

Na época foram feitas inúmeras tentativas para interpretar os numerosos con
frontos que passaram a se desencadear no seio da colônia japonesa, principalmente 
no que diz respeito ao movimento vitorista. Minhas palavras, neste capítulo, tal
vez possam contribuir para a formulação de uma resposta à dúvida colocada an
teriormente: "O que fez com que tais incidentes ocorressem?" 

Uma maneira de interpretar o caso é que ele fez parte do processo de adapta
ção dos japoneses à sociedade brasileira e que resultou num movimento tão vio
lento por ter havido interferências de acontecimentos marcantes, como o movi
mento nacionalista, tanto japonês como brasileiro, a guerra e a derrota japonesa. 
Esse ponto de vista sobre os incidentes — que ao mesmo tempo explicava o deli
cado problema da adaptação — conseguiu muitos adeptos (conf. A história da 
colônia nos dez anos do pós-guerra, p. 25-26). 

Outros viam no conflito um tipo de luta de classes. A respeito, o cônsul-geral 
de um certo país no Brasil teria feito a seguinte pergunta a um japonês: "Isto não 
seria uma revolta dos imigrantes oprimidos contra a BRATAC e a Companhia 
Ultramarina de Empreendimentos?" Será que por trás desse questionamento tam
bém não estaria presente a mesma suspeita de que o caso era, na verdade, uma 
luta de classes? 

Entre os brasileiros também havia os que suspeitavam de que a classe imi
grante, que formava a base da sociedade, havia-se rebelado contra os orientado
res do derrotismo, tidos como a classe dominadora. Eu próprio li artigos em jor
nais com tais opiniões. 

Ademais, muitos leitores poderão ainda lembrar-se que nos panfletos de pro
paganda distribuídos pelos próprios vitoristas aparecia, freqüentemente, a frase: 
"Sepultemos a antiga classe dominadora!" 

Essa interpretação é viável se considerarmos que tanto os imigrantes que li
deravam o movimento vitorista como os que nele se envolveram (excluindo-se os 
do grupo lero-lero, que nada mais fizeram do que se aproveitar da situação) vi
viam no Brasil de modo pouco privilegiado, e também ao constatarmos que as 
ações terroristas se desencadearam em regiões como Tupã, Bastos e Oswaldo Cruz, 
onde se praticava a agricultura especulativa do algodão, altamente oscilatória e 
que, portanto, causava forte instabilidade também psicológica nas pessoas que 
a ela se dedicavam. 

Mas, nesse caso, então, quem esses vitoristas consideravam inimigos ou alia
dos? E onde encontraram o "perigo" — que imaginavam poderia destruir suas 
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vidas — nas vítimas fatais que fizeram? Estas eram portadoras de um espírito mais 
flexível, que lhes permitia refletir sobre as coisas de um modo relativamente libe
ral. O fato de essas pessoas terem aceito a derrota do Japão significou, para os 
vitoristas, que elas tinham admitido a debilidade da ideologia japonesa e das au
toridades militares japonesas, em que se apoiavam tanto. Nisso, talvez se possa 
reconhecer o "perigo" que os vitoristas viram nos derrotistas. No entanto, por 
trás da conquista do espírito japonês ou da ideologia japonesa, se encontrava o 
antigo sistema familiar, que os vitoristas tanto quiseram preservar, como uma das 
grandes virtudes dos japoneses, que, contudo, na realidade, camuflava o único 
meio — fazendo com que sob tal sistema todos os membros da família colaboras
sem gratuita e silenciosamente nos empreendimentos familiares — que os imigrantes 
sem capital possuíam para poder ascender na escala social. Se tudo isso puder ser 
considerado como uma forma de luta entre classes, então talvez possamos enten
der que o caso dos vitoristas foi um movimento de resistência à modernização 
e de apego ao status quo. Ou seja, os derrotistas, com sua mente liberal, represen
tavam um "perigo", isto é, a modernização que os vitoristas repudiavam. 

Se, no entanto, se tentasse entender que o conflito resultou da revolta da classe 
subjugada — formada pelos imigrantes — contra a camada dominadora, chegar-
se-ia à conclusão de que o mais lógico seria que essa revolta se voltasse contra 
os latifundiários, comerciantes e industriais brasileiros, o que não ocorreu, em 
absoluto. Ademais, sabia-se que os membros do tokkôtai tinham ordens expres
sas para jamais reagirem às autoridades policiais brasileiras, tanto que os assassi
nos de Jinsaku Wakiyama a elas se entregaram imediatamente após o crime. 

Entretanto, talvez se possa dizer que a "pressão" que se acumulara antes e 
durante a guerra estivesse corroendo profundamente o âmago de cada vitorista, 
à espera de uma oportunidade para explodir. Pensavam que, tão logo a guerra 
terminasse, seriam recompensados. Todavia, haviam surgido algumas pessoas — 
os derrotistas — que lhes negavam esta esperança. Tinham descoberto que seus 
inimigos estavam entre os próprios compatriotas. 

Assim como outrora se dizia "Imin wa kimin da" (os imigrantes são uns ol
vidados), era verdade que eles próprios se sentiam subjugados na pirâmide social, 
vendo na edificação da "área de co-prosperidade da grande Ásia", pelos japone
ses, uma promessa de libertação de sua condição de abandonados. A explosão 
daquela "pressão" ocorreu em forma de uma violenta exasperação contra os que 
queriam destruir o paraíso prometido. Aí, sim, talvez se possa identificar algo se
melhante a uma luta de classes. Contudo, como não tinham meios para discernir 
o que, de fato, causara aquela "pressão", ou quem, de fato, lhes negara o paraí
so prometido, acabaram por descarregar toda a sua cólera contra os primeiros 
inimigos que encontraram pela frente, ou seja, os seus próprios patrícios, errando 
por completo o verdadeiro alvo. 

Visto da forma acima, pode-se dizer que o ponto de vista que quer atribuir 
à luta de classes o surgimento do conflito que sacudiu a colônia no pós-guerra 
ainda esteja à espera de um estudo elucidativo mais profundo. 

A terceira maneira de interpretar o conflito é a que os próprios líderes ideo
lógicos vitoristas sustentavam, ao considerá-lo fruto de um confronto de ideolo
gias (ver o artigo Hateshinaki shissôssenpû o tsuite, ou seja, Um ataque ao infin-
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dável turbilhão de ideologias, capítulo 65 em diante). Calcavam seu posiciona
mento na ideologia nacionalista de antes da guerra, tentando a todo custo conde
nar e eliminar outras ideologias mais novas, como a democracia ou o liberalismo. 
Nisso se pode identificar, claramente, uma resistência da velha geração aos novos 
tempos. É verdade que esta maneira de ver estava baseada na própria realidade 
dos líderes vitoristas — a de serem imigrantes que para cá vieram com a família 
e que delas não podiam prescindir, enquanto mão-de-obra. Mas, se foi essa ideo
logia que acabou por determinar o rumo do conflito, podemos dizer que ele, mes
mo tido como um conflito de classes, tinha também um aspecto reacionário, no 
sentido de tentar impedir o avanço ou a marcha dos tempos. No entanto, nós, 
enquanto também imigrantes, temos um sentimento que nos impede de adotar uma 
solução tão simplista, de que tudo não passou de um movimento reacionário. Não 
podemos deixar de continuar a indagar: o que os levou a agir de forma tal? 

Assim, esbocei aqui três interpretações diferentes sobre o conflito. Em cada 
uma delas se pode encontrar uma causa plausível do ocorrido, assim como ele
mentos que nos levam a reflexões adicionais. 

Como, então, podemos enxergar o conflito, do ponto de vista das conseqüên
cias que o mesmo acarretou? 

Em primeiro lugar, do ponto de vista da assimilação, a colônia se abrasilei-
rou em vários aspectos de sua vida cotidiana e se diversificou em diferentes dire
ções, graças ao desmantelamento de agrupamentos exclusivos, do tipo dos núcleos 
de colonização dos primeiros tempos, e também ao fato de os nisseis terem atingi
do a fase adulta. 

Do ponto de vista da transformação social — tendo ou não havido o conflito 
— as companhias de emigração, como a Companhia Ultramarina de Empreendi
mentos S.A. ou a BRATAC, teriam desaparecido de qualquer maneira. Em ter
mos reais, depois de passar por tal conflito, a colônia presenciou uma divisão de 
classes, de que surgiu a classe média, assim como a ainda incipiente classe traba
lhadora urbana. 

Do ponto de vista ideológico, aquela ideologia japonesa uniformizadora de
sapareceu, dando lugar a uma forma mais democrática de pensar, que deixou de 
ser algo exclusivo ou especial. Por outro lado, ajdeologia nacionalista, embora 
continuasse a existir em alguns grupos específicos, deixou de ser alvo de comentá
rios e de preocupação por parte dos japoneses em geral. Ainda, o surgimento de 
nisseis que já não falam a língua japonesa passou a ser encarado como algo abso
lutamente normal. 

Observando-se todas essas tendências, conclui-se que a colônia do pós-guerra 
seguiu a mesma trajetória de democratização que se verificou tanto na sociedade 
brasileira como na japonesa. Sua assimilação ao Brasil se acentuou sobremaneira 
nessa época. Talvez possamos dizer que a modernização da colônia e sua assimi
lação à sociedade brasileira tenham ocorrido concomitantemente. 
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64 — O caminho para a construção 

Decorrido um ano após o término da segunda guerra mundial, se por um la
do, numa parte da colônia — sob o domínio dos vitoristas — ainda corriam boa
tos inescrupulosos e vis sobre a vitória japonesa, por outro, os derrotistas, que 
reconheciam a situação vigente real, tinham começado a refletir, revendo-a, so
bre o espírito inicial que motivara a sua vinda ao Brasil — o rápido enriquecimen
to, seguido do imediato retorno ao Japão — e passaram a firmar a intenção de 
permanecer definitivamente em solo brasileiro. 

A esse respeito, vamos apresentar aqui a tese de Rokuro Hama, proprietário 
da Comercial Hama — que durante a guerra fora liqüidada pelo governo brasilei
ro, ficando por isso em sérias dificuldades, a ponto de quase não poder reerguer-
se — publicada no nº 16 da revista Hatsuratsu (Vivacidade), editada pelos pró
prios funcionários de seu estabelecimento comercial, a quem Hama chamava de 
companheiros. Esta tese é interessante no sentido de deixar transparecer o entu
siasmo e o ânimo das pessoas que mudaram de mentalidade — no princípio, ba
seada em uma rápida passagem pelo Brasil, com o intuito de se enriquecerem lo
go, substituída por uma outra, calcada no propósito de aqui permanecer definiti
vamente —, surgida por ocasião da derrota do Japão na guerra do Pacífico. Eram 
pessoas que apostavam o seu futuro na possibilidade da realização da "expansão 
das etnias". Referi-me a "pessoas" e não unicamente a Hama, pois ele não era 
o único a pensar daquela forma: muitos empresários e homens de cultura também 
tinham adotado o mesmo lema, passando a trabalhar para concretizar os seus 
ideais. 

A tese intitulava-se "O caminho para a construção". Eis o seu texto: 
Quando me volto para trás e observo a história da imigração japonesa, pare

ce que vejo uma história de insucessos, por toda parte. Na Indochina, no sul do 
Pacifico, nos Estados Unidos, na Manchúria, na Coréia, assim como aqui no Brasil, 
para onde nossa raça emigrou, ela encontrou culturas específicas e peculiares a 
cada lugar, do mesmo nível que a sua própria. 

Acredito que seja um pouco precipitado definir se a imigração para o Brasil 
foi um sucesso ou um fracasso. Mas, uma coisa é certa: interrogando-se o íntimo 
de qualquer compatriota, aqui radicado, percebe-se um sentimento de instabili
dade em todos eles. Quando se observa o fracasso da imigração japonesa no pas
sado e se constata que em nós — que viemos para o Brasil — existe esse sentimen
to de instabilidade, percebo em todos nós, imigrantes, a ausência de ideais. Sair 
para fazer fortuna não é um ideal. Parece-me que, na realidade, os imigrantes 
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japoneses de outrora não foram imigrantes verdadeiros, e sim pessoas que saíam 
do país para fazer fortuna rápida, eque, devido a vários motivos de força maior, 
inerentes à época, acabaram se fixando no lugar para onde emigraram. A imigra
ção com ideais sempre resulta em "construção". Mas este sentimento inexiste nos 
imigrantes que procuram apenas o enriquecimento rápido. O fato de os pioneiros 
da imigração possuírem ou não um grande ideal influencia em muito as gerações 
posteriores. Isto poderá ser percebido de modo claro, até para os nossos olhos, 
se observarmos a história da construção da América do Norte e do Sul. Não su
portando a repressão religiosa existente na Inglaterra, os pioneiros puritanos que 
imigraram para a então inexplorada América tinham um grande ideal: a edifica
ção de uma nação livre. Logo, um grupo de pessoas, insatisfeitas com a política 
interna da Inglaterra, também emigrou para junto dos pioneiros puritanos, na ar
dente esperança de construir uma nova sociedade. 

O ideal dessa gente, plena de entusiasmo e de seriedade, veio ao encontro 
da abundância dos recursos naturais e da fertilidade do solo norte-americano, dan
do origem à prosperidade americana que hoje conhecemos. Por outro lado, os 
países da América Central e do Sul tiveram a sua exploração iniciada pelos portu
gueses e pelos espanhóis, antes mesmo dos anglo-saxões chegarem à América do 
Norte. Mas, o objetivo daqueles em relação ao novo mundo foi durante séculos 
apenas de saque e de exploração. Isto é, procuravam nada mais que carregar a 
maior quantidade possível do tesouro encontrado para seus países de origem.1 

Evidentemente, esse não foi o único motivo do que sucedeu, porém acredito que 
grande parte da disparidade existente entre os níveis — em termos de cultura, ri
queza e prestígio — dos Estados Unidos e dos países da América Central e do 
Sul teve origem na diferença dos ideais dos seus primeiros colonizadores. 

Mudando um pouco o ângulo e refletindo sobre a nossa vida — a vida dos 
compatriotas japoneses radicados no Brasil: embora haja uma grande distância 
no espaço de tempo entre a nossa imigração e a dos pioneiros colonizadores nas 
Américas, além da grande diferença entre imigrarpara um país onde já exista uma 
civilização soberana e imigrarpara construir uma nova sociedade em um solo vir
gem e até mesmo selvagem, pergunto-me: em qual dos dois grupos citados se en
caixaria o ideal ou o preparo psicológico dos primeiros imigrantes japoneses no 
Brasil? Nem épreciso dizer, pois está claro que todas as suas ações estavam volta
das para um só objetivo: o enriquecimento. Não havia mais que o espírito de fa
zer fortuna rápida. Embora digam muitas coisas bonitas, tal era o sentimento de 
todos os nossos compatriotas, sem exceção, sendo que — ainda hoje — muitos 
não conseguiram libertar-se desse modo de pensar. E é nisso que se encontra a 
primeira causa da instabilidade e do absurdo de nossas vidas aqui. 

Dito isso, Hama prossegue afirmando que aqueles que tinham por objetivo 
fazer fortuna rápida para, em seguida, retornar à sua terra de origem eram tam
bém os que deveriam fazê-lo dentro de um tempo determinado. Mas, no Brasil, 
levava-se um mínimo de 15 a 20 anos só para formar as bases, os fundamentos 
de algum empreendimento que viesse a ser bem-sucedido. Quando esse empreen
dimento tivesse atingido uma certa estabilidade e se tornado interessante, o nú
mero dos filhos teria aumentado e, então, eles próprios sairiam à procura de ou
tros lugares para se estabelecer. Seria impossível reunir todo esse pessoal de novo, 
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para voltar à pátria. Além do mais, depois de 20 ou 30 anos no Brasil, não seria 
nada fácil, quanto se imaginava, voltar a viver no Japão. Isso seria muito mais 
difícil, senão impossível, para os nisseis. O Brasil não era um local para se fazer 
fortuna rápida e ir-se embora, e sim, desde o início, um lugar para os imigrantes 
se estabelecerem em definitivo. 

O fato de não conseguirmos concretizar esse sonho — isto é, voltar à terra 
natal cobertos de ouro —, irreconcüiável com a realidade, faz com que a vida de 
nossos compatriotas no Brasil seja cheia de instabilidade e de contradições e, en
quanto não nos livrarmos dessas contradições, não haverá estabilidade em nossos 
corações, insiste Hama em sua tese. 

Já tínhamos recebido muitos favores epréstimos da nossa pátria, na nossa 
juventude. Quando nos tornamos adultos, e poderíamos fazer alguma coisa por 
ela, viemos para cá, longe dela. Até mesmo com relação apropria emigração, na 
maioria dos casos ela só foi possível graças à nossa pátria, custeada que foi pelos 
seus cofres públicos. E, mesmo depois, continuamos a dela obter ajuda destinada 
a finalidades tão diversas, que vão das facilidades e das instalações destinadas ao 
nosso dia-a-dia, até a educação de nossos filhos. (...) Agora é o momento de sen
tirmos uma grande alegria por podermos retribuir a nossa imensurável gratidão 
pela pátria — ainda que apenas uma ínfima parte — enviando ao Japão, perma
nentemente, a maior quantidade possível de bens que aqui temos em abundância, 
mesmo que, para isso, tenhamos que conter as nossas próprias despesas, com a 
finalidade de auxiliar os nossos compatriotas vitimados pela guerra, visto que em 
nada pudemos auxiliar nossa pátria quando ela se encontrava envolvida no con
flito bélico.2 

Por isso, continua Hama, é nosso dever orientar "os 300.000 compatriotas, 
destinados a morrer no solo brasileiro", para que "não tenham o mesmo fim dos 
japoneses radicados na Indochina ou na Tailândia, que, extinta a comunicação 
com a terra natal, viram desaparecer por completo, em menos de cem anos, todos 
os seus traços culturais e étnicos". 

Diz ainda: 
Será que os compatriotas não se sentem pesarosos em fazer com que nossos 

descendentes sigam pela mesma trilha dos que desapareceram na Indochina e na 
Tailândia, pelo fato de nós — a primeira geração dos imigrantes japoneses no 
Brasil — não termos tido nenhum ideal e não termos traçado nenhum plano para 
os próximos cem ou mil anos, o que, na verdade, seria o nosso dever enquanto 
pioneiros e seus precursores? Por outro lado, será que ainda hoje temos que de
pender de ordens emanadas de autoridades da nossa pátria, até no que diz respei
to ao estabelecimento do ideal de aqui permanecermos para sempre?, fazendo uma 
advertência aos vitoristas, que declaravam estar no aguardo do "comunicado ofi
cial", a chegar do Japão, conforme o qual decidiriam se retornariam ou aqui 
permaneceriam. 

Enquanto o nosso conceito de vida for de caráter provisório, nosso cotidiano 
e nossos empreendimentos no Brasil não terão jamais um cunho permanente. E 
isso é verdade não só no que diz respeito aos agricultores, mas também aos co
merciantes e industriais. Aliás, tal atitude em nada difere da dos agricultores que, 
até o momento, só souberam explorar o solo e putrefizeram, com isso, as suas 
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próprias almas, esquecendo-se de legar a seus descendentes a mais preciosa das 
dádivas que poderiam legar. Preocupando-se unicamente com a obtenção de lu
cros, o que os compatriotas fizeram de construtivo em prol da segunda geração 
— a quem devemos transmitir as boas qualidades que a raça japonesa possui e 
que deve ser a sucessora de nossos empreendimentos? Nós, os isseis, vimos até 
hoje perseguindo um sonho impossível, sem percebermos que, com isso, estáva
mos sacrificando as nossas próprias vidas e, como se isso não bastasse, as dos 
nossos filhos. (...) A vida do nômade, que muda de um lugar para outro, não 
é própria da índole dos japoneses. Não seria o desejo mais autêntico e natural 
de nós — japoneses — aqui enraizarmos e construirmos um belo e aprazível re
canto para nossos filhos, nele cultivando flores, plantando árvores e erguendo ca
sas que resistissem por séculos? Construiríamos uma comunidade bonita e alegre 
conseguida com a união da força e da boa vontade de toda a vizinhança e propor
cionaríamos, enfim, uma terra natal para nossos filhos e filhas que moram dis
tantes de nós, para que tenham o prazer de voltar para nos visitar, — a seus pais 
— um recanto onde haveria animados eventos para cada estação do ano, cuja rea
lização seria o resultado dos esforços de toda a comunidade. 

E então Hama propõe a formação de uma terra natal para os nossos descen
dentes: 

Todos os imigrantes têm afirmado em uníssono o seguinte: "O Brasil é uma 
terra boa: ganha-se dinheiro, quer sejamos agricultores ou comerciantes. Mas a 
vida aqui é tão insípida, tão sem sabor..." No entanto, se parássemos para pensar 
direito, insípidas e sem sabor têm sido as nossas vidas e as nossas almas, e não 
o Brasil. Proponho, então, a formação de uma segunda terra natal nossa, aqui 
no Brasil, onde possamos preencher o nosso dia-a-dia com aquele refinamento 
e aquela tranqüilidade próprios do nosso povo e, ainda, para que possamos legar 
a nossos filhos — a quem vamos confiar o futuro — as virtudes peculiares ao po
vo japonês. Isso poderia ser feito com a união de algumas famílias. Ou então, 
de algumas dezenas de famílias. Evidentemente, poderia ser também a união de 
algumas centenas delas. Creio que a construção dessa terra natal seja um empreen
dimento só possível de ser executado num grande núcleo de colonização por pes
soas que se compreendam mutuamente, cujos corações se correspondam. 

Na verdade, a construção dessa terra natal é simples: basta tornarmos mais 
bonito e mais aprazível o local em que vivemos. Inicialmente, que isso seja colo
cado em prática por um pequeno grupo de pessoas que se dêem bem e que, reu
nindo suas forças, racionalizem as suas vidas e a sua produção, ora introduzindo 
idéias e pesquisas que tenham desenvolvido por si, ora adotando métodos cientí
ficos de administração. Com isso, aumentarão seus lucros e, aos poucos, com a 
força de todos, incrementarão o número de instituições culturais disponíveis. O 
ideal seria aceitarmos também brasileiros não descendentes de japoneses, assim 
como outros estrangeiros — todos, enfim — que queiram se juntar a esse estilo 
de vida, não os rejeitando jamais. E se — digamos — dez famílias assim decidi
rem, não importa que morem uma distante da outra. Evidentemente, se morarem 
próximas, será mais conveniente. Devem estudar bem, entre si, as terras que pos
suem e designar uma porção adequada para a instalação de benfeitorias 
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comunitárias: numa primeira instância, por exemplo, deve-se administrar um ar-
rozal comunitário, para garantir a produção do arroz; deve-se, ainda, operar uma 
pastagem comunitária, para se ter uma fonte de suprimento da carne; ou, ainda 
— mesmo que a sua construção não se efetive imediatamente — deve-se designar 
um local onde se ergueria a olaria comunitária; enfim, deve-se tomar uma série 
de decisões comuns que sejam benéficas para a coletividade, colocando-as em prá
tica e administrando-as dentro da capacidade e da possibilidade do grupo. Por 
métodos científicos de administração, entende-se a união das forças individuais, 
a mecanização da produção até um certo nível e a industrialização dos produtos 
primários. Dessa forma, desperdícios seriam eliminados, a vida se tornaria mais 
racional e o lucro adviria de modo natural. Esse lucro poderia ser aproveitado 
no fortalecimento de benfeitorias comunitárias: na construção de um jardim pú
blico, de quadras esportivas, de locais de lazer, de uma biblioteca, de locais para 
encontros sociais, no reflorestamento ou, ainda, na compra de um ou mais gera
dores de energia elétrica, rádios, etc. Dessa forma, a vida se tornaria mais bela, 
divertida e mais saborosa. E ésó dessa forma que surgiria no coração dos nossos 
filhos o sonho pela terra natal. Mesmo que morem distantes, os seus corações sem
pre estariam, de alguma forma, ligados aos pais, ali instalados. Assim, podería
mos mostrar as qualidades inerentes aos japoneses a povos de outras nacionalida
des, assim como considerá-los e aceitá-los como elementos plausíveis de a nós se 
juntarem. 

Esse ideal chegou a ser colocado em prática por um dos companheiros de 
Hama, mas, assim como o "Movimento GAT (Gozar a terra)", da BRATAC, 
que não obteve os resultados esperados, parece ter sido difícil para os japoneses 
aqui radicados — dependentes da agricultura brasileira, voltada basicamente pa
ra a produção de artigos para exportação — fixarem-se num único lugar, para 
levar a efeito o sonho da edificação da terra natal. Mas, é certo que o entusiasmo, 
na época, era enorme, a ponto de alguns chegarem a colocá-lo em prática por ini
ciativa própria. 

Em seguida, em sua tese, Hama passa a discorrer sobre o seu novo empreen
dimento. E prevendo que, mais tarde, este se desenvolveria na forma de se indus
trializarem produtos agrícolas, congratula-se, sabendo que dessa maneira poderia 
se unir aos agricultores compatrícios e contribuir para o seu bem-estar. Por fim, 
fala sobre o seu desejo de construir uma "Casa do Estudante", em São Paulo, 
destinada aos estudantes nisseis. 

Acredito que o verdadeiro significado da imigração japonesa no Brasil esteja 
na formação dos nossos nisseis e sanseis em cidadãos brasileiros íntegros — em 
que apenas as qualidades e não os defeitos dos japoneses estejam presentes — pa
ra que sejam respeitados como cidadãos do mundo. Gostaria que essa entidade 
a ser criada (a Casa do Estudante) fosse amplamente utilizada pelos nossos des
cendentes, para que aprofundem laços de amizade e se encorajem mutuamente. 
Gostaria de lhes proporcionar um ambiente em que pudessem dedicar-se aos estu
dos e neles se concentrar, como é o desejo dos pais. Espero que dentre eles surjam 
elementos capazes de se libertar do shimagunikonjô (literalmente, "complexo de 
país insular", proveniente do fato de o Japão ser um arquipélago) — que nós, 
da primeira geração, possuímos — e, ampliando as suas ideologias por esse 
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mundo afora, estejam aptos a contribuir para o desenvolvimento cultural da hu
manidade. Penso, ainda, que utilizando essa entidade os nossos descendentes po
deriam tornar-se um elo pelo qual se transmitiria a cultura japonesa recente à so
ciedade brasileira, aprofundando dessa forma a amizade entre o Japão e o Brasil. 

O meu sonho continua, sem fim. É ele que me anima e me faz criar forças 
para o trabalho diário. Felizmente, conto com a adesão de muitos companheiros 
e esse empreendimento de construção de nossa raça vai caminhando, dia após ou
tro, rumo à sua concretização. Tenho rezado incessantemente para que esse so
nho se torne realidade o mais breve possível. 
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65 — "Um ataque ao infindável turbilhão de 
ideologias" — A teoria dos vitoristas, 

sete anos após o término da guerra 

Em 1952, o jornal Brasil Jihô (Notícias do Brasil) publicou, numa edição es
pecial comemorativa do aniversário do imperador, um longo artigo ocupando as 
páginas 16 e 17, sob o título "Um ataque ao infindável turbilhão de ideologias", 
de autoria de uma pessoa que assinou a matéria com o pseudônimo Hekissui. Es
te artigo, conforme uma rápida contagem que fiz, devia ter mais de 8.250 caracte
res, o que — tratando-se de um artigo de jornal — permitia que o chamássemos 
de "longo". No entanto, acredito que seu conteúdo só podia ser compreendido 
de modo preciso pelas pessoas que pertenciam ao grupo dos vitoristas. Ou talvez 
fosse difícil demais mesmo para essas pessoas. De fato, ele era repleto de ideogra
mas eruditos, inadequados ou grafados de maneira incorreta, sendo, enfim, de 
difícil leitura. De forma que os trechos que aqui vamos citar foram rearranjados 
de maneira a se tornarem consideravelmente mais explicativos. 

A leitura de artigos como este, hoje — decorridos sete anos desde o final da 
guerra — poderá servir para se saber como eram os "pensamentos" dos vitoristas 
sobre o que aconteceu. A diferença entre o pretexto apresentado na época, logo 
após o fim da guerra, para explicar os seus atos e o que é exposto neste artigo 
é que se diz, agora, que os incidentes não se deveram a uma simples disputa acer
ca da "vitória ou derrota" japonesa — justificativa que, aliás, passado algum tem
po, os vitoristas sempre fizeram questão de acrescentar. Isto porque, evidente
mente, não tinham alternativa a não ser reconhecer a derrota do Japão. 
Interpretaram-na, no entanto, como uma palavra rica em nuanças, com muitas 
conotações: diziam que o Japão havia decidido participar da "guerra por justa 
causa — ou seja, trazer um bem-estar social igualitário a toda a humanidade" 
e que o "objetivo havia sido alcançado". Ora, nesse caso, mesmo que a sua der
rota fosse uma realidade, ela devia ser de "natureza diferente" de uma derrota 
qualquer, em que o objetivo não tivesse sido alcançado. E se era de "natureza 
diferente", é porque os japoneses tinham feito uma concessão por sentirem pena 
dos verdadeiros derrotados (ou seja, as forças aliadas). Penso que os vitoristas 
raciocinaram que o Japão seria capaz de tal gesto, pois — imaginavam — o Ja
pão sempre optou pela essência das coisas, ignorando glórias vãs. Essa posição 
pode parecer, à primeira vista, um pouco diferente daquela sustentada por outros 
grupos vitoristas — que, à derrota do Japão na guerra, opunham a vitória da cul
tura japonesa (ou seja, a sua justiça). Na verdade, porém, pode-se verificar que 
ambas as posições se fundamentam numa convicção por sua vez baseada na "in
vencibilidade da terra divina japonesa". 
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Bem, o que nos interessa é conhecer melhor o sentimento daquelas pessoas 
que, se não acreditassem na vitória do Japão, se sentiriam completamente contur
badas por não terem onde se apoiar psicológica e espiritualmente. Estas pessoas 
eram elementos que — além de terem necessidade dessa crença — não consegui
riam ter suas almas tranqüilas caso não pudessem transmitir a contento a língua 
e o "espírito" japoneses a seus descendentes. 

Assim é que, se soubéssemos quem foi esse Hekissui, qual a sua idade e qual 
o meio ambiente em que vivia, a veracidade desse artigo seria redobrada. 
Considerando-se o seu conteúdo pode-se deduzir que, embora — evidentemente 
— se trate de um vitorista, ele não é uma pessoa meditativa, e que, conquanto 
senhor de considerável nível de instrução, é alguém de idade avançada que deve 
estar vivendo há muito tempo aqui no Brasil. Além disso, pelo fato de considerar 
os nisseis verdadeiros e autênticos japoneses, sem absolutamente colocar isso em 
dúvida, imagina-se que seja uma pessoa que praticamente não se relaciona com 
a sociedade brasileira em geral. Por outro lado, deve ser uma daquelas pessoas 
que imaginam ser impossível a existência de um Japão democrático, por possuí
rem um forte sentimento de apego ao Japão antigo e por considerarem os editos 
imperiais absolutos, incontestáveis. 

(Para estas pessoas que acreditavam que todos os editos imperiais eram ab
solutos, o edito que se divulgou por ocasião do término da guerra ou os posterio
res a este, eram todos falsificações sem nenhum significado, além do que, acredi
tavam que o imperador — uma divindade inviolável — jamais voltaria atrás em 
suas palavras.) 

Pode ser que — surpreendentemente — Hekissui fosse um dos orientadores 
vitoristas e, mais, um dos mais honestos entre eles. 

Sua lógica é idêntica à de um grande número de vitoristas, consistindo em 
"desmascarar os fenômenos", à luz da convicção absoluta que tinham em rela
ção à vitória japonesa. Isso pode ser claramente verificado quando o autor fala 
sobre a "desonra de uma derrota" e quando define como "verdade" tudo que 
lhe convém, ao passo que tudo é duvidoso quando não lhe convém. Nesse ponto 
pode-se identificar a mesma atitude daqueles que são partidários do princípio de 
que o Japão é um país supremo, atitude essa imutável, coerente durante e após 
o término da guerra. Até se pode observar, no artigo, uma semelhança com a dia
lética desenvolvida por certos estudiosos de teologia. Verdadeiramente, uma ati
tude condizente com o "bom e leal súdito do imperador". 

Observei no fim do artigo a inclusão da frase "Sob responsabilidade do pró
prio autor" e imaginei que o editor do jornal tivesse hesitado em publicá-lo. Será 
que o autor era acionista ou algum elemento influente no jornal? Talvez o editor 
tivesse sido, de certa forma, obrigado a publicá-lo. 

Antes de começar aqui sua reprodução, acompanhada de notas explicativas, 
vou transcrever ipsis litteris os trechos inicial e o final: 

"Observando o mundo ideológico dos compatriotas residentes no Brasil, ao 
longo do período de vazio que se sucedeu ao fim da guerra, vejo uma situação 
caótica e extremamente grave. E a guerra ideológica continua infindável, mesmo 
terminado o conflito bélico! A sua fase final foi encoberta por um grande pedaço 
de pano, que ocultou a verdade atrás de misteriosa cortina de fumaça, como ja-
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mais se viu. Após sete anos, entretanto, o pedaço de pano começa a se rasgar e 
a verdade aos poucos principia a vir à tona..." 

O final do artigo é o seguinte: 
"Enquanto escrevia o presente artigo, recebi a boa notícia de que a adminis

tração desse nosso Notícias do Brasil havia passado para as mãos de Mitsushi Na-
kamura — abrindo caminho para um processo de renovação. Assim, o jornal passa 
a ser o reduto dos compatriotas que procuram lutar por ele e pela permanência 
do imperador como chefe supremo do Japão. (...) Finalizo este artigo com votos 
de prosperidade a esta inovadora nova empresa jornalística Notícias do Brasil. 
(Sob responsabilidade do próprio autor.)" 

Organizando o artigo de forma mais inteligível, a partir do seu conteúdo, ob
tive a seguinte ordenação quanto aos seus tópicos principais: 

1. Sobre a "desonra de uma derrota na guerra". 
2. Sobre se os objetivos da sagrada guerra foram alcançados ou não. 
3. Sobre os artifícios usados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. 
4. A certeza de que a crença dos vitoristas estava correta. 
5. A democratização foi um fenômeno temporário que cobriu apenas uma 

parcela da população japonesa. 
6. Outras pessoas insolentes que também merecem repúdio. 
7. O motivo que levou o autor a escrever tal artigo. 
8. A língua japonesa e o espírito japonês. 
9. Sobre o mal que representam as ideologias judaica e americana. 

10. Recomendações aos jornais. 
Devo dizer a respeito, ainda, que essa ordenação foi resultado de repetidas 

leituras do artigo, que me tomaram um domingo inteiro. 

1. Sobre a "desonra de uma derrota na guerra": 
Diz o autor que, como essa guerra foi "uma idéia cuja origem remonta aos 

antepassados imperiais e se trata de um empreendimento sagrado, que objetiva 
unificar o mundo numa única grande família", tudo se esclarece se basearmos 
nessa convicção fundamental as análises e as deduções acerca da realidade. Se é 
que houve uma derrota, ela foi fruto de "uma profunda consideração por parte 
dos sentimentos do imperador, que a tudo suporta" para "tornar realidade a con
fraternização de toda a humanidade", atitude essa que "devemos gravar profun
damente em nossas mentes". A "desonra da derrota" foi conseqüência da con
cessão feita pelos "sentimentos do imperador, que a tudo suporta" e que aceita
ram — em nome da paz da humanidade — o "acordo de paz finalmente solicita
do (pelas forças aliadas)" que, "após sucessivas derrotas", chegou a "lançar a 
bomba atômica — o extremo sem precendentes da desumanidade — matando e 
ferindo pessoas inocentes". A "desonra da derrota" não foi uma conseqüência 
do enfraquecimento do Japão ou de uma exigência causada pela vitória das for
ças aliadas. A "derrota" não passou de uma simples questão de nomenclatura, 
um termo que se permitiu usar por conveniência, por causa das forças aliadas per
dedoras, que tinham passado a lançar mão de armas como a bomba atômica. E, 
como até então — segundo divulgado pelo quartel-general japonês — o Japão 
tinha sido vitorioso em todas as batalhas de que participara, é possível que se com-
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preenda perfeitamente o verdadeiro sentido e o peso do que vêm a ser os "senti
mentos do imperador, que tudo suporta". 

"Se me pedirem para dar provas de que o Japão não saiu derrotado, posso 
dar várias", prossegue o autor. Uma delas é o "fato de o Japão, hoje, estar cons
truindo uma próspera e florescente nação", mas a prova mais patente talvez seja 
a constatação de um "Japão humanitário, capaz de beneficiar os países outrora 
inimigos, distribuindo-lhes bens, pois fora o primeiro país — logo após o término 
da guerra e precedendo outros países — a conseguir dominar os sete mares". O 
fortalecimento dos seus corpos de vigilância e de segurança, a eletrificação das 
linhas das Ferrovias Nacionais Japonesas, o Japão do turismo, o Japão das ciên
cias são "realidades que põem abaixo os argumentos dos derrotistas que — apre
goando a decadência e a degeneração do Japão — caluniam a terra natal". 

2. Sobre se os objetivos da sagrada guerra foram alcançados ou não: 
Ainda segundo Hekissui, não devemos nos prender pela "desonra da derro

ta", ao constatarmos que, graças à sagrada guerra, muitos povos asiáticos conse
guiram a sua independência. Refletindo bem, pode-se avaliar imediatamente o sig
nificado do fato de os Estados Unidos e a Inglaterra "terem aberto mão dos re
cursos naturais e financeiros, conseguidos através da manifestação de sua cruel
dade — quase um saque — ao longo de vários séculos". Entende-se, assim, que 
— "por se tratar de um fenômeno impossível de ocorrer, sem o verdadeiro amor 
humanitário, fincado na moral" — a independência não poderia ter ocorrido de 
fato, sem que tivesse havido a participação do justiceiro Japão. (Só me foi possí
vel entender as intenções desse trecho após repetidas leituras.) 

3. Sobre os artifícios usados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra: 
"Fica-se sabendo, então, que existe no mundo um grupo de pessoas que con

tinuavam a desenvolver incessantes atividades clandestinas, voltadas para propa
gandas ardilosas, que têm o intuito de conseguir o domínio sobre a humanidade 
— prestes a deteriorar, devido a uma,enfermidade de cunho ideológico, que lhe 
corrói a moralidade." Embora a identidade desse grupo não fique perfeitamente 
clara, acredita-se que se esteja aludindo a pessoas portadoras de "ideologia co
munista ou judaica — que deforma e transforma seres humanos em homens frios 
e desumanos — ou, ainda, a adeptos do liberalismo e do epicurismo." Ou talvez 
aos "americanos e aos ingleses" que — "vitoriosos" apenas no nome — na reali
dade "estão oportunamente sentindo uma grande e indescritível dor". Ou, ainda, 
ao "exército americano de ocupação, que macula os sentimentos sagrados do 'im
perador que continua no poder', mesmo terminada a guerra": esse exército era 
um bando de gente que, depois que o Japão aceitou o seu pedido de paz, vindo 
de Potsdam e articulado para ocultar sua própria derrota, "ludibriou o seu pró
prio povo, pois, apesar do pretexto a ele apresentado, de que se iria governar so
bre o Japão ocupado, sequer fez um único soldado marchar triunfalmente pelas 
ruas japonesas". Os "cinco milhões de desempregados americanos" estariam nu
ma situação tal, que não permitiram que a volta triunfal acontecesse. 

Portanto, não se deve deixar levar por tais "artifícios". "Não há por que 
discutir sobre a vitória ou a derrota". Pois "a verdade será julgada pelos céus", 
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além do que "a situação atual mostra que os objetivos da guerra estão sendo atin
gidos magistralmente", ou seja, a declaração de Potsdam nada mais foi que o 
"comunicado feito pelo imperador às forças aliadas ali reunidas, de que se aceita
va o seu pedido de paz", isto é, o imperador só aceitou tal situação porque "a 
paz foi solicitada pelas forças aliadas". Hekissui não tem a mínima noção do con
teúdo da declaração de Potsdam e nem deve ter procurado conhecê-lo. 

A esse respeito, lembro-me ainda de que foi publicado num jornal brasileiro 
um telegrama vindo do exterior, extremamente conveniente às idéias de Hekissui. 
Examinando com cuidado a cópia datilografada do telegrama — usada na propa
ganda dos boatos vitoristas — lia-se, de fato, que: "As forças aliadas aceitaram 
as condições de rendição impostas pelo Japão." Como achasse tudo isso estra
nho, fui à procura do seu texto original e, ao examiná-lo, esclareceu-se que ele 
transmitia exatamente o oposto: "O Japão aceitara as condições de rendição, im
postas pelas forças aliadas." Semelhante leitura às avessas tinha sido possível, 
modificando-se a posição de uma vírgula e eliminando-se a preposição "a" do 
texto original. Tratava-se de um artificio assombrosamente inteligente. Nem é pre
ciso dizer o quanto o telegrama foi bem-vindo pelos vitoristas que ansiavam pela 
"verdade". 

4. A certeza de que a crença dos vitoristas estava correta: 
Dessa forma, fica claro como os vitoristas — "mantendo firme a idéia da 

permanência do imperador no poder" e acreditando na "invencibilidade do Esta
do divino" — entregaram-se com ardor à crença de que o Japão havia vencido 
a guerra, tendo como pretexto maior a "inexistência de um comunicado oficial". 
Por esse motivo, aliás, é que ainda hoje, decorridos sete anos, fica-se relembran
do que "a fase final da guerra foi encoberta por uma misteriosa cortina de fuma
ça, como jamais se viu, ocultando a verdade". E apesar de se afirmar categorica
mente que "após sete anos, a verdade começa a despontar devagar", essa verda
de a que se refere nada mais é que a mesma veiculada pelos vitoristas sete anos 
atrás. A seguir, parece que uma das grandes descobertas do autor do artigo foi 
a constatação de que o verdadeiro rescrito imperial era infinitamente diferente, 
a ponto de causar uma profunda emoção, do "rescrito que o grupo que queria 
acabar com o poder do imperador fez circular no Brasil, logo após o término da 
guerra". Todavia, há que salientar que esse rescrito emocionante a que se refere 
era um rescrito que tinha sido publicado pouco antes do término da guerra, e nâo 
o que, encerrado o conflito bélico, "o Japão aceitava a declaração de Potsdam, 
ou seja, a rendição incondicional". Assim, por tal disparidade não ter sido perce
bida é que os vitoristas continuam insistindo na "retidão" de seus pensamentos. 

5. A democratização foi um fenômeno temporário que cobriu apenas uma parce
la da população japonesa: 

Bem, o autor do artigo afirma que o conflito entre a "vitória e a derrota" 
do Japão foi uma guerra de ideologias, ou seja, determina que tal conflito oposi
cionista foi uma batalha entre "os japoneses degenerados, adeptos do liberalismo 
e do epicurismo, confundidos por artifícios tramados pelas forças aliadas" versus 
"pessoas que tentavam se manter como verdadeiros japoneses, conservando 
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a idéia da permanência do imperador como o chefe supremo do Japão". Dizia, 
também, que a "democratização do Japão foi um fenômeno temporário que co
briu apenas uma parcela da população, caída em estado de colapso, num período 
de transição" e que o Japão, que havia conseguido edificar "hoje, uma próspera 
e florescente nação", devia isso à "manifestação da fidelidade ao imperador e 
do patriotismo do grande povo, que continua a viver dentro da mais pura tradi
ção". A seguir, clama que "não estamos sendo guiados por sentimentos particu
lares, quando repudiamos as pessoas que aprovam a aniquilação do poder impe
rial e negam o caminho a ser seguido pelos súditos do imperador: nós os refuta
mos, isso sim, porque eles estão se rebelando contra os sagrados sentimentos de 
sua alteza, o imperador". Ainda, declara a sua convicção de que um patriota fiel 
ao imperador "jamais será enganado pela propaganda dos oportunistas (ou seja, 
os ardilosos) americanos e ingleses, que divulgam a dissimulação apenas aparen
temente assumida pelo Japão". Ou seja, para o autor, a democratização era um 
fenômeno apenas passageiro e o que se divulgou como sendo algo real não passou 
de uma "dissimulação apenas aparentemente assumida pelo Japão". Era, enfim, 
o mesmo tipo de dissimulação que o Japão se dispusera a adotar, quando assu
miu — em nome da paz — a "desonra da derrota". 

