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Resumo 

 

Trata-se de pesquisa sobre a escolarização comunidade nipo-brasileira do núcleo 

colonial de Registro-SP, entre 1913 e 1963. Essa experiência educacional 

desenvolveu-se em um período importante da educação brasileira durante o processo 

de implantação das políticas de expansão, centralização e nacionalização do ensino. 

Analisa as versões contraditórias sobre o papel que as escolas japonesas 

desempenharam nesse período, considerando que há poucos estudos sobre o tema. A 

investigação tem como objetivos: 1) conhecer a organização, o funcionamento e os 

objetivos das escolas japonesas; 2) analisar o contexto e o impacto do fechamento 

dessas escolas para a comunidade nipônica, 3) contribuir para as discussões 

referentes às diferenças culturais que caracterizam a sociedade brasileira. Partiu-se 

da hipótese de que a escolarização dos imigrantes japoneses foi um processo 

peculiar que não pode ser reduzido a modelos estereotipados que a classificaram 

como pólo de difusão do imperialismo japonês no Brasil, ou como pólo de pura 

assimilação a uma cultura nacional homogênea. A pesquisa baseou-se em fontes 

diversificadas: documentos oficiais da educação pública paulista (Anuários de 

Ensino do Estado de São Paulo), fotografias e documentos da memória oral e escrita 

da comunidade nipo-brasileira de Registro. O tratamento das fontes contou com o 

referencial teórico e metodológico de autores como Marson (1994), Kossoy (2001), 

Leite (2001), Alberti (2005), Pollak (1989), E. P. Thompson (1981), Certeau (2012). 

Os estudos realizados permitiram concluir que e escolarização da comunidade nipo-

brasileira de Registro foi um processo marcado pela diversidade de influenciais 

culturais e pela existência de conflitos que foram minimizados pela ―história oficial‖ 

da imigração no município estudado. Constatou-se que os nipo-brasileiros acabaram 

por se integrar de forma bem sucedida na escola nacional, mas conseguiram 

preservar as marcas de sua cultura na localidade estudada. 

 

Palavras chave: Escolarização de imigrantes, escolas japonesas, nacionalização do 

ensino 
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Abstract 

This research is about the Japanese-Brazilian community schooling in the colonial core 

of the city of Registro-SP, between 1913 and 1963. This educational experience has 

developed through an important period of Brazilian education during the 

implementation process of the policy of expansion, centralization and nationalization of 

education. It analyzes contradictory versions about the role that Japanese schools have 

performed in that period. The research aims to: 1) understand the organization, 

functioning and objectives of Japanese schools; 2) analyze the context and the impact of 

closing these schools to the Japanese community, 3) contribute to the discussions 

concerning to the cultural differences that characterize Brazilian society. It started from 

the hypothesis that the schooling of Japanese immigrants was a unique process that can 

not be reduced to stereotypical models that classified it as a center of the dissemination 

of Japanese imperialism in Brazil, or as a center of pure assimilation to a homogeneous 

national culture. It is also believed that the nationalization of education did not occur as 

smoothly as reported by the official versions of the process. The research drew on 

diverse sources: official documents of the State of São Paulo public education (Anuário 

de Ensino do Estado de São Paulo - Education Yearbooks of the State of São Paulo) 

photographs and documents from oral and written memory of the Japanese-Brazilian 

community of the city of Registro. The treatment of the sources relied on the theoretical 

and methodological framework of authors like Marson (1994), Kossoy (2001), Leite 

(2001), Alberti (2005), Pollak (1989), E.P. Thompson (1981) Certeau (2012). The 

realized studies allowed us to imply that education of the Japanese-Brazilian community 

in Registro was a process marked by diverse cultural influences and the existence of 

conflicts that were minimized by the "official history" of immigration in the studied 

city. It was found that Japanese-Brazilians were eventually able to integrate successfully 

into the national school, but managed to preserve their culture’s traits in the studied 

location.  

 

Keywords: Immigrants Schooling, Japanese schools, nationalization of the education 
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Hino de Registro 

(letra e música de Vilma Bertelli Maeji) 

 

Oh, Registro! Bela Terra 

Às margens do rio plantada 

Que aos visitantes descerra 

Como pérola engastada. 

Nesta serpente de prata 

Que coleia pelos campos 

Embrenhando-se nas matas 

À ninfa dos seus encantos. 

Enlevo dos meus amores 

Registro, terra querida, 

Futuro feito de flores 

Das flores da minha vida. 

Os filhos de outras plagas 

Aqui vivem como irmãos, 

Sempre unidos, de mãos dadas 

Cultivam e florescem chão. 

Amemos todos, crianças 

Este céu de encantos mil, 

Onde nossas esperanças 

Se voltam para o Brasil.
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Introdução 

 

A pesquisa aqui apresentada se insere no campo da História da Educação e 

aborda a questão da diversidade cultural. Foi motivada por interesse pessoal pela 

história de cidade onde nasci, fortemente marcada pela colonização japonesa. Como 

professora atuando na educação básica e superior, em diversos momentos participei de 

projetos relacionados ao resgate da história do município de Registro, os quais 

envolviam obrigatoriamente o processo imigratório nipônico. Entre esses projetos 

destacam-se aqueles realizados em torno do centenário da imigração japonesa no Brasil, 

em 2008, tais como ―Viva Japão‖ promovido pela Secretaria de Estado da Educação, e 

os estudos realizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) para o tombamento dos bens materiais e imateriais da colônia japonesa de 

Registro, Iguape e Sete Barras. O contato com os familiares de meu esposo, neto de 

imigrantes japoneses, permitiram conhecer melhor a cultura japonesa e identificar uma 

lacuna sobre os conhecimentos que envolviam a escolarização da comunidade nipo-

brasileira na região. 