6. Outras pessoas insolentes que também merecem repúdio: 
Hoje, Hekissui vê que os "difamadores e caluniadores do poder imperial" 

— que se denominavam "esclarecidos" — não foram os únicos a agir mal. Tam
bém não agiram corretamente, a começar pelos burocratas representantes oficiais 
do Japão no Brasil, as personalidades e os artistas japoneses que para cá vieram, 
bem como os compatriotas radicados no Brasil que foram visitar o Japão. O mais 
grave era que "havia, ainda, uns insolentes espalhando que o imperador era um 
simples mortal". Até mesmo o cônsul-geral japonês fez declarações impondera-
das de que "o espírito de lealdade ao imperador e a língua japonesa tinham pas
sado a ser desnecessários e que o povo Yamato — assim chamado o povo japonês 
— não era um povo tão brilhante e superior". Isso tudo parece um pouco estra
nho, mas é assim mesmo que aparece no artigo. Hekissui assinala que "pessoas 
como essas são impróprias e desnecessárias para os japoneses radicados no Brasil". 

7. O motivo que levou o autor a escrever tal artigo: 
Hekissui prossegue — assustado com um número sempre crescente de anti

gos vitoristas que recente e rapidamente vão-se "esclarecendo" — para expor "as 
razões que me levam a escrever essa crítica de lamentação do mundo: por me preo
cupar demasiada e profundamente com o Japão e por conhecer um número cada 
vez maior de pessoas que — sustentando não haver outra alternativa a não ser 
reconhecer a realidade de que o Japão perdera a guerra — se deixaram converter 
ao derrotismo". E continua a sua "crítica exacerbadamente prolixa", que, como 
já foi dito, chega a ter mais de 8.250 caracteres. 

8. A língua japonesa e o espírito japonês: 
Vamos prosseguir no exame do artigo, para nos inteirarmos melhor dessa "crí

tica exacerbadamente prolixa". 
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O autor, que critica os "farsantes" que se deixaram "influenciar pela demo
cratização", "mantém inabalado o espírito japonês" e passa a enfatizar a situa
ção atual em que se verifica "uma verdadeira febre mundial de língua japonesa, 
de judô e de pesquisas acerca de tudo que é clássico japonês, enfim, uma série 
de atos de louvor ao Japão". E como o "precioso espírito japonês — que preza 
a lealdade e o amor à pátria — só se cultiva através da língua japonesa e do espíri
to dos samurais", deseja que "os pais e irmãos das famílias japonesas não dêem 
ouvidos às palavras do falsário e inoportuno cônsul-geral e se esforcem no ensino 
da língua japonesa aos nisseis e sanseis, de modo que ela lhes penetre fundo". 

9. Sobre o mal que representam as ideologias judaica e americana: 
Em seguida, volta a "refletir sobre as pessoas que caíram no liberalismo e 

no epicurismo e só pensam na sua própria prosperidade, influenciadas pela de
mocratização" e se "alonga em lamentações", pregando que a "corrente princi
pal" dessas pessoas é "dependente dos judeus". Ainda, prega que os Estados Uni
dos — "que se enriqueceram graças à exploração e à pilhagem que duraram sécu
los; que, graças ao poder mágico do ouro, manipularam o mundo como quise
ram; que, na ambição incontida de dominar a Ásia, vieram a se chocar com o 
Japão" e que, "ao fim de sucessivas derrotas", "mataram pessoas inocentes, lan
çando a bomba atômica" para, em seguida, "pedir o acordo de paz" — é um 
"país em que não se pode encontrar um mínimo de moral", pois induziram o mun
do a uma enorme conturbação, enganando a si e aos outros países. Por isso, He-
kissui adverte que "as pessoas que defendem ou são voltadas para os Estados Uni
dos devem fazer um profundo exame de si mesmas". 

10. Recomendações aos jornais: 
Por fim, Hekissui pede aos jornais — apoiados pelos americanos — que re

flitam duas vezes antes de publicar "artigos de difícil compreensão sobre a guerra 
da Coréia" ou "informações do exterior, de veracidade duvidosa" e também ou
tras recomendações cheias de boas intenções que, todavia, não transcreveremos 
aqui. 
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66 — A alegria de viver sem o problema do 
preconceito racial 

Uma coisa que não se deve deixar de registrar ao escrever sobre a história 
da imigração japonesa no Brasil — reservando-lhe um capítulo à parte — é o fato 
de que, aqui, ao contrário dos Estados Unidos e Havaí, jamais existiu uma "ten
dência antijaponesa". Trata-se de um importante testemunho que nós, isseis, não 
podemos deixar de legar aos nossos descendentes nisseis e demais gerações — bra
sileiros de ascendência japonesa. 

Surgiu, é verdade, num dado momento histórico o problema da "limitação" 
da entrada de imigrantes japoneses no Brasil, que foi, na realidade, uma questão 
discutida apenas no âmbito dos políticos preocupados com o futuro do Brasil, 
mas que não foi, jamais, um reflexo de pensamento antijaponês, que partisse da 
população brasileira em geral. E mais: para esse projeto de lei tornar-se a "Lei 
dos 2%" levou anos. Nesse ínterim, surgiram numerosos defensores da imigra
ção japonesa, de modo que, quando finalmente ela entrou em vigor era algo tão 
modificado que não mais se referia unicamente a imigrantes japoneses. Além dis
so, nessa época a situação na Ásia já era tal que não mais permitia que se envias
sem imigrantes em quantidade para o Brasil. Ainda, levando em conta a situação 
internacional da época — de desconfiança em relação aos países do Eixo — não 
podemos deixar de admitir que, colocando-nos no lugar dos brasileiros, as provi
dências que tomaram quanto à restrição tinham sido uma conseqüência lógica e 
natural, perfeitamente compreensível. Ainda nessa época, o Brasil estava em vias 
de se transformar de país agrícola em país industrial: embora houvesse, de um 
lado, o problema de suprir as necessidades de mão-de-obra na agricultura, havia, 
de outro, a questão da política de proteção em relação ao operariado nacional. 
Pode-se dizer que comprovava essa maneira de pensar a limitação da entrada de 
mão-de-obra estrangeira — com exceção de famílias para trabalhar na agricultu
ra — levada a efeito depois da revolução de Getúlio, em outubro de 1930. Por 
outro lado, pode-se considerar também que os tempos eram outros e que aqueles 
em que um grande número de imigrantes estrangeiros se fazia imprescindível no 
Brasil estavam para acabar. 

Grande parte das teorias sobre a limitação da imigração japonesa falava nu
ma combinação de problemas de adaptação dos japoneses com outros de ordem 
racial. Essa última argumentação era refutada por muitos, que diziam contrariar 
o tradicional conceito de igualdade racial que os brasileiros possuíam. De qual
quer forma, havia, na época, a idéia de que raça e cultura eram na essência uma 
coisa só — eram tempos em que isso até era considerado científico — de maneira 
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que havia os que imaginavam que a não-adaptação dos japoneses era um proble
ma de natureza racial. Contudo, por outro lado, havia também os simpatizantes 
da imigração japonesa, que se lançaram a provar concretamente que era possível 
que os japoneses se adaptassem ao Brasil, lutando, para tanto, em nome dos mes
mos e em nome da honra do Brasil. 

Nas páginas 79-129 (volume I) da obra Brasil ni okeru nipponjin hattenshi 
(História da expansão dos japoneses no Brasil) temos referências a inúmeros mo
vimentos contra a imigração japonesa. Mas, logo no seu início, lemos: "De modo 
geral, o sentimento do povo brasileiro sempre se manteve amistoso para com os 
japoneses e a relação de amizade entre o Brasil e o Japão nunca se viu prejudicada." 

Não podemos deixar de mencionar a nossa gratidão para com as pessoas que 
lutaram contra a aprovação da lei que impedia a imigração dos japoneses. Exami
nando as várias etapas até a resolução final deste caso, percebe-se — conforme 
escreveremos com detalhes, posteriormente — que a discriminação racial em rela
ção aos japoneses advinha de um sentimento bastante retrógrado de superiorida
de da raça branca e que, na realidade, nada mais era que insegurança em relação 
ao estrangeiro, que trazia uma carga cultural diferente e estranha. 

Vamos falar aqui sobre um dos mais violentos eventos ocorridos durante a 
campanha contra a imigração japonesa: "as discussões desenvolvidas na Câmara 
Federal, principalmente no que diz respeito ao projeto de lei Reis."1 

No dia 22 de outubro de 1923, Fidélis Reis — deputado federal por Minas 
Gerais — apresentou à Câmara Federal o "primeiro projeto de lei antijaponês", 
ao mesmo tempo em que pronunciou um discurso atacando os imigrantes japone
ses radicados no Brasil. Este projeto de lei — cujo título era "Projeto de lei que 
atribui ao poder executivo a função de fomentar os convites formulados a famí
lias agricultoras européias e de ajudá-las a virem ao Brasil" — compunha-se, no 
total, de sete artigos. O artigo 1º estipulava que se devia fomentar e ajudar a en
trada de famílias de agricultores europeus no Brasil e, na sua cláusula comple
mentar, dizia que, para tanto, seria oferecida uma série de benefícios aduaneiros 
aos países europeus que autorizassem e, ao mesmo tempo, subsidiassem famílias 
interessadas em emigrar para o Brasil, além do que seriam concertados com os 
mesmos acordos trabalhistas e comerciais. O artigo 2º definia que o governo fe
deral deveria fazer um acordo com cada estado da Federação, no sentido de o 
mesmo subsidiar as despesas feitas para o fomento da imigração, de modo pro
porcional ao número de imigrantes que cada um acolhesse. O artigo 3º definia 
que se devia reformular o Departamento de Colonização da Terra, para que se 
agilizassem os trâmites burocráticos concernentes. O artigo 4º definia que o go
verno — para impedir a entrada de elementos prejudiciais à formação racial, mo
ral e espiritual do povo brasileiro — deveria proceder a um rígido controle e ins
peção dos candidatos à imigração. Em seguida, o artigo 5º prescrevia que se proi
bia a entrada de imigrantes da raça negra e que, com relação à amarela, iria per
mitir a entrada anual de apenas 5%  do total dos imigrantes da mesma origem dos 
já radicados no Brasil.2 A referência a "imigrantes da raça negra" estava rela
cionada com o fato de um projeto de lei ter sido proposto anteriormente na Câ
mara, diante do boato de que cerca de 200.000 negros iriam emigrar dos Estados 
Unidos para o Amazonas. 

707 



O fato de essa lei de restrição não ter sido proposta por São Paulo, que então 
abrigava a maior parte dos imigrantes japoneses, e sim por um deputado eleito 
por Minas Gerais, que pouca relação mantinha com os japoneses, foi atribuído, 
na época, à influência exercida pela atitude antijaponesa dos Estados Unidos. Dessa 
forma, a maioria dos defensores da imigração japonesa se concentrava, indiscuti
velmente, em São Paulo. 

Quando o projeto de lei do deputado Reis foi apresentado na Câmara, não 
só a imprensa, evidentemente, mas também vários outros segmentos da sociedade 
passaram a discutir intensamente sobre a conveniência ou não da entrada de imi
grantes japoneses no Brasil. E dentre as opiniões contrárias à lei da limitação 
destacou-se uma que, baseada no conceito de igualdade racial, encerrava a seguinte 
crítica: "A proposta se esquece da tradição brasileira e vai contra os ensinamen
tos supremos da religião que adotamos."3 

Em contrapartida, as opiniões que aprovavam a proposta de Reis podiam ser 
representadas por um manifesto de apoio, assinado e enviado à Câmara pela Aca
demia Nacional de Medicina, cujo texto, na íntegra, era o seguinte: 

"A Academia Nacional de Medicina entende que o homem é o patrimônio 
de um país. O Brasil deve cuidar bem desse patrimômio, procurando melhorar 
a sua formação racial, ao mesmo tempo em que tem o dever prioritário de pro
mover a sua seleção do ponto de vista social. Os povos asiáticos, independente
mente de julgarmos o seu valor, não conseguirão jamais se adaptar ao Ocidente, 
devido às diferenças básicas de religião, língua, caráter e hábitos. Dessa forma, 
considerando que as leis regidas pela eugenia e economia estão dispostas contra
riamente à entrada de tal grupo racial em solo brasileiro, fica deliberado o seguin
te, de acordo com o artigo 2º do estatuto da Academia: 4 a Academia Nacional 
de Medicina elogia e apoia a sugestão da Comissão de Agricultura e Indústria, 
que reformula o projeto de lei nº 291, de 1923, no sentido de restringir o contin
gente anual de imigrantes asiáticos a entrarem no país, a 5% dos imigrantes das 
mesmas nacionalidades e comprovadamente agricultores já estabelecidos em cada 
estado brasileiro." 

O manifesto vinha assinado por 28 acadêmicos, encabeçados pelo presidente 
da casa, o dr. Miguel Couto. 

(A título de informação, o projeto Reis estava a cargo da Comissão de Agri
cultura e Indústria.) 

O manifesto deixava patente — através da expressão "dever prioritário" — 
o desejo dos brasileiros de ver o seu país tornar-se uma terra só de brancos, 
uniformizando-o sob uma cultura de origem européia. Por outro lado, o estilo 
que se adotou — o de debate científico — deixava transparecer a atitude de a Aca
demia querer manter o seu prestígio e a sua honra. 

A "teoria do melhoramento do tipo racial", mencionada pelo dr. Miguel Cou
to, era um tipo de arianismo, por sua vez sustentado, na época, por um grupo 
de cientistas que considerava uma grande parte dos portugueses, em especial a 
nobreza, pertencente à raça ariana, razão pela qual — diziam — conseguiram con
servar uma brilhante cultura. Por isso, "é necessário, para o bem do Brasil, que 
o tipo racial do futuro seja formado basicamente em torno da raça latina, de ori
gem ariana. O futuro de uma nação só será perfeito através da unidade racial, 
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ou seja, a sua homogeneidade em termos raciais. Deve-se atentar, como um exem
plo a ser estudado, para o fato de os Estados Unidos — um país de imigrantes 
— estarem procurando fazer com que os brancos sejam os elementos principais 
do seu povo." Por trás dessa ideologia, camuflava-se a insatisfação dos brasilei
ros quanto à formação racial do seu próprio povo e a disposição de quererem trans
formar o Brasil em um país de brancos. Isso tudo se havia associado ao problema 
de adaptação dos japoneses e, mais tarde, ao temor estimulado pela situação mun
dial de então em relação ao "imperialismo japonês", enfim, uma combinação de 
diversos fatores que tomou a forma de uma oposição aos japoneses. Por se tra
tar, no entanto, de uma oposição sustentada apenas por uma parcela dos brasilei
ros, não chegou a generalizar-se enquanto opinião pública corrente, principalmente 
considerando-se o fato de que o Brasil era um país católico e de muitos mestiços. 

Contra essa limitação da imigração, baseada na argumentação racial, surgi
ram numerosas teorias provindas dos mais diversos setores, destacando-se, den
tre elas, as sustentadas pelos parlamentares Francisco Chaves de Oliveira Botelho 
e Lira Castro, então presidente da Associação Agrícola Central, que não medi
ram esforços para defender a causa dos japoneses. Botelho não só colheu opi
niões dos mais diferentes segmentos da sociedade, como também fez levantamenr 
tos sobre a verdadeira situação dos imigrantes japoneses no Brasil, procurando 
com isso fundamentar o seu ponto de vista. 

Cinco anos depois da apresentação do projeto de lei sobre a limitação da imi
gração japonesa na Câmara, ele sequer tinha sido enviado para discussão em ses
são plenária e, muito menos, ao Senado. Além disso, tinha passado das mãos da 
Comissão da Agricultura e Indústria para as da Comissão de Finanças. Como, 
em fins de 1926, Washington Luís, natural de Macaé (RJ), tivesse sido eleito o 
décimo presidente da República, e, com ele, Oliveira Botelho tivesse se tornado 
ministro das Finanças e Lira Castro o ministro da Agricultura, o projeto de lei 
Reis ficou temporariamente esquecido. 

Porém, em outubro de 1930, com Getúlio Vargas no poder, depois do golpe, 
Miguel Couto — principal figura da Academia Nacional de Medicina, que apoia
va aquele projeto de lei — foi escolhido como um dos membros integrantes da 
Assembléia Nacional Constituinte, fazendo com que o movimento contra a imi
gração japonesa se reacendesse. Dentre os que, na ocasião, refutaram a teoria de 
Miguel Couto — fincada no aspecto racial — estava o antropólogo e catedrático 
Roquete Pinto.5 

Em 1930, quando o preço do café sofreu uma violenta queda e um grande 
número de cafeicultores amargava o infortúnio da decadência — tudo sob influên
cia da grande crise econômica mundial, ocorrida no ano anterior — o contingente 
de imigrantes japoneses a ingressar no Brasil continuava a aumentar ano a ano. 
Depois do incidente da Manchúria, em setembro de 1931, a teoria sustentada por 
Miguel Couto adquiriu claramente uma coloração política, transformando-se em 
algo "minado pela violenta febre causada pelo mal chamado medo do Japão"6 

e fazendo com que não se pudesse deixar de sentir por ele uma certa pena por 
causa do ponto a que o ilustre cientista havia chegado. 

Na prática, tanto o projeto Reis como a proposta de sua reformulação — 
sustentada pela corrente encabeçada por Miguel Couto — modificaram-se sob di
versos aspectos, até se chegar, em 1934, à "Lei dos 2%", que dizia: 
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"A entrada de imigrantes no território nacional sofrerá as restrições necessá
rias à garantia da integração étnica e capacidade física e civil do imigrante, não 
podendo, porém, a corrente imigratória de cada país exceder, anualmente, o limi
te de dois por cento sobre o número total dos respectivos nacionais fixados no 
Brasil durante os últimos cinqüenta anos."7 

Dessa forma coube aos japoneses a quota de 2.845 imigrantes ao ano. Mas, 
a época, os tempos já eram outros: com o agravamento da situação mundial, o 
nacionalismo brasileiro também tinha-se intensificado, fazendo com que várias 
atividades culturais da colônia japonesa sofressem restrições. Isso tudo não dei
xava de ser, ao mesmo tempo, um prenuncio da guerra que se aproximava. 

Dentro desse quadro, ingressaram no Brasil, em 1938, pouco mais de 2.500 
imigrantes japoneses, número que se reduziu para 1.300, em 1939, até desapare
cer por completo em 1942. Assim como a morte natural que pode ocorrer na vida 
do homem, o ciclo da imigração japonesa se encerrou por si, naturalmente, tives
se ou não sofrido fatores artificiais como foi, por exemplo, a lei da limitação. 

Muitos desconhecem que, também depois da guerra, os japoneses estiveram 
novamente diante de uma outra dificuldade: foi quando se votou, durante a pri
meira Assembléia Nacional Constituinte do pós-guerra, de cunho democrático, 
a inclusão ou não da lei que proibia a entrada de imigrantes japoneses no Brasil. 
A sua não-inclusão foi decidida pelo voto de Minerva do presidente da mesa. No 
entanto, vale ressaltar aqui que tal situação extremada tinha sido provocada não 
por campanhas de natureza antijaponesa, mas por uma série de tumultos causa
dos pelos próprios imigrantes, envolvendo vitoristas e derrotistas. Não podemos 
nos esquecer jamais de que o voto de Minerva dado pelo presidente da mesa — 
que disse ser uma vergonha para a nação incluir tal artigo na Constituição — re
presentava o bom senso dos próprios brasileiros. 

Findo o período de tumultos que ocorreram no seio da colônia japonesa, lo
go após a segunda guerra mundial, e chegada a época em que os imigrantes japo
neses tinham optado pela permanência definitiva no Brasil, a tendência assimila-
tória passou a marchar com toda força e os asiáticos — outrora considerados in
capazes de se assimilarem ao Brasil — tiveram reconhecidas as suas condições pa
ra se tornarem brasileiros autênticos. 

Na qualidade de issei, mencionei aqui as campanhas contra a imigração ja
ponesa que existiram no passado — um pequeno capítulo da história da nossa 
colônia. Mas, a maior parte dos nisseis e sanseis vem-se desenvolvendo a olhos 
vistos, sem nunca ter tomado conhecimento de que tais fatos ocorreram no passa
do. As gerações posteriores à dos nisseis, inclusive, já nem carregam mais o com
plexo dos primeiros tempos da imigração e vêm intensificando o ânimo de que 
são também eles — brasileiros natos — que sustentam o Brasil de amanhã. A úni
ca coisa que nós, isseis, gostaríamos de pedir aos nisseis brasileiros — todas as 
vezes que pensamos no destino sombrio e amargo vivido por nossos compatriotas 
que emigraram para os Estados Unidos e Havaí — é que amem o Brasil mais e 
mais: sabemos que a preciosa paz em que vivemos só é possível porque estamos 
no Brasil.8 
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A DISCRIMINAÇÃO POR PARTE DOS PRÓPRIOS IMIGRANTES JAPONESES 

"E por que vês tu a aresta no olho de teu irmão, e não vês a trave no teu 
olho?" (Mateus 7,3.) 

"Os japoneses estão felizes e satisfeitos porque no Brasil não existe o precon
ceito racial; mas o fato é que os próprios japoneses discriminam o gaijin (todos 
os que são estrangeiros para o japonês, no caso, o próprio brasileiro), 
demonstrando-lhe uma verdadeira antipatia." Assim fui advertido, uma ocasião. 
De fato, essa tendência pode ser observada claramente quando se trata de ques
tões como, por exemplo, o casamento dos nossos filhos. Fica difícil, no entanto, 
determinar se esse comportamento se deve a um sentimento de superioridade ra
cial dos japoneses ou à sua dificuldade de se familiarizar com pessoas de uma ou
tra cultura, que lhe é estranha. No passado, os japoneses tinham a tendência de 
cultuar os estrangeiros. Um bom exemplo disso, na antigüidade, seria o culto aos 
chineses e, modernamente, aos europeus. 

O sentimento de superioridade racial é algo tradicional, um produto cultu
ral. Sabe-se que jamais é inato a uma determinada raça. E, embora se diga tratar-
se de um produto cultural — simplesmente —, há que se considerar aí vários ou
tros fatores de ordem política, social, estética, etc. O problema é sabermos o quanto 
a discriminação está presente no sentimento de um determinado povo, no mo
mento em que a superioridade tiver passado a ser um sentimento tradicional, difí
cil de renunciar — momento em que ele passa a exercer grande influência sobre 
a sociedade em questão. 

O que se pode examinar, aqui, é que tanto o sentimento de superioridade ra
cial como o de repulsa a elementos de uma cultura estranha são, ambos, frutos 
do convívio social dos homens, com a diferença de que, no primeiro caso, o pro
blema é a extensão e a profundidade de sua tradição, ao passo que, no segundo, 
é o grau de assimilação. 

Acabamos generalizando o assunto, mas o problema, na prática, é saber se 
o imigrante japonês radicado no Brasil faz ou não discriminação facial. A esse 
questionamento, pode-se responder que ele sempre fez e continua fazendo tal dis
criminação ainda hoje. 

Nós, isseis, num dado momento do passado procuramos estabelecer uma dis
criminação racial, levados pelo princípio de que o povo japonês era um povo su
perior. Evidentemente, este princípio não tinha saído da cabeça dos imigrantes, 
sendo pura influência de uma ideologia de cunho político, corrente no Japão de 
então. Mesmo assim, no entanto, não se pode negar que foram os próprios imi
grantes que estabeleceram uma barreira discriminatória entre eles e os brasileiros. 

Se examinarmos hoje o problema racial do ponto de vista de um conflito cul
tural, pode-se dizer que, da mesma forma que no passado os brasileiros viram 
nos japoneses seres estranhos — diferentes no modo de viver e longe de parece
rem se adaptar ao Brasil —, os japoneses, por sua vez, também viram nos brasi
leiros um povo ininteligível e difícil de compreender. 

Principalmente no interior, onde entraram em contato com camaradas e ca
boclos — de pouquíssima instrução escolar — os japoneses acreditaram ser supe
riores, estabelecendo a discriminação. Trata-se de um aspecto que hoje merece 
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um exame de consciência, mas que — provavelmente — passou despercebido da 
maioria dos imigrantes que tiveram semelhante experiência. 

Seria perigoso afirmar que no Brasil — onde outrora existiu a escravidão — 
não há, em absoluto, preconceito racial. Contudo, antes de criticarmos os pre
conceitos a nível pessoal, ou por parte de uma classe específica, não podemos dei
xar de considerar o conceito de igualdade racial de que tanto se orgulham os bra
sileiros em geral e reconhecer a importância do fato de muitos brasileiros o defen
derem, na forma de um verdadeiro consenso social. 

Nós, os isseis, depois de termos decidido pela permanência definitiva no Bra
sil, não tivemos como não aceitar a miscigenação, através do casamento dos nos
sos filhos, da mesma forma que, no dia-a-dia, não tivemos como não admitir — 
como os brasileiros em geral — a igualdade racial. Resolvido o problema da cons
ciência nacional/racial — que, enquanto imigrantes, tínhamos um dia que solu
cionar — estamos, agora, começando a desfrutar de uma sensação de paz e tran
qüilidade, como se tivéssemos tirado um fardo das nossas costas. O processo assi-
milatório traz consigo uma força capaz de anular a mais obstinada consciência 
nacional/racial. Na verdade, a assimilação era a fusão do povo a ser assimilado 
com o povo em que se iria verificar tal processo. E, evidentemente, ao mesmo 
tempo em que se tornava brasileiro autêntico, até mesmo o sentimento de supe
rioridade racial desaparecia, junto com o desaparecimento da consciência nacio
nal/racial. Por outro lado, desaparecia também o complexo de ser imigrante que, 
num canto do coração, alimentava, contraditoriamente, o sentimento de 
superioridade. 

Pode ser que a alteração no íntimo dos imigrantes, que aqui descrevemos, 
não seja necessariamente um fenômeno genérico, que tenha atingido todos os imi
grantes. No entanto, entende-se que é o que deverá ocorrer, cedo ou tarde. Evi
dentemente, haverá entre os isseis aqueles que continuarão a se atormentar, sem 
conseguir resolver o dilema quanto à sua consciência nacional/racial, levando-o 
até a sepultura. 

(Impressões registradas em 26 de outubro de 1967.) 
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67 — O problema do casamento inter-racial 

A revista Yomimono (Leituras) publicou, na sua edição dupla dos meses mar
ço/abril de 1951, um conto intitulado "Hôkô" ("Caminhando sem destino"), de 
Yozo Tabata. O seu enredo girava em torno de um jovem issei da época, incapaz 
de assumir o casamento com uma jovem brasileira. Era uma obra representativa, 
dentre tantas outras que também abordavam o problema do casamento inter-racial. 

O protagonista do conto era o jovem Shimamura que, durante o dia, traba
lhava como vendedor e, à noite, estudava na faculdade de economia. 

Elza, sua namorada, era filha de um grande fazendeiro do interior e também 
estudava na mesma escola que Shimamura, embora no curso preparatório. Em 
São Paulo, morava com a tia. Elza era descendente de italianos, de rosto bonito 
e corpo bem proporcionado. Era uma moça liberada, que não fazia nenhuma res
trição quanto à raça ou nacionalidade das pessoas com quem se relacionava. Para 
ela, o amor era tudo. Um grande amor seria capaz de derrubar todas as conven
ções sociais. 

Entretanto, Shimamura se via dividido: ao mesmo tempo em que queria es
capar da vida no meio dos japoneses — uma vida cheia de reservas e de descon
fianças com relação a terceiros — e se sentisse atraído por "uma vida livre e uni
versal, plena de amor e de sensações ainda desconhecidas, em que jamais se ques
tionaria a nacionalidade ou os costumes alheios", por outro lado não podia dei
xar de se atormentar, imaginando se essa sua atitude de querer adotar esse tipo 
de vida "não seria uma arrogância de sua parte, uma simples reação diante de 
um passado cheio de sacrifícios". E isso tudo o fazia hesitar mesmo diante do 
amor descontraído e envolvente que Elza lhe dedicava. Entretanto, a forma libe
ral de se relacionarem e a ousadia de Elza tinham força suficiente para afastar 
todos esses pensamentos. Mas, quando Shimamura pensava — finalmente — em 
se decidir pelo casamento, de repente vinha-lhe à mente sua origem. "A vida im
provisada no interior; os velhos que, no inverno, usam um casaco tipicamente ja
ponês, acolchoado de algodão, e que, no verão, ficam nus da cintura para cima; 
a família, sob total domínio do chefe da casa; o relacionamento falso, regido pe
las conveniências e obrigações sociais com os vizinhos; as pessoas que se jactam 
de ser preciso salvar a sua própria honra; o missoshiru; o gosto do tsukemono..." 
A sociedade formada pelos seus patrícios, cheia de velhas e arraigadas conven
ções, prendia-o, por mais que dela quisesse se soltar. Shimamura era um típico 
jovem issei da época: não via nenhuma possibilidade de desprender-se do seu meio 
social, nem de tomar uma decisão mais firme. 
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Vamos, em seguida, passar às cenas finais do conto, onde podemos sentir 
o quão miserável era a figura do jovem Shimamura, diante do amor humano e 
cosmopolita de Elza. 

Numa tarde seca e cinzenta de domingo, no parque, um sabiá, à sombra de 
uma seringueira, deu uns pequenos saltos sobre folhas secas e escondeu-se numa 
moita à frente. 

"O que você resolveu?", perguntou Elza, em pé mesmo, a Shimamura, 
sentado. 

"Elza, só mais um pouco! Vou convencer o pessoal a todo custo! Farei de 
tudo para que eles nos recebam de braços abertos e nos abençoem." 

"Mas, conversar sobre o quê? Posso sentir, no meu próprio coração, esse 
seu sofrimento, do qual você jamais vai conseguir se libertar, por mais que ten
te... Está tudo acabado entre nós, não temos outra saída!" 

"M... mas, por quê?" 
"Por que você não tem coragem de dizer que não vai conseguir? Eu sei dis

so... Só que te amei, sem saber... E, agora, estou nesse estado." 
Dito isso, as lágrimas de Elza, que até então estavam refreadas, começaram 

a transbordar de uma só vez. E, por algum tempo, só se ouviu o seu choro violen
to e abafado. 

"Não tenho rancor de ninguém, pois tudo que fiz foi por minha livre e es
pontânea vontade. Mas, vou odiar — por toda a minha vida — esse seu tradicio-
nalismo estúpido, que sequer te dá a liberdade de amar uma garota. Gosto de vo
cê, mas me recuso a partilhar dessa sua infelicidade." 

"Elza, sua boba, você está imaginando coisas..." 
"O que você, a esta altura, pretende com essas palavras falsas?" 
E começou a afastar-se, rosto lívido e impassível, como o de uma escultura. 
"E... espere!" 
Uma violenta bofetada ressoou no rosto de Shimamura, que tentava impedir 

que ela partisse. Elza virou-se rapidamente e saiu para a avenida. Parou um táxi 
e desapareceu das vistas de Shimamura. 

"Elza, é tudo culpa minha, minha, oh!..." 
Shimamura começou a andar cambaleante, olhos prostrados e vagos. 
Tanto Elza como Shimamura nunca mais apareceram na escola. 
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68 — O "Japão-novo" e o "Brasil-bokê" 

Cerca de dez anos após o término da guerra, quando o "japão-novo" — co
mo era chamado o imigrante recém-chegado do Japão — passou a integrar a co
lônia japonesa radicada no Brasil, começou-se a ouvir falar muito no termo "Brasil-
bokê" (literalmente, aqueles que caducaram, não por senilidade, mas por esta
rem vivendo no Brasil). 

Era uma alcunha que os recém-chegados haviam atribuído aos antigos imi
grantes, finalmente enraizados na sociedade brasileira. Os "japões-novos" diziam 
que, pelo visto, era difícil entender e se fazer entender pelo pessoal mais antigo 
no Brasil, pelo fato de haver, entre eles, uma defasagem grande demais no modo 
de sentir as coisas. 

Os antigos imigrantes falavam um japonês que mais parecia um dialeto de 
origem desconhecida. Além do mais, falavam misturando vocábulos em portu
guês, porém japonesados, que os "japões-novos" não conseguiam compreender. 

Por outro lado, os antigos imigrantes — que tinham ficado alheios às trans
formações ocorridas no Japão do pós-guerra — ficavam extremamente perplexos 
ao perceber que os recém-chegados não agiam, conforme esperavam, de acordo 
com os velhos costumes japoneses: não conseguiam encontrar neles a esperada 
polidez e educação que, imaginavam, eram qualidades tipicamente japonesas. 

Com relação a esses antigos imigrantes, que se sentiam de uma certa forma 
traídos na sua expectativa, os "japões-novos", por sua vez, só lhes reconheciam 
um ar vago e lentidão nas ações, que fizeram com que passassem a chamá-los de 
"Brasil-fofcê". 

Os imigrantes antigos, já consideravelmente abrasileirados, de fato eram mo
rosos. Ademais, os "japões-novos" nunca conseguiam obter deles respostas pre
cisas e convincentes a nenhum questionamento. Quando, por exemplo, em San
tos — para onde os antigos imigrantes tinham ido para recepcioná-los — lhes per
guntavam: "Quando partiremos para a fazenda?", a resposta era: "Bem..., tal
vez amanhã à tarde, quem sabe..." Num país como o Brasil, onde não havia sen
tido nenhum em se fazer uma programação detalhada, não havia por que organi
zar a vida em compassos calculados, do tipo: "Vamos partir a 'tantas' horas, por
que quando tivermos terminado de fazer isso e aquilo serão 'tantas' horas". Aqui, 
tudo corria à base do mais ou menos. Todavia, para aqueles que vinham de uma 
sociedade como a japonesa — onde tudo tinha que ser resolvido diligentemente 
— esse comportamento moroso chegava a ser insuportável, transformando a an-
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siedade inicial numa verdadeira desconfiança em relação aos imigrantes mais an
tigos. E, dessa forma, o "Brasil-ôo&ê" ia complicando a situação. 

Ainda, o " Japão-novo" não conseguia discernir o issei do nissei. Mesmo que 
falassem o japonês, os nisseis não conheciam praticamente nada sobre a vida no 
Japão, nem estavam interessados em conhecer. Era natural que o diálogo entre 
eles e os "japões-novos" ficasse difícil. Os nisseis, mesmo falando o japonês, ti
nham a sua personalidade e a sua maneira de pensar já bastante abrasileiradas. 
E, se assim não fosse, ficaria difícil fazerem parte da sociedade brasileira. Mas, 
os "japões-novos" não conseguiam entender que os nisseis eram, na verdade, bra
sileiros que, por acaso, também falavam o japonês. Só se irritavam com a dificul
dade do diálogo. E a culpa dessa situação era, mais uma vez, atribuída ao fenô
meno do "Brasil-bokê". 

Mas, o fato é que não tinham como sobreviver sem depender desses antigos 
imigrantes, ou dos nisseis. Seguiram-nos, embora sempre pensassem consigo: "Que 
caducos! Não dá para esperar nada deles..." 

Foram principalmente os "japões-novos" que ingressaram na região agríco
la — e se aturdiram diante do trabalho, ambiente, moradia e alimentação que ti
veram de adotar — os que passaram a alcunhar de "Brasil-bokê" "os 'coroas' 
que não entendiam nada". Era um termo que simbolizava o estereótipo dos ve
lhos imigrantes. Estes, vistos pelos "japões-novos", estavam meio século atrasa
dos. Mais uma vez, estes concluíam que tudo isso se devia ao fenômeno do 
"Brasil-bokê". 

Este desencontro de sentimentos em breve modificaria, também, a disposi
ção dos antigos imigrantes. O que estes, por sua vez, esperavam dos recém-chegados 
era uma integridade idêntica à dos japoneses do período anterior à guerra, que 
respeitassem os seus conselhos e colaborassem abnegadamente com eles. Não po
diam ser pessoas que os olhassem com ares de reprovação, parecendo querer di
zer: "Viver trinta anos no Brasil... e ainda estar nessa situação! Não dá mesmo 
para esperar nada de vocês." E, principalmente, não podiam ser pessoas dema
siadamente seguras de si, que pensassem em lhes passar a perna, raciocinando: 
"Se fosse eu, teria usado mais a cabeça e conseguido o sucesso muito mais rapi
damente..." Para os velhos imigrantes, os "japões-novos" tinham passado a ser 
pessoas de difícil trato. 

E mais: o vocabulário difícil que os "japões-novos" usavam, como "respei
to aos direitos humanos" e "código trabalhista", era-lhes totalmente desconheci
do. Como se isso não bastasse, às vezes incluíam na conversação termos estran
geiros que lhes eram absolutamente incompreensíveis. Os velhos imigrantes, que 
nunca consideraram a possibilidade de enfrentar algum problema de comunica
ção — pois ambos falavam o japonês — não conseguiam entender o que os "japões-
novos" falavam. Não podendo se certificar do significado de cada termo, tinham 
passado a responder sempre em função da interpretação que faziam e, então, os 
"japões-novos" faziam cara de perplexidade. E os velhos imigrantes pensavam: 
"Mas que japoneses complicados!..." 

' 'Que falta de senso!". "Que maneira de pensar mais conservadora!..." As
sim ouviam dizer a seu próprio respeito os antigos imigrantes. No começo, no 
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entanto, sequer conseguiam entender o sentido dessas frases todas, murmuradas 
pelos "japões-novos". Sabiam, é claro, que estavam sendo mal faladas, porém... 

Em breve, contudo, passaram a entender que essas expressões significavam, 
em suma, que eram "ultrapassados, de cabeça antiquada". Isso lhes doía, pois 
eles próprios já vinham percebendo, embora vagamente, que eram, de fato, anti
quados e ultrapassados. Só que a verdade, colocada de maneira tão incisiva, os 
machucava. 

O problema é que os velhos imigrantes não tinham consciência do lado posi
tivo de serem taxados de "antiquados" — um ponto de vista unilateral do "Japão-
novo" —, ou seja, o aspecto de que "eles tinham se assimilado à vida no Brasil 
e se adaptado ao país, exatamente pelo senso e modo de agir brasileiros que ti
nham passado a ostentar. É verdade que, hoje, tinham optado pela permanência 
definitiva no Brasil, à medida que seus filhos iam crescendo aqui, mas nunca ti
nham deixado de pensar no Japão, alegrando-se com o seu progresso, como se 
fosse uma conquista sua. Serem chamados de "antiquados" pelos próprios japo
neses que tinham vindo daquela terra tão inesquecível, significava, ainda, que, 
por mais que pensassem no Japão, era como se lhes tivessem declarado: "O Ja
pão de hoje não é mais nada disso que vocês pensam." 

Nesse ponto, os nisseis eram mais práticos. Diriam: "Aqui não é o Japão. 
Para um brasileiro, o mais importante é conhecer o Brasil. O Japão vem em se
gundo lugar". Os nisseis mais radicais diriam, categoricamente, ao "Japão-novo": 
"Você diz que somos antiquados só porque não conhecemos o Japão moderno, 
mas, se isso é verdade, posso dizer que você também é antiquado, pois não conhe
ce nada do Brasil...", e riria da sua falta de bom senso. 

Contudo, mesmo entre os nisseis, havia os que entendiam o japonês e acredi
tavam conhecer o Japão. Para estes, também doía serem chamados de "antiqua
dos", pois isso significava que era falso e incorreto o "Japão" que seus pais e 
amigos ou conhecidos isseis lhes tinham transmitido. 

Quando os antigos imigrantes, que tinham começado a se incomodar com 
o fato de serem "antiquados", foram chamados de "Brasil-bokê" (embora rara
mente os chamassem assim, frontalmente), sentiram um complexo indescritível. 
Pois, não tinham sequer a segurança de alguns nisseis mais radicais, que eram 
capazes de dizer: "Sobre o Brasil, conheço muito bem!" Alguns, de fato, embora 
soubessem o nome do primeiro-ministro japonês, não sabiam dizer quem era o 
presidente do Brasil. 

Taxados, assim, de antiquados pelos "japões-novos", completamente dife
rentes daquela imagem de japoneses que tinham em mente, os antigos imigrantes 
começaram, por sua vez, a procurar defeitos nos recém-chegados. Diziam: "Não 
se pode confiar nos 'japões-novos'. Eles perderam o espírito japonês." Os jovens 
nisseis, por sua vez, diziam: "Não gosto dos 'japões-novos'. Não conhecem nada 
do Brasil e vivem falando só do Japão..." 

Houve, dessa forma, um período em que pairava no ar algo desagradável en
tre os "japões-novos" e os velhos imigrantes, ou entre aqueles e os nisseis. 

Essa situação deu margem a muito falatório, que chegou a ser veiculado nos 
jornais. 
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Um dos boatos dizia respeito ao relacionamento entre um jovem que viera 
para trabalhar aqui e o patrão-responsável que o chamara. Diziam que se tratava 
de uma discórdia entre o " 'Japão-novo' que só sabe argumentar, mas não traba
lhar", e o "patrão antiquado, verdadeira relíquia da Era Meiji". 

Um outro diz-que-diz que existia era a respeito da "noiva do sul", ou seja, 
a noiva que era chamada do Japão para o Brasil, um país do hemisfério sul, para 
contrair matrimônio com algum imigrante "Japão-novo" ou com o filho de um 
velho imigrante. O casamento podia não dar certo, mesmo entre jovens isseis do 
pós-guerra, pelo simples fato de os dois terem vivido dois ou três anos em am
bientes diferentes: a noiva, no Japão, e o noivo, no Brasil, para onde emigrara 
recentemente. Imagine, então, se o casamento fosse com o filho de um sitiante 
japonês, imigrante antigo, radicado há muito aqui no Brasil:,era evidente que o 
entendimento seria bastante difícil. Não obstante, os pais se iludiam, ajudados 
pela nostalgia que alimentavam em relação à terra natal, achando que recebendo 
uma noiva japonesa, vinda do Japão, seriam bem tratados, chamados carinhosa 
e respeitosamente de "papai e mamãe" e que o filho, satisfeito, daria continuida
de ao empreendimento por eles iniciado. Entretanto, os desencontros em termos 
de sensibilidade e gosto, além da dificuldade de uma parte entender a outra, eram, 
neste caso, mais evidentes. Não havia como a noiva ficar satisfeita num contexto 
em que não se dava bem nem com o sogro, nem com a sogra, muito menos com 
o noivo, em relação a quem só sentia tédio. Surgiram, então, diversos incidentes. 
Às vezes, o comportamento dessas pobres noivas, que não tinham conseguido 
agüentar o "Brasil-bokê", era alvo de críticas da sociedade local. 

"Brasil-bokê" era um termo que indicava a ignorância de ambas as partes. 
Daí, terem surgido as tragédias das noivas. Se as causas do bokê ("caduquice") 
fossem conhecidas, essas tragédias poderiam ter sido evitadas. 

Aqueles que vinham do Japão não sabiam o quanto os japoneses da colônia 
eram diferentes dos japoneses modernos. Por sua vez, os imigrantes antigos des
conheciam que os japoneses da atualidade eram completamente diferentes daque
les do período anterior à guerra. Além disso, sequer tinham a consciência de que, 
por estarem vivendo há muito tempo em um país estrangeiro, tinham idealizado 
o japonês conforme seus parâmetros subjetivos. E tanto um como outro se me
diam através de seus valores baseados na sua respectiva subjetividade. De um la
do, falava-se em "Brasil-bokê" e, do outro, em "Japão-novo". 

Hoje, passados mais de dez anos, os recém-chegados de então — seja apren
dendo diretamente com os antigos imigrantes, seja através dos seus fracassos — 
conseguiram encontrar um caminho mais rápido para o sucesso. Por outro lado, 
os imigrantes antigos conseguiram entrar em contato com o Japão moderno — 
preenchendo uma lacuna de mais de dez anos, que ia da época da guerra até o 
período do pós-guerra — através de livros e revistas vindos do Japão e do contato 
com os próprios "japões-novos". Com o tempo, os imigrantes antigos tinham 
passado a valorizar o potencial dos "japões-novos" de outrora, então em vias 
de, como eles próprios, serem chamados de imigrantes antigos. 

Não podemos dizer que todos esses problemas foram completamente solu
cionados: eles ainda existem, embora parcialmente. Não podemos dizer, ainda, 
que o grau de compreensão dos japoneses em relação aos imigrantes e seus des-
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cendentes radicados no Brasil tenha se modificado muito, desde então. Contudo, 
dentre os "japões-novos", muitos já conseguem dialogar com o nissei em portu
guês, havendo, em conseqüência, uma melhor compreensão sua em relação aos 
nisseis e, destes, em relação aos jovens japoneses da atualidade. Tem-se a impres
são de que a barreira entre o imigrante antigo e o mais recente tem diminuído 
consideravelmente.  As diferenças em termos de sensibilidade, pelo menos, passa
ram a ser encaradas como sendo naturais, o que foi um progresso de ambas as 
partes. 

Se novos problemas surgirem, será quando uma nova leva de imigrantes, em 
grande quantidade, vier a ingressar no país. Caso isso não aconteça, todos esses 
problemas estarão liquidados. Restará apenas o termo "Brasil-bokê", que os tu
ristas, os expatriados ou os representantes de órgãos públicos japoneses continua
rão a atribuir aos japoneses radicados no Brasil. 
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69 — O nissei e a cultura japonesa — 
a educação que gerou resultados 

contrários aos esperados 

Este foi também um dos grandes problemas da história da colônia. Embora 
hoje em dia já não se fale tão insistente e enfaticamente a respeito, como no pe
ríodo anterior à guerra, dizia-se que o ideal da educação a ser dada aos nisseis 
era "formar brasileiros íntegros, com um profundo aprendizado da cultura japo
nesa". Sendo os pais isseis, era natural que fosse esse o seu ideal. O problema, 
no entanto, estava em saber que resultados práticos a educação baseada nesse prin
cípio havia trazido. A educação a que nos referimos, aqui, não é apenas a escolar. 
Os pais isseis sempre tiveram, com relação aos nisseis, brasileiros de ascendência 
japonesa, a preocupação de orientá-los dentro de casa no sentido de virem a en
frentar o mundo na qualidade de brasileiros íntegros, mas também portadores de 
cultura japonesa. Evidentemente, famílias deve ter havido que ignoravam o fato 
de o nissei ser um brasileiro e lhe propiciavam uma educação totalmente à japo
nesa. Aqui, porém, vamos excluir esses casos excepcionais, referindo-nos basica
mente aos casos em que se considerava o nissei um brasileiro que, como tal, teria 
um dia que enfrentar o mundo. 

Quem despertou em mim a necessidade de uma melhor reflexão a esse respei
to foi o professor Smith — diretor do Centro de Pesquisa de Cultura Oriental, 
da Universidade de Cornell, e pesquisador do problema da assimilação do imi
grante japonês — por ocasião da palestra que proferiu em São Paulo no Centro 
de Estudos Nipo-Brasileiros. 

Ele havia feito uma série de pesquisas relativas à educação dada nas escolas 
de japonês, abordando inclusive temas importantes como a perspectiva do ensino 
da língua japonesa no Brasil, por exemplo. No entanto, do seu seminário gostaria 
de enfocar, aqui, o que os universitários nisseis, criados em famílias japonesas, 
falaram a respeito da vida de seus pais. Não me lembro se o professor citou isso 
em relação direta com o problema da educação à japonesa, ou seja, para demons
trar os resultados que ela havia propiciado até então. Considerando, porém, que 
o ambiente familiar — criado pelo imigrante e onde se educaram os nisseis — tam
bém fazia parte de sua formação, gostaria de refletir aqui sobre o fato de a educa
ção dada pelos imigrantes aos seus filhos não ter trazido, contrariamente ao seus 
ideais, os resultados esperados. 

Não posso negar que nas famílias dos imigrantes isseis — pais de filhos nis
seis — acreditassem estar vivendo dentro da mais pura tradição japonesa, edu
cando os seus filhos de forma a lhes transmitir a sua maneira japonesa de encarar 
a vida. 
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Por mais que tenhamos a convicção de que o modo de viver dos japoneses 
— que, ao mesmo tempo, é a cultura japonesa e de onde nasce um ideal chamado 
espírito japonês — seja bom e admirável, temos que entender que ele passará a 
ser cada vez menos compreendido pelos nisseis que têm contato com a sociedade 
brasileira e vivem inseridos na cultura brasileira, principalmente pelos que cur
sam níveis acima do ginasial e que, portanto, têm um relacionamento mais inten
so com os brasileiros de maneira geral. Isto acaba acontecendo, por exemplo, com 
relação à maneira japonesa de expressar o sentimento do amor. Os nisseis passa
rão a enxergar a vida familiar, em seus lares, com olhos de um brasileiro. Não 
será raro que surjam disso choques inesperados. Digamos que o marido japonês 
se dirija à sua esposa japonesa, numa linguagem que denote uma certa atitude 
depreciativa, ou que ele sequer lhe manifeste, de uma forma mais concreta, sua 
gratidão. Comparando esse comportamento ao do marido brasileiro, que demons
tra sua alegria ou sua gratidão com gestos, os mais expressivos possíveis, abra
çando ou beijando a sua esposa, seria natural que os nisseis considerassem "frio" 
o relacionamento de seus pais e até duvidassem de que entre eles de fato houvesse 
amor. 

Dizer, como crítica, que o modo de os brasileiros exteriorizarem o amor é 
"exagerado", ou que é "insuportável aos olhos, de tão desavergonhado", é um 
julgamento tipicamente japonês. Por sua vez, criticar o modo de viver dos japo
neses e a sua manifestação de amor feita de forma silenciosa, achando-os "frios", 
é um julgamento tipicamente brasileiro. Não existe nenhum julgamento capaz de 
decidir, imparcialmente, qual das duas atitudes é a mais correta. 

Se tivéssemos tido consciência dessa realidade e desejado que os nisseis tives
sem compreendido também o modo de viver dos japoneses, deveríamos, numa 
primeira instância, ter aceito o padrão de comportamento brasileiro e, em segui
da, lhes explicado: "Nós, os japoneses, fomos tradicionalmente educados a de
monstrar o mínimo possível os nossos sentimentos, seja de alegria, irritação, tris
teza ou prazer. Isto, no entanto, não quer dizer que não sintamos tudo isso. É 
o que acontece, também com relação ao amor pelos filhos. Embora não o demons
tremos através de abraços ou beijos, nunca deixamos de pensar neles: pensamos 
muito no seu futuro, mandando-os para a escola — mesmo enfrentando às vezes 
dificuldades financeiras — e investindo na sua educação." 

Isso, no entanto, são conclusões a que se chegou tardiamente, além do que 
teria sido uma atitude complexa demais, para que pudesse ter sido assumida pela 
grande maioria dos imigrantes japoneses. Pelo contrário, imagina-se que a maior 
parte dos pais japoneses tenha educado os seus filhos sob o prisma unicamente 
japonês, condenando gestos exagerados como sendo de sinceridade duvidosa. 

Bem, resta-nos, agora, falar sobre o que vem a ser um "brasileiro bom e ín
tegro", que aparece na expressão "formar brasileiros bons e íntegros, que tam
bém carreguem consigo a cultura japonesa", tão citada pelos imigrantes isseis em 
relação aos nisseis. Novamente, aqui, temos um julgamento baseado unicamente 
em valores japoneses. Ou seja, a "bondade e integridade" de que falam deveriam 
ser na medida certa, para "agradar" unicamente aos japoneses. Em resumo, ser 
um "brasileiro bom e íntegro" significava saber falar o português fluentemente, 
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conhecer bem o Brasil (eis aí um outro ponto problemático) e amar o Brasil como 
sua pátria. 

Disse que isso de "conhecer bem o Brasil" era um assunto problemático pelo 
seguinte: se, por um lado, não se podia dizer que fosse um "bom brasileiro" aquele 
nissei que só conhecesse o Brasil teoricamente, ou seja, dentro da sua cabeça, por 
outro lado, se ele passasse a ser um profundo entendedor dos hábitos e dos senti
mentos brasileiros — e, aí, se estaria diante de um nissei abrasileirado — ele po
deria estar desclassificado da categoria de "bom brasileiro", segundo os valores 
dos imigrantes isseis. Ainda, se o nissei realmente amasse o Brasil como sua ver
dadeira pátria, significava que também amaria a cultura brasileira: detalhe que 
novamente o faria se desclassificar do conceito de "bom brasileiro" imaginado 
pelos isseis. Portanto, parece que o "bom brasileiro", para os imigrantes isseis, 
não era bem o nissei que — da mesma forma como os brasileiros de outras ori
gens, além da japonesa — compreendesse a cultura japonesa apenas como uma 
parte de sua formação, essencialmente brasileira. Mesmo porque não se podia es
perar que os imigrantes japoneses, que tentavam transmitir aos seus filhos os pontos 
positivos da cultura japonesa, sem absolutamente conhecer ou compreender a cul
tura brasileira, pudessem entender a atitude dos brasileiros de outras origens que 
consideravam a cultura do país de sua origem apenas uma parte de sua formação. 
Dessa forma, podia-se concluir que o "bom brasileiro", para os imigrantes isseis, 
não passava, na verdade, do nissei que se comportasse como um japonês, mas 
que manejasse bem o português, que, em síntese, não era muito diferente do issei 
que, por sua vez, também soubesse falar bem o português. 

Entrando na sociedade brasileira, este tipo de nissei, que os imigrantes consi
deravam um "ótimo brasileiro", sentia o quanto era "japonês" e como lhe era 
difícil adaptar-se ao novo contexto, passando a sofrer do sombrio complexo de 
ser nissei. Passaria, então, a odiar o fato de ser descendente de japoneses, pois 
reconhecia o quanto a cultura ou a educação à japonesa tinham se tornado um 
empecilho para se integrar à sociedade brasileira. 

Outrora, os pais isseis pensavam: "Honestidade, perseverança e bondade são 
qualidades que têm valor em qualquer sociedade. Vamos ensinar esse espírito aos 
nossos filhos. Por outro lado, sempre levamos desvantagem por não sabermos 
manejar o português. Mas, os nisseis sabem fazê-lo muito bem. Se, além disso, 
continuarem a manter qualidades como honestidade, perseverança e bondade — 
que nós próprios vimos mantendo tradicionalmente — tudo indica que os nisseis 
se tornarão ótimos brasileiros." 

Mas as coisas não eram tão simples assim. Era fácil falar em "honestidade, 
perseverança e bondade", mas, na prática, sua concretização podia se dar das mais 
variadas formas: poderiam ocorrer, então, uma honestidade obstinada, uma per
severança pouco produtiva ou uma bondade que não fosse devidamente compreen
dida. Para se viver na sociedade brasileira, mantendo-se honesto, perseverante e 
bondoso, era necessário que se conhecesse bem o modo de viver dos brasileiros. 
Se não conhecermos bem as pessoas com quem estamos lidando, não vamos po
der fazer com que elas entendam nossas verdadeiras intenções. No Brasil, vamos 
encontrar atitudes consideradas boas ou generosas, dentro do conceito de bom 
e generoso corrente no contexto brasileiro. Portanto, uma dessas atitudes — con-
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sideradas bondosas na óptica dos brasileiros — poderia não o ser pela óptica ja
ponesa, que poderia considerá-la até mesmo "irresponsável" 

Diz-se que a honestidade é um tesouro que dura a vida inteira. Mas, para 
os japoneses, às vezes ela acabava sendo mais um hábito do que honestidade pro
priamente dita. Ou seja, diante de um incidente, os japoneses antes mesmo de 
ficar esclarecido o que de fato acontecera, acabavam comumente se equivocando 
e o assumindo, por hábito, como de sua responsabilidade. Era o que acontecia, 
por exemplo, numa batida de carro: havia casos em que ficava difícil saber qual 
das partes era culpada. O japonês, nesses casos, acabava, por hábito, se descul
pando, no sentido de que talvez tivesse de fato havido um descuido involuntário 
de sua parte. O que acontecia, então, era que a outra parte se aproveitava disso, 
exigindo que se pagasse o conserto. Raramente acontecia de a outra parte tam
bém reconhecer o seu eventual descuido e, dessa forma, dar o assunto por encer
rado, sem discutir problemas de despesa. Isso acontecia porque, entre os brasilei
ros, é freqüente que cada uma das partes insista até o fim em não ser ela a parte 
culpada. Assim, como nesses casos, vê-se que uma honestidade obstinada pode 
levar o indivíduo a perder sempre. Por outro lado, havia os que, de personalidade 
mais frágil, acabavam não tendo coragem suficiente e cerravam os olhos diante 
da desonestidade da parte com quem lidavam. Entretanto, conheço uma jovem 
nissei extremamente corajosa que, ao levar uma batida, insistiu até o fim na culpa 
do outro, levou o carro deste juntamente com o seu até uma oficina mecânica 
e o fez pagar todas as despesas do reparo: ela sabia que seria inútil querer receber 
esse pagamento depois. 

A mesma coisa pode ocorrer com relação à bondade. Se nos mostrarmos de
masiadamente indulgentes, vamos acabar sendo "usados" e, por vezes, receber 
o mal pelo bem que fizemos. 

Dessa forma, tanto a honestidade como a sinceridade deverão ser colocadas 
em prática de modo inteligente, para serem devidamente reconhecidas. Esse cui
dado deve ser ainda maior em se tratando de pessoas de costumes e tipos de vida 
diferentes. Assim, devemos nos colocar no lugar dos brasileiros quando pensa
mos em colocar em prática a nossa honestidade, perseverança ou bondade, para 
que elas atinjam o seu verdadeiro objetivo. Há nisseis que se lamentam, dizendo 
que "o seu lado japonês acaba sendo um empecilho", ao constatar que algumas 
atitudes de relevante virtude na óptica japonesa, não o são entre brasileiros. 

Da mesma forma, havia uma diferença considerável entre o "bom brasilei
ro" imaginado pelos japoneses e o imaginado pelos próprios brasileiros. Imagi
nar um "bom brasileiro", sem sequer conhecer a cultura e a sociedade brasilei
ras, parecia ser um ideal perfeito no papel, mas que na prática mostrou não ter 
sentido algum. Era um ideal não só incompreendido como os nisseis, que recebe
ram uma educação nele baseada, sequer a reconheciam, considerando-a, pelo con
trário, problemática e um verdadeiro obstáculo para poderem se integrar à socie
dade brasileira. 

Mas, não se pode dizer que esse ideal tenha sido um erro completo. O que 
aconteceu foi que, por não se conhecer a maneira certa para se alcançá-lo, o re
sultado acabou sendo o contrário do esperado. Doravante, precisamos rever essa 
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maneira: já que sabemos, hoje, que a velha fórmula falhou, não podemos mais 
nela insistir, o que seria, além de inútil, até mesmo prejudicial. 

A cultura japonesa ou a educação à japonesa só terão valor quando consti
tuírem uma complementação da educação à brasileira. Dessa forma, os pais, para 
educar os seus filhos nisseis, deverão, antes de mais nada, conhecer o modo de 
vida dos brasileiros e ter, em relação a ele, uma atitude de maior flexibilidade e 
indulgência. Só depois disso é que se deve tentar explicar a cultura japonesa aos 
nisseis, como algo de natureza completamente diferente quando comparada à cul
tura brasileira. Em outras palavras, deve-se, em primeiro lugar, conhecer e reco
nhecer o lado bom da sociedade brasileira e, em seguida, tentar transmitir os va
lores japoneses, sem nunca, no entanto, deixar de respeitar os valores brasileiros. 
Acredito firmemente que uma educação só trará a verdadeira felicidade aos seus 
receptores, ou seja, aos nisseis, se ela estiver alicerçada fundamentalmente na cul
tura brasileira e tiver, como complementação, o acréscimo dos valores japoneses. 
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70 — A vida religiosa dos imigrantes japoneses 

A maior dificuldade que senti, ao escrever a presente história da imigração 
japonesa no Brasil, foi com relação ao seu aspecto religioso. 

Quando os japoneses se agrupavam, logo formavam uma Associação Japo
nesa e, em seguida, construíam uma escola primária. Mas, não se pode dizer que 
a mesma preocupação estivesse presente com relação a templos ou igrejas, para 
que, através dos mesmos, se procurasse manter a coesão espiritual do grupo. Pelo 
contrário: os templos e as igrejas foram construídos só muito mais tarde e, mes
mo assim — antes da guerra — era difícil que constituíssem o núcleo espiritual 
de todo o grupo. 

(Havia, excepcionalmente, o núcleo Esperança, no norte do Paraná, funda
do por um grupo católico de Arapongas. Os pioneiros lá chegaram em 1935 e os 
colonos, propriamente ditos, no ano seguinte.) 

Não há outra explicação para o fenômeno acima, a não ser que a maneira 
de os japoneses encararem a vida era consideravelmente diferente da dos euro
peus, fato que, aliás, já foi apontado anteriormente em outras passagens. 

Não se pode dizer, no entanto, que a religião não tivesse exercido absoluta
mente nenhuma influência na vida dos imigrantes japoneses. 

Evidentemente, uma boa parte do espírito religioso dos imigrantes devia es
tar voltada à veneração do imperador, em torno do kyôiku-chokugo (edito impe
rial acerca da educação). No entanto, essa veneração, sozinha, não devia ter sido 
suficiente para preencher as necessidades dos imigrantes com relação aos seus sen
timentos tradicionais de "cultuar a alma dos ancestrais" ou com relação à "cren
ça numa outra vida, após a morte". Mas, tais necessidades pareciam não ter sido 
um problema de solução premente, naquela época em que todos estavam unica
mente tomados pela vontade de obter "sucesso econômico". 

"A religiosidade dos imigrantes constitui-se, no máximo, em se lembrar — 
quando, por infelicidade, alguém da família falece — de que seria bom que hou
vesse algum bonzo para orar durante o funeral. É muito raro que haja alguém 
tão entusiasmado a ponto de procurar ensinamentos religiosos, em busca de sus
tento para o seu espírito: a grande maioria se dedica mesmo exclusivamente às 
atividades que a faça enriquecer." 

Só podemos concordar com a afirmação acima, do autor da História da ex
pansão dos japoneses no Brasil, de que era "essa a situação dos imigrantes em 
geral",1 cuja maior preocupação era fazer fortuna e retornar ao Japão. 
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Por outro lado, o fato de ter sido impossível no Brasil a formação de agrupa
mentos de imigrantes de uma mesma seita religiosa pode ter sido outro motivo 
pelo qual a religião não se tornou uma força centralizadora dos imigrantes, do 
ponto de vista social. 

"Em termos de número, predominam os budistas, que representam cerca de 
90% do total dos imigrantes japoneses radicados no Brasil. Além disso, quase to
das as suas 15 seitas e 48 ramificações, originalmente existentes no Japão, estão 
representadas no Brasil, por um número maior ou menor de adeptos. O mesmo 
acontece com relação ao xintoísmo: no Japão ele se subdivide em 14 seitas, que 
também são representadas no Brasil. Dessa forma o quadro religioso dos japone
ses radicados no Brasil não podia deixar de ser um resumo do quadro religioso 
japonês."2 

Assim dizia o autor da já citada História da expansão dos japoneses no Bra
sil, dando, ainda, uma outra causa para explicar a situação religiosa dos japone
ses no Brasil: 

"(...) 'Embora de modo consideravelmente atenuado, existe no Brasil uma 
corrente antijaponesa camuflada, apontando-se, como sua causa, as diferenças 
não só de raça, língua e hábitos mas também de religião. É desejável, portanto, 
que não se enviem bonzos (ou sacerdotes xintoístas) ao Brasil.' Com base nessa 
orientação do Ministério das Relações Exteriores do Japão, estava impedido, ao 
menos aparentemente, o envio de religiosos japoneses ao Brasil." 

Por outro lado, essa mesma explicação também sugeria que para os imigran
tes japoneses no Brasil a religião não tinha importância vital, podendo estar per
feitamente ausente, sem causar graves conseqüências. 

De qualquer forma, na vida espiritual dos imigrantes japoneses, mais forte 
que o sentimento por "Buda ou deus xintoísta" era o sentimento pela pátria ou 
pela raça, que, não se podia negar, constituía o seu pilar de sustentação espiri
tual. Será que não foi por isso que no Brasil, embora não "sentissem" pressões 
de cunho religioso por parte dos católicos, sentiram, e muito, pressões sobre seu 
nacionalismo e etnocentrismo, fazendo debelar todo aquele movimento de resis
tência que se viu antes, durante e depois da guerra? 

Entretanto, não se pode ignorar por completo — só pelas causas acima cita
das — a vida religiosa dos imigrantes japoneses radicados no Brasil. Vamos, en
tão, ver como as religiões surgiram e prosperaram de maneira tão variada, como 
hoje se constata. 

Não se sabe ao certo se nos navios que transportavam os imigrantes havia 
altares budistas ou xintoístas. Alguns diziam que estes últimos estavam presentes 
em alguns navios. 

No caso de algum funeral em alto-mar, talvez houvesse quem encomendasse 
a alma do defunto. Os navios, porém, não dispunham de nenhum religioso a seu 
serviço exclusivo. O corpo, coberto com um pano branco, era lançado ao mar, 
da popa do navio. Em seguida, este apitava e, por alguns instantes, parava a sua 
marcha já reduzida. Dizia-se que, oficialmente, devia dar três voltas ao redor do 
ponto em que o corpo havia sido lançado, mas geralmente só se dava uma volta 
e era o adeus definitivo. 
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Mais tarde, já nas fazendas, era raro que os imigrantes presenciassem even
tos religiosos. Em algumas localidades, no entanto, muitos imigrantes tinham tom
bado mortos, vítimas da malária. Nesses casos, os enterros eram extremamente 
simplificados: por vezes, nem mesmo rezas havia. Nas sepulturas, no lugar dos 
sotobas, cruzes de madeira branca: no seu verso, inscreviam-se, no sentido hori
zontal, as datas de nascimento e falecimento do defunto e, no sentido vertical, 
o seu nome e o número de anos que vivera; na sua frente, lia-se namuamidabutsu, 
ou namumyôhôrengekyô, ou seja, "Que Budanos salve!". Sobre o montinho de 
terra, colocavam -se coroas de flores de lata, pintadas de esmalte, de considerável 
durabilidade mesmo sob a intempérie. Em seguida, acendiam-se incensos ou velas 
e os presentes juntavam as palmas de suas mãos, em silêncio ou balbuciando in
vocações a Buda e outras ladainhas. 

A família enlutada voltava, então, à sua casa na colônia e num canto da casa 
(na maioria das vezes, no quarto) instalava uma espécie de prateleira, em que co
locava uma foto do falecido, oferecendo-lhe flores do campo e incenso. Em caso 
de não haver incenso, utilizavam-se velas em seu lugar. Por alguns dias, deixava-
se uma lamparina acesa, como se fosse a própria iluminação dos verdadeiros alta
res budistas. No sétimo dia, a família reunia o pessoal da vizinhança para realizar 
algo parecido com uma missa de sétimo dia. Evidentemente, não havendo bonzos 
também não havia rezas, mas depois de prestadas as devidas reverências diante 
do altar improvisado, jantavam todos juntos, sendo comum nessas ocasiões ofe
recer shiruko e udon. 

Na fase seguinte, os imigrantes já se tinham mudado das fazendas para ou
tras localidades, onde passariam a trabalhar por contrato e, mais tarde, para os 
núcleos de colonização, onde eram donos de suas próprias terras. De qualquer 
forma, tanto no primeiro como no segundo caso o trabalho, desenvolvido em mata 
virgem, era extremamente árduo. Os túmulos dos entes queridos tinham ficado 
para trás, nas fazendas. Alguns imigrantes voltavam para lá, no quinto ano, para 
retirar a ossada e transportá-la para uma nova sepultura. De maneira geral, no 
entanto, os imigrantes da primeira fase não tinham condições físicas nem espiri
tuais para fazer isso, acabando por abandonar as sepulturas lá mesmo, nas 
fazendas. 

Atualmente (1968), no cemitério da Fazenda Guatapará, onde entraram os 
imigrantes da primeira leva, há um túmulo coletivo reunindo essas ossadas aban
donadas: trata-se de um quadrado cimentado de 2 metros de lado e uns 80 centí
metros de altura, provavelmente construído por alguns beneméritos locais, tam
bém já falecidos quando os túmulos individuais foram destruídos. 

Na superfície de cimento, cheia de musgo e já danificada pela ação do tem
po, já não se lêem direito as inscrições feitas anteriormente, mas ainda é possível 
identificar a expressão "Namuamidabutsu". Ainda, alguém devia ter acendido 
uma vela sobre o cimento, pois nele podiam ser vistos vestígios de uma vela derre
tida. Disseram que em breve esse túmulo também seria destruído. 

Os primeiros imigrantes não construíram para si nem templos nem cemité
rios definitivos, mas houve um caso em que — descobrindo um túmulo indígena 
— nele construíram um templo xintoísta. Será que fizeram isso por simples gosto 
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ou porque identificaram no túmulo dos indígenas — moradores que antecederam 
os próprios imigrantes na região — o seu "santo protetor"? 

Estamos falando do "Bugre Jinja" (Templo Xintoísta Bugre), construído no 
núcleo Itacolomi (Uetsuka), em Promissão, dando a frente para o escritório do 
distrito de Bom Sucesso, no outro lado do vale. Foi por ocasião do desmatamen-
to da região que foram encontrados, em meio à capoeira, dois túmulos de cerca 
de cinco metros de diâmetro, que, segundo o pessoal local, eram túmulos dos in
dígenas da tribo bugre. 

A respeito, vamos ver um artigo publicado na revista Nôgyô-no-Brasil (Re
vista de Agricultura Brasileira), edição comemorativa dos dez anos da coloniza
ção de Promissão, de setembro de 1928: 

"Imagina-se que os japoneses, que sempre tiveram um forte sentimento de 
venerar os seus antepassados, tenham ficado penalizados de deixar os dois túmu
los abandonados, resolvendo construir no local um pequeno templo xintoísta, onde 
passaram a cultuar, como dotadas de espíritos divinos, uma jarra para água e duas 
cometas3 usadas pelos bugres e encontradas por perto. Além disso, decidiram que 
todos os anos, no dia 5 de maio, se faria uma festa em sua homenagem. (...) Deve 
ter sido o primeiro torii construído no Brasil. (...) Isso foi há oito anos (1920). 
(...) O sumo, travado diante dos espíritos divinos, alcançou o auge da animação 
quando o sacerdote xintoísta — Umewakamaru Doi — começou a ler as rezas 
xintoístas em altos brados. (...) No entanto, com os imigrantes cada vez mais ocu
pados em suas tarefas mais e mais numerosas, o templo foi-se tornando abrigo 
de abelhas, que ali passaram a formar suas colmeias, até ser totalmente abando
nado e transformar-se em ruínas." 

E por falar no aniversário dos dez anos da colonização de Promissão, ele foi 
comemorado em meio a uma grande animação, em que inauguraram até mesmo 
uma coluna comemorativa. Ainda assim, não se realizou nenhuma cerimônia de 
cunho religioso alusiva à data. A única referência religiosa, mesmo assim de for
ma vaga, foi a de Hidesada Okada, que ao discursar, representando os demais 
convidados, disse: "(...) Finalizando, gostaria de rezar pela alma daqueles que 
sucumbiram em prol da colonização da região." (Mais tarde, Okada foi o res
ponsável pela propagação, por todo o Brasil, da religião jôdo shinshu, uma seita 
do budismo.) 

Não se sabe ao certo se a coluna em si possuía algum significado religioso. 
Embora a legenda de sua foto publicada na já citada edição comemorativa da Re
vista de Agricultura Brasileira diga que "mais tarde, haverá de existir aqueles que, 
por aqui passando, não poderão deixar de — recordando-se das cenas de hoje 
— derramar lágrimas emocionadas", o fato é que, hoje, a coluna está em ruínas 
e em completo abandono, só restando o vestígio de que ela, um dia, foi testemu
nha do "sonho de velhos guerreiros da imigração japonesa". 

Os imigrantes da primeira fase, que para cá vieram com o intento de enrique
cer rapidamente e retornar em seguida para o Japão, em sua maioria eram segun
do ou terceiro filhos. (No Japão, o culto aos antepassados, incluindo a manuten
ção dos túmulos da família em bom estado e a realização de missas, é da respon
sabilidade do primogênito.) Será que, como aparece na tese de Takashi Maeya-
ma, era corrente os primeiros imigrantes pensarem da seguinte forma?: "A re-
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ligião, eu a deixei no Japão"; "O culto aos antepassados está a cargo do meu 
irmão mais velho, o primogênito da casa, não restando, portanto, para mim, ne
nhuma preocupação em termos religiosos"; "Não há problema nenhum, pois pe
di que tomassem conta de tudo até que eu voltasse". Enfim, será que os imigran
tes pensavam que a religião era, na verdade, algo perfeitamente dispensável no 
Brasil, até que voltassem à terra natal para "visitar e prestar reverências ao túmu
lo da família"?4 

(Maeyama, em sua tese denominada "Considerações acerca do comportamen
to religioso da sociedade minoritária formada no Brasil pelos japoneses e seus des
cendentes", discute e explica a ausência da religião entre os imigrantes da fase 
inicial, a partir da análise do conceito de "família", dentro do sistema familiar 
japonês e da religião alicerçada na veneração aos antepassados, intimamente rela
cionada àquele conceito.) 

Vamos, agora, rever a vida de luta daqueles que entraram no núcleo Hirano, 
através da bibliografia existente a respeito e das conversas com pessoas que vive
ram naquela época. Ali, no núcleo Hirano, também é difícil identificar vestígios 
de suas atividades religiosas. No entanto, segundo a publicação Hirano nijû go-
nenshi (História dos 25 anos do núcleo Hirano), em 1931 construiu-se uma lápide 
em memória de Unpei Hirano e Sadao Matsumura, cônsul-geral do Japão no Brasil. 
Relata-se que, tanto na festa da fundação do núcleo, a 3 de agosto daquele ano, 
como na festa Hirano, a 6 de fevereiro (data da morte de Unpei Hirano) do ano 
seguinte, realizaram-se, diante da lápide, cerimônias religiosas xintoístas e budis
tas, que passaram a repetir-se anualmente, tendo-se, dessa forma, o surgimento 
do primeiro evento de cunho verdadeiramente religioso no núcleo, dezesseis anos 
após sua fundação. 

Mais tarde, em 1933, um grupo de seus habitantes passou a realizar reuniões 
para ouvir pregações budistas, convidando o velho bonzo Sukeichi Ito, de um nú
cleo vizinho. No ano seguinte, em 1934, construiu-se o Shinshûji (Templo budista 
Shinshu),5 ocasião em que nele passou a morar o seu bonzo principal e responsável. 

"Diariamente, pela manhã e pela tarde, este fazia oferendas ao Buda e reza
va em voz alta. No dia do equinócio da primavera e do outono, orava pela alma 
dos mortos e abria as portas do budismo aos homens e mulheres de bem dedicando-
se à sua purificação espiritual (...)".6 Supõe-se que, antes disso, ou seja, até apro
ximadamente 1930, praticamente não havia no núcleo nenhuma atividade religiosa. 

No item referente a "templos", da História dos 25 anos do núcleo Hirano, 
lê-se que a motivação principal que, em 1933, levou os membros do núcleo a rea
lizarem reuniões de cunho religioso, com o objetivo de obter ensinamentos budis
tas, foi a seguinte: "No início, éramos todos jovens e sãos e, sem pensarmos no 
que seria de nossas vidas, preocupávamo-nos unicamente com ganhar dinheiro. 
Como foi o resultado dessa nossa corrida ao ouro? Ganhamos dinheiro? Não. 
Conseguimos alguma posição social de importância? Não. Tudo que nos restou 
foi um corpo mirrado e um espírito horrendo. Desse jeito, voltarmos ricos e fa
zermos bonito na nossa pátria só podia ser mesmo um sonho. Passamos então 
a pensar, chegando a nos deprimir, no que seria do nosso corpo e das nossas al
mas. Sentíamos um vazio, uma insatisfação não preenchidos no nosso âmago. Vi-
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mos, aí, que — para trazer paz às nossas almas perdidas e para podermos nos 
esquecer das nossas angústias e ansiedades, purificando-nos, enfim — a única so
lução era mesmo contar com a força do Buda (...)." 

Conforme se pode constatar através desse relato, as atividades religiosas dos 
imigrantes japoneses só começaram vinte anos após sua chegada ao Brasil, quan
do, destruído o sonho de regressar triunfalmente ao Japão, passaram a avaliar 
suas vidas até então e a questionar sobre os seus destinos futuros. 

Na fase inicial dos núcleos de colonização, os oratórios budistas ou xintoís-
tas só podiam ser vistos naquelas casas em que tinha havido mortes: já vimos, 
antes, como costumavam improvisar os oratórios, pendurando-se caixotes vazios 
de madeira num canto dos ranchos de sapé. Os oratórios encomendados aos mar
ceneiros — que os executavam nas horas vagas — só apareceriam seis ou sete anos 
depois, quando o café já estava começando a vingar, ou seja, mais de dez anos 
após terem pisado no Brasil pela primeira vez. 

Quando, depois da guerra, se construiu um templo budista em Cafelândia, 
os imigrantes mais idosos se alegraram expressivamente, dizendo: "Agora, pode
mos ter o prazer de pagar visitas a um templo, mesmo estando no Brasil." O tom 
em que falaram parecia demonstrar a tristeza que sempre sentiram, embora nun
ca a tivessem manifestado, por terem vindo a um país em que não havia templos 
budistas. 

Embora pudesse parecer que os imigrantes japoneses vivessem um cotidiano 
completamente despojado de religião, na prática tinham hábitos muito próximos 
dela e revestidos, por assim dizer, de significado religioso, o que, aliás, dava às 
suas vidas feições japonesas. 

Assim, por exemplo, no ano-novo não deixavam de decorar o oratório com 
o ossonae (oferendas) e oferecer-lhe omiki (saque sagrado ofertado aos deuses), 
que podia ser o próprio saque ou, na falta deste, pinga. Ainda, nos aniversários 
da morte dos entes queridos preparavam e comiam shôjin-ryôri, e nas cerimônias 
de colocação da armação da casa — jôtôshiki —, o mochi. 

Evidentemente, comemoravam todos juntos o tenchôssetsu e, além disso, no 
dia-a-dia, não deixavam de falar itadakimassu e gochissôssama, antes e depois 
das refeições. 

E mais: em termos de educação, os pais isseis, que condenavam o desperdí
cio, ensinavam os nisseis a "sentir pena" das coisas e a "poupá-las", ao mesmo 
tempo que lhes diziam que os atos praticados sem piedade seriam "castigados" 
e que os mal-educados invariavelmente acabariam "pagando" pelo que faziam, 
orientando-os no sentido de sempre praticarem boas ações, pois isso seria uma 
verdadeira "caridade" que estariam fazendo. 

Dessa forma, muitos dos ensinamentos budistas, que sempre estiveram pre
sentes no cotidiano dos japoneses, vinham sendo preservados pelos imigrantes, 
também aqui no Brasil, embora talvez não tivessem consciência de que tais atos 
tivessem algum significado religioso. O detalhe, no entanto, era que tais atos ja
mais eram manifestados como um todo, de modo que pudessem ser classificados 
de religiosos. 

É muito provável que o desejo de orar por Buda e cultuar os antepas
sados tivesse se exteriorizado na vida cotidiana dos imigrantes à medida que cres-
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cia a nostalgia pela terra natal, ao contrário do afã do enriquecimento rápido, 
que decrescia. 

Se nos distanciarmos do geral e tomarmos, como exemplo, alguns casos iso
lados, talvez possamos mostrar um pouco melhor como era a vida religiosa dos 
imigrantes japoneses radicados no Brasil. 

É famoso o caso de Ryu Mizuno, presidente da Companhia Imperial de Emi
gração, que era adepto do budismo, seita Hokke. 

"O sr. Mizuno, que passou os seus últimos anos no Paraná, levantava-se dia
riamente ainda de madrugada e, trajando formalmente um quimono, acendia as 
luminárias do oratório budista e, sentado à moda japonesa, lia em voz alta os 
preceitos budistas, após o que passava à leitura do obituário, deveras extenso. Nele 
constavam quase todas as pessoas que o sr. Mizuno havia conhecido no passado: 
de ministros a empregadas domésticas, passando por intérpretes das fazendas e 
os próprios imigrantes, cuja vinda ao Brasil havia intermediado — eram, enfim, 
aproximadamente 500 ou 600 nomes. O sr. Mizuno costumava dizer: 'Pois é, o 
meu problema é que sou longevo demais: cada vez mais, levo um tempo maior 
para ler o obituário até o fim'."7 Como se vê, era um adepto fervoroso do bu
dismo. Mizuno viveu até os 92 anos de idade, vindo a falecer na cidade de São 
Paulo, em 1951. 

Vamos, em seguida, ver um outro caso: Yujiro Ibaragi (que posteriormente 
adotou o nome budista de Nissui) tinha vindo ao Brasil com a primeira leva de 
imigrantes, no navio Kasato-Maru, tornando-se o fundador, aqui, da seita budis
ta Butsuritsu, que se propagou por todo o país depois que Yoneji Matsubara eri
giu, em 1936, o templo-matriz brasileiro daquela seita, no núcleo União, localiza
do na estação Lins (linha Noroeste). Ibaragi, depois de passar por Ribeirão Pre
to, tinha-se instalado na fazenda Dumont, que era bastante problemática porque 
produzia pouco café. Estava sempre tumultuada, uma fonte constante de dor de 
cabeça para a Companhia Imperial de Emigração. Num dos tumultos, Ibaragi, 
um ex-bonzo da seita Hokke, resolveu fazer um caloroso discurso acusando a com
panhia de emigração, do alto de uma escada trípode, própria para colher café, 
de onde, pisando em falso num de seus degraus, acabou indo ao chão. Consta 
que mais tarde ele próprio declarou à publicação Imin Yonjûnenshi (A história 
dos quarenta anos da imigração japonesa no Brasil): "Desde então [ou seja, des
de que caíra da escada] 'caí também da vida mundana', isto é, dela me livrei." 
Ibaragi dedicou-se por cinqüenta anos, desde aquela ocasião, à propagação da 
seita Butsuritsu, de modo que é bastante antiga a sua história aqui no Brasil. Parece-
me que ela teve um impulso especialmente grande a partir da década de 1930, quan
do começaram a ter lugar vários movimentos antiimigratórios. 

Masumi Ikoma, da seita Shinshü Honpa Honganji, também budista, chegou 
ao Brasil em 1928, quando tinha 40 anos de idade. Instalou-se no núcleo Iguape 
e lá fundou a Jikôkai (Associação Piedade e Luz), dando início à pregação de 
sua doutrina religiosa. Viveu aproximadamente quinze anos às margens do rio Ri
beira, onde conseguiu a adesão de perto de 1.000 adeptos e de onde, em 1934, 
resolveu sair em direção a São Paulo, para ali propagar a sua doutrina.8 

Temos, ainda, o caso de Heikuro Shinba, cujo nome budista era Ryûshô, 
que também viera ao Brasil como imigrante e que, mais tarde, fundou a filial brasilei-
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ra da Igreja Koyasan Daishi, da seita budista Shingon. Dizem que ele só começou 
a pregar depois de ter sido autorizado oficialmente pelo governo brasileiro, em 1939. 

Chujiro Ohtake, o fundador da religião Tenri no Brasil, tinha entrado pri
meiro (1929) no núcleo Tietê, de onde, em 1931, mudou-se para Bauru, onde mais 
tarde erigiu a sede da religião. No núcleo Aliança, temos Ishinosuke Kimura, que 
também se dedicou à propagação da religião Tenri, ao mesmo tempo que se dedi
cava à agricultura. 

Dessa forma, podemos constatar que — embora não se possa generalizar — 
sempre houve alguma atividade religiosa na sociedade formada pelos imigrantes 
japoneses, contanto que houvesse quem nesse sentido os orientasse. Não que exis
tissem templos ou salões próprios, mas imagina-se que cada uma das famílias de
via, em casa, ler em voz alta orações budistas ou xintoístas, conforme o caso, além 
de ouvir pregações budistas, resultando dessa maneira em um certo clima religio
so. Este sentimento religioso devia estar presente não só por ocasião de casamen
tos ou enterros, mas infiltrado no próprio cotidiano dos imigrantes. 

No núcleo Aliança havia, ainda, um número grande de protestantes, vindos 
diretamente do Japão. O núcleo contava também com o pastor Yoshikazu Ishido 
— um evangelhista fervoroso — que ali chegara em 1926. Em 1933, Ishido conse
guiu acabar e inaugurar a capela da Aliança Cristo Kyôkai (Igreja Cristã de Alian
ça), graças a donativos de seus companheiros, portadores do mesmo ideal cristão. 
Não podemos deixar de citar também que, em Aliança, viviam alguns imigrantes 
que tinham sido pastores no passado e que sempre tiveram a preocupação de in
troduzir aspectos religiosos no cotidiano de seus habitantes. Dessa forma, se fôs
semos fazer um relato minucioso da vida religiosa dos nossos imigrantes no Bra
sil, o núcleo Aliança seria citado, sem dúvida, como um dos casos mais peculia
res: ali se realizavam encontros protestantes, havia a escola dominical e reuniam-
se elementos que tinham presente, no seu dia-a-dia, um grande sentimento reli
gioso. Dentre os descendentes dos seus habitantes, podemos constatar o apareci
mento sucessivo de pastores, que continuam ainda hoje em franca atividade. Com
pletando, dentre as numerosas publicações existentes a respeito da história dos 
diferentes núcleos de colonização, a Sôssetsu Jûnen (Dez anos de fundação), da 
Aliança, é a única que consagra um verbete especial à religião, fazendo com rela
ção ao assunto um relato de considerável detalhamento. 

Em seguida, vamos aproveitar a oportunidade para falar também a respeito 
dos religiosos — pastores protestantes e pregadores em geral —r que para cá emi
graram. Evidentemente, mesmo dentre os nomes já citados, muitos tinham entra
do no país com a intenção de se dedicar à propagação de alguma religião, embora 
tivessem imigrado na qualidade de agricultores. No entanto, vamos falar aqui so
bre aqueles que entraram no país como verdadeiros religiosos e que, como tal, 
terminaram suas vidas dedicando-se à pregação e à evangelização. 

Foi Midori Kobayashi quem, em maio de 1922, abriu, pela primeira vez no 
Brasil, uma escola dominical japonesa, na escola primária Taishô, na parte baixa 
da rua Conde de Sarzedas, em São Paulo (na época, alguns elementos da Igreja 
Presbiteriana de São Paulo iam auxiliá-lo na condução das aulas). Mais tarde, 
Kobayashi fundou a escola Seishü Gijuku (Instituto de Educação Estado de São 
Paulo), contribuindo grandemente na promoção da educação. 
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Yasoji Ito, que chegou ao Brasil em 1923, foi outro elemento que também 
dedicou sua vida à evangelização. 

Tanto Kobayashi como Ito peregrinavam pelo interior do país independente
mente, sem nenhum auxílio financeiro, ganhando o seu próprio pão, até que mais 
tarde o primeiro passou a administrar uma escola e o segundo vinculou-se a uma 
igreja. 

Por volta de 1922 — ano do centenário da independência do Brasil — Koba
yashi trabalhava no jornal Brasil Jihô (Notícias do Brasil), onde tinha sido encar
regado da coluna religiosa. Mesmo extremamente jovem — tinha, então, cerca 
de 30 anos — escrevia sobre os mais variados aspectos da religião: de teologia 
a interpretações de passagens bíblicas, além de pregar — visando os avaros, que 
só pensavam em ganhar dinheiro — que uma vida só podia ser verdadeiramente 
significativa se nela houvesse o amor ao próximo e a busca constante de Deus. 
Paralelamente à escola dominical, peregrinava pelo interior pregando não só o 
evangelho como também a importância da educação, aproveitando a ocasião, ain
da, para angariar fundos para a fundação do Instituto de Educação Estado de 
São Paulo. Entre as atividades sociais que promovia, eram dignas de registro as 
reuniões de Páscoa, ao ar livre; as comemorações de Natal, em torno da escola 
dominical, e as reuniões do Dia das Mães, até então inéditas na colônia japonesa 
radicada no Brasil. 

Com relação a Yasoji Ito, vamos transcrever um trecho a seu respeito, que 
aparece na publicação Brasil ni okeru nipponjin hattenshi (História da expansão 
dos japoneses no Brasil), volume II, p. 216: 

"O pastor Ito, que havia chegado ao Brasil em 1923, deu início às suas ativi
dades de evangelização no dia 13 de março do mesmo ano, realizando, juntamen
te com mais sete companheiros, uma sessão de rezas, na pensão Ueji, à época lo
calizada à rua Bonita (atual Tomás de Lima), nº 11. Foi o ponto de partida e, 
ao mesmo tempo, a declaração de compromisso do pastor Ito de dedicar-se à pre
gação do evangelho no Brasil. Quando nos lembramos do então jovem pastor Ya
soji Ito — que possuía o mesmo espírito evangelizador apaixonado do apóstolo 
São Paulo, por sua vez pioneiro da evangelização no estrangeiro e que costumava 
dizer: 'Levo o evangelho somente onde o nome de Cristo não é conhecido, evitan
do pisar sobre fundamentos anteriormente estabelecidos por outrem' — e consta
tando os resultados hoje (por volta de 1940) alcançados — cerca de um mil e algu
mas centenas de fiéis — não podemos deixar de reconhecer o quão significativa 
foi aquela sessão de rezas para a história da fé cristã no Brasil." 