 O tema investigado é o processo de escolarização dos imigrantes japoneses que 

se instalaram no núcleo colonial de Registro, então município de Iguape, na região do 

Vale do Ribeira, sul do Estado de São Paulo, entre os anos de 1913 e 1963. Tal processo 

se insere no contexto mais amplo da história da educação brasileira: a expansão da 

educação primária no Brasil republicano, as políticas de centralização e nacionalização 

do ensino durante o Estado Novo e seus desdobramentos nas décadas seguintes. A 

pesquisa tem como objetivos: 1) conhecer a organização, o funcionamento e os 

objetivos das escolas japonesas que foram criadas na região e proibidas em 1938; 2) 

analisar o contexto e o impacto do fechamento dessas escolas no processo de integração 

da comunidade japonesa na cultura local e nacional nos anos posteriores; 3) contribuir 

para as discussões referentes às diferenças culturais que caracterizam a sociedade 

brasileira atual. 

O patrimônio histórico da colônia japonesa do Vale do Ribeira foi reconhecido 

nacionalmente pelo IPHAN, que em junho de 2010 tombou catorze bens materiais que 

representam as contribuições dessa comunidade para a configuração da diversificada 
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cultura brasileira
1
. Considerando que a escolaridade tem uma importância fundamental 

no processo socialização das comunidades estrangeiras e que o processo da comunidade 

nipônica se inseriu em um momento especialmente importante na construção da 

identidade nacional brasileira, por meio do Estado Republicano, durante a Primeira 

República (1898-1930) e, de forma crucial, durante a Era Vargas (1930-1945), 

escolheu-se esta temática para desenvolver a pesquisa ora proposta. Trata-se de uma 

investigação que poderá contribuir para melhor conhecimento da educação brasileira 

naqueles períodos e para a reflexão das questões que envolvem a educação e as relações 

multiculturais. 

A imigração japonesa no Vale do Ribeira, conhecida como Colônia de Iguape, 

se iniciou oficialmente em 1913, mas foi a partir de 1917 que o maior número de 

famílias nipônicas começou a se estabelecer na Região, ocupando áreas rurais dos 

municípios de Iguape e Xiririca. Trata-se da primeira experiência de colonização 

japonesa no Brasil, na qual os imigrantes vieram como pequenos proprietários de terras 

que foram cedidas pelo governo paulista para uma Companhia de Imigração Japonesa e 

vendidas aos colonos nipônicos. 

Quando imigrantes japoneses chegaram à colônia de Iguape a região apresentava 

um baixo índice de atendimento da escolarização elementar. Se o quadro educacional do 

Estado de São Paulo já indicava déficit de vagas em escolas primárias, situação do Vale 

do Ribeira era bem pior. De acordo com o Anuário do Ensino do Estado de São Paulo 

de 1913, apenas 43,6 % da população em idade escolar do estado frequentava a escola 

primária. Essa porcentagem caia para 19,6 % na região, que na época era composta por 

três municípios: Iguape, Xiririca e Cananéia. 

A demanda de escolarização por parte dos imigrantes levou, entre 1920 e 1938, 

tanto à criação de escolas particulares japonesas, como também, à expansão da rede de 

escolas públicas estaduais, muitas das quais funcionavam em prédios cedidos pela 

própria comunidade nipônica. Esse processo de escolarização, que nessa região parecia 

se realizar de forma não conflituosa, com integração gradual das escolas dos imigrantes 

com as escolas estaduais, foi interrompido com a proibição total, decretada pelo 

governo federal, do funcionamento de instituições de ensino estrangeiras, por meio do 

                                                           
1
 Bens culturais da Imigração Japonesa no Vale do Ribeira, Registro e Iguape – Aprovado na 64ª Reunião 

do Conselho Consultivo em 24/06/2010. Processo nº 1565, em tramitação para futura inscrição nos Livros 

do Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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Decreto-Lei 406 e do Decreto nº 3.010, ambos de 1938. Naquele ano foram fechadas 18 

escolas japonesas na região, sendo seis delas localizadas no núcleo colonial de 

Registro
2
. As crianças japonesas foram transferidas para as escolas estaduais locais, 

num processo que não foi devidamente estudado. A história oficial local não registra 

grandes traumas. A crescente integração da comunidade japonesa na sociedade 

brasileira no pós-guerra fez com as lembranças desse período ficassem esquecidas, mas 

cabe questionar até que ponto essa transição foi tranqüila. 

 A expansão escola pública foi um dos símbolos do regime republicano. Ela foi 

considerada um dos meios mais importantes para se criar a identidade nacional e formar 

o cidadão ideal para a nova forma de governo que se instalava no Brasil. Entretanto essa 

―missão‖ era bastante complexa em um país de dimensões continentais e de formação 

populacional tão diversa. A questão da identidade nacional foi um problema para a 

intelectualidade brasileira nos anos iniciais da República. Como construir a identidade 

moderna e progressista tendo como base uma população mestiça, com grande presença 

de indígenas, negros e a crescente chegada de imigrantes oriundos de diferentes países e 

continentes? Como as concepções de eugenia, então vigente, marcaram o processo de 

expansão da escola pública em uma região com grande presença de imigrantes?  

 O ponto crucial desse processo foi a proibição do funcionamento das escolas 

estrangeiras no Brasil em 1938, por meio dos decretos federais acima citados. O Brasil 

vivia então um momento importante de sua história, no qual o governo ditatorial do 

presidente Getúlio Vargas estabelecia grandes mudanças econômicas, políticas, sociais 

e culturais. O Estado Novo concentrava poderes para acelerar o processo de 

industrialização do país, mudar as bases das relações entre patrões e empregados, 

diminuir o poder das elites regionais e consolidar uma identidade nacional que fosse a 

base para a atuação transformadora de um governo forte e autoritário. É exatamente em 

relação a esse último aspecto que a escolarização dos imigrantes torna-se relevante. 

 No caso da escolarização dos imigrantes japoneses observa-se que os 

preconceitos relacionados com as questões raciais foram associados às questões 

políticas e econômicas que envolviam o expansionismo do Império Japonês no início do 

                                                           
2
 A Colônia de Iguape se estabeleceu em três núcleos principais: Jipovura, Registro e Sete Barras. Esta 

pesquisa pretende abranger as escolas ligadas ao núcleo colonial de Registro desconsiderando que, ao 

longo da consolidação dos limites territoriais dos atuais municípios da Região algumas escolas aqui 

estudadas, pertenceram ao então município de Xiririca (Eldorado) e ao distrito de Sete Barras. 
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século XX. Takeuchi (2002 e 2008), Carneiro e Takeuchi (2010) e Shizuno (2010) 

caracterizaram a ampla circulação que o mito do ―perigo amarelo‖ alcançou nos meios 

de comunicação de massa e nos debates acadêmicos e políticos do Brasil nos anos 1920, 

1930 e 1940. Além de serem considerados pertencentes a uma raça inferior, os 

japoneses eram vistos como elementos não miscigenáveis e agentes do imperialismo 

japonês no Brasil. 

 

A versão mais recorrente era que os nipônicos pretendiam construir no país 

―hospedeiro‖ um posto avançado do Império do Sol Nascente. A suposta 

inferioridade racial não foi substituída, mas colocada em segundo plano pelo 

estigma da baixa solubilidade na sociedade majoritária. O esforço da colônia 

japonesa em se manter coesa em torno de seus valores culturais foi 

interpretado como prova de que os ―súditos do Mikado‖ formavam um 

corpo estranho ao organismo nacional. (Takeuchi, 2008:85) 

 

 Dentro desse quadro de crescente xenofobismo se inicia no Brasil uma política 

de restrição à imigração que se iniciou em 1934, com a Lei de Cotas, que procurava 

diminuir a entrada de estrangeiros no Brasil e que chegou a medidas mais graves como 

o fechamento das escolas, a proibição da língua, a expulsão das áreas portuárias, 

controle da locomoção e outras formas de violência contra os estrangeiros, 

especialmente aqueles que eram oriundos dos países que formavam as forças do Eixo, 

durante a Segunda Guerra Mundial (Alemanha, Itália e Japão). 

 No caso específico das escolas japonesas, os estudos preliminares do tema 

mostravam, em diferentes fontes, duas visões opostas: de um lado, a visão dos órgãos de 

repressão do governo Departamento de Ordem e Política e Social (DEOPS), apresentada 

por Takeuchi (2002 e 2008) e Shizuno (2010); de outro lado, a visão das autoridades 

educacionais da Região de Santos, área administrativa que englobava a região do Vale 

de Ribeira. Na primeira visão, os japoneses eram transgressores insubmissos e 

renitentes, que insistiam em manter o ensino clandestino da língua e da cultura 

japonesa. Na segunda visão, a das autoridades do ensino estadual na região, eram 

colaboradores que respeitavam as leis da educação e ajudavam na expansão da rede de 

ensino paulista ao construir e ceder prédios escolares ao governo estadual. 

 A síntese do prontuário nº 46363, transcrita por Takeuchi (2002) ilustra a 

perspectiva do DEOPS de São Paulo: 
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Síntese: Magoiti Kuroki, 17 anos, foi processado, juntamente com outros 

japoneses pela Delegacia de Polícia de Pompéia (SP), por manter o 

funcionamento clandestino de escolas japonesas. Rui Tavares Monteiro, 

Delegado Adjunto de Ordem Política e Social, relatou ao Delegado 

Especializado de Ordem Política e Social em 26 de outubro de 1940 que 

apesar de repressão constante e incansável das autoridades, 

continuavam as infrações às leis brasileiras que determinavam a 

proibição do ensino ministrado em língua estrangeira nos cursos de 

alfabetização. Entre os infratores, os mais persistentes seriam os 

japoneses. O Delegado considerou que o procedimento desses indivíduos 

exigia uma punição severa, pois essa atividade seria nociva para a sadia 

obra de nacionalismo em que estava empenhado o governo brasileiro. 