E, assim, tinha-se iniciado a catequese de Yasoji Ito pelo interior do país. 
Mais tarde, em 1925, começaram as atividades da Igreja Holiness, através 

do pastor Takeo Monobe. 
Em 1936, aparece também o Exército da Salvação. O fundador de sua seção 

japonesa — o tenente Sanji Tanaka — tinha imigrado para o Brasil em 1932 e 
entrado para uma fazenda ao longo da linha Mojiana, onde inicialmente traba
lhou como um de seus colonos. 

Assim, pudemos constatar que tanto o budismo como a religião Tenri e o 
protestantismo foram propagados entre os imigrantes japoneses pelos próprios 
compatriotas. Já o catolicismo foi pregado inicialmente por padres estrangeiros. 
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De acordo com o artigo escrito pelo padre Shigeo Takeuchi, publicado em 
Imin Yonjûnenshi (História dos quarenta anos da imigração), a propagação do 
catolicismo entre os imigrantes japoneses foi iniciada em 1919, pelo padre alemão 
Lourenco Fützbauer. aue começou a "cuidar do aspecto religioso dos japoneses", 
sob o patrocínio de Ryoji Yasuda, administrador da fazenda Tozan, em Pinda-
monhangaba. Foi em 1921 que aconieceu o primeiro batismo de um grupo de ja
poneses, celebrado na pequena capela de Coruputuba. Foi também graças aos es
forços do padre Fützbauer que, em 1923, o padre japonês Chohachi Nakamura 
veio para o Brasil. 

Já na cidade de São Paulo, a conversão ao catolicismo se deu primeiro com 
a criançada das imediações da rua Conde de Sarzedas, que se reunia em torno 
do padre Guido Del Toro, da Igreja São Gonçalo. Só depois é que os pais dessas 
crianças se converteram. 

Embora não entremos em pormenores a respeito, parece não ter havido gran
des problemas no que se refere à conversão dos imigrantes — na maioria budistas 
— ao cristianismo. Apenas entre os protestantes parece ter havido alguns elemen
tos que reprovavam um ou outro caso de conversão, apontando que tinham sido 
por interesse: eram casos em que se havia convidado para padrinhos pessoas in
fluentes da sociedade paulistana. 

No entanto, levando em conta que na época não se podia avaliar até que ponto 
os imigrantes japoneses estavam verdadeiramente convictos de sua fé budista e, 
também, que eles não chegaram a encarar a conversão com o impacto que uma 
verdadeira conversão religiosa certamente causaria, é de duvidar que houvesse al
gum fundamento em ficar cogitando acerca da "imoralidade" ou não das mesmas. 

E se a conversão não foi dolorosa, deve ser porque a vida religiosa — em 
princípio, budista — que os imigrantes levavam até então não tinha raízes tão pro
fundas, não passando de mera tradição. 

De qualquer forma, não se pode negar que a conversão ou a adoção do cato
licismo, principalmente se constatarmos a intensidade com que foram verificadas 
nos anos subseqüentes, constituíram um prenuncio da assimilação dos imigrantes 
japoneses à cultura brasileira. 

Sob este ponto de vista, foi bastante positiva a presença do padre Nakamura 
no Brasil — que ficou famoso como o padre japonês — pois as pessoas que ti
nham contato com a sua pessoa acabavam por se convencer de que os japoneses 
não eram pagãos. Assim, também sob esse aspecto, não podemos deixar de admi
tir que o movimento de propagação do catolicismo foi uma alavanca extraordiná
ria, que impulsionou fortemente a assimilação dos japoneses à sociedade brasileira. 

Já o protestantismo manteve-se fiel aos princípios estritamente japoneses, e 
se considerarmos que muitos dos seus adeptos foram vitoristas naquele período 
tumultuado do pós-guerra (embora também se possa dizer o mesmo dos adeptos 
da religião budista), podemos concluir que as religiões propagadas pelos próprios 
japoneses tinham fortes características patriótico-raciais. 

*** 
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Bem, na realidade me propusera escrever não sobre teorias religiosas ou so
bre a história da evangelização: minha primeira intenção tinha sido falar sobre 
a "tendênca religiosa em geral dos imigrantes" e sobre "o tipo de atividades reli
giosas que os imigrantes tiveram, até chegarmos aos dias de hoje". 

Conforme já se escreveu anteriormente, os únicos traços religiosos que pode
ríamos encontrar na vida dos primeiros imigrantes eram os verificados durante 
as cerimônias fúnebres e as leituras de rezas budistas ou xintoístas, diante de ora
tórios de uma ou outra religião, nas casas em que tinham ocorrido casos de faleci
mento. Foi vendo essa situação que alguns imigrantes — ex-bonzos e ex-pastores 
— resolveram, por iniciativa própria, difundir o sentimento religioso entre seus 
próprios compatrícios. 

Religiões como Tenri. Seichô-no-iê e a seita budista Butsuryu eram conside
ravelmente antigas, congregando, em conseqüência, um número significativo de 
adeptos, mesmo no período anterior à guerra, muito embora se dissesse que nu
mericamente a seita Shinshû, também budista, fosse absolutamente superior. Dentre 
os adeptos de todas essas religiões, alguns que estavam em posição de liderança 
vieram a erigir templos, enquanto outros abriam centros. No entanto, esta não 
era, em absoluto, uma .tendência generalizada. 

De qualquer forma, nem o catolicismo nem o protestantismo foram religiões 
representativas dos imigrantes japoneses radicados no Brasil. 

A religião só se tornou mais próspera entre os imigrantes japoneses depois 
da guerra, quando os primeiros nisseis já tinham atingido a idade adulta e, então, 
os isseis se viram obrigados a aqui permanecer em definitivo. 

Acredita-se que a relação entre o florescimento das religiões, o envelhecimento 
dos isseis e o processo de assimilação dos mesmos e seus descendentes à cultura 
brasileira seja um assunto a ser elucidado por estudos futuros (a já citada tese 
de Takashi Maeyama é um exemplo pioneiro disso). 

Temos que falar, ainda, das novas religiões japonesas que têm sido propaga
das entre os imigrantes, ostentando atrativos inéditos. Elas possuem uma tal for
ça que parecem ter surgido para preencher o vazio religioso que até então se podia 
verificar entre os imigrantes. 

Embora não tanto quanto as novas religiões, as seitas budistas tradicionais 
também têm mostrado uma prosperidade desconhecida antes da guerra, com nu
merosos templos espalhados por todo o país, o que é verdade principalmente no 
caso das seitas que descendem do Higashihonganji e Nishihonganji, que juntas 
somam algumas dezenas de templos localizados em diferentes pontos do país. 

O que se pode deduzir disso tudo é que, por trás do fenômeno da recente 
prosperidade religiosa entre os japoneses, evidentemente há o seu desenvolvimen
to econômico. Mais que isso, porém, talvez se possa dizer que a sociedade forma
da pelos compatriotas, outrora reunida em torno dos "núcleos de colonização" 
ou da "rua Conde de Sarzedas", está, agora, se transformando numa sociedade 
que se une em torno da religião. Ou seja, embora fisicamente imersos na socieda
de brasileira, quer nos parecer que, espiritualmente, os imigrantes e seus descen
dentes estejam querendo concretizar, através da religião, uma união étnico-racial, 
tendo como centro polarizador os imigrantes isseis. 
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A inauguração do templo budista Honganji, em Marília. 

De qualquer forma, está patente que, antes da guerra, a religião não consti
tuía uma força muito significativa na vida dos imigrantes, o que pode, paradoxal
mente, ser atestado pela prosperidade religiosa que se verifica hoje em dia, termi
nada a guerra. Nos dias de hoje, em que agrupamentos típicos do período pré-
guerra, assim como a veneração incondicional ao imperador, se encontram enfra
quecidos, parece-nos que a religião despontou em seu lugar, como o princípio da 
união étnico-racial dos japoneses radicados no Brasil. Podemos destacar, ainda, 
que os nisseis que participam desse processo possuem abundantes características 
peculiares aos japoneses, sendo que essa tendência se verifica mais visivelmente 
nas zonas rurais do que nas urbanas. 

Por outro lado, os nisseis e sanseis que não estão enquadrados naquela ten
dência parecem seguir em direção a um número cada vez maior de conversões ao 
cristianismo, ao mesmo tempo que se vão abrasileirando cada vez mais, fenôme
no que nos parece mais freqüente nos centros urbanos, onde o contato com a so
ciedade brasileira é maior. 
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Notas 

CAPÍTULO 60 

1. Nº 208, de 1946. 
2. Colônia Sengo Jûnenshi (História da Colônia, nos dez anos do pós-guerra), p. 11. 
3. O processo da Shindô Renmei e demais associações secretas japonesas no Brasil, de Herculano 

Neves, p. 58 e 59. 
4. Colônia Sengo Jûnenshi (História da Colônia, nos dez anos do pós-guerra), p. 10. 
5. Quando publicado num jornal brasileiro, o número era de 350. 
6. Colônia Sengo Jûnenshi (História da Colônia, nos dez anos do pós-guerra), p. 14. 
7. Diário da Noite, 3 de agosto de 1946. 
8. Ver O processo da Shindô Renmei e demais associações secretas japonesas no Brasil, de Hercula

no Neves. 
9. Showa Shinbun (Jornal da Era Showa), 2 de maio de 1951. 

CAPÍTULO 62 

1. Mais tarde, soube-se que o fotógrafo havia executado a montagem a pedido da Shindô Renmei. 
Ver O processo da Shindô Renmei e demais associações secretas japonesas no Brasil, de Hercula
no Neves, p. 66, 140 e 387. 

2. O processo da Shindô Renmei e demais associações secretas no Brasil, de Herculano Neves, p. 316. 
3. Também em Presidente Prudente, muitos tiveram a parede de suas casas pixadas de kokuzoku 

(traidor da pátria). Ver o depoimento de Torao Goto em O processo da Shindô Renmei e demais 
associações secretas no Brasil, p. 183. 

4. Idem, p. 371. 
5. Aqui estamos nos referindo ao rescrito imperial anunciando o fim da guerra e a rendição do Japão. 
6. Takuji Kato, um impostor, fez uma pequena fortuna no Brasil ao vender velhas condecorações 

japonesas aos vitoristas que ainda acreditavam na vitória do Japão. Essas condecorações tinham 
sido arrebatadas no Japão arrasado pela guerra, em duas visitas que para lá fizera, logo após o 
desfecho do conflito bélico. Mais tarde, Kato se associou a Sanzo Kawasaki, outro estelionatário 
e propagador de boatos vitoristas. Procuraram terras em Cipó, na periferia de São Paulo, e esta
beleceram um novo núcleo de colonização, proclamando o lema: "Cultivemos o espírito japo
nês". Diziam, ainda: "Instalamos uma fazenda comunitária para podermos formar 'japoneses 
corretos', enquanto aguardamos pela chegada de navios japoneses que irão nos resgatar daqui. 
Assim, todos aqueles que quiserem ser 'verdadeiros' japoneses, para não precisarem se envergo
nhar quando voltarem ao Japão, deverão, juntamente com seus familiares, tomar parte nessa ini
ciativa, para lá se mudando imediatamente." Em seguida, Kawasaki resolveu fazer de Kato um 
falso príncipe — o príncipe Asaka — e, dessa forma, juntos conseguiram arrecadar uma soma 
vultosa junto a vitoristas remanescentes, usando a tática "Um japonês de origem nobre está em 
visita entre nós — japoneses radicados no Brasil — para nos trazer conforto e para examinar in 
loco a situação em que estamos. Devemos, pois, dar-lhe toda a assistência e custear os seus gastos 
durante a sua estada aqui no Brasil". Essa havia sido a justificativa usada para ludibriar os vito
ristas, com o intento de lhes arrancar dinheiro. No entanto, o caso acabou vindo à tona através 
das ações das autoridades policiais em julho de 1954 e a farsa foi desmascarada. 
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7. Chamou-se Dai Nihon Kokumin Zen'eitai — Frente Nacional do Povo Japonês — o movimento 
terrorista de direita levado a cabo, em julho de 1950, por vitoristas remanescentes com a pretensa 
finalidade de restaurar a extinta Shindô Renmei. O verdadeiro objetivo desse movimento foi, no 
entanto, a prática de uma série de estelionatos de autoria de alguns aproveitadores, contra um 
grupo de vitoristas ainda descrentes e inconformados com o desfecho que tivera o caso da Shindô 
Renmei. Lançando mão de justificativas para custear o esperado retorno ao Japão ou o próprio 
movimento, os impostores conseguiram ludibriar e extrair dinheiro dos desavisados. 

8. O Sakuragumi Teishintai — Grupo de Voluntários Sakura — iniciou suas atividades em 1953. 
Tratava-se de um grupo derivado da Shindô Renmei e que começou a agir baseado em Londrina 
(Paraná), praticando uma série de estelionatos ligados ao conto do retorno ao Japão vitorioso. 
Recomendava aos vitoristas — que continuavam acreditando na vitória do Japão e que, por isso, 
tencionavam para lá voltar — que se alistassem como voluntários no exército que o governo japo
nês estava organizando para enviar à guerra da Coréia. Para tanto, dizia, era necessário um trei
namento militar prévio, sem o que o governo brasileiro não permitiria que partissem do Brasil. 
Resolvera, então, angariar fundos para, dizia, custear tal treinamento. Reunindo o pessoal inte
ressado em Santo André, lá se realizaram inúmeras manifestações para pleitear a volta ao Japão 
sem precisarem desembolsar nenhuma despesa. O grupo acabou sendo dissolvido, em abril de 1955, 
pelas mãos da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. 

9. O processo da Shindô Renmei e demais associações secretas japonesas no Brasil, de Herculano 
Neves, p. 357. 

10. Idem, p. 370. 
11. Idem, p. 418. 
12. Idem, p. 306. 
13. Colônia Sengo Jûnenshi (História da Colônia nos dez anos do pós-guerra), p. 17-18. 

CAPÍTULO 64 

1. Não quer dizer que este trecho seja condizente com os verdadeiros fatos históricos. 
2. Faziam contribuições em suas reuniões mensais, para ajudar a terra natal, desde o término da guerra, 

conforme o editorial publicado na revista Hatsuratsu, nº 16, p. 24. 

CAPÍTULO 66 

1. Brasil ni okeru nipponjin hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil), volume I, p. 94. 
2. Na obra Brasil o chokushishite (Olhando o Brasil de frente) consta o seu texto integral, sob guar

da do Ministério das Relações Exteriores. Aqui, no entanto, usamos o texto constante da História 
da expansão dos japoneses do Brasil. 

3. História da expansão dos japoneses no Brasil, volume I, p. 98, Dr. Vicente Ferreira da Costa Piragibe. 
4. Idem, p. 99. 
5. A especialização de Roquete Pinto era a Antropologia Genética. A sua teoria, contra a de Miguel 

Couto, se baseava no fato de que se fazia presente nos brasileiros o sangue indígena (mongolóide). 
6. História da expansão dos japoneses no Brasil, volume I, p. 112. 
7. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, Rio, Imprensa Nacional, 1934, "Título 

IV — Da ordem econômica e social", Artigo 121, §6º, p. 43. 
8. Além da História da expansão dos japoneses no Brasil, o presente capítulo se baseou nas seguintes 

publicações: Hakkoku shinkenpô shingikai ni okeru nippon imin haiseki mondai no keika (O de
senvolvimento que teve o problema do boicote à imigração japonesa, durante a Assembléia Na
cional Constituinte, responsável pela elaboração da nova constituição brasileira), editado e publi
cado pela Zaihaku nihonjin bunka kyôkai (Associação Cultural dos japoneses radicados no Bra
sil), novembro de 1934, e Brasil Nenkan (Anuário Brasileiro), de 1933. 

CAPÍTULO 69 

1. Palavras do Kyôikuchokugo, ou seja, o edito imperial acerca da educação. 
2. Idem. 
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3. Eram de barro e, de acordo com a memória do autor, deviam ter cerca de 7 centímetros de diâme
tro e 20 centímetros de comprimento. 

4. "Brasil nikkei minority shakai ni okeru shûkyô kôdô no ichi kôsatsu" ("Considerações acerca 
do comportamento religioso da sociedade minoritária, formada no Brasil pelos japoneses e seus 
descendentes"), de Takashi Maeyama, in Relatório de Pesquisas, publicado pelo Centro de Estu
dos Nipo-Brasileiros em 1968, p. 109 a 133. 

5. Em bibliografias mais recentes o templo aparece com o nome de Kômyôji. 
6'. Hirano nijûgonenshi (A história dos vinte e cinco anos do núcleo Hirano), p. 31. 
7. Bukkosenkusharetsuden (Biografia póstuma dos pioneiros) p. 61 e 62. 
8. Imin Yonjûnenshi (A história dos quarenta anos da imigração), p. 383. 
'9. Sôsetsu Jûnen — Aliança Ijüchi (Dez anos de fundação), p. 161. 

CAPÍTULO 70 

1. Brasil ni okeru nipponjin hattenshi (História da expansão dos japoneses no Brasil), volume II, 
p. 208-209. 
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Parte XI 

O movimento para a unificação 
da colônia japonesa 



71 — O movimento de socorro às vítimas 
da guerra no Japão 

Março de 1947. O terrorismo de cunho nacionalista praticado pelos imigran
tes japoneses havia finalmente cessado suas atividades. A colônia tinha recupera
do sua tranqüilidade. 

No dia 29 daquele mês, dezoito voluntários se reuniram na casa de Chibata 
Miyakoshi, ex-gerente da K.K.K.K., com a intenção de se organizarem e iniciar 
uma campanha de socorro às vítimas da guerra no Japão. 

Decidiu-se, nessa reunião, que seria criada — com a autorização da Cruz Ver
melha Brasileira — uma entidade a ser denominada "Comitê de Socorro às Víti
mas da Guerra no Japão", com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo. 
Decidiu-se, ainda, que se deflagraria uma campanha de arrecadação de fundos, 
que seriam encaminhados à Nihon Nanmin Kyûsaikai (Associação de Socorro aos 
flagelados Japoneses, e à Yû-ai Hôshidan (Beneficência Amor e Amizade), duas 
entidades filantrópicas sediadas em São Francisco, EUA, que se encarregariam 
de adquirir os gêneros necessários e enviá-los ao Japão, por meio do LARA - Li-
censed Agencies for Relief in Ásia, um órgão da Organização das Nações Unidas. 

Concedida a autorização pela Cruz Vermelha, em 16 de abril, iniciaram-se 
prontamente os preparativos para a campanha de arrecadação de fundos que, a 
partir de junho, aproximadamente, passou a ser levada a cabo ativamente em inú
meras regiões, tendo como núcleo a filial de São Paulo. Eram campanhas que 
falavam em "Colaborem com apenas mil-réis por dia!"; "Colabore com um pouco 
por mês!"; ou, ainda, "Estudantes da escola primária, colaborem!". Em meados 
de agosto, a filial de São Paulo tinha conseguido enviar uma primeira remessa 
da ordem de US$15,000.00 em gêneros alimentícios (US$10,000.00 em leite em 
pó e US$5,000.00 em macarrão de semolina), deixando os japoneses profunda
mente agradecidos. 

Não quer dizer, no entanto, que esta movimentação toda tivesse ocorrido sem 
nenhum obstáculo criado pelo vitoristas. Embora numerosos vitoristas tivessem 
colaborado anonimamente com a campanha, outros tentavam criar dificuldades, 
pelo fato de ela estar sendo desencadeada por derrotistas, levantando suspeitas 
quanto à sua honestidade e até mesmo com relação à integridade da Cruz Verme
lha. Mesmo alguns jornais, apoiados nos vitoristas, recusavam-se a aderir, ale
gando que a campanha ia contra os "princípios da empresa". 

No entanto, mesmo em meio a estas controvérsias, o Comitê se esforçava, 
promovendo eventos como a "Noite da Música e da Dança", o "Baile da Salva
ção", ou o "Encontro da Criançada". 
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O grupo do "Comitê de Socorro às vítimas da Guerra no Japão" e as contribuições 
prontas para serem remetidas através do LARA. 

Nos três anos e seis meses que durou a campanha, encerrada a 29 de julho 
de 1950, conseguiu-se arrecadar a quantia de Cr$ 5.717.349,00 (cinco milhões, se-
tecentos e dezessete mil, trezentos e quarenta e nove cruzeiros). A partir de abril 
do mesmo ano, os gêneros adquiridos com o fundo estavam sendo enviados ao 
Japão através do CARE-Cooperative for American Remittance-Europe, Inc. 

Havia, evidentemente, também as remessas particulares de encomendas, que 
no início eram manuseadas pelo mesmo Comitê, mediante pagamento de uma ta
xa que seria revertida para a campanha. Como, no entanto, houvesse vozes ad
vertindo que cobrança de taxa não era apropriada para uma entidade beneficente 
e de utilidade pública, ligada à Cruz Vermelha, essa atividade passou a ser exerci
da por particulares, embora a taxa de manuseio continuasse a ser destinada à 
campanha. 

Toda essa mobilização evidentemente se fundamentava no sentimento de pie
dade e na soliedariedade às vítimas da guerra. No entanto, havia também na base 
disso tudo um sentimento que dizia: "Agora, sim, vamos poder servir à pátria, 
uma vez que durante a guerra nada pudemos fazer por estarmos longe." No en
tanto, os vitoristas, que acreditavam na vitória do Japão, recusavam-se a tomar 
parte na mobilização, alegando que a campanha não passava de uma farsa pro
movida pelos derrotistas. Desta forma, dentre as 50.000 famílias japonesas exis
tentes na época, apenas 10%, ou seja, 5.000 famílias, dela participaram. Mas 
também não quer dizer que a intenção de amenizar, através da campanha, a polo-
rização que ocorreu na colônia japonesa, logo após o término da guerra, tivesse 
malogrado de todo. No entanto, o fato é que não se conseguiu a adesão dos 90% 
restantes, ainda longe de desejarem unir as suas forças aos demais. 
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Era bastante complexo o que se passava no íntimo daqueles que se recusa
vam a participar da campanha, como veremos nas palavras seguintes: "De que 
adianta discorrermos sobre o espírito japonês e promovermos campanhas de aju
da à nossa pátria, se nós, aqui, estamos divididos?! Se nossos compatriotas lá no 
Japão soubessem da situação em que nos encontramos, que impressão teriam eles? 
Por mais que se queira demonstrar nosso patriotismo através de donativos, se tal 
ato for algo só de 'fachada', encerrando na realidade tão-só vaidade, com certe
za, cedo ou tarde, toda a sua mesquinhez virá à tona, desmascarada. Por mais 
que se exalte em altos brados o amor fraterno e o patriotismo, e se tente salvar 
materialmente nossos compatriotas, enviando objetos e gêneros alimentícios, se, 
por detrás disso, existir uma ideologia antiimperador, isso de fato irá satisfazer 
e salvar os nossos irmãos?"1 

O que o artigo queria dizer é que não tinha sentido nenhum justamente os 
derrotistas — considerados antiimperador, traidores e antipatriotas — tentarem 
salvar a pátria dos escombros da guerra. No entanto, apesar da acusação de a 
campanha não ser procedente, o fato é que os vitoristas sequer tomaram alguma 
iniciativa para desencandéar uma outra, mesmo que fosse à parte. Mas, como hou
vesse meios para enviar encomendas particulares, acredita-se que os vitoristas que 
o fizeram, sofreram grande impacto ao receber, juntamente com os agradecimen
tos, notícias vindas de seus parentes ou amigos que provavelmente os fizeram re
conhecer, ao menos intimamente, a derrota japonesa. 

Embora se ouvissem vozes para que o Comitê continuasse a existir, como uma 
entidade que pudesse promover melhor comunicação entre os membros da colô
nia, o momento ainda não era oportuno para que tal idéia maturasse. Ainda sur
giriam outros incidentes que voltariam a sacudir a opinião pública da colônia, co
mo o "Kokumin Zen-ei-tai Jiken" (o "Caso do Grupo de Frente Nacional") fato 
ocorrido em novembro de, 1950 que, aproveitando os resquícios do movimento 
vitorista, tumultuou a sociedade com o caso frundulento de retorno à terra natal, 
e também em 1954 o "Nisse Asaka-no-miya Jiken" (O "Caso do Falso Príncipe 
Asaka"). 

Foi preciso esperar até 1952, quando ficou decidida a participação de todas 
as colônias estrangeiras nas festividades do IV Centenário da Cidade de São Pau
lo (1954), para que os imigrantes japoneses se voltassem para a questão de sua 
união.2 
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72 — A vinda ao Brasil dos "Peixes Voadores". 
O emocionante reencontro com 

a bandeira do Japão 

Não podemos deixar de assinalar, como um evento digno de nota na história 
da comunidade nipo-brasileira posterior à guerra, a vinda ao Brasil da seleção ja
ponesa de natação, encabeçada por Hironoshin Furuhashi e cognominada os "Pei
xes Voadores". 

"Os 'Peixes Voadores' partem do Japão em direção ao Brasil! Não seria exa
gero afirmar que tal notícia foi uma das melhores, senão a melhor, recebida na 
colônia japonesa no pós-guerra, ou talvez em toda a história da imigração japo
nesa no Brasil. Tanto isso foi verdade que, na manhã de 4 de março de 1950, cin
co dias após a veiculação da notícia, quando os nadadores desembarcaram no ae
roporto de Congonhas, mais de seis mil japoneses lá estavam para lhes dar as boas-
vindas. A emoção e a euforia daquela multidão chegaram ao máximo ao reconhe
cer nos nadadores o seu porte viril e, acima de tudo, a pequena bandeira japone
sa, ostentada com orgulho no peito. Por outro lado, os próprios nadadores tam
bém se emocionaram ao deparar com aquela gente em delírio. Havia a figura da 
adolescente graciosa, empunhando as bandeiras japonesa e brasileira, como tam
bém a dos idosos, tentanto esticar suas costas já entortadas, para melhor receber 
a seleção. Aquela multidão tão numerosa, nunca vista no aeroporto de Congo
nhas, cercara os nadadores japoneses e parecia não mais querer sair de sua proxi
midade..." 

Estas são as frases introdutórias da matéria intitulada "Santari Nippaku Shin-
zen no Kinjitô" ("O resplandecente e monumental evento de confraternização nipo-
brasileira"), publicada na revista Yomimono (Leituras) que, embora breves, pa
recem encerrar, sem nada deixar escapar, toda a emoção dos japoneses aqui radi
cados. Como se lê no início da matéria, eram mais de seis mil imigrantes que lá 
estavam para acolher os nadadores. Os mesmos imigrantes que, durante a guerra, 
estavam proibidos de se reunir e que tinham sobrevivido a um período de extrema 
tensão, em que um simples trocar de palavras em japonês, em público, poderia 
ser motivo para arrastá-los à polícia e que, terminada a guerra, tiveram de viver 
uma fase de trevas, encobrindo eles mesmos as luzes de uma nova era que estava 
por vir, derramando sangue na disputa entre os vitoristas e os derrotistas. Até 
mesmo o movimento para salvar as vítimas da guerra havia deparado com um 
paredão que impedia o seu prosseguimento. Hoje podemos entender que toda es
sa angústia na verdade se originava de uma extrema preocupação, quase anormal 
e doentia, que os imigrantes alimentavam com relação ao destino de sua pátria. 
Provavelmente, só os próprios imigrantes é que poderiam avaliar a profundeza 
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da nostalgia escondida por trás dessa angústia. Essa nostalgia, essa saudade era 
tamanha que a "emoção e a euforia daquela multidão chegaram ao máximo ao 
reconhecerem nos nadadores o seu porte viril e, acima de tudo apequena bandei
ra japonesa, ostentada com orgulho em seus peitos...". Sim, aquelas bandeiras 
haviam trazido brilho aos corações dos imigrantes até então densamente encober
tos, como se fossem os próprios raios do sol que desponta diariamente nos céus 
do Extremo Oriente. 

A equipe dos "Peixes Voadores" era composta de cinco elementos: quatro 
nadadores — o capitão Shuichi Murayama, Hironoshin Furuhashi, Shiro Hashi-
zume, Yoshihiro Hamaguchi — e o técnico, Masanori Yusa, líder da delegação. 

A receptividade por parte do.povo brasileiro era também algo extraordiná
rio: "Diariamente, os jornais dedicavam uma página inteira para falar dos nada
dores, admirando principalmente a forma como se processava o treinamento — 
os nadadores formando um único corpo com o técnico — ou então expondo em 
detalhes a técnica do nadador Furuhashi e como este conseguira estabelecer um 
recorde mundial. Era como se monopolizassem toda a atenção do mundo dos 
esportes."1 

O grande espetáculo memorável e as cenas de profunda emoção tiveram iní
cio às 20 horas do dia 23 de março de 1950, no estádio do Pacaembu, em São 
Paulo. O estádio ficou literalmente apinhado de espectadores, na sua maioria ja
poneses e seus descendentes. 

Às 21 horas soaram alguns acordes. Era a Banda da Polícia Militar Estadual. 
Em seguida, a entrada do governador Adhemar de Barros e sua esposa. Estava 
dado início ao histórico XVII Campeonato Brasileiro de Natação. 

O hasteamento da bandeira japonesa no Estádio Municipal do Pacaembu, durante a pre
sença dos nadadores japoneses (os "Peixes Voadores"), pela primeira vez depois da guerra. 
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Assim que a equipe japonesa, de uniforme azul-marinho, fez a sua aparição 
diante do público, uma tempestade de aplausos dominou todo o estádio; à frente 
da equipe, Takeshi Suzuki, representando o comitê de organização do evento, exi
bindo em suas mãos a taça Takahiro Saito,2 seguido do técnico Yusa, do capitão 
Murayama e dos três outros nadadores. 

Atraíam os olhares do público as duas bandeiras — brasileira e japonesa — 
em seus peitos. Ao som de uma imponente marcha, desfilaram ainda, demons
trando grande leveza nos passos, as equipes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Rio e, por último, de São Paulo. Todos contornavam a piscina, formando, em 
seguida, colunas ao seu redor. 

A superfície transparente da piscina, ainda mais verde devido aos efeitos da 
iluminação, embora plácida, parecia prestes a se quebrar em ondas, tamanha a 
ovação do público. 

O governador se postou diante do mastro principal. 
Aos acordes vibrantes do hino nacional brasileiro e em meio ao silêncio do 

público em pé, o governador hasteou a banderira nacional brasileira, que ficou 
a tremular sob os aplausos. 

No momento seguinte, quando o silêncio havia retornado ao estádio, eis que 
novamente as mãos do governador começaram a hastear a bandeira japonesa, e, 
quase ao mesmo tempo, fizeram-se ouvir os acordes do Kimigayo, hino nacional 
japonês. Há quanto tempo não ouviam aquele saudoso hino! Agora, ecoava lenta 
e sonoramente no silêncio da noite, que cobria o vale do Pacaembu. Naquele mo
mento, o Kimigayo penetrava fundo no âmago das milhares de pessoas ali presen
tes, rasgando-lhes as entranhas e corações. A saudade e a alegria não cessavam 
de aflorar à superfície, vindas lá do fundo da alma. O hi-no-maru ascendia em 
meio a esse turbilhão de sentimentos. Ascendia, fazendo um contraste fabuloso 
com o escuro da noite. 

"Neste momento, está sendo hasteada a bandeira do Japão. Havia dez anos 
que isso não acontecia. Todos os japoneses e seus descendentes, profundamente 
emocionados e comovidos, parecem estar em prantos", assim narrava a voz do 
locutor, por sua vez também tomado da mesma emoção e compartilhando a 
euforia. 

Podiam ser ouvidos choros silenciosos dos japoneses em todos os cantos do 
estádio. Todos — também os nadadores e os brasileiros — se fundiam na tempes
tade resultante daquele grandioso momento. Ali não havia fronteiras, nem dife
rença entre raças. Compartilhavam de um só sentimento, que transcendia a tudo, 
algo definitiva e indescritivelmente supremo. Envolvendo tudo, a simpatia e o ca
lor dos brasileiros para com a colônia japonesa. Pareciam dizer: "Que bom que 
estão revendo a bandeira do seu país..." Tinha sido uma grande confraterniza
ção, proprocionada pelos "Peixes Voadores". 

Uma onda de aclamações surgiu, por parte dos brasileiros, como se qui
sessem despertar os japoneses, pasmos e sem ação diante do hasteamento da 
bandeira pátria. Logo em seguida foi hasteada a bandeira de São Paulo. 

Encerrada a dramática abertura, cada um dos componentes da equipe japo
nesa foi convidado a dar alguns passos à frente, para ser apresentado ao público 
presente, que o acolhia com uma salva de palmas. Os nadadores, por sua vez, 
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respondiam às ovações se curvando e abaixando a cabeça com humildade diante 
da manifestação, numa atitude simpática, causando uma ótima impressão aos es
pectadores. Todos os cinco possuíam um físico imponente, que em nada perdia 
no cotejo com o físico dos nadadores brasileiros. 

Como o XVII Campeonato fosse uma competição oficial para a escolha dos 
campeões brasileiros de natação, a participação dos japoneses foi, evidentemen
te, hors-concours. Digno de nota foi o desempenho de um descendente de japone
ses — Tetsuo Okamoto, de 16 anos, componente da equipe paulista — por ter 
conseguido classificar-se em 400 metros nado livre, com o tempo de 5 minutos, 
8 segundos e 5 décimos. 

A segunda noite do evento foi reservada à demonstração da equipe japonesa: 
Hamaguchi fez uma demonstração de 100, Murayama, de 200, Furuhashi, de 400 
e Hashizume, de 800 metros. 

No terceiro dia, houve a primeira prova vespertina do campeonato. Os nada
dores japoneses participaram nos 800 metros livres e no revesamento 4 x 200. Nesta 
última prova, os japoneses, ocupando a raia número 6, revesaram-se na seguinte 
ordem: Hamaguchi, Hashizume, Murayama e Furuhashi, no tempo de 8 minu
tos, 59 segundos e 6 décimos, colocando-se em primeiro lugar. Em segundo lugar, 
ficou a equipe de São Paulo. O jovem nadador nissei, Okamoto, foi o último a 
revesar no time paulista, dando tudo de si para a conquista de uma boa coloca
ção. Valeu o esforço, pois a equipe paulista se sagrou vencedora do campeonato, 
na modalidade revesamento (a vitória da equipe japonesa não foi levada em con
ta, uma vez que, conforme mencionei, sua participação era hors-concours). 

No quarto dia, às 15 horas, horário do início do espetáculo, o estádio já esta
va todo lotado e as bilheterias fechadas. As pessoas que ficaram do lado de fora 
— mais de 3.000 — fizeram de tudo para poder tomar parte no evento: umas su
biram na colina atrás do estádio, ao passo que outras ocuparam prédios em cons
trução na região, ignorando a advertência dos policiais. Todas as árvores da área 
também estavam com seus ramos arqueados, sob o peso das pessoas que neles 
haviam-se apinhado. 

Nesse dia, Okamoto conseguiu estabelecer um novo recorde do campeonato, 
fazendo 200 metros nado livre em 2 minutos, 17 segundos e 1 décimo. O seu "ri
val" — Alan Bogossian — também bateu o recorde, ao completar a prova em 
2 minutos, 17 segundos e 7 décimos. 

A grande atração do dia foi a prova dos 1.500 metros, nado livre, com con
fronto entre o veterano campeão Antenor Ferreira e o jovem campeão em ascen
são, João Gonçalves. Gonçalves venceu o campeão Antenor, estabelecendo, in
clusive, um novo recorde. Furuhashi, que também participara da prova, completou-
a em 19 minutos, 23 segundos e 8 décimos, e Hashizume em 19 minutos, 25 se
gundos e 2 décimos. 

A última competição desse quarto dia do campeonato foi uma prova de reve
samento 4 x 100, em que pela primeira vez os japoneses se defrontariam com os 
brasileiros. A equipe japonesa competiu na seguinte ordem: Murayama, Hashi
zume, Furuhashi e Hamaguchi. A paulista, com Catunda, Otto, Prado e Okamo
to. A equipe japonesa chegou em primeiro lugar, seguida da paulista, e em tercei
ro lugar a carioca, classificação que assegurou a vitória dos paulistas no campeo-
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nato. O presidente da Federação Paulista de Natação foi carregado pelos nadado
res e jogado na piscina, com roupa e tudo. Uma brincadeira provocada pela emo
ção e euforia dominantes. Em seguida, "a taça Takahiro Saito foi passada para 
as mãos da delegação paulista, que havia conseguido realizar o sonho de bater 
a delegação carioca. Foi um momento glorioso que ficará registrado para sempre 
neste histórico campeonato. Ainda, o presidente da Federação Paulista de Nata
ção fez passar às mãos da delegação japonesa medalhas de ouro, dessa forma en
cerrando o campeonato com uma verdadeira chave de ouro."3 

O legendário nadador Furuhashi, o "Peixe Voador", em Araçatuba. 

No dia 29 de março, a equipe japonesa deslocou-se de avião para Ribeirão 
Preto, a "velha capital" da linha Mojiana, inesquecível na história da imigração 
japonesa no Brasil. Aqui também houve uma calorosa recepção dos imigrantes, 
cuja emoção não era menor que a de seus compatriotas de São Paulo. 

Às 16 horas, quando a delegação japonesa chegou ao clube para vistoriar a 
piscina e treinar, os ingressos já estavam totalmente esgotados. Os quase oitocen-
tos japoneses que ficaram sem ingressos foram, então, conversar com os organi
zadores, verificar a possibilidade de, ao menos, poderem assistir aos treinos, no 
que foram atendidos prontamente; não houve quem não agradecesse gesto tão hu
mano e compreensivo. 

A abertura do torneio em Ribeirão Preto foi às 20h30m. Como o XVII Cam
peonato Brasileiro tivesse acabado de se realizar em São Paulo, as provas, ali, 
pode-se dizer, se resumiram à disputa entre o Brasil e o Japão. 

Também em Ribeirão Preto, entoaram-se na abertura do evento os hinos na
cionais japonês e brasileiro. Um instante em que todos, aprumados, pareciam pren
der a respiração, enquanto alguns tentavam acompanhar a melodia com os versos 
jamais esquecidos. Os japoneses só voltaram a si, e perceberam que estava para 
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ser dado início às provas, quando foram despertados pelos aplausos que se segui
ram e levantaram os seus rostos banhados de lágrimas. 

Embora ali não se registrassem recordes mundiais, estabeleceram-se "boas 
marcas", mais um motivo para que, nessa noite, se realizasse uma grandiosa fes
ta de confraternização nipo-brasileira. 

No dia 1º de abril, o palco do grande espetáculo foi Marília. A arquibanca
da, com capacidade para bem mais de 2.000 pessoas e circundando a piscina recém-
inaugurada no Clube Iara, estava abarrotada na maioria de japoneses, vindos da 
região das linhas Paulista, Noroeste e Sorocabana, e do Paraná. Não raro, havia 
pessoas que tinham atravessado centenas de quilômetros, acomodadas nas carro-
cerias lotadas dos caminhões. 

A competição mais esperada da noite era a última a ser realizada: o revesa-
mento 4 x 200. Dela participaram as equipes do Japão, São Paulo e Rio. Termi
nada a prova, a constatação de um novo recorde mundial, estabelecido pelos ja
poneses, com o tempo de 8 minutos, 40 segundos e 6 décimos, foi comemorado 
com um intenso trocar de abraços dos nadadores recordistas. 

"Estabeleceu-se o tão esperado recorde mundial. Concretizaram-se as infla
madas esperanças dos 400.000 japoneses radicados no Brasil. Chegara a hora de 
maior brilho e maior orgulho, jamais conhecida nos quarenta anos da história 
da imigração japonesa no Brasil. Compartilhamos das palavras do técnico Yusa 
que, ao conceder uma entrevista, disse sentir-se extremamente satisfeito por ter 
podido corresponder às expectativas da colônia japonesa e que, para ele e para 
os nadadores, não havia alegria maior", relata o repórter da revista Yomimono. 

O segundo dia da competição, em Marília, também teve início às 21 horas. 
A grande atração, nessa noite, foi a prova de 400 metros, nado livre, que Furu-
hashi completou em 4 minutos, 32 segundos e 6 décimos, marcando outro recorde 
mundial. 

"O nome da cidade de Marília, onde se estabeleceram os dois recordes mun
diais, passou a ser conhecido no mundo inteiro, da noite para o dia. Marília, a 
cidade da felicidade! Para registrar para sempre tal ocasião memorável,.os "Pei
xes Voadores" plantaram uma muda de azaléia e outra de camélia, nos jardins 
do Clube Iara. Estas duas mudas florescerão ano após ano, celebrando a conquis
ta dos dois recordes mundiais e fazendo o povo de Marília lembrar-se, por muitos 
e muitos anos, da garbosa delegação japonesa." É assim que o repórter da revista 
Yomimono encerra a emocionante cobertura que fizera da visita dos "Peixes Voa
dores" ao Brasil. 

Marília tinha sido outrora o epicentro do movimento terrorista Shindô-Renmei
e a cidade de onde emanaram atitudes extremistas que espalharam o terror Brasil 
afora. Exatamente por isso, ou seja, devido ao patriotismo exacerbado de seus 
moradores, os interesses voltados para o Japão eram extremamente fortes. A visi
ta dos "Peixes Voadores" teve, dessa forma, um imensurável significado tam
bém para o estabelecimento da paz na colônia japonesa, então dividida em vito-
ristas e derrotistas. Ademais, aliada à situação do jovem nipo-brasileiro Okamo-
to, por sua vez reforçada pelo fato de a equipe paulista que este integrara ter-se 
sagrado campeã do torneio, a visita dos nadadores japoneses resultou em uma 
excelente impressão deixada aos nisseis da época. "Diante da indescritível sensa-
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ção de força e de confiança que os nadadores japoneses nos transmitiram, tive 
a clara impressão de que o país dos meus pais estava muito bem, firme e sólido", 
relatou uma jovem nissei, num depoimento à revista Yomimono (p. 168). 
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73 — A participação da colônia japonesa nas 
festividades comemorativas do 

IV Centenário da cidade de São Paulo 

A cidade de São Paulo foi fundada pelo padre Anchieta, no dia 25 de janeiro 
de 1554, na colina de Piratininga, hoje chamada de Pátio do Colégio. Em 1954, 
portanto, São Paulo estava comemorando quatrocentos anos de existência. 

Conforme já relatado no capítulo referente à história do desenvolvimento eco
nômico do Brasil, este se baseou, até o século XVII, no açúcar da região do Nor
deste; em seguida, no ouro mineiro e, a partir da segunda metade do século XIX, 
no café, produzido nos estados do Rio de Janeiro e, depois, São Paulo. 

Assim é que hoje não poderíamos falar no Brasil sem mencionar o estado 
paulista. Foi evidente que se pensasse que a comemoração do IV Centenário de 
sua capital devesse ser um evento marcante e memorável, digno da pujança eco
nômica do estado. Assim, em dezembro de 1951 foi criada por uma lei municipal 
a "Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo" que, entre outras coi
sas, convocou todas as colônias estrangeiras estabelecidas no estado para partici
parem das festividades, estendendo a chamada também aos governos dos países 
de onde os imigrantes haviam vindo. 

No entanto, a colônia japonesa ainda não possuía, na época, nenhuma enti
dade representativa e centralizadora de sua gente. A conturbada fase que se se
guiu ao término da guerra ainda não havia sido superada por completo. As rela
ções diplomáticas entre o Brasil e o Japão tinham sido reatadas mas, para que 
o consulado japonês pudesse tomar alguma iniciativa, enquanto órgão centraliza
dor das atividades da colônia, faltava entre eles um elo maior. Seus passos ainda 
não estavam sintonizados entre si. Pelo contrário: se, antes da guerra, a socieda
de formada pelos imigrantes era centralizada nos órgãos representativos do go
verno japonês, agora se operara uma mudança nessa tendência, no sentido de a 
colônia japonesa movimentar-se independentemente, em direção a uma maior in
tegração com a própria sociedade brasileira, fenômeno sem dúvida reforçado pe
la estréia de alguns nisseis no panorama político brasileiro. O Consulado-geral 
do Japão havia perdido a autoridade que possuía antes da guerra de, na qualida
de de "representante do governo imperial japonês", ter voz de comando sobre 
os japoneses radicados no Brasil. Assim, por falta de quem tomasse uma iniciati
va, seis meses se passaram sem que nada se fizesse. 