Em 5 de novembro de 1940, o inquérito instaurado contra Magoiti Kuroki e 

outros foi remetido ao Tribunal de Segurança Nacional. (Takeuchi, 2002: 

159-160)(Grifo nosso) 

 

 O Relatório do Delegado Regional de Ensino de Santos apresenta outro olhar 

sobre a questão: 

 

[...] Tendo encontrado escolas extrangeiras, fomos aos poucos 

transformando essas escolas em brasileiras, a tal ponto que, pelo seu 

fechamento, já eram de verdade simples cursos de língua japonesas 

funcionando em escolas estaduais. O fechamento, verificado 

rigorosamente dentro do prazo estabelecido pela lei nacional, se operou 

de maneira mais suave possível, sem qualquer atrito e, o que mais vale, 

sem qualquer prejuízo para a população infantil, antes com lucro, do ponto 

de vista nacional. [...] 

 A colaboração da colonia japonesa, a despeito do fechamento de 

suas escolas, continua a ser a mesma, franca e inteligente: ainda este ano, 

em maio, recebemos excelente prédio de duas salas, no Bairro do Quilombo, 

em Jacupiranga. (Santos, Delegacia Regional de Ensino, 1939: 74-77) (grifo 

nosso) 

 

Para além dessas duas visões: a do o imigrante inassimilável e ameaçador e, a do 

imigrante dócil, trabalhador e colaborador; a pesquisa parte de uma concepção de 

história sócio-cultural que valoriza a existência de sujeitos históricos concretos, que não 

se adéquam a modelos e tipologias estruturalistas. Acredita-se que a História se realiza 

na inter-relação de múltiplos fatores, no contexto das condições materiais, culturais e 

temporais. Há um quadro estrutural amplo que indica algumas tendências, mas ele não é 

imutável e nem caminha em uma única direção. Da mesma forma os sujeitos históricos 

não são determinados apenas por uma de suas condições pessoais, mas, sim, pela 

conjunção peculiar de todas elas: nacionalidade, classe social, língua, crenças religiosas, 

condições materiais de vida e produção, etc.  
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Os imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil a partir de 1908 começaram a 

vivenciar uma rica experiência de encontro/choque cultural. Indivíduos oriundos de uma 

cultura milenar, fechada, do outro lado do planeta desembarcam em um país que nem 

completara 100 anos de independência política e cuja população era formada por uma 

diversidade de povos e culturas: indígenas, africanos e europeus de diferentes matizes. 

Chegaram a um país continental, com características climáticas e naturais totalmente 

diferentes. Como reorganizar-se em um contexto tão inusitado? Qual seria a melhor 

escola? Quais os saberes mais necessários? O que se deveria manter da cultura original? 

O que é preciso saber da cultural local? Qual seria a escola ideal? Qual foi a escola 

possível? 

Nesta pesquisa utilizou-se o enfoque da história sócio-cultural que valoriza as 

experiências humanas, especialmente, as experiências dos homens comuns, que fazem 

sua escolhas e constroem a história ainda que influenciados por condicionantes sociais, 

políticas e culturais diversas. A complexidade das transformações históricas não pode 

ser reduzida nem a ação individual dos sujeitos, nem ao mecanismo autômato de uma 

história metafísica. Nesse sentido partiu-se das concepções teóricas de autores como E. 

P. Thompson (1981) e Certeau (2012). 

Com base nas reflexões de E. P. Thompson (1981) procurou-se romper com as 

interpretações estruturalistas que sobrepõem as teorias sociológicas à historicidade das 

vivências humanas e valorizou-se os dados empíricos levantados a partir do 

questionamento de fontes diversificadas. Para este autor os conceitos devem ser 

instrumentos a serviço da compreensão da realidade social e não podem ser usados 

como idéias fechadas que deturpam o significado dos acontecimentos históricos para 

encaixá-los em modelos teóricos. Nesse sentido destaca a importância da experiência 

enquanto prática humana: 

 

[A rejeição epistemológica da experiência] Não é perdoável em alguém 

que se propõe a refletir sobre a história, já que experiência e prática são 

manifestas; nem é perdoável a um ―marxista‖, já que a experiência 

(muitas vezes a experiência de classe) que dá cor à cultura, aos valores e 

ao pensamento: é por meio da experiência que o modo de produção 
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exerce uma pressão determinante sobre as outras atividades: e é pela 

prática que a produção é mantida. (Thompson, 1981, p. 112) 

 

A partir da obra de Certeau (2012) trabalhou-se especificamente com as noções 

referentes as operações dos usuários, ou seja, com as diferentes práticas que permitem 

às pessoas se apropriar de maneira ativa e criativa das influências culturais a que estão 

expostas. Elas não são meras consumidoras passivas e disciplinadas de realidades 

sociais que lhes são impostas pelos grupos sociais dominantes. Diante das estratégias da 

dominação desenvolvem táticas de resistência. 