Em maio de 1952, quando já estava amplamente divulgada a convocação das 
colônias estrangeiras para colaborar e participar das festividades do IV Centená
rio, Kiyoshi Yamamoto, da companhia Tozan — que estava para reativar suas 
operações, finalmente liberadas em novembro de 1950 após um longo período de 
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congelamento de bens — "visitou, só, o cônsul-geral japonês de então, Shiro 
Ishiguro, para convencê-lo da importância do evento e da necessidade da partici
pação da colônia japonesa nas festividades, solicitando-lhe que tomasse as devi
das providências".1 

Foi só assim que, finalmente, o cônsul resolveu agir, convocando alguns re
presentantes da colônia para uma primeira reunião, no 23 de junho, no restau
rante do Mappin. No dia, estavam presentes apenas alguns dos convidados: o pró
prio cônsul-geral Ishiguro, o cônsul Nozaki e o advogado Hirata (nissei), por par
te do consulado e, por parte da colônia, Kiyoshi Yamamoto, Kenkichi Shimomo-
to, Sakuryo Hase, Yoshiyuki Kato e Yukishige Tamura (nissei). Essa reunião, ca
racterizada pela maciça ausência dos convocados, dissolveu-se sem nada delibe
rar. O não comparecimento dos convocados à reunião, apesar do convite pessoal 
do cônsul japonês, refletia claramente a situação da colônia de então, desde cedo 
"dando a todos a impressão de que seria difícil consolidar a mobilização da colô
nia em prol do IV Centenário".2 

Dentre mais de dez convidados, apenas cinco — menos da metade — compa
receram. Ademais, um outro fato que chamou a atenção de todos: a presença de 
um deputado estadual nissei, Yukishige Tamura, o que seria inusitado antes da 
guerra. 

Mais ainda, também merecedora de nota foi a série de sugestões que o men
cionado deputado apresentara: primeiro, construir uma escola primária em todas 
as capitais brasileiras; segundo, construir uma igreja e, terceiro, criar órgãos de 
assistência social. Ou seja, os isseis, além de pouquíssimos, sequer vieram provi
dos de idéias, ao passo que o deputado nissei já vinha com projetos concretos, 
fatos que demonstravam, claramente, que a colônia estava tendendo para uma 
direção desconhecida antes da guerra. As atitudes posteriormente tomadas pelo 
deputado continuaram a ser, para os velhos isseis, algo inusitado e inesperado. 

"No dia 26, o cônsul Ishiguro convocou representantes dos oitos jornais da 
colônia3 e pediu a colaboração de todos, no sentido de que sugerissem nomes que 
pudessem compor a comissão organizadora em prol do evento, diante do que se 
recomendaram 33 nomes. O cônsul, dias após, procedeu a uma entrevista parti
cular com cada uma dessas pessoas, para trocar opiniões e pedir-lhes que aceitas
sem tomar posse na comissão."4 

Tal atitude, extremamente cautelosa por parte do cônsul, reflete o quão con
turbada se encontrava a colônia japonesa de então. 

Assim, em 22 de agosto realizou-se uma outra reunião com as pessoas sugeri
das. "Nesse dia, o deputado Tamura compareceu acompanhado do bispo dom 
Paulo e dos padres Guido e Bonifácio, sugerindo que dom Paulo viesse a ser o 
presidente da comissão",5 um procedimento absolutamente inesperado, suficiente 
para surpreender os demais membros da comissão, recém-empossados. 

Embora nessa reunião devessem ser discutidos vários assuntos, entre outros 
o objetivo da realização do IV Centenário, a escolha da diretoria da comissão e 
a questão da administração do empreendimento em si e também dos fundos, os 
resultados se mostraram improdutivos: o único item que se deliberou foi a indica
ção, pelo cônsul-geral, de cinco secretários: Kenkichi Shimomoto, Rokuro Ha-
ma, Kumaki Nakao, Takeshi Suzuki e Cho Kihara. 
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De qualquer forma, os preparativos tinham sido iniciados, independentemente 
da inusitada proposta do deputado Tamura. No entanto, é certo que o comporta
mento deste — frontalmente contrário a uma declaração do cônsul-geral, feita 
logo no início, de que "a participação da colônia japonesa nas festividades deve
rá ser entendida como um evento unicamente comemorativo, não devendo, por
tanto, revestir-se de nenhuma conotação político-religiosa" — começava a criar 
dificuldades e a prejudicar o bom andamento dos trabalhos. 

E, para tornar as coisas ainda mais complicadas, justamente por esses dias, 
mais exatamente em 12 de setembro, o então governador de São Paulo, Lucas 
Nogueira Garcez, "enviou uma carta dirigida à colônia japonesa, agradecendo 
a oportuna proposta de construção de escolas e de uma igreja, que, ao ser divul
gada no dia seguinte nos jornais brasileiros e no Nippak Mainichi Shinbun (Diá
rio Nippak), fez a colônia ficar atônita e empalidecer."6 

Diante dessa situação, os secretários iniciais se demitiram todos, sendo subs
tituídos por Kiyoshi Yamamoto, Kinroku Awazu e Toshio Takeda. Desta vez, com 
a habilidade e os meticulosos preparativos conduzidos por Yamamoto, foi possí
vel, na Assembléia Geral inaugural, realizada a 8 de dezembro, que se criasse a 
"Comissão Colaboradora da Colônia Japonesa Pró IV Centenário da Cidade de 
São Paulo". 

No entanto, isso não impediu que o deputado Tamura continuasse com sua 
própria campanha. Tanto que, logo no início do ano seguinte, em 1953, resolveu 
fundar uma outra comissão, à parte, para "comemorar o IV Centenário da fun
dação de São Paulo e o cinqüentenário da imigração japonesa no Brasil". Ainda, 
mandou publicar um anúncio de uma página inteira nos jornais, confirmando a 
execução das obras de construção de uma escola primária em cada estado brasi
leiro e a realização da cerimônia de lançamento da pedra fundamental da igreja 
São Francisco de Xavier, na capital paulista, além de mandar afixar cartazes com 
o mesmo propósito. Diante desses acontecimentos, a campanha para a participa
ção da colônia japonesa nas comemorações do IV Centenário paulistano parecia 
dividir-se em dois pólos distintos. No entanto, à medida que as atividades da As
sociação, digamos, "oficial", começaram a tomar um impulso maior, os planos 
do deputado ficaram suspensos e, mais tarde, as duas correntes se uniram numa 
só, em prol de um objetivo comum. Com relação a esse conflito surgido, escreveu 
um jornalista no Colônia Sengo Jûnenshi (A história da Colônia nos dez anos 
do pós-guerra) que se tratava de "uma cópia, em miniatura, da própria colônia 
japonesa no pós-guerra".7 No entanto, não podemos nos limitar a classificar a 
atitude do deputado Tamura como mera "autopromoção, com finalidades políti
cas", mas sim afirmar que o incidente demonstrava que a colônia japonesa se en
contrava numa fase de transição, em que, no lugar de uma tendência única, a dos 
isseis imigrantes, como tinha sido até então, surgia uma outra, de caráter múlti
plo, desencadeada pelos nisseis, portadores de um nível de consciência diferente 
de seus antecessores. 

Vamos deixar os pormenores quanto às dificuldades e às peripécias do presi
dente da comissão, Yamamoto, a cargo de publicações como a Colônia Sengo Jû
nenshi (A história da Colônia nos dez anos do pós-guerra) e a São Paulo Yon' hya-
kunensai (Os festejos do IV Centenário da Cidade de São Paulo). Aqui, ressalte-
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Na comemoração do 4º Centenário da Cidade de São Paulo, a participação dos imigrantes 
japoneses com a réplica de Kasato-Maru. 

mos apenas que, apesar de tudo, a colônia japonesa conseguiu alcançar o seu pri
meiro resultado positivo em termos de união, ao cumprir com sucesso a tarefa 
que lhe coube de participar das festividades do IV Centenário, entregando à po
pulação de São Paulo, com as contribuições arrecadadas de 45.000 famílias japo
nesas de todo o Brasil, o Pavilhão Japonês, um espaço para exposições e um jar
dim japonês, todos no parque Ibirapuera. 

Evidentemente, tal sucesso não se deveu unicamente aos esforços da colônia 
japonesa. Não devemos deixar de citar que houve a ajuda de inúmeros colabora
dores do longínquo Japão, conseguida graças aos esforços do presidente da co
missão, Yamamoto. Este, viajando com seus próprios recursos, conversou com 
numerosas pessoas de influência, chegando a manter uma audiência com o então 
primeiro-ministro japonês, Yoshida, que o autorizou a usar o Nippaku Chuo Kyo-
kai (Associação Central Nipo-Brasileira), como o órgão representante, no Japão, 
da Comissão Colaboradora da Colônia Japonesa Pró IV Centenário, sediada em 
São Paulo. Não devemos nos esquecer, ainda, do relevante papel dos japoneses 
na orientação dada à colônia, quanto à execução das obras de uma edificação ge
nuinamente japonesa, como o Pavilhão Japonês, ab mesmo tempo em que sua 
colaboração foi determinante na divulgação das milenares arte e cultura japonesas. 
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Enfatizemos, também, a colaboração do Sindicato dos Tintureiros da Cida
de de São Paulo, que congregava na época cerca de mil profissionais, e do Clube 
dos Viajantes, com 180 associados. Igualmente importante foi a ajuda daqueles 
elementos e entidades considerados "vitoristas" e que, imaginava-se, não fossem 
colaborar. 

A ANIMAÇÃO NO PAVILHÃO JAPONÊS 

Alivia as saudades do Japão, 
o aroma das madeiras frescas. 

Em maio de 1954, um domingo, às 10h30m, foi celebrado o mune age shiki, 
cerimônia que marca a conclusão da cobertura do Pavilhão Japonês, localizado 
ao lado de um lago, dentro do parque Ibirapuera. "Era um dia de um céu límpido 
e azul. Tudo preparado para a cerimônia, um ritual xintoísta. Já às lOh, uma mul
tidão de duas mil pessoas se aglomerava diante do Pavilhão e chorava de emoção, 
ao se aproximar das madeiras frescas, das pedras imensas, do tatami e do fussu-
ma, entre outras coisas, sentindo-lhes a textura e o aroma."8 

Às 10h30m um sino anunciou o início da cerimônia, celebrada de acordo com 
a tradição xintoísta. 

Os dois mil espectadores nem conseguiam respirar direito, tamanha a emo
ção do reencontro — num país tão distante — com um ritual que não viam há anos. 

Terminada a cerimônia propriamente dita, foi feito o mochimaki, e cada crian
ça ganhou um mochi de lembrança. 

A inauguração oficial do Pavilhão Japonês se deu em 6 de setembro de 1954, 
às 16hl5m (embora uma festa íntima, da comissão organizadora, tivesse sido rea
lizada no dia 15 de agosto). 

"A cerimônia de inauguração do Pavilhão Japonês se realizou com a presen
ça do governador do estado, Lucas Nogueira Garcez. Neste dia, os koinobori tre
mulavam nos céus ao sabor dos ventos, enquanto o sol da tarde batia forte nos 
presentes. Aos acordes da música executada pela banda militar, o presidente da 
comissão, Yamamoto, conduziu o governador do estado e sua esposa à entrada 
do pavilhão, seguidos por Guilherme de Almeida,9 presidente do comitê-geral, Jo
sé Barbosa de Almeida, membro do comitê, Raul de Toledo, diretor de assuntos 
externos, Waldemar Rodrigues Alves, diretor de exposições e William Salem, re
presentando o presidente da Câmara dos Vereadores, todos recebidos pelo cônsul-
geral japonês, Chiba, e alguns membros da comissão organizadora da colônia. 
Os convidados, ao percorrer os corredores, a sala destinada à cerimônia do chá 
e ao apreciar o toko-no-ma, o omikoshi e a maqueta do Gojû-no-tô, ficaram ex
tasiados com a beleza da arquitetura japonesa. Retornando à ala principal do pa
vilhão, foram recepcionados pela Miss Colônia para brindar o acontecimento com 
Azuma Kirin,10 após o que, seguiu-se a saudação do vice-presidente da comissão, 
Kinroku Awazu, e a do governador, que disse: 'Na qualidade de governador do 
estado, não posso deixar de agradecer, de coração, por essa bela e carinhosa dádi
va que a colônia japonesa irá legar à cidade de São Paulo, por ocasião do seu 
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O Pavilhão Japonês no parque Ibirapuera, símbolo da união dos imigrantes japoneses. 

IV Centenário.' Em seguida, falou Guilherme de Almeida: 'Gostaria de externar 
os meus agradecimentos a toda colônia japonesa, não apenas enquanto cidadão 
paulistano, mas enquanto brasileiro, pela sua iniciativa e entusiasmo na condu
ção das atividades em prol de sua participação nas festividades do IV Centenário 
paulistano, deixando aqui, entre nós, para sempre, uma obra arquitetônica tão 
maravilhosa como esta. É meu desejo sincero que o Pavilhão Japonês venha a 
contribuir para o intercâmbio cultural entre os dois países.' No recinto destinado 
à realização da cerimônia do chá ainda houve demonstrações de bailado típico 
japonês, ao som conjunto de koto e shamissen, sendo que os convidados se retira
ram do Pavilhão às 17h30m."n 

Assim, estava inaugurado o Pavilhão Japonês, localizado no parque 
Ibirapuera. 

Na sala de exposições, anexa ao pavilhão, exibiram-se obras de arte japone
sas, renovadas quase que mensalmente. Ademais, realizou-se a semana do Japão, 
nos três fins de semana compreendidos no período de 18 de dezembro de 1954 
a 2 de janeiro do ano seguinte, em que a animação ficava por conta das apresen
tações de danças folclóricas japonesas e do desfile de omikoshi. 

A título de curiosidade, o pavilhão recebeu, até o encerramento das festivi
dades do IV Centenário, 240.000 visitantes, chegando a acolher 7.000 pessoas num 
só dia. 

Transcorrido cerca de um ano, o seu programa de eventos foi oficialmente 
encerrado às 13h do dia 16 de outubro de 1955, quando se realizou a cerimônia 
de dissolução da comissão organizadora. 
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O PAPEL DO PAVILHÃO JAPONÊS, ENQUANTO VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO 
DA ARTE E CULTURA JAPONESAS 

Não poderíamos avaliar, aqui, quantitativa e objetivamente, a repercussão 
do Pavilhão Japonês entre o público brasileiro em geral. No entanto, não se pode 
negar que os arquitetos brasileiros o visitaram e observaram atentamente. O jar
dim japonês também despertou um interesse considerável. Pôde-se medir o grau 
desse interesse dos brasileiros pelo grande número de consultas, que arquitetos 
e paisagistas japoneses receberam, quanto à possibilidade de aceitarem projetos 
de casas com traços da arquitetura japonesa, ou então, de um jardim à japonesa. 

No entanto, sem dúvida nenhuma, foram os imigrantes isseis os que mais se 
entusiasmaram com o pavilhão. Eles se entorpeceram com o aroma exalado pela 
madeira nova e muitos, ao constatar a simplicidade da arquitetura japonesa, pu
deram relembrar os valores estéticos genuinamente japoneses, àquela altura já es
quecidos no tempo e no espaço. 

Vejamos, agora, como fora a reação dos nisseis. Com exceção dos especialis
tas em arquitetura e paisagismo, que provavelmente observaram muitos pontos 
de interesse, parece que a maioria dos nisseis não conseguiu entender nem apre
ciar a simplicidade e a sutileza de uma construção de madeira, "perdida" na imen
sidão do parque Ibirapuera, impressão prejudicada, ademais, pelo fato de as visi
tas terem sempre sido feitas em meio a uma multidão a se acotovelar dentro e 
fora do pavilhão, em condições absolutamente inadequadas para se apreciar o quer 
que fosse. O pavilhão, dessa forma, não lhes possibilitou tomar coragem suficiente 
para que o assumissem como algo representativo da arte da terra de seus pais, 
e muito menos que o apresentassem e explicassem — que o assumissem, enfim 
— diante dos brasileiros. 

Pareceu-lhes mais fácil apreciar e aceitar a exposição de objetos de arte na 
sala de exposições anexa, talvez pelo fato de não lhes causar tanta estranheza co
mo o pavilhão. Assim, através de fotografias, eram capazes de admitir e até se 
encantar com a beleza arquitetônica das construções de madeira, que, no entan
to, rejeitaram no Pavilhão Japonês. Os objetos de cerâmica e as bonecas também 
pareceram ser do agrado dos nisseis. 

Na qualidade de encarregado da sala de exposições, durante nove meses, tive 
oportunidade de constatar quantos valores e sensações diferentes uma mesma obra 
de arte podia transmitir, dependendo da situação ou do contexto em que o obser
vador se encontra. Um bom exemplo disso era a prática da cerimônia do chá, aqui, 
no contexto brasileiro: com exceção da própria pessoa que praticava o ritual, pa
recia que as demais que compunham a audiência não conseguiam entender e mui
to menos se deixar envolver por aquele clima especial e ao mesmo tempo estra
nho, por ser absolutamente diferente daquilo (brasileiro) que conheciam. 

Toda essa experiência nos deu a oportunidade de refletir melhor sobre o ver
dadeiro intercâmbio cultural entre o Ocidente e o Oriente: embora fosse um pro
cesso fácil e rápido adotar algo tecnológico ou formal, era muito difícil que o in
tercâmbio se desse a nível de espírito, ou seja, de essência. É fácil suscitar o inte
resse das pessoas a nível do exótico... Em contrapartida, é extremamente difícil 
poder ultrapassar esse limite e chegar à essência. Assim, o valor estético do tem-
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pio xintoísta Ise só poderia ser compreendido conjugado com o contexto em que 
ele se encontra: o bosque de Isuzu que o cerca, sem o qual o templo perde o seu 
verdadeiro significado. 
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74 — A fundação da Sociedade Paulista de 
Cultura Japonesa (atual Sociedade Brasileira 

de Cultura Japonesa) 

Tal qual um popular ditado japonês, anteriormente citado, que diz bastar 
reunirem-se três japoneses, que se fundava uma associação, antes da guerra era 
impossível existir um lugar habitado por japoneses em que não houvesse uma as
sociação japonesa. E em todas elas, por menores que fossem, haveria de existir 
sempre um presidente, um tesoureiro e um membro encarregado de assuntos edu
cativos, para que se pudesse atender aos seus principais objetivos: a "confraterni
zação de seus membros" e a "educação dos filhos dos mesmos". A "confraterni
zação" significava reunirem-se para comer e beber, e a "educação" construir uma 
escola de japonês e contratar um professor. 

O dinheiro para pagar o salário do professor podia ser levantado pelos pró
prios membros, mas o caminho mais curto para se conseguir recursos para a cons
trução da escola era solicitar a verba necessária ao consulado japonês. Assim, a 
principal função do presidente da associação era aproximar-se do consulado e as
sediar o cônsul para conseguir a ajuda pretendida. O presidente, para tanto, 
deslocava-se pessoalmente até o consulado para relatar, em detalhes, a situação 
do seu núcleo, assim como para se fazer conhecido entre o seu pessoal. Por outro 
lado, quando da visita do cônsul-geral ou dos demais cônsules ao interior, corria 
a recebê-los na estação para, em seguida, poder mostrar-lhes o núcleo que 
representava. 

Antes da guerra, era assim que as coisas funcionavam na sociedade formada 
pelos imigrantes japoneses: centradas no consulado japonês, que se revestia do 
papel de órgão centralizador das atividades dos imigrantes, unificando-os. 

Logo antes da guerra, no entanto, com o desaparecimento dessas associações 
e com o fechamento das escolas de japonês, essa união entre os imigrantes em 
torno do consulado também havia deixado de existir. Além disso, o término da 
guerra havia trazido a polarização dos imigrantes em "vitoristas" e derrotistas, 
num conflito separatista que durou um período consideravelmente longo. Ao mes
mo tempo, os nisseis, já adultos, participavam ativamente da sociedade brasilei
ra, não mais se atendo unicamente à formada pelos imigrantes. Aliás, esta agora 
não era mais exclusiva dos imigrantes isseis: englobava também os nisseis e os san-
seis, passando a ser chamada de colônia japonesa. Tudo isso resultava em uma 
sociedade desunida, enfraquecida, pensavam os velhos isseis. 

Evidentemente, estes não conseguiam ignorar, simplesmente, a situação. Ape
sar da assimilação emergente à sociedade brasileira, ainda circulavam oito jornais 
japoneses lançados após a guerra e que tinham nos isseis o seu público-alvo, as-
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sim como o comércio e as entidades financeiras, mantidos pelos imigrantes, pe
diam por uma reconciliação dentro da colônia. Ademais, com o reatamento das 
relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão e a reabertura do consulado japo
nês no Brasil, não convinha a colônia continuar fragmentada. 

Além do mais, os imigrantes isseis relutavam em se assimilar pura e simples
mente à sociedade brasileira. Tinham a impressão de que ainda havia algumas ta
refas a serem cumpridas. Pensavam: será que uma ascensão apenas econômica 
é o suficiente para deixar claros os passos que, enquanto imigrantes, haviam dado 
até então? Ou então: o verdadeiro sentido de sua emigração teria sido plenamente 
alcançado, apenas pelo fato de seus filhos e netos poderem viver felizes como bra
sileiros? Um dos primeiros movimentos que nasceram dessa tomada de consciên
cia a nível racial e étnico tinha sido a campanha para construção da "Casa do 
Estudante", organizada logo após o término da guerra pelos membros do Rikko-
kai.1 A campanha de socorro às vítimas da guerra, já mencionada anteriormen
te, também havia sido uma tentativa de promover a união na colônia, muito em
bora se visse frustada em suas pretensões, que só viriam a concretizar-se por oca
sião das festividades do IV Centenário da cidade de São Paulo: a diretoria da co
missão encarregada da participação da colônia nas festividades do IV Centenário 
tinha conseguido, paralelamente, ao longo dos dois anos e meio em que se reuniu, 
elaborar um plano também para a fundação de um órgão central de contato da 
colônia japonesa radicada no Brasil. 

Assim, no dia 15 de outubro de 1955, no Teatro Nanbei (mais tarde, Nikkat-
su, depois, Álamo), à rua São Joaquim, na presença de 140 pessoas, logo após 
a realização da Assembléia Geral que tratou da dissolução da comissão em prol 
do IV Centenário, aconteceu a primeira reunião da comissão organizadora da fun
dação da Sociedade Paulista de Cultura Japonesa, que deveria tornar-se a entida
de central da colônia japonesa no Brasil. 

Para a escolha dos membros dessa comissão tinha sido adotado o seguinte 
procedimento, idealizado por Kiyoshi Yamamoto e Kunito Miyasaka, presidente 
e conselheiro da comissão do IV Centenário, respectivamente: para que a partici
pação dos japoneses domiciliados na capital fosse a maior possível, recomendaram-
se, preliminarmente, 700 nomes.2 A seguir, cada um dos recomendados, de pos
se da lista dos 700 nomes, que incluía o seu próprio, escolheu 70 nomes. Compu
tado o resultado, os 70 mais votados atuariam como "membros executivos". Os 
630 restantes, a não ser opinião em contrário, permaneceriam como "membros 
não-executivos" da comisssão. 

Nessa primeira reunião da comissão, a 15 de outubro, tinham sido divulga
dos os nomes desses 70 mais votados, além do que, dentre os mesmos, escolheram-
se 15 para organizar a assembléia geral de deliberação da fundação da Sociedade 
Paulista de Cultura Japonesa. 

Esses 15 membros ainda se reuniram mais seis vezes, para discutir os porme-
nores da realização da assembléia, que finalmente veio a ser convocada para o 
dia 17 de dezembro, já no final do ano. 

No entanto, apesar de todo esse cuidado, dedicação e esforço dos membros 
organizadores, a assembléia só contou com a presença de 78 participantes: 61 
"membros executivos" e somente 17 "não-executivos". Era uma prova da falta 
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de interesse e de entusiasmo da colônia quanto à fundação de um órgão central, 
contrariando todos os prognósticos dos seus organizadores. 

De qualquer forma, diante dos preparativos, apesar da pequena freqüência, 
nesse dia se fez a discussão, embora pro forma, do estatuto, artigo por artigo, 
além da aprovação dos membros da diretoria, de acordo com uma chapa já pre
viamente formada: 20 diretores, 50 conselheiros e 30 suplentes. 

Estava criada a Sociedade Paulista de Cultura Japonesa. 
A título de informação, elegeu-se Kiyoshi Yamamoto para presidente e Ku-

nito Miyasaka para presidente do conselho. Um fato digno de nota foi a presença 
de três nisseis nos cargos de 2º vice-presidente e 1º e 2º diretores permanentes, 
o que caracterizava a diferença que se havia operado no âmbito da sociedade recém-
fundada, se comparada com as antigas associações japonesas de antes da guerra, 
maciçamente dominadas pelos isseis. Um outro fato indicador dos novos tempos 
era o acréscimo da palavra "cultura" à denominação originalmente idealizada. 
Passando a ser chamada abreviadamente de "Bunkyô" (abreviatura retirada da 
denominação, em japonês, São Paulo Nihon Bunka. Ky ôkai), a Sociedade se loca
lizava à avenida Liberdade, nº 90 — 6º andar, até a inauguração de sua sede atual, 
em abril de 1964.3 

Uma peculiaridade do "Bunkyô" foi ter instituído uma novidade do sistema 
de associados: a de ter criado, além das categorias de membro-fundador e membro-
efetivo, a de membro-pessoa jurídica japonesa, a Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) a quo
ta, que passou a contribuir para o grosso das arrecadações. Havia 144 compa
nhias inscritas, num total de 682 quotas, totalizando uma arrecadação 8 vezes e 
meia maior que a proveniente dos demais membros (342 membros-fundadores e 
61 membros efetivos, a 9 de maio de 1956, meio ano após a fundação da socieda
de), cuja mensalidade era de Cr$20,00 (vinte cruzeiros). 

Uma atividade importante do "Bunkyô" era o sistema de concessão de bol
sas de estudos que, já em 1956, beneficiava seis estudantes universitários. 

Mais tarde, a 17 de novembro de 1956, fundou-se, como seu órgão auxiliar, 
a Aliança Cultural Nipo-Brasileira, atual Aliança Cultural Brasil-Japão, que ti
nha a finalidade de desenvolver atividades de intercâmbio cultural entre o Brasil 
e o Japão, tendo como público-alvo principalmente os nisseis, sanseis e os brasi
leiros não-descendentes em geral. 

A partir de então, o "Bunkyô" passava a assumir também a função de con
tribuir para o desenvolvimento cultural da colônia, além do seu papel inicial co
mo o órgão central dos japoneses e seus descendentes. 

Por causa deste seu novo papel — o de manter atividades culturais — "Bun
kyô" passou a ser alvo de muitas críticas e cobranças. Diziam: 

"Bunkyô" é uma federação das antigas associações japonesas? 
É um órgão que propicia lazer, objetivando a confraternização de seus 

membros? 
É uma entidade que tem como finalidade o desenvolvimento cultural dos ja

poneses e seus descendentes? 
Na verdade, "Bunkyô" era uma entidade com todas essas aspirações, que 

viriam a ser concretizadas com a maturação e o aperfeiçoamento de sua organiza
ção interna. 
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De qualquer forma, é verdade que, além do "Bunkyô", criaram-se outras 
entidades culturais, esportivo-culturais ou simplesmente de lazer, em lugar das an
tigas associações japonesas e associações dos jovens, fato absolutamente natural 
se analisarmos a multiplicidade ou a diversificação que se verificaram na colônia, 
em termos de classe e profissão. Também, é plausível que o próprio "Bunkyô", 
que se situa no cerne de todas essas associações, se revista de novas facetas, vindo 
a abrir um leque de múltiplas possibilidades quanto ao seu papel. 

Além do sistema de concessão de bolsas de estudo, devemos destacar dois 
grandes eventos realizados pelo "Bunkyô", nos últimos anos: as festividades de 
comemoração do cinqüentenário da imigração japonesa no Brasil, com a presen
ça do príncipe Mikasa e sua esposa, em 1958, e a recepção quando da visita ao 
Brasil do príncipe herdeiro, em 1967. Pode-se dizer que, nesses dois eventos, o 
"Bunkyô" conseguiu cumprir plenamente o seu papel de órgão central de conta
to da colônia japonesa radicada no Brasil. 
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Notas 

CAPÍTULO 71 

1. Dan (Ruptura), edição de julho/agosto, lançada em 30/7/1948, p. 33, escrito por Nangokussei. 
2. Foi consultada a obra Colônia Sengo Jûnenshi (A história da Colônia, nos dez anos do pós-guerra), 

publicada pelo Jornal Paulista de dezembro de 1956. 

CAPÍTULO 72 

1. Revista Yomimono (Leituras), edição comemorativa da visita dos nadadores japoneses ao Brasil, 
de 20 de abril de 1950, p. 192-193. 

2. Takahiro Saito, ex-atleta olímpico, foi convidado pela Marinha Brasileira para ser o técnico da 
sua equipe de natação. Segundo relata Takeshi Suzuki, graças à figura de Saito, os soldados da 
Marinha Brasileira continuaram a olhar com bons olhos os imigrantes japoneses, mesmo durante 
a guerra. 

3. Revista Yomimono (Leituras). 

CAPÍTULO 73 

1. Colônia Sengo Jûnenshi (A história da Colônia, nos dez anos pós-guerra), p. 41. 
2. Idem. 
3. Paulista Shinbum, (Jornal Paulista), Brasil Jihoo (Notícias do Brasil), Nambei Jiji (Atualidades 

Sulamericanas), Showa Shinbum, (Jornal Showa), São Paulo Shinbum, (Jornal São Paulo), Bra
sil Chugai Shinbum, (Notícias Internas e Externas do Brasil), Paraná Shinbum (Jornal do Para
ná), São Paulo Magazine. 

4. Colônia Sengo Jûnenshi (A história da Colônia, nos dez anos do pós-guerra), p. 41. 
5. Idem. 
6. São Paulo Yon'hyakumensai (Os festejos do IV Centenário da Cidade de São Paulo), p. 68. 
7. Colônia Sengo Jûnenshi (A história da Colônia, nos dez anos do pós-guerra), p. 42. 
8. São Paulo Yon'hyakumensai (Os festejos do IV Centenário da Cidade de São Paulo), p. 128. 
9. Sucessor de Francisco Matarazzo Sobrinho. 

10. Marca de um saque, de fabricação brasileira. 
11. São Paulo Yon'hyakumensai (Os festejos do IV Centenário da Cidade de São Paulo), p. 152. 

CAPÍTULO 74 

1. Rikkokai é uma associação fundada em 1897, com sede em Tóquio, cujo objetivo inicial era a 
propagação do cristianismo. Numerosos de seus membros emigraram para o continente americano. 

2. Na época, a população de japoneses domiciliados na capital paulista era de pouco mais de 70.000 
pessoas. 

3. Seu endereço atual é rua São Joaquim, nº 381, bairro da Liberdade. 
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Parte XII 
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Situação atual da colônia 
(década de 60) 



75 — Os imigrantes do pós-guerra — 
a expansão das empresas japonesas 

Já foi dito que o maior acontecimento para a colônia japonesa do pós-guerra 
foi o reinicio da imigração.1 

Parecia, realmente, a chegada da primavera após longo inverno, trazendo um 
alegre sentimento de novidade para a colônia, que se encontrava em fase de 
estagnação. 

A primeira leva de imigrantes do pós-guerra, que vieram com suas famílias, 
foi a dos imigrantes para a Amazônia, do chamado "Projeto Uetsuka Tsuji". 
Eram 18 famílias, totalizando 54 pessoas, que chegaram ao porto do Rio de Ja
neiro no dia 11 de fevereiro de 1953. Destinavam-se às plantações de juta admi
nistradas pelos japoneses que se espalharam pela bacia amazônica, havendo entre 
eles apenas seis famílias de agricultores propriamente ditos. O restante era consti
tuído de assalariados, vice-administradores de vilas nas zonas rurais, empreiteiros 
de obras, administradores de empresa, agrimensores, fabricantes de remédios. Den
tre eles havia bacharéis pela Faculdade de Agronomia de Tóquio, Universidade 
da Manchúria, Faculdade de Letras Estrangeiras da Universidade de Tóquio e, 
também, egressos da Academia da Força Aérea. Eram, portanto, considerados 
imigrantes "intelectuais", como diria o comandante Okuyama do navio de emi
gração Santos-Maru.2 

Segundo o documentário de um jornalista do jornal da colônia de São Pau
lo, que fez a cobertura da chegada, "mesmo no vestuário já se notava uma dife
rença muito grande em comparação com os imigrantes que vieram antes da guer
ra. Saias e blusas caíam bem no corpo, e não tinham o jeito de andar do interior. 
Tanto o linguajar como o comportamento eram aprimorados e deles emanava muita 
juventude."3 

Dos imigrantes que vieram para a chamada "reunião familiar" — de paren
tes de noivas para virem se reunir aos familiares já radicados no Brasil — após 
a guerra, os primeiros 51 que chegaram em Santos, no dia 18 de janeiro de 1953, 
no navio holandês Tjisadane, eram, em sua maioria, jovens solteiros. Havia tam
bém alguns que emigravam pela segunda vez, mas entre os que foram chamados 
estavam moças que eram denominadas "noivas para o sul", e que posteriormente 
foram alvo de muito falatório na colônia. 

No dia 8 de julho de 1953 chegaram em Santos, no navio holandês Ruys, 112 
imigrantes, constituindo 22 famílias, que se destinavam ao núcleo federal de Dou
rados, em Mato Grosso. Era a primeira leva de imigrantes do Projeto Matsubara. 
Enorme foi a repercussão desta notícia, como registra o Paulista Nenkan (Anuá-
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rio Paulista). "Toda a colônia deve recordar o passado na chegada de imigrantes 
japoneses após 13 anos." Além disso, no dia 9 de agosto do mesmo ano, chega 
a Santos a segunda leva constituída de 129 imigrantes que se destinavam a Doura
dos, no navio holandês Tjitjalengka. 

E, por fim, em setembro de 1955, chegam 25 jovens solteiros denominados 
"Imigrantes de Cotia", totalizando assim, em quatro anos, até 1957 (incluindo 
os que se destinaram à Amazônia e a Bahia), cerca de 20.000 novos imigrantes. 
Embora não chegasse ao número do contingente alcançado em um ano no perío
do áureo anterior à guerra, o fato trouxe através da imprensa uma imensa reper
cussão para a colônia, que não via imigrantes há muito tempo, apesar de terem 
ido para locais distantes como a Amazônia, a Bahia e Mato Grosso, longe do Es
tado de São Paulo. Além disso, toda vez que ocorriam casos de imigrantes que 
abandonavam os núcleos — fenômeno que antes da guerra sequer era alvo de aten
ção — a imprensa registrava os fatos, acompanhados das razões pelas quais eles 
não haviam conseguido adaptar-se. 

A moradia de um imigrante japonês na região amazônica. 

Não mencionaremos aqui as razões ou meios pelos quais os imigrantes passa
ram a vir após a guerra.4 Apenas queríamos refletir, dentro da História da Vida 
da Colônia, que tipo de influência esses novos imigrantes trouxeram para a colônia. 

Desde os tempos anteriores à guerra, os novos imigrantes eram, para os ve
lhos imigrantes, a personificação da saudosa imagem de uma parte do Japão. Quan
do os imigrantes que haviam chamado — naquele sistema de "reunião familiar" 
— chegavam, os chefes de família se deslocavam diligentemente para o porto de 
Santos a fim de recebê-los. Eles tinham pele branca e macia, diferentemente deles 
que estavam constantemente expostos ao forte sol do Brasil... 

A língua japonesa falada corretamente, em contraposição a um japonês im
perfeito, mistura de todos os dialetos japoneses e do português. Cumprimentos 
à japonesa, que já pareciam ter sido esquecidos... 
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Tudo isso era o suficiente para revolver a saudade pelo Japão, escondida no 
fundo do coração. 

Além disso, eles poderiam trazer a imagem recente do Japão, que trilhava 
o brilhante caminho do progresso. Quando chegassem aos núcleos, poderiam ou
vir notícias dos conterrâneos que deixaram na terra natal. Nas festas de recepção 
poderiam talvez ouvir, cantadas, as músicas recentes do Japão e posteriormente 
poderiam aprendê-las. As crianças certamente corrigiriam o seu linguajar errô
neo, ouvindo o japonês correto dos recém-chegados. 

Se chegassem quatro ou cinco famílias novas num núcleo, trariam certamen
te um sopro de novidades a esse agrupamento de 20 ou 30 famílias. Os imigrantes 
recém-chegados eram alvo das atenções de muitos como transmissores da nova 
cultura japonesa. 

Mas o contato com os japoneses do Brasil era motivo de espanto para os recém-
chegados. Em primeiro lugar, não pensavam que os japoneses do Brasil fossem 
tão morenos. Além disso, a língua japonesa falada por eles era mesclada de pala
vras em português, totalmente ininteligível. Por outro lado, pareciam não enten
der quando eram feitos pedidos ou solicitações de esclarecimentos. Se fosse no 
Japão, seriam reações de retardados mentais. Mas, como se mostravam cheios 
de autoconfiança, não pareciam ser retardados... 

De qualquer modo, os recém-chegados, estando no outro lado do globo, sem 
ter noção de nada, sentiam-se felizes em poder contar com os antigos, que não 
tinham nenhum problema de comunicação com os brasileiros. Eles chegavam mes
mo a superestimar a capacidade dos antigos imigrantes. 

O que mais os espantava ao chegar no interior eram a vastidão do território 
brasileiro e uma agricultura primitiva que escapava a sua compreensão. E, na ho
ra que pegavam nas enxadas, percebiam que o trabalho primitivo, que parecia 
não necessitar nem de conhecimento nem de técnica, feito ao calor do sol não era 
nada fácil. Pelo contrário, ficavam assustados ao verificar que o cansaço físico 
era bem maior do que o causado pelo método japonês, mais intensivo, que neces
sitava de cuidados minuciosos. 

Não compreendiam quando lhes diziam que, no Brasil, era necessário ter pa
ciência e trabalhar com calma, e que não deviam se afobar. 

O cansaço físico enervava-os, fazendo-os pensar em como enfrentar a situação. 
Além disso, os patrões — imigrantes antigos — passavam a relatar suas ex

periências anteriores, sempre que os recém-chegados iniciavam os trabalhos e co
meçavam a perguntar sobre pormenores da situação brasileira. Isso consistia em 
contar-lhes o sofrimento de trabalhar sob as ordens de exigentes administradores 
nas fazendas de café, discorrer sobre como tinham sofrido com a falta de alimen-
tos, medicamentos e mão-de-obra quando abriam matas virgens, e como tinham 
superado essas dificuldades trabalhando heroicamente. 

Para os novos imigrantes isso constituía, realmente, uma experiência interes
sante. De certa forma, porém, algo não se coadunava com os seus sentimentos: 
pareciam depender dos antigos em tudo e para tudo. Isso porque os antigos ha
viam tido experiências de sofrimentos sobre sofrimentos e tinham conseguido chegar 
aos dias de hoje. Não admitiriam reclamações. 
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Passada a alegria de terem recebido os recém-imigrados, apelidados "japões-
novos", imigrantes intelectuais, queriam que eles ouvissem a história dos seus sa
crifícios; queriam ouvir dos recém-chegados elogios e o reconhecimento de que 
eles (os antigos) estavam certos e que graças aos sacrifícios dos mais antigos os 
novos poderiam trabalhar com tranqüilidade. Ocorre que, na posição de patrão 
e colono, as coisas não eram tão fáceis assim. Sempre havia reações a revelar que 
já estavam fartos das vantagens contadas pelos patrões. "Trinta anos atrás, qual
quer tolo teria de passar por esses sacrifícios. Até parecia que os recém-chegados 
não teriam sucesso se não repetissem os sacrifícios por que os antigos tinham pas
sado, mas o fato é que se isso acontecesse não haveria progresso neste mundo. 
Os mais antigos não tinham nada mais para se orgulhar do que a história de suas 
experiências anteriores. Os 'japões-novos' deviam se preocupar com não repetir 
a experiência tola dos mais antigos." 

Os novos imigrantes procuravam estudar as falhas dos mais antigos a fim 
de fazer do presente estágio onde estes se encontravam seu ponto de partida. E 
passados cinco, dez anos, eles também acabariam se incorporando ao rol dos imi
grantes antigos. 

Tendo decorrido oito anos após o término da guerra, e passados treze desde 
que os últimos imigrantes chegaram do Japão, a vida dos japoneses no Brasil mu
dara, mas a vida no Japão também sofrerá mudanças. Para os japoneses que es
tavam no Brasil, era inimaginável a mudança de vida ocorrida no Japão, país que 
passara pela guerra e pela derrota. Os japoneses residentes no Brasil passaram 
por restrições impostas contra os súditos do Eixo, bem como por uma série de 
confusões havidas dentro da colônia, e com isso sentiram crescer e fortalecer-se 
seu sentimento de admiração pelo Japão. Mas o Japão que eles idealizavam era 
bastante diferente do real. Muitos imaginavam o progresso como continuação li
near do Japão anterior à guerra. Mesmo com relação aos imigrantes que admi
tiam a derrota física do Japão, sua admiração pelo Japão espiritual jamais seria 
diminuída; pelo contrário, se aprofundava cada vez mais. 

Os japoneses residentes no Brasil pensaram que haviam perdido todas as qua
lidades inerentes ao povo japonês após o período de guerra e pós-guerra. Já não 
adiantaria falar mais nada a respeito dos nisseis, filhos seus. Eles já se haviam 
transformado numa "raça" diferente. 

Ah, eles queriam conhecer os japoneses de hoje. Queriam conhecê-los para 
verificar que o pensamento deles estava certo. 

Por causa dessa forma de pensar é que a desilusão era ainda maior ao 
conhecê-los. 

A defasagem de sentimento e pensamento entre os antigos imigrantes e os 
"imigrantes novos" sempre existiu. Mas, ela nunca foi tão grande quanto no pe
ríodo do pós-guerra. 

Não conseguiram sentir afeição nem pelos próprios filhos que para cá vieram 
após a guerra, chegando a duvidar se eram realmente seus legítimos filhos. Isto 
vem comprovar como a lacuna de mais de dez anos contribuiu para separar de 
forma profunda o Japão e o Brasil. 

Talvez um artigo do Jornal Paulista datado de 11 de julho de 1952 possa ilus
tra tal fato. Trata-se do episódio de uma família que recebeu a filha A (27 anos), 

772 



que após sua separação durante a guerra veio visitar os pais, aqui residentes, ten
do economizado por conta própria a sua passagem. Após o reencontro, contou 
aos pais todos os sacrifícios e privações por que passou após a separação, inclusi
ve o horror da guerra. Mas, verificou que eles não conseguiam compreender bem 
a história contada, chegando mesmo a tratá-la com frieza. Ela sentia-se imensa
mente frustrada, vendo desaparecer a alegria de os ter reencontrado após tantos 
anos. 

Numa certa manhã, tendo acordado cedo, ouviu por acaso a conversa dos 
pais no quarto vizinho, comentando se ela seria a filha que haviam deixado no 
Japão. Tendo ouvido tal comentário, ela não mais se sentiu à vontade de perma
necer em sua companhia, acabando por vir a São Paulo e se empregando numa 
Cooperativa Agrícola com base na sua escolaridade de nível colegial no Japão. 
Ela contava que nunca sentira tão profundamente, como naquele momento, a tris
teza imposta pela vida. Conta o mesmo artigo que entre os "vitoristas" do pós-
guerra, nem mesmo cartas dos parentes eram dignas de confiança: consideravam-
nas falsas, se nelas houvesse qualquer menção à derrota na guerra. 

Eles duvidaram até mesmo da própria filha, que expunha a situação do Ja
pão no pós-guerra. Quando os "novos imigrantes" chegaram, já havia essa rup
tura na sociedade formada pelos imigrantes, sendo não só repudiados por nâo 
serem os japoneses que os imigrantes antigos esperavam encontrar, como trata
dos com hostilidade. Se chegassem a falar em democracia seriam certamente tra
tados como falsos japoneses e considerados piores do que os próprios derrotistas. 
Soichi Oya, um crítico japonês que visitou o Brasil por ocasião do Quarto Cente
nário de São Paulo, disse que os imigrantes antigos eram complacentes com os 
nisseis e severos com os jovens recém-chegados. E ainda, que os imigrantes anti
gos tratavam os recém-chegados com o espírito de kashikan (a forma como os 
sargentos tratavam os soldados novos). 