Considera-se que a escolarização dos imigrantes japoneses e seus descendentes 

na Colônia de Registro só pode ser compreendida na consideração de conjunturas e 

fatores diversos - conjunturas internacionais, nacionais, regionais e até individuais; 

fatores sociais, políticos, econômicos e culturais - e na relação entre estas conjunturas e 

fatores com os sujeitos históricos concretos. Parte-se da premissa de que as escolas 

japonesas da Colônia de Registro foram as escolas possíveis dentro de um quadro 

histórico muito complexo: o grande choque cultural entre brasileiros e japoneses, a 

política de construção de identidade nacional pelo Estado Republicano, o contexto 

mundial de ascensão dos regimes fascistas, um conflito militar de proporções mundiais, 

a violência do Estado Novo, a pobreza de recursos educacionais disponíveis no Brasil, a 

situação específica de pessoas que por diferentes motivos deixaram o seu país natal em 

busca de um sonho e não apenas da sobrevivência. 

Acredita-se, portanto, que foi constituída uma escolarização peculiar, que não 

pode ser classificada como pólo de difusão do imperialismo amarelo, nem como pólo de 

pura assimilação de uma cultura nacional homogênea. Houve o protagonismo dos 

imigrantes japoneses nesse processo, bem como a atuação de diferentes atores. Há que 

se considerar ainda a especificidade da imigração japonesa na região estudada: trata-se 

da primeira experiência de colonização de japoneses no Brasil. Os imigrantes que 

vieram para o Vale do Ribeira foram os primeiros que vieram para ser pequenos 

proprietários da terra no Brasil. Este fator pode ter influenciado nas formas de 

relacionamento entre os imigrantes e população local. 
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Da mesma forma também se considera que o processo de fechamento das 

escolas japonesas não foi um processo tão tranquilo quanto a tradição local tem 

destacado. Por mais que os conflitos não tenham explodido sob forma de violência 

explicita, é possível questionar sobre a existência de táticas de resistências, seja por 

meio de escolas clandestinas e/ou pelo ensino doméstico. Certamente nem todos os 

membros da colônia japonesa aceitaram passivamente abrir mão de uma educação que 

garantisse a transmissão da língua e das tradições históricas e culturais nipônicas. Além 

disso, pode-se identificar a construção de uma ―memória oficial‖ local caracterizada 

pela idéia de ―conciliação‖, ou seja, uma memória que celebra a integração das duas 

culturas sem discutir os momentos de tensão que envolveu o encontro/choque cultural 

ocorrido na localidade. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa realizou-se inicialmente um 

levantamento bibliográfica buscando contextualizar o tema abordado nos estudos já 

consolidados sobre a imigração japonesa do Brasil e sobre os processos de integração 

dessa comunidade país e, em particular, na região. 

Partindo das obras de referência de Fausto (1978, 1991 e 2000), foram 

encontrados dados gerais sobre a imigração no Brasil e a indicação dos estudos mais 

clássicos sobre a o processo imigratório japonês, realizados nos anos 1960 e 1970: Saito 

(1961), Cardoso (1972) e Nogueira (1973). A partir dos anos 1990, uma nova geração 

de pesquisadores sobre a história e cultura dos japoneses no Brasil tem despontado no 

cenário acadêmico nacional, talvez por conta da significativa ascensão educacional dos 

descendentes nipônicos aos estudos superiores e à pós-graduação. Nessa nova geração 

destacam-se o trabalhos de Sakurai (1993,1995, 2000, 2011), e grupo de pesquisadores 

orientados por Carneiro (1988 e 1994) no projeto ―Inventário DEOPS‖, que investigou a 

repressão às minorias raciais durante o Estado Novo: Takeuchi (2002 e 2008) e Dezem 

(2000). A comemoração do Centenário de Imigração Japonesa no Brasil, em 2008, 

também promoveu a publicação de importantes obras sobre o tema: pela Editora da 

UNESP, a coletânea Cem anos da Imigração Japonesa: História, memória e arte, 

organizada por Hashimoto, Tanno e Okamoto (2008); pela Edusp as coletâneas 

Imigrantes japoneses no Brasil: trajetória, imaginário e memória, organizada por 

Carneiro e Takeuchi (2010); e Educação e cultura: Brasil e Japão, por Kishimoto e 

Demartini (2012). Tal produção mais localizada nas universidades e instituições 

paulistas também encontra pesquisadoras oriundas do Paraná, estado também 
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fortemente marcado pela imigração japonesa: Shizuno (2010), mestre pela UFPR, e 

Setoguti (2011), professora da Universidade Estadual de Maringá. 

A citada bibliografia foi complementada pela produção desenvolvida pela 

própria comunidade nipo-brasileira, notadamente os trabalhos do memorialista Tomoo 

Handa (1980 e 1987), e a grande síntese histórica realizada pela Sociedade Brasileira de 

Cultura Japonesa, de São Paulo, para a comemoração dos 80 anos da imigração 

japonesa, lançada em 1992, com o título Uma epopéia moderna: 80 anos da imigração 

japonesa no Brasil. 

Os aspectos relativos à história regional foram baseados em estudos acadêmicos 

mais antigos, em especial, nas áreas de Geografia Humana – Petrone (1966), e de 

economia – Muller (1980). Utilizou-se também dos dados apresentados na dissertação 

de mestrado de Souza, W. (2002) pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; no livro 

da reverenda anglicana Carmen Kawano (2008), sobre a Igreja Anglicana de Manga 

Larga, e nos recentes levantamentos do IPHAN (2008), quando esteve na região 

estudando os bens culturais da colônia japonesa para fins de tombamento.  