Eis aí uma visão crítica do tratamento dos antigos imigrantes em relação aos 
recém-chegados, apresentado aos olhos de um japonês do Japão. De fato, aos 
olhos dos imigrantes antigos, em sua maioria eles davam a impressáo de "japone
ses que não pareciam japoneses". Houve uma mistura de esperança e decepção. 

Mas, mesmo decepcionados, não perdiam as esperanças. Não faltavam imi
grantes antigos que desejavam ver suas filhas casadas com os jovens recém-
chegados, tê-los como genros. Continuava o sentimento de possuírem herdeiros 
no estilo japonês. Buscavam nos recém-chegados o que já não esperavam dos 
nisseis. 

O autor de A história da colônia nos dez anos do pós-guerra, narra que esse 
antagonismo entre os imigrantes antigos e os recém-chegados, visto na sociedade 
da colônia japonesa, era um fenômeno passageiro surgido temporariamente, 
esperando-se que doravante ele viesse a arrefecer. 

Assim, hoje, em 1968, certamente haverá alguém que estranhará terem acon
tecido fatos desse gênero. Isso demonstra como o intercâmbio da cultura nipo-
brasileira se intensificou. Os fatos não eram mais "novidades" e, no momento 
em que os recém-imigrados começaram a fazer parte dos antigos, criou-se um la
ço de união entre os outros recém-chegados e o abismo existente foi sendo superado. 
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Mas, como já acontecia antes da guerra, deverá continuar havendo doravan
te, nos contatos entre pessoas que viveram em ambientes completamente diferen
tes como o Japão e o Brasil, uma certa defasagem na maneira de sentir ou na 
personalidade. 

SOBRE AS EMPRESAS JAPONESAS QUE VIERAM APÓS A GUERRA 

Talvez haja alguma dificuldade em incluir na história da imigração a vinda 
de empresas japonesas no pós-guerra, iniciada pelas empresas Doi e Astoria, am
bas no ramo de porcelana,5 mas isso só veio a ser possível alicerçado nos 50 anos 
de história da colônia japonesa. 

Além disso, "a maioria das indústrias leves veio realizando joint ventures com 
empresas da colônia japonesa. Em especial, os contatos com as autoridades brasi
leiras e pesquisas locais têm sido feitos com base na estrutura da colônia japonesa 
e a maior parte da mão-de-obra também é constituída por japoneses e seus des
cendentes. Assim, não é exagero afirmar que a expansão das empresas japonesas 
no Brasil está se realizando de maneira satisfatória através da colônia japonesa."6 

Se assim era, é necessário mencionarmos o fato nesta oportunidade. 
O progresso da colônia japonesa tinha como base a força de trabalho fami

liar, remunerado ou não. 
Quando houve a transição da agricultura para o comércio ou para a presta

ção de serviços, a dependência do trabalho dos membros da família foi como que 
obrigatória. Quitanda, tinturaria, bar, empório, farmácia, todos esses trabalhos 
dependeram muito da colaboração dos familiares.que primavam pela cortesia, gen
tileza e rapidez nos seus serviços. Ali não havia problemas trabalhistas nem brigas 
por causa de dificuldades de comunicação. É por isso que a expansão dos imi
grantes japoneses para as cidades tomou o rumo do comércio de pequeno porte, 
enquanto aguardavam a formatura dos nisseis nos cursos superiores. 

No período da dissolução dos núcleos agrícolas dos primeiros tempos, logo 
após a guerra, já se falava que o progresso futuro iria depender das empresas do 
tipo capitalista e, para isso, assinalava-se que a capacidade intelectual e técnica 
dos imigrantes já havia chegado a um limite. 

Mesmo na agricultura, já havia passado a época em que o trabalho braçal 
dos membros da família era essencial. 

Já se falava há muito que o sucesso da agricultura no Brasil dependia de co
mo se utilizaria a mão-de-obra dos camaradas e o tempo já mostrava claramente 
que isto não era um assunto alheio a eles, japoneses. 

Já se sentia que não bastava entregar a produção agrícola aos intermediá
rios, pois dessa forma, mesrno que as atividades fossem em grande escala, não 
haveria diferença com os trabalhadores braçais em termos de renda real, o que 
deveria levá-los a se agrupar para formar empresas de industrialização dos produ
tos agrícolas. 

No entanto, como já dizia o editor do Colônia Sangyo Chizu (Mapa indus
trial da colônia): "Durante alguns anos após a guerra, as sociedades anônimas 
da colônia não passavam, em sua maioria, de empresas de administração particu-
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lar que se transformaram em sociedades anônimas, devido a questões tributárias 
e outros motivos." Ou seja, essa iniciativa de se associarem para formar empre
sas estava em fase embrionária. 

"O fato de aumentar o número de acionistas significava, de um lado, o for
talecimento do capital, mas de outro significava também criar dificuldades na ad
ministração, porque não se tinha capacidade administrativa suficiente. Mas isso 
foi inevitável nesta fase de transição de empresas particulares para sociedades anô
nimas." 

É fato digno de nota a expansão nesta fase das trading companies e indús
trias manufatureiras japonesas no Brasil, o que serviu de grande estímulo para 
a formação do capitalismo local, da colônia japonesa. Isto se iniciou em forma 
de "joint ventures" com as empresas da colônia", mas a participação nessas orga
nizações e empreendimentos serviu para ampliar a visão dos membros da colônia 
e aprofundar a compreensão da tecnologia. 

Aqui verificamos também um certo desencontro entre "cérebro japonês" e 
"cérebro brasileiro", mas certamente é um fenômeno temporário que se resolve
rá em breve. Em outros tempos, houve um problema da Companhia de Pesca Taiyo 
com os pescadores de Santos, falou-se no egocentrismo do capital japonês,7 mas 
devemos levar em consideração que isto serviu de estímulo para a estruturação 
daqueles pescadores. 

De qualquer forma, a década de 50 foi o período em que os imigrantes japo
neses se voltaram para a organização de empresas nos moldes do capitalismo mo
derno e a expansão do capital japonês ali verificado deixou uma influência mar
cante na colônia. Neste sentido, não podemos deixar de mencionar o fato como 
sendo o que marcou um período na história da imigração. 
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76 — A recepção aos príncipes herdeiros 
japoneses em maio de 1967 

A forma como os príncipes herdeiros do Japão, que efetuaram visita oficial 
ao Brasil, foram recebidos pela colônia japonesa constituiu um grande aconteci
mento para a história da imigração no ano de 1967. 

Pode-se dizer que a ânsia e a saudade que os imigrantes alimentavam pela 
pátria mãe tomou a forma de grandiosa recepção, sem par em sua história. É ób
vio que a causa maior dessa grandiosidade se deveu aos governos estadual e muni
cipal de São Paulo, que não mediram esforços em receber os príncipes herdeiros 
como visitantes oficiais. Mas o que consideramos sem par na história é a forma 
pela qual se processou a recepção de tal porte. E quando afirmamos ser provável 
que não mais se repetirá, significa que é provável que o evento não conseguirá 
reunir um número maior de imigrantes isseis (que também vieram de longínquos 
estados) daqui para frente. Nesse pormenor, acredita-se que não poderemos mais 
observar recepção tão calorosa. 

Há grandes possibilidades de que o sentimento dois nisseis e demais descen
dentes se manifeste de forma completamente diversa do sentimento dos isseis. 

Os príncipes herdeiros partiram do aeroporto de Haneda, em Tóquio, no dia 
9 de maio de 1967 como representantes de Sua Majestade o Imperador do Japão, 
a fim de efetuar visita oficial a três países sul-americanos: o Peru, a Argentina 
e o Brasil. A chegada a Brasília se deu às 14h30m do dia 22 de maio. Foram rece
bidos pelo presidente da República e primeira dama, altas autoridades, embaixa
dor do Japão e sra. Keiichi Tatsuke, e foram calorosamente recebidos por cerca 
de 3.000 japoneses e seus descendentes a caminho do Hotel Nacional, onde fica
ram hospedados. Dentre os que se perfilaram no caminho havia os procedentes 
da longínqua Amazônia. 

A chegada a São Paulo se deu às 15h30m do dia 24. Cerca de 25.000 japone
ses e seus descendentes foram receber o casal imperial no aeroporto, além da mul
tidão que se perfilou, acenando com bandeirinhas dos dois países, nos mais de 
dez quilômetros de avenida que separam o aeroporto do Othon Palace Hotel, on
de ficaram hospedados. 

O hotel fica próximo ao vale do Anhangabaú, que já estava completamente 
tomado por cerca de 100 mil pessoas, entre descendentes de japoneses e paulista
nos. O jornal O Estado de S. Paulo do dia seguinte noticiou que "O vale nunca 
viu uma festa igual", e a Folha de S. Paulo escreveu: "100 mil aplaudem Akihi-
to" na primeira página. Também o Diário de São Paulo noticiou que "Akihito 
levou a maior acolhida que São Paulo já deu". Assim como dizia o Diário Popu-
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O momento histórico da visita ao Brasil do príncipe Akihito e da princesa Michiko. 

lar, "São Paulo parou e aclamou nas ruas o príncipe Akihito", não se podia se
quer se movimentar no vale do Anhangabaú, com tanta gente. E quanto mais se 
olhava, mais se viam japoneses e seus descendentes aglomerados. 

Os príncipes herdeiros passaram pelo vale do Anhangabaú, entraram pela ave
nida São João e depois pela rua Libero Badaró, até atingir o Othon Palace Hotel, 
que fica na esquina desta rua com a praça do Patriarca. Depois disso, por volta 
das 17h foram a um palanque especial montado no vale do Anhangabaú a fim 
de assistir a um desfile de carros alegóricos montados pelos nisseis da cidade de 
São Paulo. O desfile foi iniciado com a entrada da bandeira japonesa carregada 
por um porta-bandeira brasileiro, seguida da bandeira brasileira. Vinha a banda 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo tocando marchas militares, e uma fan-
farra feminina de 43 elementos com uniforme vermelho. O primeiro carro alegó
rico representava um cafezal com dez moças japonesas vestidas de quimono. Em 
seguida, vinha a fanfarra composta de 45 alunos do Colégio São Francisco. O 
príncipe herdeiro colocou os óculos que tirou do bolso e assistiu ao desfile de car
ros alegóricos, fruto da criatividade e imaginação da comunidade japonesa.1 

Os carros alegóricos, totalizando 34 veículos, contaram com o apoio das em
presas brasileiras, que viram no evento um significado promocional, terminando 
o desfile às 18h. O vale se encheu de palmas e de bandeirinhas que tremulavam 
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e papéis picados eram lançados do alto dos arranha-céus, dando um colorido es
pecial ao entardecer. 

Os velhos imigrantes choravam, comovidos, e os jovens nisseis se encanta
ram com a beleza da princesa Michiko. 

O ponto mais alto da recepção se verificou no dia seguinte, dia 25 de maio, 
no estádio do Pacaembu. 

Um grupo de voluntários efetuou a limpeza do estádio. Entre 23h20m do dia 
24 e lh do dia 25 vieram cerca de 100 pessoas pertencentes à Seicho-no-iê e 100 
pessoas da Nichirem Shoshu, ambas entidades religiosas, e 30 escoteiros e 30 fun
cionários da empresa Sadokin. 

Em seguida, o número de voluntários foi aumentando e o serviço foi renden
do, contando com cerca de 1.200 pessoas por volta de 3h, entre voluntários e pes
soal administrativo.2 O primeiro chegou à lh40m, sendo que os portões foram 
abertos a partir das 6h. Cerca de 80.000 japoneses e seus descendentes lá estive
ram. Às lOh em ponto, os príncipes herdeiros chegaram com o governador do 
estado e sra. Abreu Sodré. Segundo o Diário da Noite do dia seguinte, "foi um 
espetáculo impressionante. Milhares de bandeirinhas se agitavam ao vento. Era 
quase como uma prece em voz alta. Um ruído que evidenciava a veneração de 
um povo pelo seu príncipe".3 

Às 10h08m os príncipes herdeiros tomaram lugar no palanque especial. A seu 
lado sentaram-se o governador e sra. Abreu Sodré, pouco atrás o prefeito de São 
Paulo e sra. Faria Lima, embaixador Keiichi Tatsuke, Kunito Miyasaka, presi
dente do Comitê de Recepção. Nos assentos próximos tomaram lugar 73 pessoas, 
entre condecorados e anciãos. 

Ao redor do local das cadeiras imperiais, uma área de quatro metros quadra
dos, foram colocados enfeites com flores. Às lOhlOm, num silêncio absoluto, 
iniciou-se a cerimônia de recepção, com o discurso de Tadashi Inoue, mestre-de-
cerimônias, seguido dos hinos nacionais dos dois países, cantados por um coral 
de 2.000 participantes. 

Os 80.000 presentes que cantaram o Kimigayo, hino nacional do Japão, de 
pé, tremiam de emoção. Havia senhoras que enxugavam os olhos discretamente 
com lenços; lágrimas escorriam nos rostos enrugados dos anciãos, que mal conse
guiam respirar.4 Acrescenta ainda o repórter do Diário da Noite: "Uma lágrima 
de amor. Uma lágrima de quem está longe há muito tempo de sua terra."5 

"Bem-vindos, príncipes herdeiros! Do fundo da alegria de tê-los recebido aqui, 
brota a imensa saudade da pátria mãe."6 

A festa que assim se iniciou, encerrou-se às 10h50m com três vivas aos visi
tantes puxados por Takeo Goto (80 anos). A saída dos príncipes foi anunciada 
por Tadashi Inoue, mestre-de-cerimônias, tendo o casal se retirado ouvindo a mul
tidão entoar "Sakura, Sakura!" 

Assim transcorreu o "grande momento".7 

Além disso, visitaram nesse dia a Exposição Agrícola e Industrial no CE AS A 
(atual CEAGESP), para onde também se deslocou a multidão do estádio do Pa
caembu, no fim da tarde visitaram o Centro Cultural e à noite compareceram ao 
banquete oferecido pelo governador do estado. 
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No dia 26 estiveram na Cidade Universitária e participaram também de ou
tras recepções de boas-vindas, e às 14h rumaram para o Rio de Janeiro, acenando 
para alguns milhares de pessoas que foram se despedir no aeroporto. 

Assim se passaram os três dias da maior recepção já conhecida pelos japone
ses e seus descendentes. 

"São Paulo parou..." como noticiou um jornal brasileiro — e também foi 
sem par a simpatia demonstrada pelos brasileiros. Foi um acontecimento antes 
nunca visto, o fato de grandes jornais brasileiros, como O Estado de S. Paulo, 
dedicarem ao evento duas ou três páginas com fotografias. Os artigos eram de 
tal forma simpáticos aos velhos imigrantes, já há dezenas de anos longe da sua 
pátria, que levavam ao pranto todos quantos os liam. 

Os repórteres brasileiros fizeram suas as palavras de velhos imigrantes que 
respondiam às entrevistas dizendo que nada mais lhes restava a fazer até a morte. 
Não havia nesse sentimento dos japoneses nada que soasse estranho. 

Naturalmente, os repórteres de jornais da colônia também procuraram trans
mitir com criatividade o sentimento dos imigrantes, que se comoviam até as lágri
mas. Perguntaram a um ancião de 72 anos, agricultor nas redondezas de Campo 
Mourão, no Paraná, qual foi o sentimento de ter visto os príncipes herdeiros do 
Japão. 

"Brotou fortemente no coração a lembrança da pátria mãe por causa daque
le momento. Talvez os mais jovens não compreendam, mas a vida árdua de qua
renta e tantos anos, a mágoa de ter sido destratado durante a guerra, chamado 
de "japão", permaneciam guardadas num canto do coração. Falando com since
ridade, havia momentos em que sentia complexo em ser japonês, porém, vocês 
não sabem o quanto me senti reconfortado por aquele momento. Talvez isso só 
poderá ser compreendido por aqueles que tenham vivido na pobreza como nós." 
O ancião teria contado esta história pausadamente, entre soluços.8 

O que os repórteres brasileiros esperavam ver com certa curiosidade, no iní
cio, era de que forma os japoneses residentes no Brasil recepcionariam a princesa 
Michiko, de origem plebéia. Talvez essa fosse uma expectativa normal para os 
brasileiros que defendem a democracia. Mas logo eles se tranqüilizaram com o 
comportamento dos japoneses, que não demonstraram qualquer sentimento es
pecial pelo fato de ser ela de origem plebéia, comovendo-se com a "delicadeza 
e beleza" da princesa, o que os fez sentir a mesma emoção dos próprios japoneses. 

A contribuição arrecadada pela Comissão de Recepção aos príncipes herdei
ros chegou à soma de 25 milhões, 315 mil e 460 cruzeiros. 

Com as arrecadações de outras atividades, o total chegou a 29 milhões, 230 
mil e 724 cruzeiros. 

Subtraídas as despesas, restaram ainda cerca de 100.000 cruzeiros, o que de
monstra o quanto os patrícios em geral estiveram empenhados nessa recepção. 

É óbvio que as equipes de reportagem de diversos jornais japoneses acompa
nharam a viagem dos príncipes herdeiros. 

O Jornal Paulista, na 2f página de sua edição de 30 de maio, noticiou o edi
torial do jornal Sankei, de Tóquio, do dia 29 de maio, que tendo em vista a calo
rosa recepção dedicada aos príncipes herdeiros na América do Sul pelos japone
ses e seus descendentes ali residentes, discorreu sobre a questão do espírito de Ya-
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mato, o espírito da Era Meiji, enfatizando que "devemos aprender o orgulho ja
ponês dos japoneses e seus descendentes radicados no Brasil". 

Até então, os membros da colônia japonesa se sentiam ridicularizados quan
do alguém dizia que o espírito de Meiji ainda vivia no Brasil, querendo com isso 
significar a estagnação dos membros da colônia. 

O que teriam eles sentido ao ouvir tais palavras de "elogio"? Não teria sido 
uma demonstração de ciúme daqueles que, mesmo estando no Japão, continua
vam possuindo, no íntimo, o "espírito de Meiji"? 

Há muitas evidências de que os imigrantes continuam a possuir o espírito de 
Meiji. Não eram poucos os velhos imigrantes que escreviam a palavra recepção 
servindo-se de ideogramas que expressavam "recepção respeitosa", bem como não 
iam "ver" os príncipes herdeiros, mas "adorá-los". Um americano, pesquisador 
de assuntos da imigração japonesa, tendo ido ao Pacaembu e perguntado a uma 
velha imigrante que ali estava se conseguia enxergar dali o casal imperial, ficou 
bastante perplexo ao receber pronta resposta de que ela não estava ali para 
"enxergá-los", mas para "adorá-los". Dentre os imigrantes que vieram jovens 
certamente havia os que já se tinham esquecido do verbo "adorar" os príncipes. 
Além disso, havia certamente os que entendiam que no mundo democrático de 
hoje não se usam verbos como esse. 

Alheios aos filhos e netos que estavam encantados pela beleza da princesa 
Michiko, havia os velhos imigrantes que ficavam em posição de prece. Mesmo 
na confusão criada no pós-guerra entre os que acreditavam na vitória e os que 
admitiam a derrota do Japão, não duvidaram da prosperidade da pátria mãe e 
da casa imperial, como em outros tempos. Ao fitar naquele momento a figura 
solene do casal certamente teriam murmurado que nada mais lhes restaria fazer 
até a morte. 
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77 — Os atuais sitiantes do interior 
(a situação atual dos compatriotas 

do norte do Paraná) 

ESBOÇO DA CIDADE DE LONDRINA 

A poeira considerada típica do Paraná setentrional desaparecera após a cons
trução de uma estrada asfaltada entre a cidade de São Paulo e Paranavaí, no nor
te do Paraná. Não diremos que a poeira atingisse a estratosfera, mas os automó
veis e os caminhões precisavam percorrer a estrada com os faróis acesos, mesmo 
durante o dia, para evitar acidentes, e máximas precauções eram tomadas ao ul
trapassar outros veículos. Seria desastroso cruzar de janela aberta com outro car
ro. Tal poeira desapareceu. 

Nos dias de chuva a estrada se tornava perigosa, parecendo que se deslizava 
sobre óleo, tanto que os motoristas de outros estados, inexperientes, derrapavam 
com o carro para fora da estrada, sem poder prosseguir. O asfaltamento das es
tradas veio solucionar tais problemas. 

Nas lojas situadas nas áreas urbanas, as pessoas trabalhavam o ano inteiro 
de espanador em punho, para limpar a poeira que se acumulava. 

Hoje, já não é mais necessário preocupar-se com o colarinho da camisa e as 
meninas de minissaia andam pelas calçadas como se estivessem em São Paulo. 

As cidades do Paraná, antes sempre cobertas de poeira da terra roxa, conser
vam agora as cores vivas graças ao asfalto. 

No centro da cidade de Londrina podemos ver, após as aulas, as estudantes 
que vão e vêm de mãos dadas. As que mais se destacam são as meninas de unifor
me — e como são numerosas as de ascendência japonesa! Às vezes elas estão ca
minhando alegremente de mãos dadas com namorados brasileiros. Isto indica cla
ramente que os tempos mudaram. 

Na rua Sergipe, que se situa a leste, paralela à avenida mais movimentada, 
existem várias lojas de japoneses. São inúmeras as lojas de alimentos, como ar
mazéns, bares, frutarias, peixarias, docerias, sorveterias e também livrarias, pa
pelarias, farmácias, barbearias, etc. Mas já são em menor número as placas escri
tas em japonês, comparando-se com a época em que os imigrantes isseis trabalha
vam para os clientes japoneses. Os que trabalham nas lojas são nisseis ou isseis 
que chegaram pequenos e que foram criados no Brasil. Os isseis idosos permane
cem em casa, talvez tomando conta dos netos ou contemplando as plantas e flores 
e não aparecem.nas lojas. Porém, de acordo com informação obtida dos habitan
tes locais, ainda existem isseis idosos que trabalham nas indústrias de beneficia-
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mento de arroz ou de café, porque a clientela é constituída basicamente de isseis 
vindos do interior que aqueles não são capazes de atender. 

Nos serviços para uma freguesia de nisseis e de brasileiros os isseis não mais 
dão conta do recado. Os diretores das cooperativas agrícolas já não são os chefes 
das famílias da época da imigração para o Brasil, mas os que chegaram aqui jo
vens, são bilíngües e estão numa faixa etária entre 40 e 50 anos. Os nisseis estão 
em franca atividade, existindo até mesmo a expressão "nissei quarentão" para 
designar os que atuam na primeira linha. 

Nas ruas, os jovens se expressam num português fluente. Os tipos físicos são 
mais fortes e já não se vêem mulheres isseis franzinas, como antigamente. 

Vemos, às vezes, a presença de senhoras isseis de meia-idade tomando conta 
de uma frutaria, por exemplo, e as moças nisseis que vêm à loja perguntam-lhe 
os preços das mercadorias num japonês bastante formal. Os nisseis distinguem 
intuitivamente os isseis e os nisseis e se dirigem em japonês aos isseis a fim de 
não lhes faltar com o respeito. Ficamos até impressionados com tal gesto. 

Provavelmente eles utilizam o japonês em casa para se comunicar com os pais. 
Dada a intimidade, devem certamente misturar o português. 

Primeiramente os pais são chamados de papai e mamãe com maior freqüên
cia do que otô-san e okâ-san. 

— Mamãe, mô janta dekital (está pronto o jantar, mamãe?) 
— Mada yo (ainda não). 
— Ah, 'stou com fome. 
Como neste caso, não é novidade que um diálogo seja travado em português. 
Entre os irmãos se fala português. Com o freguês issei fala-se num tratamen

to especial, em japonês. 
Mas se a resposta vinha em português, aliviados eles começavam a falar em 

português. 
Estive hospedado na casa de um amigo e participei da festa do seu aniversá

rio. Exceto o pai, o aniversariante, a mãe (eu, o penetra por acaso) e o avô, que 
chegou depois, eram todos nisseis e sanseis. 

As iguarias servidas foram norimaki, inarizushi, kobumaki, maionese de ba
tata, cenoura, tomate e azeitona, e salgadinhos como croquete de carne; doces 
de maçã e abacaxi com creme, o bolo de aniversário e bebidas como cerveja, gua
raná, soda, além de abrirmos uma garrafa de champanha. Brindamos antes de 
começar a comer. Os nisseis e os sanseis também comeram os sushi. Finalmente, 
para que o aniversariante cortasse o bolo, acenderam as velas representando os 
seus 49 anos, apagando-se as luzes. Todos cantaram batendo palmas. 

Parabéns a você 
Nesta data querida 
Muitas felicidades 
Muitos anos de vida... 
Viva! 

Após os "parabéns" o aniversariante apagou as velas e acenderam-se as lu
zes. O bolo de aniversário foi distribuído em pratinhos de papel. As crianças en
tregaram os presentes ao pai. Os presentes foram abertos na hora, como é o cos
tume brasileiro, e o pai, agradecendo, mostrou-os a todos. Trata-se de uma cena 
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que pode ser vista nos lares de qualquer família brasileira: o único fator que a 
distingue é a presença de sushi e kobumaki entre as iguarias. 

UMA VISTA DA ZONA RURAL 

A vida de cidade grande deve ser sempre parecida, tanto em São Paulo como 
em Londrina, no norte do Paraná, ou em qualquer outra cidade. A vida na cida
de grande é a que mais rapidamente se abrasileira. 

Veremos aqui a vida na zona rural de Londrina a Maringá, que é uma área 
de colonização antiga no norte do Paraná. É característica das zonas rurais a exis
tência de muitas estradas municipais não asfaltadas. 

Aqui ainda existe a poeira de outrora. 
Mas agora está em andamento a eletrificação rural. 
As estradas municipais geralmente passam por colinas e atravessam os cafe-

zais. Depois do corredor da região, aproxima-se da casa do sitiante localizada na 
área mais baixa, podendo-se observar ao longe a antena de televisão, uma ima
gem diferente de outros tempos. 

Casa de um sitiante. 

As residências desta região são de madeira, como outrora, e quase não se 
vêem casas de tijolos caiadas. A terra roxa desta região não é adequada para fa
bricação de tijolos e seria preciso trazê-los de longe. Como se dispunha de imensa 
área florestal, instalaram-se numerosas serrarias, facilitando a compra de madei
ras a baixo custo. Naturalmente, no início, em lugar das telhas utilizaram-se pe
daços de madeira, mas hoje somente se usa a telha francesa. O estilo arquitetôni-
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co é quase todo brasileiro. Mesmo que haja alguma decoração japonesa na entra
da, ou sob o beiral, ela é praticamente imperceptível a distância. 

Não se utiliza a sala de visitas com sofá no dia-a-dia, na maioria dos casos. 
Somente as visitas especiais são a ela conduzidas. 

Geralmente utilizam a entrada perto da copa que, por sua vez, é ligada à 
cozinha. 

A televisão pode estar na sala ou na copa. Caso esteja na sala, este é o local 
onde a família se reúne nas noites ou nos fins de semana. A televisão acabou libe
rando a sala para o uso comum. 

Onde houver eletricidade, geralmente haverá geladeira. É necessário não só 
para guardar cerveja, guaraná ou carne mas também para as verduras, que hoje 
em dia são compradas na cidade. Nos lugares onde não há eletricidade utilizam 
geladeira a querosene. 

O que difere dos velhos tempos (apenas dez anos atrás) é o fato de utilizarem 
o gás de bujão e lenha paralelamente. Isto em função da economia de tempo. De 
manhã, para preparar o café, ou quando se prepara o chá para as visitas, é possí
vel dispor do fogo imediatamente. Mas, para o preparo da comida a lenha ainda 
é utilizada como antigamente. Quanto à lenha, às vezes se adquirem gravetos da 
roça em grande quantidade, outra vezes se compra lenha de eucalipto. 

A água da cozinha é, muitas vezes, bombeada para o tanque e daí conduzida 
pelo encanamento para dentro de casa. Onde ainda não houver eletricidade, a água 
é obtida como antigamente, nos poços, puxando-se os baldes com a corda. 

Por outro lado, a água usada no banho é retirada das fontes e dos riachos 
das baixadas com as bombas de irrigação, sendo que em algumas casas essa mes
ma água é usada para beber. Existem casas que obtêm água abrindo um rego de 
uma fonte da região, puxando a água para perto da casa e em seguida armazenando-
a num tanque através de tubulação. Existem, assim, várias formas de obter água 
nos locais sem eletricidade. Mesmo com eletricidade o chuveiro ainda não é muito 
comum nas fazendas. Ainda se toma o banho no estilo japonês, usando-se tam
bores vazios de gasolina. 

As privadas são as "casinhas", um pouco distantes da casa principal. Em 
vez de cobrir o buraco com pedaços de madeira, cobrem-no com cimento e colo
cam um vaso sanitário de cerâmica, mas a maioria ainda é no estilo antigo, o de 
agachar, e não tem descarga, como nas cidades. 

Nesse estilo de vida meio urbano, meio interiorano, se faz sentir a estagna
ção como que significando a falta de vontade ou de intenção de progredir ou de 
melhorar o nível presente, ou então um estágio em que não se está com os pés 
no chão, fruto de uma indecisão quanto ao local de permanência definitiva. Mui
tos desses pequenos agricultores têm uma outra residência na cidade — alegando 
a necessidade de educação dos filhos — fazendo nela residir os idosos e crianças, 
e muitos deles passando a ter uma vida dupla. 

O número dos que se vão encaminhando para a cidade aumenta a cada ano, 
confiando a casa da fazenda a um caseiro (parentes ou, às vezes, estranhos). 

E nesta atitude está refletido o pensamento dos proprietários, de acharem que 
já não adianta buscar mais do que já conseguiram na vida rural. Observando es-
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ses aspectos da vida deles, entende-se que os que residem na periferia de São Pau
lo possuem maior estabilidade e ânimo em planejar melhor suas vidas. 

O MODO DE PRODUÇÃO DOS SITIANTES NO PASSADO 

A situação fica clara observando-se o estilo da administração agrícola do si
tiante do norte do Paraná, nos dias de hoje. 

Em primeiro lugar, vamos verificar a configuração de sua terra, a distribui
ção dos produtos agrícolas e o estilo de sua produção. 

Em qualquer núcleo é comum que a configuração do terreno seja um quadri
látero longitudinal de 10 a 20 alqueires, que se estende do espigão para a área mais 
baixa, ou em direção ao riacho, onde se estreita ligeiramente. Isto é quase seme
lhante à estrutura da primeira fase de colonização na Noroeste ou na alta 
Sorocabana. 

Nas áreas mais férteis, a mais de 400 metros de altitude, plantavam café; nas 
terras baixas, onde havia a possibilidade de geada, plantavam produtos diversos 
como arroz, algodão, milho. Nos primeiros quatro ou cinco anos a produção se 
fazia com mão-de-obra própria e dos camaradas, trabalhadores diaristas. 

A parte descritiva se torna um pouco pormenorizada, mas a fim de compreen
dermos melhor o presente tentaremos fazer um retrospecto histórico, quanto ao 
estilo de produção no passado. 

Após seis ou sete anos de colonização, ou seja, após as primeiras colheitas 
do café, entravam na fase de "pequeno patrão", admitindo-se duas ou três famí
lias de colonos a fim de diminuir os encargos da mão-de-obra familiar. A ausên
cia do chefe da família torna-se mais freqüente devido aos problemas de escola 
ou cooperativa. Vale dizer, verifica-se um aumento de encargos quanto à educa
ção dos filhos e à venda dos produtos. 

A divisão de trabalho foi estabelecida aos poucos, tendo a esposa como con
selheira dos colonos (a maioria constituída de imigrantes japoneses) e o filho mais 
velho como supervisor dos camaradas (trabalhadores diaristas). As filhas apren
diam corte e costura, algumas no próprio núcleo e outras na cidade, como prepa
ração para o casamento. Quando não se ocupavam com a costura, saíam para 
ajudar a mãe e os irmãos na lavoura. Ou então cuidavam das plantações de legu
mes e verduras das terras baixas, ou tomavam conta do gado (na maioria suínos). 
Procuravam ser auto-suficientes na alimentação para lucrar com o café. 

Tanto os colonos como os camaradas e sitiantes faziam os mesmos trabalhos 
na época da colheita. 

O pagamento aos colonos era feito por sacas colhidas e aos camaradas que 
eram diaristas cabia o trabalho de transporte e secagem do café. 

Em qualquer casa havia carroça, puxada por duas ou três mulas, para o trans
porte do café até o terreiro. 

O terreiro é de tijolos cobertos de cimento com cerca de 200 m2, mais o de
pósito chamado tulha, além do secador onde se armazenava o café meio verde 
ainda com a casca. Na zona da terra roxa havia sempre um tanque de cimento 
para armazenar água destinada à lavagem do café antes de secar. O serviço do 
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Depois da colheita, a secagem do café no terreiro. 

terreiro era feito pelos camaradas, mas havia o serviço de revolvimento do café 
para igualar o nível de secagem. A camada grossa do café em coco era espalhada 
e misturada com rastelo. 

E as mulheres também ajudavam neste trabalho. Para evitar que a umidade 
do café voltasse por causa do sereno, o café era empilhado em montes no fim 
da tarde, coberto com encerado. Este encerado tinha também a finalidade de pro
teger o café colhido contra a chuva, embora nessa época ela fosse rara. Normal
mente não deixavam estes serviços para os colonos, o que obrigava as pessoas da 
casa a executarem-no juntamente com os camaradas. 

Nessa época, os sitiantes eram uma espécie de agricultores autônomos, pois 
a mão-de-obra principal era a da própria família. Esse sistema, utilizado pelos 
imigrantes japoneses na Noroeste e na alta Sorocabana, foi repetido no norte do 
Paraná nos primeiros dez ou vinte anos. 

O MODO DE PRODUÇÃO DOS SITIANTES DE HOJE 

Após a guerra, com a gradual ascensão da geração jovem, esta passou a ser 
o chefe de família e a exercer um poder de fato sobre o sistema de produção. O 
relacionamento com trabalhadores rurais (colonos e camaradas) também ficou com
plexo devido à política protecionista do governo. 

Devido a um boom temporário do café, a cultura do consumismo começou 
a penetrar nas comunidades agrícolas. 

Graças à eletrificação rural, rádios, televisores, aparelhos de som e geladei
ras foram comprados a prazo pelos colonos. Em suas casas passaram a ser ouvi-
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dos sons de rádio e foram colocadas antenas de televisão. Até os camaradas tem
porários andavam com reluzentes relógios de pulso e rádios transistorizados a ti
racolo, nos passeios de domingo. 

A construção de Brasília, a nova capital, acelerou a inflação e a política de 
industrialização adotada pelos governos da República causou o êxodo rural e a 
concentração da população nas grandes cidades. 

O chamado "governo revolucionário", a partir de abril de 1964, trouxe ameaça 
aos agricultores sem planejamento específico, principalmente os velhos imigran
tes com pouco conhecimento da situação brasileira, devido à promulgação da le
gislação rural trabalhista que até então estava em estudo. 

O problema maior surgiu em virtude dos advogados de má fé que instigavam 
os trabalhadores rurais a processarem seus patrões, que eram agricultores japone
ses sem conhecimento da nova legislação. Os processos trabalhistas contra os pe
quenos agricultores geralmente acabavam beneficiando os trabalhadores, o que 
fez com que esses pequenos agricultores concluíssem que não deviam empregar 
trabalhadores sem antes pensar muito, ao contrário do que outrora se fazia. 

Esta tendência influenciou também os agricultores de grande porte e o méto
do de produção alicerçada na mão-de-obra dos colonos foi reformulado a partir 
de sua base. 

O sistema de pagamento mensal — a chamada mesada — das empreitadas 
anuais para o tratamento dos cafezais, não era suficiente para a subsistência dos 
colonos. Por outro lado, era impossível implantar um sistema de pagamento jus
to porque o trabalho de colheita e de capina tinham pesos diferentes — ou seja, 
a monocultura do café estava passando a ser inviável. Por essa razão, os agricul
tores passaram a pensar em mudar para uma policultura mecanizada. E mesmo 
continuando na monocultura, passaram a cultivar a cana-de-açúcar, que, ao con
trário do café, permitia dividir eqüitativãmente o trabalho ao longo de um ano. 
Alguns desses grandes agricultores chegaram a administrar usinas de açúcar. É 
o caso das grandes fazendas da região de Cambará, pioneira no desenvolvimento 
de todo o norte do Paraná, onde hoje a cultura do café foi totalmente substituída 
pela cultura da cana-de-açúcar. 

Numa época de transição da monocultura para a policultura mecanizada, co
mo fenômeno próprio desse período, nas antigas regiões da Noroeste e da alta 
Sorocabana, houve uma tentativa dos pequenos agricultores japoneses de mudar 
do sistema de colono tradicional para o de parceria. Este sistema de parceria dife
ria muito do sistema conhecido como "mesada" de fins do século 19, quando 
o Brasil iniciou a introdução de imigrantes. 

Graças ao desenvolvimento das cidades do interior, a comercialização dos pro
dutos tornou-se mais livre e surgiu a possibilidade de maior lucro para os parcei
ros. Mas, em compensação, isto impôs maiores responsabilidades quanto ao au
mento da produção. Existia o sistema em que se entregavam os pés adultos de 
café aos parceiros, ficando 40% do lucro bruto para os proprietários. Nos casos 
em que os parceiros eram colonos com suficiente experiência em plantação de ca
fé, era bastante vantajoso que os proprietários neles confiassem. 

Este método é utilizado no norte do Paraná até o presente. 
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Sob o sistema do atual salário mínimo, com a elaboração de contratos e o 
emprego dos supervisores, devido à atuação de advogados trabalhistas de má fé 
contratados para reclamação, perde-se muito tempo e dinheiro de forma inútil. 
Assim, concluiu-se que a melhor forma seria encontrar um bom parceiro e entregar-
lhe a produção durante alguns anos. Mesmo que não haja grandes lucros, a segu
rança é maior. 

Os que esperam maior lucro com a produção do café assim conseguida pas
sam a administrar usinas de beneficiamento, comprando café com casca (coco) 
a fim de processá-lo para venda posterior. Hoje em dia, no norte do Paraná, não 
existe cidade que não tenha duas ou três usinas de beneficiamento de café, de pro
priedade de japoneses. Eles estão competindo com as usinas administradas pelos 
brasileiros. 

Aparentemente este sistema de produção parece simples, mas existe o lado 
complicado. Um bom trabalhador compra o seu terreno com o lucro obtido e passa 
a ser independente. Os que ficam parceiros são aqueles que esperam receber ape
nas a sua parte sem fazer o menor esforço para aumentá-lo com a melhoria da 
produção. 

A colheita do café se efetua em quantidades maiores a cada dois anos, resul
tando isto no fato de que só se obtém lucro com vários anos de trabalho. Se ocor
rem prejuízos com a geada, os trabalhadores começam a reclamar dizendo: "Com 
isto não dá pra comer". Mesmo sendo parceiro, se a renda não alcança o salário 
mínimo a situação passa a constituir um problema, de acordo com a legislação 
trabalhista rural. 

Para que os trabalhadores possam viver e obter algum lucro, é necessário que 
o proprietário saiba escolher muito bem a pessoa do trabalhador e não medir es
forços em ensinar como lucrar, além de fornecer adubo de vez em quando, pois 
é comum não haver obrigação contratual de adubagem por parte dos parceiros. 

Como encontrar um bom parceiro? Não há problema se for uma família ja
ponesa com boas referências. Os imigrantes europeus com referências também po
dem ser contratados com tranqüilidade. Todavia, como foi dito anteriormente, 
estas pessoas passam a ganhar rapidamente e logo se tornam independentes. Os 
que restam são nortistas inexperientes que vieram para ganhar dinheiro. Mesmo 
com relação a eles, seria proveitoso orientar os que têm alguma ambição de lucro 
e de um dia tornar-se independentes. Mas existem muitos que sempre passaram 
fome e não possuem nenhuma perspectiva de melhoria de vida, preferindo traba
lhar o mínimo possível e gozar a vida do dia-a-dia, fazendo disso a sua filosofia. 
É difícil identificar imediatamente tais tipos. Experimentou-se, então, utilizá-los 
inicialmente como diaristas e nas empreitadas. 

Estes trabalhadores são conhecidos no norte do Paraná como volantes. Não 
existe grande diferença com os que eram denominados camaradas das outras re
giões. Só que os camaradas geralmente eram solteiros. O pagamento do serviço 
de empreitada é feito à base de capina por mil pés de café. Por se tratar de em
preitada, o empreiteiro passa a trabalhar e a observar se o trabalho lhe é vantajo
so ou não. Os mais competentes já sabem inclusive quanto cobrar pelo trabalho 
de capina. Por outro lado, o patrão, constatando que o volante está produzindo 
bem, poderá oferecer-lhe trabalho em parceria. Ainda assim, há os que delibera-
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damente procuram contentar o patrão no começo e deixam de trabalhar quando 
se tornam parceiros, e ainda, os que mesmo trabalhando de acordo não são capa
zes de planejar para obter maiores lucros. Mas quando o patrão constata que o 
parceiro é sério, poderá dar conselhos para aumentar o lucro do trabalhador atra
vés do aumento da produção. 

Dependendo destas condições do trabalhador, bem como das condições do 
cafezal (fertilidade, idade, pés de café, etc), é que são determinadas as percenta-
gens, que podem variar da seguinte forma: 40% para o patrão e 60% para o par
ceiro; meio a meio; ou 60% para o patrão e 40% para parceiro ou ainda 35% 
para o parceiro. Num cafezal de alto potencial de produção, mesmo com 35% 
a renda pode ser substancial. Entretanto, para os inexperientes ou para os que 
buscam somente os rendimentos, mesmo 60% podem ser insuficientes. Por isso, 
os proprietários se esforçam no sentido de encontrar trabalhadores que cuidem 
bem dos cafeeiros e procurem aumentar a produção a fim de conseguir maiores 
lucros. 

Hoje em dia, contudo, com o aumento do número de parceiros, parece ter-se 
difundido o conhecimento sobre a cultura do café. Verificamos, outrossim, uma 
estabilização na vida deles, o que acarretou diminuição de mudanças constantes 
para outras áreas. 

Atualmente, o antigo sistema de colonos está quase desaparecido nas antigas 
regiões do café por causa do sistema de parceria. O antigo sistema persiste somen
te nas regiões de baixa produção de café e nas regiões novas, onde é possível uma 
cultura intercalar entre os cafeeiros. Nestes locais, mesmo recebendo uma mesada 
equivalente ao salário mínimo é possível ter lucros com a cultura intercalar, ou 
seja, possibilita ao colono sobreviver. 

Observando o sistema de administração agrícola dos sitiantes japoneses de 
hoje verificamos que entregam dois terços ou mais da plantação de café para os 
parceiros, sendo o restante da plantação administrado pela família, que emprega 
volantes (camaradas), dedicando-se também à fruticultura, avicultura e suinocul-
tura. Isto vem a constituir uma administração agrícola polivalente, através da com
binação do sistema administrativo da plantação de café do interior com o sistema 
da agricultura hortifrutigranjeira da periferia de São Paulo. 

A REGIÃO NÃO CAFEEIRA DO INTERIOR 

O que foi dito até agora se refere à antiga zona cafeeira. Quanto à área pró
xima ao rio Paraná, castigada com freqüência pela geada, ou a zona sudoeste do 
estado, já existem os que se dedicam à agricultura mecanizada numa grande área 
utilizando-se dos serviços de volantes. 

Esta é a área de produção de algodão, arroz, milho, soja; mais recentemente 
tem-se verificado com freqüência a cultura de rami. Nas áreas recém-incorporadas 
à produção continuam a plantar hortelã. De accrdo com um banqueiro, tendo 
em vista o volume de dinheiro, a economia do Paraná dependeria do café em pri
meiro lugar, do algodão em segundo, e em seguida da hortelã. 
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Numerosos parceiros trabalham ativamente nesta região mas, talvez devido 
à diversidade de cultura, adotam um sistema diferente daquele dos que lidam com 
café. Os parceiros em si são empresários empregando diversos volantes. Em troca 
do arrendamento da terra eles entregam 30% a 40% dos produtos para os pro
prietários da terra. 

Se o proprietário se responsabilizar pelo serviço de aradura os empreiteiros 
receberão pagamento menor; se o proprietário oferece máquinas, adubo e agro-
tóxicos eles tiram 60% e o empreiteiro 40%. No caso da plantação de rami este 
rateio é considerado comum. Os proprietários, por sua vez, não entregam toda 
a terra nas mãos dos empreiteiros, eles próprios trabalham empregando seus vo
lantes. Aqui também os pequenos agricultores e pequenos proprietários de terra 
trabalham combinando a mão-de-obra dos seus familiares com a dos parceiros 
e volantes. Nas novas áreas cafeeiras a produção ainda não chega a concentrar 
todo o esforço laborioso da família na fruticultura, avicultura e suinocultura. Em 
compensação, há alguns que começaram a dedicar-se à criação de gado de corte. 

OS DIVERSOS PROBLEMAS COM RELAÇÃO AO FUTURO 

Nas regiões onde o café foi o produto principal, há uma tendência de mudar 
da monocultura — cuja produção oscila de um ano para outro — para a policul-
tura. O problema, para os sitiantes que possuem em média uma área de 15 alquei
res, é saber quais produtos plantar. Há duas questões a serem resolvidas, ou seja, 
mesmo plantando uva ou abacaxi, se não se pensar também no seu processamen
to industrial, podemos prever suas limitações por causa do excesso de produção. 
Para isso, é preciso escolher o produto que melhor se adapte à região e que tenha 
a melhor produtividade em termos de aproveitamento da terra dos pequenos pro
prietários. Não se pode afirmar que qualquer produto sirva, desde que seja poli-
cultura. Como existe a vontade de preservar o café como produto principal, pensa-
se diversificar a cultura dentro das condições apresentadas pela terra, ou seja, o 
melhor aproveitamento de terras que não estão ocupadas pela plantação do café. 
A combinação dos produtos, bem como dos animais a serem criados, é muito im
portante, e cogitar do gado de corte é praticamente impossível. 

Outro ponto a considerar é a mecanização da lavoura com o objetivo de eco
nomizar mão-de-obra. Existem fazendas que adquiriram máquinas e com a capa
cidade ociosa aceitam empreitadas de outras fazendas. Assim, os que não pos
suem recursos para a compra de máquinas ou aqueles que mesmo comprando não 
conseguem tirar melhor proveito delas, pedem a terceiros a execução desses servi
ços. Por vezes pode haver agricultores que comprem pequenas máquinas para se
rem auto-suficientes, mas isto acaba se tornando contraproducente na medida em 
que, mesmo sendo útil nas plantações de frutas ou de café, quando se pensa em 
trabalhar em grande escala as máquinas já não dão conta. Daí surgiu a idéia de 
algumas famílias se associarem para trabalhar em colaboração, porque isso resul
taria numa rapidez maior e economia de trabalho. Dessa forma, a Cooperativa 
Singular de Londrina, que pertence à Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC), idea
lizou o "Grupo de Produção Conjunta" para adquirir máquinas em conjunto. 
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Até agora tinha havido gastos inúteis em competições de compra de tratores e ca
minhões, mas atualmente, com a crescente diversificação de máquinas, ficou im
possibilitada sua compra por um único indivíduo. É evidente que ainda é uma 
constante a questão do processamento industrial, mas a verdade atual é que já 
passou a época em que os pequenos produtores batalhavam loucamente com a 
mão-de-obra dos seus próprios familiares. Por outro lado, com o método de pro
dução alicerçado nas atuais relações trabalhistas, não pode haver estabilidade pro
dutiva. O problema atual é como conseguir sair desse impasse. 

A razão de existir uma certa carência de tranqüilidade na vida cotidiana do 
lavrador se prende ao fato de haver, também, uma certa falta de decisão quanto 
à forma de administração agrícola, tendo em vista um desenvolvimento futuro. 

Qual o caminho a ser tomado pelos pequenos agricultores? 
Dentro do complexo mecanismo da atual conjuntura econômica, ou eles se 

tornarão produtores, cuja forma não difere em seu conteúdo da do assalariado, 
ou então construirão uma sólida base econômica, na área rural, adotando um modo 
de vida da classe média e dessa forma educarão os seus filhos para terem acesso 
a uma vida mais rica, culturalmente. Realmente, é uma época em que os agricul
tores estão diante de uma encruzilhada. 

Se um terreno de 10 ou 20 alqueires for dividido entre os filhos, não terá muito 
valor como herança. Isto significa, provavelmente, que os imigrantes japoneses, 
nos 60 anos de sua história sobreviveram apenas. No entanto, o sucesso material 
não é o único sucesso que existe. Nós, os isseis, precisamos voltar nossa atenção 
para o desenvolvimento e crescimento dos nisseis. 

SOBRE A EDUCAÇÃO DOS NISSEIS QUE ATINGIRAM A FASE ADULTA 
Os imigrantes japoneses, ao se agruparem, organizam a associação japonesa 

e, como seu primeiro empreendimento, constróem a escola primária. A maior preo
cupação dos imigrantes japoneses, antes da guerra, era o ensino da língua japone
sa a seus filhos. Isto porque existia a idéia de um dia voltarem ricos para o Japão 
e, assim, os imigrantes de primeira geração não podiam cogitar de outra educa
ção senão a da língua japonesa. De sorte que o mais grave incidente da colônia 
japonesa antes da guerra foi o fechamento das escolas japonesas. 

Após a guerra, com a mudança do objetivo último de retorno ao Japão para 
o de permanência definitiva no Brasil, quando os seus filhos nisseis e sanseis co
meçaram a participar da sociedade brasileira, desejaram que recebessem a educa
ção para melhorar a posição social e serem respeitados pelos brasileiros. 

O interesse dos japoneses pela educação parece ter diminuído durante a fase 
de confusão da colônia após a guerra, mas com a estabilização verificamos a vol
ta desse interesse. Atualmente, diz-se que uma campanha para construção de es
cola primária no norte do Paraná só frutificará se houver a liderança de um nipo-
brasileiro. No caso de necessidade de uma escola na área rural, terá de haver um 
japonês que ofereça o terreno para tal, assim como haverá contribuição em di
nheiro por parte deles. Quando houver a participação de um japonês na campa
nha, a prefeitura local também procurará se esforçar para que a construção da 
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escola se concretize. As mudanças dos japoneses da área rural para a área urba
na, que se verificam atualmente, devem-se à necessidade de educação de seus filhos. 

Existem atualmente quatro faculdades em Londrina: de Direito, de Odonto
logia, de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e de Economia; além disso, em 
Maringá há as faculdades de Odontologia e Economia. 

Não é possível mencionar o número exato de estudantes de origem japonesa, 
mas, atualmente, na maioria das faculdades do Estado de São Paulo é comum 
verificar mais de 10% deles no corpo discente. Assim, em Londrina, podemos pen
sar que há um número maior ainda de alunos de ascendência japonesa. 

Apesar do dado ser um pouco antigo, de acordo com o Paraná Shinbun (Jor
nal do Paraná) de 1965, na coluna "Progresso do Paraná — Resumo da situação 
dos descendentes de japoneses", consta que havia 28 nipo-brasileiros entre os 274 
aprovados no vestibular do mesmo ano da Faculdade de Engenharia da Universi
dade Federal do Paraná, em Curitiba. Assim, não seria errado supor que o núme
ro em Londrina não é inferior a 10% do corpo discente. Apenas seria necessário 
levar em consideração que a percentagem dos aprovados na Faculdade de Agro
nomia da Universidade Federal do Paraná naquele ano foi menor. A escola de 
Agronomia de Apucarana é de nível técnico e completa neste ano (1968) o 10º 
aniversário de sua fundação. No início, 90% dos alunos eram de origem japonesa 
e o inspetor do alojamento era japonês (hoje, inclusive o diretor é de origem japo
nesa). É uma escola com curso de quatro anos. Os formandos se dedicam imedia
tamente à agricultura, ao regressar às terras de origem. 

É bastante considerável o número de estudantes de origem japonesa que fre
qüentam o curso ginasial (atual 1º grau, da 5ª à 8ª série), sendo que hoje em dia 
quase não existem famílias agricultoras que não enviem seus filhos para o giná
sio. Talvez seja um caso excepcional, mas num determinado ginásio diz-se que 
um terço dos seus alunos é de ascendência japonesa. Dizem que geralmente a pro
porção dos alunos de ascendência japonesa aumenta na medida em que sobe a 
escolaridade, do ginásio para o colégio (atual 2º grau). Não poderia haver com
paração com o Japão, onde o ginásio faz parte do ensino obrigatório. Hoje, qua
se todas as cidades do interior possuem curso ginasial. Assim, na zona rural, em 
que o número de analfabetos é grande, os pais, na impossibilidade de mandar seus 
filhos à universidade, ao menos desejam que eles freqüentem o curso ginasial. 

Os pais também começam a compreender que, futuramente, mesmo se dedi
cando à agricultura, se os filhos não tiverem pelo menos a instrução de nível gina
sial não poderão ser mais do que simples trabalhador braçal. O fato de se verifi
car pouquíssimo número de descendentes de japoneses "caboclos", resulta do fa
to de os japoneses isseis terem se dedicado à educação de seus filhos. Observando 
atualmente a região do norte do Paraná, verificamos que em cada região há um 
número grande de nisseis intelectuais. 

Do ponto de vista da atividade política, poucos são os lugares onde não há 
vereadores de origem japonesa. Em 1949, tivemos os primeiros deles em Assai 
e Cambe. Os primeiros prefeitos surgiram em Iguaraçu e Bom Sucesso, sendo que 
o atual (1968) prefeito de Uraí é de origem japonesa. Há localidades em que te
mos vice-prefeitos. Existem alguns deputados estaduais e dois deputados federais. 
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Além disso, temos um servidor público, um promotor público nomeado para 
a Comarca de Cambe em 1955 e um inspetor de escola nomeado como professor 
da Faculdade de Economia de Maringá. 

Esses dados sobre nipo-brasileiros acima mencionados se baseiam em infor
mações antigas; hoje em dia deve haver muito mais em diferentes áreas. 

O número de nisseis ativos fora da área política e serviço público é ainda maior. 
Em qualquer cidade podemos encontrar alguns médicos, dentistas, advogados, 
arquitetos, contadores. Há os que administram hospitais de grande porte ou os 
que organizaram uma construtora, construindo e vendendo casas populares. Áreas 
como a de construção extrapolam o padrão profissional dos japoneses de primei
ra geração. 

É lamentável que não se possa esclarecer com exatidão a força nipo-brasileira 
na área de comércio. Mas o importante é lembrar que os japoneses, como imi
grantes agrícolas, nos seus 60 anos de história, não conseguiram, do ponto de vis
ta material, sucessos que ultrapassassem os de imigrantes de outros países, mas 
em compensação conseguiram deter no menor nível possível o número de analfa
betos, e mesmo os pobres puderam dedicar-se à educação dos filhos, tendo enca
minhado à sociedade brasileira muitos nisseis de alta escolaridade. 

É pena não se poder demonstrar tal resultado com precisão numérica, mas 
temos a plena certeza de que em quaisquer segmentos rurais poucos foram os ja
poneses que se dedicaram somente a ganhar dinheiro, deixando de lado a educa
ção de seus filhos. Entre os velhos agricultores japoneses existe consciência da sua 
própria ignorância, mas a vontade de educar pelo menos os filhos se tornou uma 
tradição que vai sendo transmitida dos isseis para os jun-nisseis. 

AS ATIVIDADES POLÍTICAS DOS NISSEIS 

Por causa das eleições do dia 15 de novembro de 1968 para prefeitos e verea
dores, o norte do Paraná se encontrava em campanha eleitoral. Não somente os 
nisseis mas também os isseis com direito a voto estavam muito interessados, em
bora entre esses últimos não se soubesse ao certo se tinham mesmo esse direito. 
Mas isso parecia que não vinha ao caso. Muitas vezes, estes se contentavam em 
abaixar a cabeça ou distribuir "santinhos" em favor dos filhos dos amigos ou 
para os parentes. 

Existem também organizações como a "Associação dos Partidários", na qual 
os isseis idosos aparecem entre os membros. Em 1966 o número dos eleitores nipo-
brasileiros seria de 35.000 no estado, mas não se sabe o quanto aumentou neste 
ano. Sabe-se, porém, que o número é suficientemente grande para influir na elei
ção para governador. A maioria dos eleitores de origem japonesa do interior vota 
nos candidatos patrícios, e é interessante observar que eles pertencem, também 
em sua maioria, ao partido situacionista. Dizem que atualmente só é possível rea
lizar alguma coisa se se fizer parte da situação. Mesmo sendo da situação, a con
corrência entre os candidatos é grande e ocorre a divisão dentro da colônia em torno 
deles. Um issei comentou da seguinte forma: "é ótimo o fato de que o número 
de eleitores esteja aumentando a cada ano e que surjam políticos da colônia, mas 
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a divisão na sociedade não é muito desejável porque faz lembrar as mágoas dos 
tempos do pós-guerra..." 

No entanto, esse tipo de divisão é um fenômeno inevitável e deve mesmo ocor
rer dentro da sociedade brasileira. É difícil que a colônia permaneça totalmente 
unida. 

A QUESTÃO DO CASAMENTO DOS NISSEIS 

A questão do casamento do nissei é levantada pelos seus pais e irmãos. Co
mo a sociedade nipo-brasileira continua homogênea, é natural que muitos casa
mentos se realizem entre os nisseis, sendo certamente esse o desejo dos pais. 

Nas cidades é comum o casamento decorrer de namoros livres, mas há uma 
tendência para que haja união de pessoas do mesmo nível de vida através de rela
cionamento familiar. Isso significa que o casamento se realize entre famílias, por 
exemplo, proeminentes. 

Mas nos núcleos de colonização o casamento por apresentação ainda não caiu 
em desuso, se bem que os "apresentantes" não são mais necessariamente os na-
kôdo padrinhos: são os pais, amigos, colegas de escola que fazem a apresentação 
nas festas, competições undôkai ou em concursos de oratória. 

A Rádio Bauru efetua apresentações de casais por correspondência e, a par
tir delas, parece que houve casos que resultaram no namoro e chegaram ao casa
mento. Parece não ter havido problemas decorrentes do casamento por corres
pondência, por se tratar de casos entre nipo-brasileiros. 

Não se pode dizer que já não existem casos de casamentos arranjados por 
padrinhos, no estilo japonês, mas hoje em dia o número é muito pequeno e é nor
mal que a decisão seja do próprio casal após certo período de namoro. 

Nas cidades, quando o relacionamento passa do namoro para o noivado, ele 
se eleva ao nível familiar. O período de noivado varia de acordo com cada caso, 
mas geralmente é superior a seis meses. Isso parece comprovar que os nisseis en
caram a vida de uma forma mais abrasileirada e com bastante seriedade. 

Basicamente, os isseis não desejam ver seus filhos casados com quem não pos
sua ascendência japonesa, e quando eles se vêem diante desse problema as reações 
variam: podem ficar profundamente chocados ou, sem outra alternativa, 
conformar-se após certo tempo. Atualmente não há mais casos, como antigamen
te, dos que se sentem envergonhados diante da sociedade ou que se sentem culpa
dos perante os ancestrais pelo casamento dos filhos com quem não tenha ascen
dência japonesa. Geralmente, sentem um pouco de inconformismo ou então soli
dão, pelo filho querido que se vai afastando, mas a grande maioria acaba se con
formando. Alguns tentam mostrar que são mais compreensivos dizendo: "Já es
perava por isso". Porém, está mais próximo da verdade o sentimento dos que 
respondem escarnecendo: "mas, esta é a posição de quem não quer dar o braço 
a torcer". 

Os nisseis se relacionam livremente dentro da sociedade brasileira, desde os 
bancos escolares, mas verificamos um isolamento dos seus pais, isseis, que muitas 
vezes estão distantes inclusive da vida de seus próprios filhos. 
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Assim, eles nunca estão informados sobre quem e onde alguém está namo
rando, o que não lhes possibilita preparar o espírito para receber a notícia. Espe
cialmente para os que acreditam que seus filhos nunca fariam uma coisa dessas, 
o baque da notícia é maior. 

Quando se pergunta como estariam vivendo os nisseis que casaram com as 
pessoas que não são de origem japonesa, há quem comente que a união entre ho
mem descendente de europeu com a mulher nipo-brasileira teria dado certo na 
maioria dos casos. Contudo, cerca de metade dos casais de homens nisseis com 
brasileiras não tem dado certo. Trata-se da opinião de um issei, certamente um 
tanto exagerada. Mas, enquanto as mulheres nisseis se adaptam ao estilo de vida 
do marido, assimilando-o, os homens não conseguem livrar-se da sociedade japo
nesa, mantendo os sentimentos japoneses. 

Há, outrossim, certa tendência de algumas pessoas para se casarem com pes
soas de nível de vida inferior ao seu, o que dificulta a compreensão mútua. Trata-
se de um ponto de vista e há quem opine que o fracasso se deva ao egoísmo dos 
homens nipo-brasileiros ou ao desequilíbrio do relacionamento sexual. De qual
quer modo, é verdade que isso constitui atualmente um problema para a colônia 
japonesa. 

O CONFLITO ENTRE AS GERAÇÕES DECORRENTE DA DIFERENÇA 
DE EDUCAÇÃO 

Já mencionamos o esforço dos isseis para a educação dos filhos. Em vez de 
legarem uma fortuna, educaram-nos nas duras condições de vida. Aqui questio
naremos se o esforço teria compensado, ou não. 

Dizem que a educação é um investimento. Do ponto de vista geral, certamen
te é um pensamento correto. 

Os japoneses, como imigrantes agricultores, em lugar de se expandirem no 
comércio e na indústria, dedicaram-se a cuidar da educação dos filhos. Hoje po
demos considerar que isto se tornou uma herança invisível e incomensurável. Mas 
os filhos assim educados não se transformaram necessariamente de acordo com 
a imagem idealizada pelos pais. Isso pode ser dito acerca dos primeiros nisseis 
que se sacrificaram pelos irmãos menores. Naquela época, a única escola existen
te na mente das pessoas era o curso primário em língua japonesa. Eles pretendiam 
retornar ao Japão juntamente com os pais. Terminado o curso da escola japone
sa, iam para a roça carregando a enxada, a partir dos seus 14 ou 15 anos. Com 
as transformações da conjuntura mundial, resolveram permanecer definitivamente 
no Brasil e então pensaram em enviar pelo menos seus irmãos mais novos para 
as escolas brasileiras. Os pais pensavam da mesma forma e juntos labutaram pela 
educação dos irmãos. Mas os irmãos que se formaram e vieram a conhecer a so
ciedade brasileira, fizeram amizade com os brasileiros e passaram tratar os irmãos 
mais velhos e os próprios pais com certa distância. E estes se lamentavam, dizen
do: "Meus irmãos evitam apresentar-nos aos amigos brasileiros envergonhados 
de sermos uns caipiras. Será que já pensaram, alguma vez, como puderam ir à 
escola?" E estes casos certamente não são tão específicos. 
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Este comportamento era observado também em relação aos pais. As filhas 
sentiam vergonha de apresentar sua própria mãe a outras pessoas. O mesmo acon
tecia em relação ao pai. Houve um caso extremo de uma nissei que não convidou 
o pai para o casamento, que seria celebrado com um brasileiro. Temos ainda o 
caso do filho que não se aproximou do pai na sua formatura. O pai viajou para 
Curitiba com a alegria de finalmente poder ver seu filho se tornar um doutor. Du
rante a cerimônia, todos os familiares se abraçaram alegremente, mas seu próprio 
filho apareceu um pouco, mostrou-se muito ocupado e... o pai acabou não conse
guindo localizá-lo até o fim da festa. 

O pai certamente esperava que o filho o abraçasse, satisfeito de tê-lo presente 
em sua festa, vindo de tão longe. Ou talvez quisesse mostrar aos brasileiros que 
até um japonês consegue ter um filho doutor. Contudo, o filho não quis apresen
tar aos amigos um velho japonês caipira, — o seu pai. Se o filho conseguisse so
brepujar esse sentimento, estaríamos diante de uma grande exceção. Com certeza 
os pais não esperavam semelhante reação da parte do filho. Talvez essa reação 
varie de pessoa para pessoa, mas não creio que seja uma reação excepcional. E 
é triste observar o sentimento dos pais, que jamais imaginaram que uma coisa 
dessas pudesse acontecer com eles. 

Por sua vez, os filhos pensavam da seguinte forma: "Por que meu pai não 
veio à festa num traje melhor? Será que minha mãe ou minha irmã não poderiam 
tê-lo arrumado de tal forma que não fosse vergonhoso apresentá-lo a outras pes
soas? Afinal, agora sou um doutor e devo me relacionar com brasileiros da alta 
sociedade. Para isso precisaria mostrar-lhes que a minha família é constituída por 
pais de certo grau cultural. Se levasse o meu pai à frente dos outros naquela oca
sião seria como declarar que não teria condições de me relacionar com eles, tendo 
um pai daquele nível. Se isso acontecesse, teriam sido em vão os esforços de estu
dar numa escola superior. É constrangedor, mas naquela ocasião tive de evitar 
a presença do meu pai." Talvez fosse isto que passasse pela cabeça dos nisseis, 
nessas ocasiões. 

Diferenças entre gerações, diferenças de educação. Talvez seja um fato ex
cepcional digno de crítica, de um lado, mas a diferença de mentalidade entre issei 
e nissei aparece juntamente com a diferença entre gerações. Isso é quase que in
compreensível para os pais. E dentro da mentalidade dos isseis que procuram cri
ticar o comportamento dos nisseis, o autor vislumbra algo que poderia ser consi
derada uma fatalidade inerente à sua condição de imigrantes. 

OS TEMPLOS BUDISTAS, O BON-ODORI E AS DIVERSAS ASSOCIAÇÕES 

Uma das peculiaridades da colônia japonesa após a guerra é que foram cons
truídos diversos templos budistas em vários lugares, além das igrejas Tenri e pon
tos de encontros da Seichô-no-iê, até então existentes. As danças budistas encena
das na época dos finados bon-odori são conhecidas entre os brasileiros e nesse 
dia as praças e as entradas dos templos ficam lotadas de automóveis de pessoas 
que vêm de diversos lugares para assistirem-nas. São especialmente famosos os 
Nishi-Honganji de Londrina, bem como o Nambei-Honganji de Apucarana e Maringá. 
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Descrevemos aqui o bon-odori de Apucarana. 
Observa-se à primeira vista uma torre com um grande sino à direita da entra

da do templo. Ainda à sua direita, temos o pátio onde será realizada a dança da
quela noite, tendo no centro um palco alto onde ficará o conjunto de acompanha
mento musical com flautas e tambores. O tamanho do pátio é de cerca de 15 m 
de largura por 30 m de comprimento e em sua volta vislumbramos chôchin pen
duradas, dando duas voltas, e acima delas é estendido um toldo que cobre todo 
o pátio, dando a impressão de um imenso Yakatabune (barco de recreio em forma 
de casa) atracado à beira do rio. 

As centenas de chôchin multicolores balançando à brisa noturna animam o 
ambiente juntamente com o som de flautas e tambores. É possível que os brasilei
ros o confundam com o ritmo de samba. Evidentemente, no bon-odori a grande 
maioria era composta de jovens de ambos os sexos. Todos usamyukata do mes
mo padrão e os homens usam faixas amarradas na testa. Nesta noite, ainda é pe
quena a presença de brasileiros, mas todos dançam em círculo, ao redor do palco. 
É gracioso vislumbrar João, Hanako e Antônio, todos dançando concentrados 
nos seus passos como se a dança não tivesse fronteiras. 

Uma vez, tivemos a oportunidade de ler no jornal os seguintes versos de ja
poneses residentes em Dracena:1 "O bon-odori é divertido também no país de Je
sus Cristo. No bon-odori os olhos azuis também se misturam para dançar." 

Como o vento está um pouco frio, refugiamo-nos numa sala de recepção, 
onde é servido chá, manjû, kobumaki. Alguém explica a história do bon-odori'. 
"Talvez já seja do seu conhecimento, mas bon é uma abreviatura de urabon'e 
do sânscrito..." completando que representa a alegria dos que foram salvos pela 
misericórdia do Buda. 

Mesmo estando aqui, podemos sentir o rufar dos tambores que fazem tremer 
o corpo. 

Há muitos anciãos descansando na sala de recepção. Pela janela da sala é 
possível observar os jovens dançando euforicamente. Basta ser festa para que eles 
se reúnam sem-cerimônia, independentemente de serem ou não budistas. Talvez 
fosse uma oportunidade para encontrar namorados. Podemos ouvir o português 
falado pelos jovens, misturado com o japonês das senhoras. 

Cumprimento as pessoas ocupadas com os convidados e saio. Fora do pátio 
do templo, ainda há muitos carros estacionados no terreno escuro e esta noite tam
bém as estrelas brilham no firmámento. 

E por falar em bon-odori, quero aproveitar o ensejo para descrever de que 
forma se reúnem os membros da colônia, incluindo-se os nisseis. Assim como exis
tem templos e outros lugares de encontros de caráter religioso, também existem 
os kaikans das chamadas associações culturais e esportivas. Esta palavra já é co
nhecida dos próprios brasileiros. Ali convivem as associações japonesas dos ve
lhos isseis e os clubes sócio-esportivos dos jovens. Os salões são utilizados para 
as manifestações artísticas e teatrais, bem como para nodojiman, bailes ou recep
ções de casamento. As receitas e aluguéis dali provenientes, juntamente com as 
contribuições dos sócios das associações, servem para a manutenção daquelas 
entidades. 
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As associações ou eventos que ocupam o kaikan usam nomes exagerados, mas 
se formos ver o que elas são na realidade, são associações pequenas; e se tentar
mos enumerá-las, há quem diga que deve haver pelo menos umas duzentas so
mente em Londrina. 

Vamos iniciar a citação dessas associações começando pelas associações ja
ponesas (associações culturais): temos também ligas de beisebol, clubes de tênis 
de mesa, associações educativas, associações budistas, clubes de haiku, de senr-
yu, de tanka, de pesca, de gô, de shogi, de minyô, dos nascidos na Era Meiji, 
das províncias, dos apreciadores de orquídeas, dos apreciadores de fotografias, 
das mães, dos amigos, etc. Se incluirmos as associações que aparecem e desapare
cem, as que se esvaziam e voltam a se reunir novamente, a lista deve aumentar 
ainda mais. Mesmo que excluíssemos as cooperativas e entidades de cunho políti
co dos nisseis, o número seria substancial, embora seja exagerado falar em 200. 

Isso demonstra que surgiram diversas entidades de diferentes camadas sociais, 
profissões, religiões e passa-tempos no decorrer da história da colônia, o que po
de ser considerado um sinal de sua evolução. 

FESTAS, CASAMENTOS E FUNERAIS 

Os casamentos dos nisseis são, em sua maioria, celebrados nas igrejas católi
cas, tanto na cidade de São Paulo como nas cidades do Paraná. Nos núcleos de 
colonização do interior ainda permanece o estilo japonês, com o san-san-kudô, 
mas as recepções são realizadas nos salões das associações nos casos das cidades 
e sob toldos de lona quando têm lugar na zona rural. Em qualquer local, as festas 
costumam ser grandiosas. As de bodas dos japoneses são famosas até mesmo nos 
meios brasileiros. Recentemente, entretanto, por problemas conjunturais, há quem 
clame por redução neste tipo de gastos e houve até grupos que organizavam tais 
festas com contribuições em dinheiro dos convidados. Quanto às festas de aniver
sário, já foram mencionadas anteriormente. 

No que concerne aos funerais, costumam ser realizados de acordo com a reli
gião católica para os jovens, ao passo que no caso dos idosos a maioria é realiza
da no estilo budista. Contudo, pode haver casos em que se celebre a missa de cor
po presente numa igreja católica e depois se dirijam ao cemitério acompanhados 
de um bonzo, fazendo-se o enterro no estilo budista. Ocorre o mesmo com as bo
das: celebra-se a cerimônia na Igreja e ao chegar em casa, fazem a cerimônia ja
ponesa dos cálices de saque, o san-san-kudô, antes de passar para a recepção. Cer
tamente fazem isso para satisfazer a vontade dos isseis e dos nisseis. Não se pode 
fazer afirmações sem depender de estatísticas, mas é natural que as festas, bodas 
e funerais sejam realizados cada vez mais, ano após ano, no estilo católico com 
o aumento do número dos nisseis. 

A VIDA FAMILIAR 

O estilo da vida familiar varia, dependendo de nela predominar o issei, de 
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haver uma convivência do issei e do nissei ou haver somente nisseis. Mas quase 
não há mais famílias somente com isseis. Quando se diz que há predominância 
dos isseis é porque há nisseis solteiros em casa. Quando se diz que há a convivên
cia de ambas as gerações, estamos dizendo de casas em que há isseis idosos. 

Mesmo em termos da língua falada, os nisseis falam japonês desde que o is
sei seja predominante na família. Se só houver isseis idosos, estes se comunicarão 
com os nisseis em japonês e os pais nisseis falam em português com os filhos san-
seis. Numa família constituída só de nisseis fala-se quase somente português. Mas 
mesmo nos casos em que se utiliza o japonês entre os pais e filhos, não se sabe 
qual o seu nível. 

Nós, isseis que há muito tempo estamos fora do Japão, perdemos a noção 
do que é o japonês correto. O japonês a que me refiro aqui é o colônia gô (o japo
nês falado pelos imigrantes radicados no Brasil com mistura de português com 
pronúncia japonesa): empregam-se os substantivos como "mesa, cadeira, prato, 
garfo" em português; e os verbos são uma mistura de português com o japonês: 
dizemos "comcswn/" ou "senta suru", que em português significa comer, sentar-
se. Certamente é um japonês que, apesar de nos ser familiar, não será compreen
dido no Japão. 

A comida é uma mistura da brasileira com a japonesa. Isto significa comer 
arroz branco cozido à moda japonesa com feijão cozido no estilo brasileiro. 

Grosso modo, é uma combinação de arroz, missôshiru, tsukemono com fei
jão, carne e salada. Essa mistura parece já ser comum na maioria das famílias. 
No caso da família ser constituída só de nisseis, aumenta a proporção de sopa 
e salada no lugar de missôshiru e tsukemono, embora continuem comendo arroz 
branco japonês. 

O furo, imprescindível para os isseis, já não é tão importante para os nisseis 
que moram nas cidades. No entanto, mesmo entre os nisseis há os que preferem 
o banho no estilo japonês nos dias de frio. 

Apesar de observarmos a mudança no estilo de vida externa, o que nos im
pressiona muitas vezes é a semelhança nos gestos e posturas dos filhos nisseis em 
relação aos isseis. Quando verificamos tais fatos, somos levados a acreditar que 
os nisseis, apesar de falar o português e adotar o estilo de vida brasileiro, no fun
do continuam conservando algum sentimento japonês. A herança invisível herda
da dos pais não desaparece da noite para o dia. (É claro que o modus vivendi 
dos isseis também não seria rigorosamente japonês se compararmos nossos gestos 
e posturas com os dos japoneses do Japão, podendo-se notar claramente tal fato.) 

A SITUAÇÃO DAS CIDADES AINDA MAIS AFASTADAS 

Mesmo dizendo-se interior, a cidadezinha denominada Terra Rica, no inte
rior do Paranavaí, ao lado do rio Paranapanema, já foi desbravada há 17 anos. 

Por se tratar de uma cidade pequena, é fácil ter uma visão global dela. Quero 
descrevê-la para encerrar as observações acerca da vida no norte do Paraná. 

Terra Rica sè resume a casas ao longo de uma avenida sem asfalto de 30 m 
de largura. No meio da avenida existe uma fileira de postes de luz, dividindo-a. 
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Da avenida saem ruelas como pés de centopéias. Nestas ruas transversais há 14 
ou 15 casas na parte central, que em outros locais não passam de 4 ou 5 casas. 
Nas ruas que ficam atrás da avenida estão as áreas residenciais, mas são locais 
ermos com poucas casas. Cerca de um terço das casas é de madeira e há apenas 
dois sobrados. Esse tipo de estrutura urbana se verificava em todos os lugares no 
início da colonização. Apenas as calçadas das ruas centrais são cimentadas. Há 
muitos caminhões e jipes, podendo-se ver também carroças. Existem automóveis, 
mas as cenas são bastante peculiares às cidades recém-construídas quando vemos 
cavaleiros passando pelas ruas. 

A população do município é de menos de 30.000 habitantes, sendo que exis
tem 60 famílias japonesas. Na área urbana, a população é de 6.500 habitantes, 
com 35 famílias japonesas. 

As casas comerciais japonesas são numerosas nesta cidade pequena. Se for
mos contar, temos duas indústrias de beneficiamento de café, uma de arroz, um 
cinema, seis mercearias, duas farmácias, duas casas de miudezas, sete bares (in
cluindo duas sorveterias), uma loja de autopeças, um fotógrafo, um cabelereiro 
e quatro agências bancárias. O fato de não haver hotéis administrados por japo
neses deve decorrer da falta de sua necessidade. 

Há cerca de cem eleitores nipo-brasileiros no município e aquele que se can
didatar à Câmara Municipal certamente será eleito. 

Nesta cidade há um ginásio estadual e uma escola normal. Dizem que em am
bos os casos um terço dos alunos são nipo-brasileiros. Quanto a universitários, 
são, ao todo, três: um no curso de Ciências Contábeis de Curitiba, outro na Fa
culdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de Presidente Prudente (SP) e 
outro na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de Paranavaí. 

Há cinco nisseis casados com brasileiras e quatro nisseis casadas com brasi
leiros, sendo que uma delas é a esposa de conhecido médico da cidade. 

É uma região arenosa, apesar de ser produtora de café. Naturalmente, existe 
a associação japonesa, mas o presidente mora na cidade e administra uma fazen
da de café na área rural. Tendo em vista a eleição, que será em breve, os interessa
dos estão em campanha acirrada. 

O candidato nipo-brasileiro é o favorito do vigário local. E dizem que esse 
vigário exerce uma influência bastante grande na sociedade. Os nisseis participam 
ativamente da sociedade local, mas os isseis convivem apenas entre os patrícios. 

Num dos dois sobrados existentes na cidade está instalado o cinema, de pro
priedade dos japoneses e por eles administrado. Uma vez por semana projetam 
filmes japoneses, para consolo dos patrícios. 

Aqui também há leitores da revista da Seichô-no-iê, mas ainda não há tem
plo budista nem agências de bancos de origem japonesa. 

Com maior progresso no futuro (o que ainda é difícil imaginar) a cidade cer
tamente será mais ativa. A atividade dos isseis se retrairá, os nisseis penetrarão 
na sociedade local e haverá um abrasileiramento cada vez maior. Será interessan
te observar a transformação desta cidade de 6.500 habitantes com apenas 200 ja
poneses nipo-brasileiros, sendo que um terço dos alunos2 dos cursos ginasial e 
normal é de origem japonesa. Como estará a cidade se a visitarmos daqui a dez 
anos? 
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78 — A evolução em direção a uma diversidade 

A sociedade nipo-brasileira (a colônia japonesa doravante denominada sim
plesmente "colônia") tem demonstrado diversos movimentos como um pressu
posto para se integrar à sociedade brasileira, deixando de ser uma comunidade 
formada unicamente de imigrantes japoneses, em meio a diversos aspectos ora 
de estagnação, ora de desenvolvimento, fenômeno que foi ocasionado pelo seu 
conflito interno no período do pós-guerra. 

COM O NISSEI ATINGINDO A FASE ADULTA 

O que se pode citar inicialmente é o aparecimento de uma camada de geração 
nova que emergiu com os nisseis atingindo a fase adulta, que embora dentro da 
ideologia homogênea, ao estilo dos isseis, passou a ter uma forma consideravel
mente conflitante. 

Esses nisseis foram profundamente influenciados pela educação e sociedade 
brasileiras e passaram a possuir a consciência de serem brasileiros, acabando por 
conduzir seus pais e irmãos isseis à decisão de permanecerem definitivamente no 
Brasil. Os isseis tinham buscado, através de uma longa vida coletiva, educar os 
nisseis como japoneses para — juntos — retornarem ao Japão. Contudo, foram 
obrigados a fazer uma autocrítica no sentido do que poderiam fazer no Japão, 
se levassem consigo nisseis completamente enraizados na sociedade brasileira. 

O EMPOBRECIMENTO DA TERRA 

A sociedade dos isseis propriamente dita sofreu um processo de transforma
ção. Os núcleos de colonização dos primeiros tempos de imigração chegaram a 
uma fase de empobrecimento do solo devido à agricultura predatória. Quando, 
após a guerra, passaram a permitir a aquisição e venda de terras aos súditos do 
antigo Eixo, muitos pensaram ir para as novas fronteiras agrícolas do Paraná ou 
Mato Grosso, ou praticar agricultura intensiva nas periferias de São Paulo, ou 
ainda vender a terra e dedicar-se à indústria ou comércio nas áreas urbanas. 

O CONFRONTO ENTRE OS VITORISTAS E OS DERROTISTAS 

Nos núcleos de colonização o confronto entre os que acreditavam na vitória 
japonesa e os que admitiam a derrota parecia não terminar nunca. Assim, a socie-
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dade até então unida dos imigrantes foi dominada por uma atmosfera sufocante 
e surgiu a tendência de abandono dos núcleos. 

Por outro lado, o norte do Paraná, à margem do decreto de proibição de plan
tação do café, no Estado de São Paulo, em 1932, progredia vertiginosamente co
mo sendo uma nova área propícia à cultura do café. Quanto à periferia de São 
Paulo, também demonstrava prosperidade, uma vez que na sua área urbana pro
gredia a industrialização e a população aumentava drasticamente, o que fez au
mentar o consumo de produtos hortifrutigranjeiros, a começar por tomates, ba
tatas e frutas. Não havia, portanto, razões para — tendo vindo até o Brasil — 
serem alvo de zombaria ao quererem cultivar um solo pobre, próximo à área urbana. 

A MUDANÇA NA META DA EDUCAÇÃO 

Com o advento da Constituição de cunho democrático do pós-guerra, os nis-
seis caminham para a área da política elegendo inicialmente dezenas de vereado
res, em seguida deputados estaduais e também deputados federais. Com isso, o 
ensino apenas da língua japonesa ministrado nas escolas de japonês dos núcleos 
de colonização, passa a ser insatisfatório. 

Os que não obtiveram sucesso como agricultores tentaram compensar isso 
com a educação dos filhos, mudando-se para cidades que tivessem ginásios, colé
gios (atual segundo grau, da 1ª à 3ª série) e faculdades. Por outro lado, os que 
foram bem-sucedidos enviaram seus filhos para os internatos das áreas urbanas, 
visando sair da condição de pertencer a uma camada baixa da sociedade brasilei
ra, enquanto imigrantes, para obterem uma ascensão social, tornando-se pais de 
"doutores". 

Começa assim a movimentação dos imigrantes para a periferia de São Paulo, 
bem como para outros centros urbanos dentro dos estados. 

A POSSIBILIDADE DE UMA LIVRE ESCOLHA 

Diferentemente da época em que eram imigrantes recém-chegados com difi
culdades de comunicação na língua portuguesa, já não dependiam tanto da exis
tência de conhecidos da mesma província de origem ou mesmo dos núcleos japo
neses para decidir o local para onde iriam mudar-se. Se houvesse necessidade, po
diam combinar a mudança apenas entre as pessoas que se davam bem. Se for nas 
cidades, verificamos a mudança de uma única família. 

Sem dúvida o sentimento de interdependência ainda não desapareceu entre 
os japoneses. Mas, uma vez tomando uma atitude livre, isso passa o ocasionar 
atitudes ainda mais livres. 

A DIVERSIFICAÇÃO DAS CLASSES SOCIAIS 

Com a decadência dos primeiros agrupamentos, o que surge naturalmente 
é a divisão de classes decorrente da diferença de forças econômicas. As novas ten-
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tativas forçosamente acarretaram diversos altos e baixos. Nas antigas áreas de agri
cultura, como por exemplo na periferia de São Paulo, houve desde logo proble
mas de agrotóxicos a partir do uso de adubo, e da diminuição da mão-de-obra 
a partir da mecanização da lavoura. Depois da guerra, tivemos o estabelecimento 
da jornada de trabalho de 8 horas e a adoção do salário mínimo rural, o que fez 
com que a racionalização da agricultura se tornasse um assunto de urgente resolu
ção. Estava chegando, portanto, a era em que não seria mais possível administrar 
a agricultura sem recursos e tecnologia. 

Na colônia japonesa também chegou a era em que o capital se tornou pri
mordial. Começam a aparecer os que se tornam novos-ricos ou aqueles que ficam 
sem um tostão. Os altos e baixos se tornam bem mais drásticos do que na época 
da ausência do capital. 

AS MUDANÇAS EM TERMOS DE POSIÇÃO SOCIAL 

Antes da guerra se dizia que na sociedade dos imigrantes não havia nem ho
mens de muito sucesso nem muito pobres, mas esta sociedade igualitária desapa
rece no período do pós-guerra. 

Já não se faz, como antigamente, o mutirão, quando todo o núcleo se res
ponsabilizava por atrasos dos trabalhos ou por fracassos de um ou outro membro 
da localidade, motivados por doenças ou por outros fatores. 

Antigamente, os que haviam ocupado cargos de chefe de aldeia no Japão ou 
aqueles que possuíam instrução acima do nivel ginasial eram escolhidos como pre
sidentes das associações japonesas ou para cargos importantes dentro da comuni
dade. E os esforços efetuados para conseguir doações ou contribuições para a cons
trução de escolas junto aos consulados, conseguiam manter para tais pessoas o 
respeito dos demais membros do núcleo — elevando-se assim a sua posição so
cial. Entretanto, atualmente, os que tinham dinheiro é que passam para a camada 
superior da sociedade, sendo escolhidos para cargos de destaque ou de líderes das 
comunidades. 

Se continuarem na pobreza, aquelas pessoas até perderão o direito a opinar. 
Alguns tentaram uma reviravolta de posições sociais, aproveitando-se da confu
são do pós-guerra, mas a especulação temporária perdia o significado diante dos 
que tinham capacidade. 

O MOVIMENTO RUMO A NOVAS DIREÇÕES 

Com o desmoronamento da sociedade homogênea, entidades como as coo
perativas regionais perdem o lugar para as filiais das grandes cooperativas con
centradas nas grandes cidades. 

O lema "amar a terra e nela viver permanentemente", para manter o grupo 
no início da imigração, perde o sentido com o desmoronamento dos núcleos. Isso 
porque, à medida que se mudava de produtos ou de atividade econômica, acom
panhando as transformações das tendências do mercado — ou seja, do café para 
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o algodão, para a criação do bicho-da-seda ou para a avicultura — passou-se a 
descobrir que era mais conveniente ligar-se às cooperativas centrais ou então mu
dar para locais mais adequados às novas atividades. 

OS NOVOS SIGNIFICADOS DO PROGRESSO 

Evidentemente restaram alguns grupos que pretendiam manter a homogenei
dade como imigrantes, procurando conservar a pureza do povo japonês. Mas, co
mo lhes faltava a firme vontade de progredir dentro da ampla sociedade brasilei
ra, acabaram se estagnando cada vez mais e agora estão a um passo da extinção. 
Esta estagnação era o rumo certo para que os que escolheram esse caminho aca
bassem se acaboclando. 

Havia duas opções a seguir: uma era acaboclar-se, mantendo a pureza do po
vo japonês, e a outra, progredir, integrando-se à sociedade brasileira através de 
uma atitude assimilatória positiva. Ou seja, a opção que outrora era considerada 
a melhor e a mais brilhante, isto é, a do desenvolvimento do povo japonês, atra
vés de uma atitude assimilatória, passou a ser ironicamente o caminho para que 
se acaboclassem. Em contrapartida, a assimilação — em que se temia o fenômeno 
de se acaboclar — esta sim é que tinha passado a ser cheia de promessas para o 
futuro, havendo dessa forma uma inversão nos resultados que cada opção 
alcançaria. 

Obviamente, isto é apenas uma previsão e não se pode dizer que todos os 
que tomam o rumo da integração na sociedade brasileira serão bem-sucedidos. 
No entanto, pode-se afirmar que a sociedade de imigrantes — limitada regional 
e profissionalmente — possui agora uma diversidade semelhante à que se verifica 
na sociedade brasileira, demonstrando dessa forma que dela passou a fazer parte 
integrante. E é entre os que acompanharam tal tendência que podemos constatar 
promessas para o futuro. 