Após a contextualização do tema foram selecionadas as fontes e os procedimentos 

metodológicos específicos para desenvolver a pesquisa. Arrolou-se, inicialmente, 

documentos escritos oficiais, fotografias e depoimentos orais e escritos da memória da 

comunidade local. Para trabalhar com tal acervo documental buscou-se referenciais 

teóricos que sustentassem de forma adequada a interpretação das fontes.  

 

1) Documentos escritos oficiais: Annuarios do Ensino do Estado de São Paulo e 

os relatórios anuais da Delegacia de Ensino de Santos 

Os Annuarios de Ensino eram publicações realizadas pela Directoria Geral da 

Instrucção Pública/Directoria do Ensino, repartição da Secretaria de Estado dos 

Negócios do Interior/Secretaria da Educação e da Saúde Pública, entre 1907 e 1936. 

Trata-se de documentos que reuniam, anualmente, dados referentes ao ensino público 

do Estado, contendo informações sobre movimentação de alunos e professores, número 
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de escolas e classes, índices de promoção, gastos educacionais, diretrizes pedagógicas e 

administrativas e outros assuntos pertinentes à educação estadual
3
.  

Por meio dos Anuários foi possível realizar tanto estudos quantitativos, quanto 

qualitativos. As estatísticas estão sempre presentes e os assuntos pedagógicos e 

administrativos se apresentam sem uma ordem e sequência obrigatórias: contém 

pronunciamentos das autoridades educacionais sobre questões da legislação 

educacional, pareceres de inspetores de ensino sobre temáticas pedagógicas específicas, 

reúnem ofícios e instruções que orientam as autoridades educacionais locais a implantar 

o currículo oficial das escolas paulistas e a fiscalizar o cumprimento das leis do ensino, 

pautas informando os assuntos e orientações tratadas nas reuniões entre o Diretor da 

Instrucção Publica e os Delegados de Ensino Regionais. Porém, há falhas em sua 

publicação: entre os anos de 1913 a 1920 foram publicados anualmente, a partir de 

então temos somente os anuários de 1922, 1926 e 1936. 

Os Anuários permitiram reconstruir parcialmente o processo de expansão das 

escolas estaduais no Vale do Ribeira, que ocorreu paralelamente ao fechamento das 

escolas particulares mantidas pela colônia japonesa.  

Os Relatórios das Delegacias de Ensino Regionais foram produzidos, a partir de 

1933, por determinação da Secretaria de Estado da Educação e da Saúde Pública, criada 

em 1931
4
. Estes relatórios também reuniam dados estatísticos e assuntos gerais da 

educação. São documentos que tratam de aspectos diversos da organização do ensino 

público nas diversas regiões do Estado: prestações de contas das Delegacias de Ensino, 

a freqüência dos inspetores de ensino, informes e reclamações referentes aos problemas 

locais e minuciosos dados sobre as escolas: dados de rendimento escolar, aprovação, 

alfabetização, média de alunos por classe, etc.. Estes relatórios foram produzidos pelas 

19 Delegacias de Ensino do Estado – dezoito delegacias do Interior e uma da Capital – 

entre 1933 e 1945.  Foram consultados principalmente os Relatórios de Delegacia de 

Ensino de Santos dos anos de 1936, 1937, 1939, 1940, 1941 e 1943. Para fazer um 

contraponto entre a escolarização dos imigrantes japoneses na região pesquisada e em 

outras regiões do Estado de São Paulo igualmente marcadas pela colonização nipônica, 

                                                           
3
 O Annuários de Ensino do Estado de São Paulo fazem parte do acervo do Arquivo Público do Estado de 

São Paulo e estão disponíveis no sítio da referida instituição na internet: 

www.arquivoestado.sp.gov.br/educacao.  
4
 Até esta data os assuntos de educação eram tratados pela Secretaria de Estado do Interior. 
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examinaram-se também os Relatórios das Delegacias de Ensino de Presidente Prudente, 

de Lins e Ribeirão Preto, nos anos de 1940, 1942 e 1943, respectivamente
5
. 

 O tratamento dessas fontes seguiu as considerações de Marson (1994) sobre o 

valor do documento na relação do historiador com seu objeto de pesquisa. Seguindo 

esse autor, o documento não deve ser aceito em sua noção tradicional, enfatizada pelos 

historiadores positivistas do século XIX, na qual o documento era visto como a 

―expressão irredutível do ―fato‖ como espelho da realidade e a prova irrefutável de uma 

investigação equivalente a um dossiê de processo-crime‖ (Marson, 1994, p.51). É preciso que 

ele seja submetido a três níveis de indagação: 1º sobre sua existência enquanto 

documento, 2º sobre seu significado enquanto simples objeto (fruto de trabalho 

humano), 3º) sobre seu significado enquanto sujeito do processo histórico investigado. 