A DIVERSIFICAÇÃO NECESSÁRIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO 

Estamos caminhando para uma era em que não se pode considerar que o de
senvolvimento da colônia seja simplesmente o desenvolvimento da raça japonesa. 
Aqui descobrimos "a desagregação da colônia", "a alienação do nissei" e outros 
fatores que não se harmonizam com o "sentimento de imigrantes" ou "o senti-
mentalismo do issei". Esta é, contudo, a prova de que os imigrantes japoneses 
já fixaram firmemente suas raízes na sociedade brasileira, o que torna impossível 
voltarmos a ser a sociedade homogênea de antes. O autor vê este fato como um 
desenvolvimento da homogeneidade da colônia para a sua pluralidade. 
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79 — Epílogo 

Escrevo este epílogo em 10 de junho de 1968, faltando oito dias para a come
moração do 60º aniversário da nossa imigração. 

Provavelmente surgirão, doravante, várias coisas a serem adicionadas. Mas 
existem ainda vários aspectos que me sinto incapacitado de analisar. Além do cam
po da arte, não pude documentar metodicamente os da literatura, do esporte e 
da economia. Não pude analisar pormenorizadamente o jornalismo, que é um mo
vimento de grande interesse na vida da colônia. Não me alonguei nos relatos so
bre as atividades das cooperativas. Espero que um dia alguém faça a documenta
ção da arte, da literatura, do esporte e do jornalismo à parte, como uma história 
cultural da colônia. 

A história da agricultura terá de ser registrada incorporando o aspecto eco
nômico e a atividade das cooperativas num outro documento, à parte. 

Na presente história da imigração japonesa, além do Estado de São Paulo 
apenas incluí alguns aspectos do norte do Paraná e Mato Grosso. A Amazônia 
não foi mencionada. Não toquei também na imigração após a guerra, para o 
Nordeste. 

A partir da esquerda, Takaoka, Suzuki, Tamaki, Tanaka e Mori, integrantes do 
grupo Seibi de artistas plásticos. 
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Pensando desta forma, minha documentação inclui apenas um aspecto res
trito e limitado da vida cotidiana. Além disso, não mencionei as coisas mais deli
cadas na vida do imigrante japonês, como a forma de se unirem espiritualmente 
dentro do grupo, e movimentos religiosos. Também não pude documentar com 
segurança as transformações psicológicas provenientes do contato e influências 
da sociedade brasileira ou das mudanças do meio social. 

Quando comecei a escrever esta história da imigração, minha intenção foi 
"mais coletar informações do que organizá-las". Por exemplo, os antigos imi
grantes vão desaparecendo a cada dia que passa. Urgia documentar suas expe
riências enquanto estivessem vivos. E isto ainda continua sendo um trabalho ur
gente. E, com a sugestão de um amigo, simplesmente fiz o que pude. 

Não é suficiente que apenas uma pessoa escreva a história dos imigrantes. 
É necessário um centro de pesquisas da história da imigração onde se continue 
a coletar dados e a editá-los, permanentemente. 

Por fim, ao concluir esta história da vida dos imigrantes, gostaria de mencio
nar a posição por mim assumida. Eu, como filho de imigrante, em meu relato 
me posicionei sempre ao lado dos imigrantes. Com a decadência da sociedade feudal 
e o estabelecimento do sistema capitalista moderno e o seu processo de desenvol
vimento, os imigrantes saíram do seu próprio país obrigados a participar da mo
dernização do país para onde emigraram. E em seu destino havia um tormento 
humano que transcendia questões do bem e do mal. Tudo isso pode simplesmente 
ser expresso por uma palavra: "assimilação". Um jornalista do Japão definiu certa 
vez a psicologia do imigrante com a palavra "binacional", ou seja, o imigrante 
não era nem japonês nem brasileiro, possuindo porém caráter de ambos os po
vos. Esta expressão "binacional" tem uma conotação um tanto cômica e um sen
tido caricatural. E no pós-guerra esta expressão foi substituída por "Brasil-bokê". 
Esta figura um tanto quanto deslocada do imigrante seria um bom material para 
caricaturas. O exemplo típico foi dado pela atitude do jornalismo japonês quan
do os vitoristas retornaram ao Japão, após a guerra. Nesta ocasião os imigrantes 
se prestaram a personagens de histórias em quadrinhos. Mas o autor vê escondida 
aí a tragédia do imigrante. Cristo disse: "Que atire a primeira pedra quem nunca 
pecou" em defesa de Maria Madalena, a adúltera. Ao ouvir isto, não houve nin
guém que tivesse a coragem de punir aquela mulher. Mas, muito não hesitaram 
em jogar a "pedra do escárnio" à ignorância dos imigrantes. 

Uma das razões que me fez escrever a história da imigração foi a ira contra 
esta frieza da sociedade. 

O homem não pode viver eternamente em contradição e em conflito. Não 
podemos ignorar a vida real mesmo apesar da forte nostalgia dos imigrantes pela 
terra natal. Ao sentir amor e responsabilidade pela terra que estamos pisando, 
sentiremos paz. Nossos descendentes estão crescendo como brasileiros. Com ou 
sem a vontade dos pais, casam-se com pessoas da terra e participam de movimen
tos estudantis e políticos. Os nisseis e sanseis ainda estão fincados na base econô
mica que os isseis construíram. Mas alguns já se lançaram na sociedade brasileira. 
Este movimento, forçosamente, pressionou os pais a uma reflexão acerca de seu 
etnocentrismo. 
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Qual será o rumo que a sociedade nipo-brasileira tomará doravante? Por que 
processo passará para incorporar-se à sociedade brasileira? Estamos agora no li
miar de uma visão aproximada a esse respeito. 

Esses 60 anos de história da imigração representam também uma das facetas 
da história da formação do povo brasileiro, mas devemos constatar também que 
nesse processo se escondia a tragédia humana só conhecida nos países que acolhe
ram os imigrantes. 
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Notas 

CAPÍTULO 75 

1. Colônia Sengo Junenshi (A história da colônia nos dez anos do pós-guerra), p. 48. "Sengo imin 
no dôkô" ("Tendências da imigração no pós-guerra"). 

2. Paulista Nenkan (Anuário Paulista), 1954, p. 21. 
3. Colônia Sengo Jûgonenshi (A história da colônia nos quinze anos do pós-guerra), p. 18. 
4. A história da colônia nos dez anos do pós-guerra, p. 44-51. 
5. Idem, p. 59. 
6. Idem, ibidem. 
7. Trata-se de breve menção ao fato de no início das atividades terem surgido alguns problemas com 

os pescadores locais. Colônia Sangyô Chizu (Mapa industrial da colônia), p. 15. 

CAPÍTULO 76 

1. Nippak Mainichi Shinbun (Diário Nippak), 25/5/1967. 
2. Idem, 26/5/1967. 
3. Diário da Noite, p. 8, 26/5/1967. 
4. Nippak Mainichi Shinbun (Diário Nippak), 25/5/1967. 
5. Diário da Noite, ed. matutina, 26/5/1967. 
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CAPÍTULO 77 

1. Nippak Mainichi Shinbun (Diário Nippak), 2 de julho de 1967. 
2. É possível que a fundação da escola seja recente, não havendo muitos alunos nem todos os níveis. 
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Posfácio 

A importância e necessidade de conhecermos as raízes da imigração japonesa 
no Brasil, e buscarmos sua identidade através do conhecimento mais profundo 
da nossa história, levou um grupo de nisseis a reunir-se, em fins de 1985, todos 
debruçados sobre o mesmo ideal: traduzir o presente livro e promover a sua edição. 

Sem dúvida, a obra que melhor interpreta este sentimento de várias gerações 
de descendentes de japoneses é a de Tomoo Handa, publicada no Japão em 1970 
e já em 3? edição, por se tratar de um minucioso registro do cotidiano dos japo
neses em nosso país, desde 1908 até 1968, e também por sua linguagem informal, 
mas com uma abordagem inserida no processo da história contemporânea 
brasileira. 

Trata-se de um verdadeiro elo de ligação com o passado de cada um de nós, 
filhos e netos, através do autor que, com sua vivência, permite toda a reconstitui-
ção emocional de cada uma das pegadas deixadas neste solo pelos imigrantes. A 
construção serena do texto, de cada fato, de cada momento, de cada instante so
mente Tomoo Handa é capaz de nos oferecer com sua sabedoria e visão incon
fundível, de extrema concisão poética no trabalho artesanal com as palavras. 

Foi assim, imbuído do mesmo espírito de intenções do autor — o resgate 
de sua própria memória — que esse grupo criou, então, uma comissão organiza
dora para realizar este projeto, agora materializado. Um desafio! Procurou-se uma 
instituição que tivesse suas atividades voltadas para o estudo da cultura nipo-
brasileira, e a idéia foi inteiramente acolhida pelo Centro de Estudos Nipo-
Brasileiros, que emprestou o seu prestígio para a transformação daquela vontade, 
por ele também esposada, em realidade. 

Ao longo do trabalho — tradução, pesquisa, revisões, elaboração gráfica, 
viabilização econômica e tudo mais, até a sua publicação — o mesmo espírito co
operativo que levou à solução de muitos dos problemas enfrentados pelos imi
grantes no Brasil foi adotado como forma ideal de superar dificuldades. A equi
pe, pequena no início e, curiosamente, com elementos de várias faixas etárias, foi 
gradativamente aumentando com a adesão daqueles que se iam sensibilizando com 
a mesma causa. A colaboração se deu, então, em vários níveis, uns aderindo dire
tamente ao trabalho e outros participando economicamente na sua viabilização. 

Assim, num empenho coletivo inspirado no espírito do mutirão, cada qual 
contribuiu com uma parcela significativa de conhecimento e condições para que 
esta obra fosse posta ao alcance de um número muito maior de pessoas e a elas 
oferecendo um precioso legado dos pioneiros da imigração japonesa no Brasil. 
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No instante do sonho materializado, cala, forte, o sentimento de gratidão por 
todos os imigrantes e em particular pelo autor, Tomoo Handa, que documentou 
com afetividade, mas sempre imparcial e objetivo, toda a trajetória da presença 
japonesa em nosso país. 
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Guia de leitura 

Há quatro tipos de letras para se expressar graficamente a língua japonesa: 
o kanji (ideograma chinês); o hiragana (silabário japonês de uso corrente); o ka-
takana, silabário japonês empregado na representação de palavras estrangeiras 
e outros casos especiais) e, por fim, o alfabeto romano. 

O sistema de escrita românica aqui adotado é basicamente o Hepburn, ou 
hebonshiki, com algumas exceções, decorrentes de adaptações voltadas para os 
falantes da língua portuguesa. Assim, estes terão de observar principalmente a 
pronúncia das seguintes letras ou sílabas: 

a) O "r" é sempre vibrante alveolar, como em "barato" ou "cara", mesmo 
não sendo intervocálico. O mesmo acontece com "rya", "ryo" e "ryu". 
— Ex.: ryôri-ya. 

b) O "h" é sempre aspirado, como no inglês hot. - Ex.: harakiri. 
c) O "g" é sempre oclusivo velar sonoro, como em "fogo", e nunca fricati-

vo palatal sonoro, mesmo que venha imediatamente seguido das vogais 
" e " e " i " . O mesmo acontece com "gya", "gyo" e "gyu". — Ex.: 
ginbura-shokumin. 

d) O grupo "ch" será sempre africado sonoro, como no inglês child. — Ex.: 
chanchanko. 

e) O grupo "sh" será sempre fricativo palatal surdo, ou seja, como o "x" 
em "xícara". — Ex.: shiruko. 

f) As consoantes dobradas representam sons assimilados, como acontece com 
o italiano ou o latim. Em linhas gerais, há um ligeiro fechamento, seguido 
de ligeira explosão. — Ex.: amanattô. 

g) As vogais longas foram assinaladas com acento circunflexo. — Ex.: chô-
chin, que deve ser pronunciado choochin. 
No entanto, as palavras abaixo representam exceções, ou seja, o seu acen
to circunflexo tem a mesma função do português, indicando um timbre 
semi-fechado: Brasil-bokê, fugu-no-hirezakê, furo, furô-oke, gô, hyôtto-
ko, missô, nuka-missô, saque e ukiyo-ê. 

h) Quando é preciso que se pronuncie o "n" separadamente, colocou-se um 
apóstrofo entre ele e a letra que segue. — Ex.: kon'nyaku. 

i) O som "n" foi sempre representado pela letra n, mesmo antes do " b " 
e "p" , fugindo à regra ortográfica da língua portuguesa. — Ex.: taketonbo. 
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Glossário 

Amanattô — doce feito de feijão branco cozido no melaço e depois coberto de 
açúcar. 

Andon — tipo de luminária com estrutura cilíndrica ou quadrangular, de madei
ra, recoberta com papel de arroz. 

Assahi — sol nascente, sol da manhã. 
Azuki — tipo de feijão miúdo, vermelho escuro. 

Banzai — literalmente significa "dez mil anos de vida". O termo era original
mente usado para saudar o imperador. Mais tarde, caiu no uso popular, sen
do hoje empregado com o sentido de "viva!". 

Bon odori — dança executada durante o bon — abreviatura de urabon'e (v.) — 
por sua vez originária do sânscrito ullambana; o bon é o equivalente ao Dia 
de Finados budista, que no Japão é celebrado de 13 a 16 de agosto. O bon 
odori se popularizou e hoje pode ser visto também em outras ocasiões: festas 
populares, lazer e show para turistas. 

Brasil-bokê — literalmente aqueles que caducaram, ou o próprio fato de caducar, 
não por senilidade, mas por viver no Brasil. Os "japões-novos" costuma
vam assim chamar — de forma pejorativa — os velhos imigrantes, radicados 
há muito tempo no Brasil. 

Buyu — borrachudo. 

Chanchanko — jaqueta acolchoada, normalmente usada por crianças e ocasio
nalmente por velhos. 

Chawan — tigela que se usa para comer arroz ou tomar chá. 
Chôchin — luminária feita de papel. Pode ser portátil, empunhada para iluminar 

ruas escuras, ou fixa no beirai de uma edificação, para lhe servir de referência. 
Chûshingura — famosa peça do teatro kabuki (v.), cujo tema é a lealdade de 47 

súditos ao seu senhor feudal. 
Colônia — o termo está sendo usado no texto com três conotações: a primeira 

designa a área onde moravam os colonos nas fazendas de café; a segunda, 
os núcleos de colonização, ou seja, os agrupamentos de pequenos agriculto
res independentes; e a terceira, a comunidade formada no Brasil pelos japo
neses e seus descendentes. 

Colônia-go — japonês falado pelos imigrantes japoneses radicados no Brasil e seus 
descendentes ou seja, na colônia (v.), com mistura de termos em português, 
porém pronunciados de forma japonesada. 
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Daikoku — deus da Fortuna. 
Dango — bolinho feito de farinha, água e fermento, cozido no vapor ou em 

banho-maria. 
Dekassegi-imin — emigrantes que abandonavam temporariamente o seu país pa

ra trabalhar em um outro, com a finalidade de ganhar dinheiro e retornar 
o mais breve possível à sua terra. Diz-se, portanto, daqueles imigrantes que 
não tinham nenhuma intenção de se fixar no país para o qual emigraram. 

Dojôssukui — tradicional dança folclórica, cujos passos imitam o ato de apanhar, 
com uma peneira, o dojô, um peixe pequeno de água doce semelhante ao ba
gre, que fica escapando a toda hora da peneira. 

Dôshikai — associação de elementos que possuem o mesmo objetivo. 

Ebissu — deus do Comércio. 
Eetoko eguro — expressão que tem o sentido de "abocanhar uma boa fatia", no 

dialeto da região de Osaka, na parte oeste do Japão. 
Ei jû — permanência definitiva em outro país, que não o de origem. 

Fudô — abreviatura de Fudô Myôwô, deus budista encarregado de combater os 
demônios. 

Fugu-no-hirezakê — uma forma de apreciar o saque (v.) que, quente, se despeja 
sobre a barbatana de baiacu, dissolvendo-a e resultando em um líquido 
cremoso. 

Fuki — petasites japonicus, uma planta comestível, muito apreciada pelos 
japoneses. 

Fundoshi— faixa de pano usada para cobrir o genital masculino. No passado, 
peça íntima do homem; hoje, seu uso é restrito aos lutadores de sumo (v.) 
e aos participantes de festivais folclóricos, para carregar o omikoshi (v.). 

Furigana — caracteres silábicos — kana (v.) — postos ao lado dos ideogramas 
— kanji (v.) — para lhes facilitar a leitura. 

Furô — tina tipicamente japonesa, de profundidade maior que a ocidental. O ter
mo também designa o próprio ato de tomar banho de furo, ou seja, de imer-
são (v. furô-oke). 

Furô-oke — tina tipicamente japonesa, de profundidade maior que a ocidental. 
Também furô, simplesmente (v. furei). 

Fussuma — porta corrediça, típica da arquitetura japonesa. De estrutura de ma
deira, a que se aplica papel de arroz ou tecido nas duas faces, serve também 
como divisória, podendo ser removida ou acrescentada, para ampliar ou com-
partimentar ambientes. 

Futon — nome dado ao edredão, ou acolchoado, tipicamente japonês. Há o shiki-
buton (o "f" de futon se transforma em " b " , quando se aglutina a um outro 
termo) para se estender por baixo, como se fosse um colchonete, e o kake-
buton (v.), que serve como coberta. 

Gaijin — literalmente significa estrangeiro. Porém, tem.também o sentido de in
dicar todo aquele que não pertence à raça japonesa, tanto que os japoneses 
radicados no Brasil — eles os verdadeiros estrangeiros no país — chamavam 
os brasileiros de gaijin. 
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Gakumuen — na verdade, trata-se da palavra gakumuin, pronunciada com sota
que do nordeste japonês. Significa diretor responsável por assuntos 
educacionais. 

Genkan — hall de entrada. Antigamente, o genkan só existia nos templos budis
tas: era a entrada que conduzia ao Buda. Mais tarde, os samurais também 
receberam permissão para incorporá-lo em suas casas, embora ele continuas
se proibido para o povo em geral, que só ganhou tal concessão mais tarde. 
Hoje em dia, no entanto, o genkan já não possui essa simbologia, sendo um 
espaço indispensável nas casas japonesas, para que as pessoas possam tirar 
os seus sapatos para entrar nos aposentos. 

Geta — espécie de tamanco de dedo tipicamente japonês, cuja sola consiste de 
dois dentes de madeira, dispostos paralelamente. 

Ginbura-shokwnin — ginbura significa "passear em Ginza" (bairro de Tóquio, 
em que se concentram lojas finas). Sendo shokumin (v.) "imigrante proprie
tário", a expressão significa: imigrante que dá a impressão de ter vindo aqui 
passear, por ser mais abastado que os pioneiros, possuidor que era de um 
capital maior, que lhe possibilitava, inclusive, ser proprietário de terras. 

Gô — jogo de origem chinesa, sobre um tabuleiro de 361 pontos de intersecção, 
no qual dois parceiros alternadamente movimentam pedras pretas e brancas, 
respectivamente. Vence aquele que conseguir cobrir com suas pedras um es
paço maior no tabuleiro. 

Gochissôssama — expressão de saudação e de agradecimento, para ser proferida 
ao final de uma refeição. 

Gojû-no-tô — torre de cinco andares — cada um deles representando terra, água, 
fogo, vento e céu — que se constrói nos templos budistas. 

Gueixa — moça que tem domínio de vários tipos da arte tradicional japonesa, 
como bailado, canto, instrumentos, e que tem como função entreter homens 
bem-situados. 

Haiko — distribuição às lavouras. 
Haiku — ou haikai, é o poema composto de versos de cinco, sete e cinco sílabas. 
Hakkô-ichiu — significa unificar o mundo em uma só família. Expressão usada 

pelos japoneses para justificar os seus avanços imperialistas na Ásia, no pe
ríodo que antecedeu a segunda guerra mundial. 

Hanagoza — esteira trançada com fios de junco tingidos de diversas cores, para 
formar desenho de flores. 

Harakiri — modalidade japonesa de suicídio, que consiste em rasgar o ventre a 
faca ou a sabre. 

Hashi — espécie de talher, composto de um par de pauzinhos delgados e peque
nos, feitos de madeira, bambu, marfim ou metal, usado à mesa para pegar 
alimentos. 

Henaburi — ou hinaburi, tipo moderno de haiku (v.) satírico e mais popular, por 
usar gírias, muito em voga por volta de 1904 e 1905. 

Hikimado — janela que se abre, correndo para os lados. 
Hi-no-maru — denominativo da bandeira japonesa. 
Hiragana — escrita silábica derivada do kanji (v.), embora a ele se contrampo-

nha, por se tratar de uma escrita fonética (o kanji — ideograma chinês — 
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é uma escrita figurativa). Tendo surgido no início da Era Heian (séculos 8 
a 12), o hiragana antigamente era basicamente utilizado por mulheres. 

Hyôttoko — máscara cômica representando um homem bicudo de um olho me
nor que o outro, que se usa em danças folclóricas. Ainda, nome dado à pró
pria dança. 

Ihai — pedaço de madeira em que se inscreve o nome póstumo budista da pessoa 
falecida, que fica no altar budista (v. kaimyô e zobumyô). 

Imin — literalmente, significa imigrante. Porém, no capítulo 38, da parte V, o 
termo aparece com uma conotação pejorativa — a do imigrante sem terra 
— em relação ao shokumin (v.), imigrante proprietário. 

"Imin wa kimin da"— expressão que significa: "Os imigrantes são uns olvidados". 
Inarizushi — iguaria que consiste em pedaços de tôfu (v.) frito, cozidos no shôyu 

(v.) e açúcar e recheados de arroz branco temperado com vinagre, água e açú
car (v. sushi). 

Iriko — peixe pequeno torrefado, que cozido na água faz resultar o caldo de pei
xe, base para vários pratos da culinária japonesa. 

Irimoya — tipo de cobertura da arquitetura tradicional japonesa, em dois níveis, 
onde a parte superior apresenta duas águas e, a parte inferior, quatro águas 
com uma angulação maior. 

Issei — i (primeira) + ssei (geração). Japoneses da primeira geração, ou seja, nas
cidos no Japão. 

Isshin Tassuke — nome de um personagem lendário — a encarnação do homem 
justo — que aparece em romances, peças teatrais e teatro kabuki (v.). 

Itadakimassu — expressão de saudação usada no início de uma refeição. 
Itagaeshi — brinquedo de madeira que tem o formato de uma borboleta, com 

rodas, cujas asas, pintadas de cores diferentes, na frente e no verso, se movi
mentam quando ele é empurrado. 

Ita-no-ma — recinto com assoalho de madeira, destinado à área de serviço da ca
sa, em contraste com os demais recintos, que são forrados de tatami (v.). 

Jabissen — instrumento tradicional de corda, originário de Okinawa, de couro 
de cobra e três cordas. 

Jikatabi — tipo de meia de dedo, feita de tecido grosso e sola de borracha, usada 
normalmente para trabalhar. 

Jinja — templo xintoísta. 
Jitsubossan — remédio homeopático usado, entre outras coisas, para regular o 

ciclo menstrual. 
jôdoshinshü — uma das seitas do budismo, que promete aos seus seguidores o 

caminho para a verdade e para o céu. 
Jôtôshiki — ou mune-age-shiki (v.), é a cerimônia de colocação da armação de 

uma edificação. 
Jun-nissei — Japoneses que vieram para o Brasil quando crianças. Também cha

mados de semi-nissei ou quase-nissei. 
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Kabuki — teatro tradicional japonês em que os atores, com a ajuda de música, 
efeitos especiais de cenografia e dança, desenvolvem peças em que os temas 
giram em torno de acontecimentos históricos, lendas ou aspectos da antiga 
sociedade japonesa. 

Kachigumi — também shin'nen-ha, senshô-ha e kyôkô-ha. Literalmente, grupo 
vitoristas, ou seja, a facção que surgiu na colônia japonesa radicada no Bra
sil, após o término da segunda guerra mundial, com ideologia nacionalista. 
Seus membros acreditavam e defendiam a tese de que o Japão fora vencedor 
na guerra. 

Kaikan — sede das associações culturais e/ou esportivas mantidas pelos japone
ses e seus descendentes, comumente usada para realizar reuniões sociais. É 
um colônia-go (v.). 

Kaimyô — no budismo, nome póstumo atribuído ou a ser atribuído depois da 
morte da pessoa (v. ihai, sotoba e zokumyô). 

Kake-buton — edredão tipicamente japonês, usado como coberta (v. futori). 
Kana — forma simplificada do kanji (v.), uma espécie de escrita silábica e fonéti-

ca, destituída de idéias, em oposição ao kanji que lhe dá origem. Pode ser 
de dois tipos: hiragana (v.) e katakana. Se o kanji é originário da China, es
tes dois são produtos japoneses, embora derivem daquele. Se, em linhas ge
rais, o hiragana nasceu de uma forma abreviada do kanji, o katakana é uma 
parte extraída do ideograma chinês. 

Kanji — símbolo gráfico que representa uma idéia, ou seja, trata-se de um ideo
grama originalmente desenvolvido na China, hoje usado não só no seu país 
de origem como também na Coréia e no Japão, neste último com adaptações 
(v. hiragana, kana). 

Kan'non — deusa budista da Misericórdia, salvadora do povo. 
Karazao — instrumento agrícola tipicamente japonês, usado para esbagoar ar

roz. Consiste de uma vara, em cuja ponta há um pino que faz girar uma ou
tra vara menor, à medida que se bate nas espigas do arroz. 

Kashikan konjô — espírito de sargento, ou seja, a forma como este maltrata os 
seus subalternos, porque um dia também foi maltratado pelos seus superio
res. Diz-se da forma como os antigos imigrantes tratavam os novos, recém-
chegados, sem poupá-los das dificuldades, embora pudessem evitar que isso 
acontecesse. 

Kassei — ajutório. 
Kazu-no-ko — ovas de arenque. 
Ketô — literalmente, pessoa peluda. Os japoneses utilizam o termo para designar 

— pejorativamente — os ocidentais. 
Kikurage — uma espécie de cogumelo comestível. 
Kinkákushi — peça do vaso sanitário tipicamente japonês, que lhe encobre a par

te dianteira, como se fosse um pequeno toldo. 
Kinton — batata doce cozida e feita purê, a que se acrescenta açúcar, castanha 

ou feijão branco bem cozidos. 
Kobumaki — ou konbumaki, é a iguaria que consiste de uma espécie de rocambo-

le de konbu (v.) e algas marinhas — recheado de peixe desidratado cozido 
no shôyu (v.), açúcar e saque (v.). 

Kôden — habito japonês de se oferecer uma importância à família da pessoa fale
cida, por ocasião do enterro, para ajudá-la nas despesas. 
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Koinobori — carpas de papel ou tecido que são hasteadas ao ar livre no telhado 
das casas dos meninos, para festejar o seu dia — o Dia dos Meninos — em 
5 de maio. As carpas simbolizam vigor e saúde. 

Kokuzoku — traidor da pátria. 
Konbu — uma espécie de alga marinha muito utilizada na culinária japonesa. 
Kon'nichiwa — expressão de saudação que significa "boa tarde". 
Kon'nyaku — alimento de aspecto gelatinoso feito do tubérculo do mesmo nome. 
Kôshu — dono da lavoura. 
Kôtchi — terras de lavoura. 
Koto — instrumento tradicional de corda, que se parece com uma harpa, porém 

disposta horizontalmente. Possui treze cordas. 
Kumossuke — carregador de liteira, que surgiu a partir da metade da era Edo 

(séculos 17 a 19). Kumo, em japonês, tanto pode significar nuvem como ara
nha. Assim, Kumossuke era o João-nuvem ou João-aranha, ou seja, aquele 
que, como uma nuvem, não possuía paradeiro certo ou que, como uma ara
nha, imobilizava a sua presa em suas teias. Em outras palavras, Kumossuke 
era sinônimo de mau elemento, que não tinha endereço fixo e que vivia de 
se aproveitar das pessoas. 

Kussajirami — literalmente piolho vegetal, significa picão. 
Kyôiku-chokugo — edito do imperador Meiji que prescreve os princípios da con

duta social, ética, moral e cívica do povo japonês. Publicado em 1891, serviu 
de base para nortear a educação dos japoneses desde essa data até o término 
da segunda guerra mundial, em 1945. 

Kyôyô — educação, cultura. 
Kyûrimomi — prato feito com pepino fatiado e temperado com sal. Os primeiros 

imigrantes japoneses usavam o chuchu em lugar do pepino. 

Makegumi — também ninshiki-ha e haissen-ha. Literalmente, grupo derrotista, 
ou seja, a facção que surgiu na colônia japonesa radicada no Brasil, no fim 
da segunda guerra mundial, que aceitava como verdadeiras as notícias da der
rota japonesa (v. kachigumi). 

Maki-gêtoru — perneiras. Faixas de lona ou couro que se enrolavam para prote
ção ao redor da perna, do joelho para baixo. 

Manjû — doce feito de massa de farinha, com recheio de pasta de feijão azuki (v.). 
Matsubabotan — onze-horas (flor). 
Matsutake — cogumelo comestível, que dá em um tipo de pinheiro. 
Miai — encontro arranjado entre moços e moças, por intermediários, chamados 

de nakôdo (v.), para fins matrimoniais. 
Min'yô — música folclórica japonesa. 
Missô — pasta de soja fermentada com sal, indispensável na culinária japonesa. 
Missoshiru — sopa preparada com missô (v.). 
Mochi — alimento feito de mochigome (v.), cozido no vapor e posteriormente 

socado num pilão com um bastão próprio, de onde resulta uma massa bran
ca pegajosa. Dela se fazem bolinhos, que podem ser degustados temperados 
com shôyu (v.) ou colocados em uma sopa. Esta última forma de degustação 
se chama zôni (v.), prato basicamente servido no ano-novo. O mochi, aliás, 
é um alimento muito consumido em ocasiões festivas. 
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Mochigome — arroz específico, mais pegajoso, para preparar mochi e outras igua
rias (v. okowa). 

Mochimaki — distribuição de mochi (v.) em ocasiões festivas. 
Monpe — tipo de calça comprida, larga, apertada no tornozelo, usada para tra

balhar ou para se abrigar do frio. 
Mune-age-shiki—cerimônia de colocação da armação de uma edificação. O mesmo 

que jôtôshiki (v.). 

Naichi — diz-se das terras contínuas pertencentes a um país, ou seja, o seu terri
tório menos as ilhas e outras porções conquistadas posteriormente. No texto, 
é a forma como os okinawanos chamavam o Japão, deixando de fora a pró
pria ilha de Okinawa. 

Nakôdo — literalmente, padrinho ou madrinha de casamento. No Japão, estes 
também têm a função de intermediar casamentos, através do miai (v.). 

Namassu — prato que consiste em peixe cru fatiado e temperado com vinagre e 
açúcar. Ou, ainda, nabo e cenoura cortados em pedaços bem pequenos, tem
perados da mesma forma. 

Namuamidabutsu — expressão usada nas rezas budistas, que significa; "Que Bu-
da nos salve!" (v. namumyôhôrengekyô). 

Namumyôhôrengekyô — supra idem (v. Namuamidabutsu). 
Naniwabishi — narrativa popular cantada, que tem como tema a justiça, o dever 

e o amor entre os homens. 
Nattô — soja em grão fermentada. 
Nenshi — denominativo de começo de ano. 
Nigirimeshi — bolinhos feitos de arroz branco, recheados ou não. 
Nihon buyô — tradicional bailado japonês. 
Nira — tipo de cebolinha, de odor acentuado. 
Nissei — ni (segunda) + ssei (geração). Diz-se de filho de pais japoneses, nascido 

fora do Japão. 
Nô — uma das primeiras manifestações teatrais do Japão, que se caracteriza pelo 

simbolismo, lirismo e movimentos estilizados, que obedecem às convenções 
cênicas permanentes e tradicionais. 

Nodojiman — concurso de canto de amadores. 
Noren — espécie de cortina que consiste de dois ou mais pedaços de tecido corta

do em tiras, que se unem na parte superior. 
.Nori — folha de alga. 
Norimaki — espécie de rocambole de arroz, temperado ou não com vinagre e açú

car, com recheio ou não, e envolto por nori (v.). 
Nuka — farelo de arroz. 
Nuka-ka — birigui. 
Nuka-missô — pasta de farelo de arroz e sal, em que se deixam em conserva legu

mes e verduras; este processo resulta em tsukemono (v.). 
Nyukô — ingresso na lavoura. 

Ochazuke — prato que consiste de arroz branco cozido, regado com água ou chá 
verde quentes, servido em chawan (v.) e guarnecido com tsukemono (v.), ovas 
de peixe ou nori (v.). 
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Ohayôgozaimassu — bom dia. 
Ohitashi — verdura cozida, regada com shôyu (v.) e raspas de bonito desidratado. 
Okame — máscara de mulher de rosto redondo, maçãs salientes e nariz baixo, 

que se usa em danças folclóricas. 
Okazu — pratos que acompanham o arroz, nas refeições japonesas. 
Okinawa dango — bolinho feito de farinha de mandioca, que substituía os doces 

feitos de mochi (v. dango e mochi). 
Okinawa senbei — espécie de biscoito frito, feito de fatias finas de mandioca se

cas ao sol. Posteriormente ficou conhecido em todo o país, quando passou 
a ser comercializado com o nome de "mandiopã". 

Okotsu — ossada. 
Okowa — prato preparado com mochigome (v.) e feijão azuki (v). 
Omedetôgozaimassu — parabéns, congratulações. 
Omiki — saque (v.) sagrado, oferecido aos deuses. 
Omikoshi — andor ou padiola usado pelos xintoístas em suas festas. É considera

do sagrado, uma vez que se diz que os espíritos das divindades nele repousam 
durante a festa que lhes é dedicada. 

Onigirí — bolinho de arroz branco, envolto ou não com nori (v.), recheado ou 
não com ume (v.), salmão em salmoura assado na brasa ou outros recheios. 
É bastante popular no Japão, principalmente para ser degustado nos pique-
niques ou durante as viagens, por ser fácil de comer: como os sanduíches, 
dispensa o talher. 

Ossonae — oferendas aos deuses budistas ou xintoístas. 
Ozashiki — sala de visitas, na arquitetura residencial japonesa, cujo piso é reves

tido de tatami (v.). O recinto é provido de um nicho, chamado toko-no-ma (v.). 
Ozôni — zôni (v.). 

Quimono — túnica longa, cruzada na frente, de mangas largas, sem costura na 
cava, e que é usada no Japão por pessoas de ambos os sexos. Os quimonos 
femininos são de padronagem e cores vistosas, enquanto os masculinos são 
sóbrios, geralmente de cores mais escuras. 

Rikkôkai — associação fundada em 1897, sediada em Tóquio, com o objetivo 
inicial de preparar jovens para a vida cristã. Muitos de seus membros emi
graram para o continente americano. 

Ryokan — hospedaria tipicamente japonesa. Normalmente de dois ou três anda
res e estrutura de madeira, conserva na sua aparência externa as mesmas ca
racterísticas da arquitetura residencial. 

Ryôri-ya — restaurante japonês mais sofisticado, em que o serviço é feito por 
mulheres. 

Sangyô Kaihatsu Seinentai — Jovens Imigrantes Radicados no Brasil para o De
senvolvimento do País. 

Sangyô Seinen Renmei(Sanseiren)— federação organizada por jovens coopera-
tivistas. 
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San-san-kudo — ritual de casamento que consiste em os noivos tomarem saque 
servido em três (sari) taças de diferentes tamanhos. A primeira taça segue a 
ordem: noiva, noivo, noiva. A segunda, noivo, noiva, noivo. A terceira, noi
va, noivo, noiva, totalizando nove vezes (kudo). 

Sansei — san (terceira) + sei (geração). Diz-se de, ou neto de pais japoneses, nas
cidos fora do Japão. 

Saquê — bebida japonesa usual, obtida pela fermentação artificial do arroz. 
Sashimi— peixe cru fatiado. É degustado mergulhando-se as fatias em um molho 

preparado com shôyu (v.) e raiz forte ou gengibre ralados. 
Sekiban — lousa de ardósia (v. sekihitsu). 
Sekihitsu — ponteiras de ardósia, para escrever ou desenhar em lousas da mesma 

pedra (v. sekiban). 
Senbetsu — hábito que consiste em oferecer dinheiro ou lembranças para quem 

viaja, para ajudá-lo nas despesas. 
Senbiki bicho— literalmente, mil bichos: bicheira. Eram larvas vermiformes múl

tiplas, resultantes de ovos depositados em feridas e em otorréias, pelas mos
cas varejeiras. 

Senryû — poemeto satírico e humorístico de 17 sílabas, usualmente escrito em 
expressões coloquiais. Difere do haiku (v.) por não exigir a presença de ex
pressões sazonais. 

Shamissen — ou samissen, tradicional instrumento musical, de três cordas, simi
lar ao banjo ou à balalaica, com o corpo revestido de pele de gato. 

Shiitake — cogumelo de formato achatado, cultivado em tronco de carvalho. 
Shimaguni-konjô — literalmente, "complexo de país insular", ou seja, a caracte

rística mesquinha e de pouca visão, própria de um povo habitante de um país 
insular, como é o Japão. 

Shin — súdito imperial. 
Shinboku — confraternização. 
Shinbokukai — reunião ou festa de confraternização. 
Shindô — shin (v.) + dô (caminho), ou seja, código de conduta ou o caminho 

que todos os súditos devem tomar em relação ao imperador. 
Shindô Renmei — Liga do Caminho dos Súditos. 
Shingen-bukuro — sacola de mão, geralmente confeccionada de retalhos, com um 

fundo em vários formatos (redondos, elípticos ou retangulares), fechada por 
um cordão e usada para viagens. Começou a entrar em moda em fins do sé
culo XIX. 

Shiruko — feijão azuki (v.) cozido com açúcar e depois transformado em caldo 
grosso, em que se colocam pedaços de mochi (v.) ou bolinhos de farinha de 
mochigome (v.). 

Shôgi — espécie de xadrez, de origem indiana, que se joga sobre um tabuleiro 
de 81 casas. As peças, em vez de serem esculpidas, são chatas, com inscrições 
de ideogramas chineses. 

Shôjin-ryôri — pratos "vegetarianos" à base de verduras, legumes, cereais e al
gas marinhas, que jamais empregam quaisquer tipos de carne. 

Shokumin — imigrante proprietário, em contraposição ao imin (v.), que era colo
no, ou seja, não possuía propriedades. 

Shôyu — molho feito pela fermentação de soja, cevada e sal. 
Shukkô ou taikô — saída ou retirada da lavoura. 
Shungiku — planta comestível, muito apreciada pelos japoneses. 
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Shûyô — cultivo da mente ou treinamento mental e espiritual para a formação 
do caráter. 

Soba — macarrão feito de trigo sarraceno. 
Soda dango — dango (v.) preparado com farinha e bicarbonato de sódio (soda), 

em lugar do fermento. 
Soda manjû — manjû (v.) preparado com farinha e bicarbonato de sódio (soda), 

em lugar do fermento. 
Sômen — macarrão delgado feito de farinha de trigo, água e sal. 
Sotoba — pedaço comprido e pontudo de madeira, que se finca em túmulos bu

distas, que traz na frente o kaimyô (v.) e, no verso, o zokumyô (v.). 
Sukiyaki — prato que consiste de fatias finíssimas de carne e vários outros ingre

dientes, cozinhados em uma panela rasa, que fica sobre um fogareiro trazido 
à mesa. Os ingredientes que acompanham a carne são: tôfu (v.), acelga, 
kon'nyaku (v.) delgado, shiitake (v.), cebolinha e outros. O tempero fica por 
conta do shôyu (v.), saque (v.) e açúcar. Come-se mergulhando os mesmos 
em ovo cru batido. 

Sumo — espécie de luta livre tipicamente japonesa. É hoje o esporte nacional do 
Japão. 

Sushi — iguaria que tem como base o arroz avinagrado. O arroz pode ser servido 
tanto em forma de bolinho, encimado por fatias de peixe ou mariscos crus 
(nigirízushi), ou em uma tigela própria, coberto pelos mesmos ingredientes 
(tirashizushí) ou, ainda, em forma de "rocambole", com recheio de ingre
dientes cozinhados em shôyu (v.) (makizushi). Existem outros tipos de sushi 
(v. inarizushí). 

Sussuki — planta da família das gramíneas. 

Taikô — tambor japonês. 
Takassago — cântico nupcial, que tem origem em uma peça de nô (v.) do mesmo 

nome, que se baseia na lenda de que um pinheiro da localidade de Takassago 
e um outro, de Sumiyoshi, formam um casal harmônico. 

Take-no-kô — broto de bambu. 
Taketonbo — brinquedo típico feito de bambu (take). Parece-se com um peque

no helicóptero. 
Tanka — poema japonês, de cinco versos, com cinco, sete, cinco, sete e sete síla

bas cada. 
Tanomoshikô — ou simplesmente tanomoshi, são as associações de financiamen

to mútuo, que funcionam à semelhança de um consórcio de carros. 
Tatami — grossa base de palha, coberta de esteira de junco. É o revestimento do 

soalho, em ambientes tradicionalmente japoneses. 
Tenpura — fritura à moda japonesa. Os ingredientes — frutos do mar e legumes 

— são primeiro banhados em um preparado de farinha de trigo e água e, em 
seguida, fritos em óleo vegetal abundante. Deve ser degustada com um mo
lho apropriado, à base de shôyu (v.), a que se acrescentam nabo e gengibre 
ralados. 

Tenchôssetsu — aniversário do imperador. 
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Teriyaki — peixe ou carne grelhados no carvão, que antes e depois levam pincela-
 das de um preparado à base de shôyu (v.), saque (v.) e açúcar. 

Tobukuro — dispositivo instalado num canto do corredor externo da casa, em 
que se guardam as portas corrediças externas, quando não estão em uso. 

Tôdaigussa — uma erva-daninha. 
Tôfu — alimento à base de soja coagulada, conhecido como queijo de soja, devi

do à sua semelhança com este. 
Tokkôtai — literalmente, esquadrão suicida. Grupo de jovens soldados da Mari

nha e do Exército japoneses, que atuaram durante a guerra do Pacífico. Iam 
atacar os inimigos com o avião abastecido só com o combustível de ida, ou 
seja, estavam dispostos a se sacrificar e morrer no momento do ataque. 

Toko-no-ma — espécie de nicho instalado no ozashiki (v.). Um lugar de honra, 
que se decora com um arranjo floral e pintura típica, cujo motivo pode ser 
a caligrafia oriental, plantas, pequenos animais ou paisagens típicas. As visi
tas importantes devem ser acomodadas na frente do toko-no-ma, ou seja, 
dando-lhe as costas. 

Toko o agem — recolher os acolchoados e lençóis utilizados para dormir. 
Torii — portão típico colocado, em geral, à entrada dos templos xintoístas. 
Tororo — cará ralado. 
Tsukemono — espécie de picles tipicamente japonês. 
Tsuyukussa — erva da família das comelináceas. 

Udon — macarrão feito de farinha de trigo. É geralmente preparado em caldo. 
Udon-ya — restaurante especializado em udon (v.). 
Ukiyoê — pintura e xilogravura popular japonesa, em voga nos séculos XVII a 

XIX. Retratavam os aspectos mundanos e efêmeros da vida do homem (ukiyô). 
Ume — espécie de ameixa (v. umezuké). 
Umezuke — conserva de ume (v.). 
Undôkai — espécie de gincana associada a competições esportivas, promovida com 

o objetivo de confraternização. 
Urabon'e — v. bon-odori. 
Utai — música de fundo entoada durante as apresentações de nô (v.). 

Wakame — espécie de alga marinha. 

Yakatabune — embarcação com telhado, usada normalmente para realizar lautas 
refeições. 

Yamato — antigo nome dado ao Japão. 
Yanagigôri — baú de vime usado geralmente para guardar roupas. 
Yôkan — doce típico japonês, à base de açúcar e ágar-ágar, 
Yomogi — artemísia. 
Yuinô — ritual que consiste em os noivos trocarem dinheiro e presentes por oca

sião do noivado. 
Yukata — quimono (v.) informal e leve, de algodão, para ser usado no verão ou 

para dormir. 
Yui — mutirão. 
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Zabuton — almofada típica, para ser usada diretamente sobre o tatami (v.). 
Zokumyô — na concepção budista, é o nome que a pessoa possui em vida. De

pois da morte, será substituído pelo kaimyô (v.). 
Zôm — espécie de sopa com mochi, geralmente degustada durante as comemora

ções do ano-novo. 
Zôri — sandália japonesa de dedo, feita de palha. 
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