 Os Anuários não são apenas registros dos processos de expansão, centralização e 

nacionalização do ensino ocorrido durante a Primeira República e a Era Vargas; eles 

foram também instrumentos de implantação das políticas públicas relacionadas a esses 

processos. As orientações administrativas e pedagógicas e pedagógicas expressavam os 

objetivos e metas que o governo paulista pretendia alcançar. Nem sempre estes eram 

alcançados e a existência de novas orientações detalhando e modificando procedimentos 

indicam que houve conflitos na implementação das políticas públicas propostas. Os 

relatórios das Delegacias de Ensino Regionais eram feitos pelos dirigentes locais que 

pretendiam mostrar que estavam executando suas tarefas de modo satisfatório. Estes 

documentos, portanto, expressam visões específicas de uma determinada realidade: a 

visão do Estado e a de seus funcionários. Nesse sentido, os documentos podem ―criar 

fatos‖  e ―cristalizar versões‖ que passam a dominar as interpretações posteriores. Trata-

se de uma operação ideológica, que acaba ofuscando a ação de outras personagens e a 

ocorrência de outros fatos. 

 Para escapar a essa armadilha o historiador deve romper com os paradigmas 

científicos clássicos que pregam o distanciamento entre sujeito e objeto de pesquisa. De 

acordo com Marson: 

A nossa relação com o objeto trava-se, assim, no campo das 

significações inerentes a todo o texto e, para resgatá-la, dispomos de 

uma variedade de recursos analíticos, que não vem ao caso esmiuçar, 

                                                           
5
 Estes documentos também fazem parte do acervo do Arquivo Público de Estado de São Paulo e também 

estão disponíveis no sítio da instituição na internet. 
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desde as mais simples impressões de leitura às técnicas linguísticas mais 

formalizadas. Seja qual for este recurso, a significação não será 

alcançada em sua dimensão histórica se apenas se efetua a ―leitura 

interna‖, destrinchando os códigos de linguagem, ou se reduz a leitura à 

retirada de certos conteúdos que apenas justificam o interesse imediato 

de alguém que escreveu aquele texto. (...) um texto sempre é algo 

produzido para manifestar um pensamento quanto para acompanhar 

uma ação (ele mesmo já é uma ação). Se é importante levantar as 

evidências disponíveis e relacionadas, por exemplo, ao autor, ao texto, 

ao nível de linguagem, etc., deve-se chegar ao contexto mesmo de sua 

produção, (...) A história contida em qualquer texto pode, assim, ser 

recuperada tanto em suas expressões imediatas (os acontecimentos), 

suas impressões sensíveis e fragmentadas (as opiniões de indivíduos ou 

grupos), suas evidências empíricas (os fatos registrados em local e 

data), que são a forma pela qual os objetos do passado se apresentam a 

nós; quanto em seus indícios mais ―organizados‖ e consistentes, 

geralmente sistematizado nas representações do espírito (filosofia, arte, 

religião, ciência, etc.). O grande desafio dos historiadores e de qualquer 

explicação histórica tem sido justamente a religação desses vários lados 

do objeto reconstituído, numa síntese efetiva que trabalhe a 

determinação sem cair em causalidades mecânicas. (Marson, 1994, p. 

50-51) 

 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa foi possível identificar nos Relatórios da 

Diretoria de Ensino de Santos a presença do Delegado de Ensino, Prof. Luiz Damasco 

Penna, como produtor de uma versão harmoniosa do processo de nacionalização do 

ensino na qual ele é o grande realizador. Ele destaca suas ações: a expansão das escolas 

estaduais, a proposição de novos grupos escolares na zona da imigração, a substituição 

de prédios escolares, a promoção da educação cívica, o bom senso nas ações de 

fiscalização das leis de nacionalização do ensino, etc. Se não houve conflitos no 

processo de fechamento das escolas japonesas, em sua versão, é por que ele soube 

prover a região de uma estrutura de educação satisfatória para a colônia. Entretanto é 

preciso ir além dessa versão e, inclusive, questionar se realmente o fechamento das 

escolas japonesas ocorreu de forma tão tranqüila. 

1) Documentos fotográficos: Álbuns comemorativos do 20º e do 50º aniversário 

da Colônia Japonesa de Iguape, fotografias extraídas do Relatório da Delegacia 

de Ensino de Santos de 1940, acervos pessoais dos membros da comunidade 

japonesa de Registro. 

 

As principais fontes fotográficas são as provenientes dos Álbuns organizados pela 

Colônia Japonesa, os quais foram produzidos nos anos de 1933 e de 1963 para 
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comemorar os aniversários da colônia japonesa na região. Estas fotos foram 

complementadas por outras encontradas nos Relatório da Diretoria de Ensino de Santos 

do ano de 1940 e que estão disponibilizadas no sítio do Arquivo Público do Estado de 

São Paulo. Outras fotos fazem parte dos acervos pessoais dos membros da colônia 

japonesa de Registro que foram entrevistados durante a pesquisa. 

Para análise dos documentos fotográficos foram observadas as recomendações 

metodológicas de Kossoy (2001 e 2010), Leite (2001) e Souza, R. (2002). 

Segundo esses pesquisadores um dos primeiros cuidados que devemos ter ao 

trabalhar com o documento fotográfico é romper com a idéia comumente aceita de que 

ele é uma representação fiel da realidade. Não obstante ao fato de que uma fotografia 

registra objetos, pessoas e paisagens que realmente existiram, há que se considerar que a 

captação da imagem e desses objetos é feita por intermédio de uma tecnologia e de uma 

pessoa que a domina. 

   

Qualquer que seja o assunto registrado na fotografia, esta também 

documentará a visão de mundo do fotógrafo. A fotografia é, pois, um 

duplo testemunho: por aquilo que ela mostra da cena passada, 

irreversível, ali congelada fragmentariamente, e por aquilo que nos 

informa a cerca de seu autor. 

Toda a fotografia é um testemunho segundo um filtro cultural, ao 

mesmo tempo que é uma criação a partir de um visível fotográfico. 

Toda fotografia apresenta o testemunho de uma criação. Por outro lado, 

ela representará sempre a criação de um testemunho‖. (Kossoy, 2001, p. 

50) 

 

 A fotografia tem um valor documental, mas também tem um valor estético. Ela é 

produzida intencionalmente por um fotógrafo que manipula técnicas e realiza escolhas: 

um determinado tema, um determinado ângulo, um determinado enquadramento, etc. 

As técnicas fotográficas, cada vez mais sofisticadas, também permitem retoques, 

montagens, deformação de imagens. A fotografia produz uma interpretação da 

realidade, mediada pelo fotógrafo. 

 O fotógrafo pode ser um artista que utiliza sua técnica objetivando transmitir 

uma mensagem estética, política, ideológica que é resultado de sua visão de mundo, sua 

sensibilidade, sua concepção artística. 
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Em outro contexto, o fotógrafo pode ser um profissional que trabalha de acordo 

com seus clientes. A produção de uma imagem muitas vezes é feita para atender as 

necessidades de perpetuar imagens pessoais positivas. Kossoy (2001) exemplifica esse 

fenômeno ao comentar as imagens de negros anônimos do Segundo Reinado se faziam 

fotografar com ―ar‖ de nobreza, com trajes elegantes, cartola, casaca e bengala. Leite 

(2001) também comenta as fotografias de famílias, onde todo o grupo familiar se reúne 

com as melhores roupas, posando em cenários escolhidos para a posteridade. Famílias 

de diferentes classes sociais e nacionalidades se apresentam com a mesma pompa. São 

fotos que registram uma autoimagem desejada, mas nem sempre real. 

Kossoy (2001) comenta ainda sobre as fotos produzidas para outros tipos de 

clientes: o governo e as grandes empresas comerciais. Apresenta um exemplo clássico, 

o registro da Guerra da Criméia, em 1855, realizado pelo fotógrafo inglês Roger Fenton, 

cuja expedição foi financiada ―com a condição de que não fotografasse nunca os 

horrores da guerra, para não assustar as famílias dos soldados‖
6
. 

Outro cuidado que se deve ter com o documento fotográfico se refere ao poder 

de comunicação da imagem. Segundo Kossoy (2001, p. 116), ―a comunicação não 

verbal ilude e confunde‖. De acordo com Leite (2001), existe uma contradição entre a 

comunicação imediata da imagem e o rápido esgotamento dessa comunicação: 

   

―(...) Após uma leitura superficial de conteúdo, a fotografia se tornava 

opaca e silenciosa. Somente uma pesquisa de forma e conteúdo, uma 

desconstrução de seus elementos e um estudo das imagens mentais que 

sugerem conseguem desvendar globalmente os níveis de sua comunicação, 

admitindo uma contextualização do texto fotográfico‖. (Leite, 2001, p.16). 

 

 A comunicação visual direta inibe a comunicação verbal, esta se torna pobre. Ao 

mesmo tempo, a comunicação visual não é suficiente para compreender o conteúdo. 

Somente aqueles que conhecem o contexto da foto podem descrever seu significado. 

Pode-se contar com o apoio de legendas, mas nem sempre elas existem e expressam 

significados subjetivos. Em suas pesquisas sobre os Álbuns de Família, Leite (2001) 

constatou ―(...) a quase impossibilidade de leitura de imagem da parte de alguém que 

desconhecesse as pessoas, locais ou temas tratados‖ (Leite, 2001, p. 18). Porém, quando 

                                                           
6
 FREUND, Gisele, 1976, p. 97 apud KOSSOY, 2001, p. 113 
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a fotografia é apresentada para uma pessoa que participou direta ou indiretamente do 

contexto ali reproduzido, torna-se um grande disparador de memórias. 

 Souza, R. (2001) faz importantes considerações sobre a utilização das fotos 

escolares como símbolo do progresso trazido pelo governo republicano. No início da 

República as fotos de escolas eram temas de cartões postais. 

 Diante de tais considerações teóricas, deve-se analisar o documento fotográfico 

com o mesmo cuidado recomendado para a utilização de outras fontes históricas. É 

preciso considerar os fatores que envolveram a sua produção e a sua preservação. Quem 

produziu as fotos? Para que e para quem foram produzidas? Quais recursos técnicos 

foram utilizados nessas produções? Como e porque foram preservadas? Quem pode 

falar sobre elas? 

 No caso específico dos Álbuns da Colônia Japonesa de Iguape destaca-se, de 

início, que os mesmos foram produzidos com um objetivo comemorativo. Eles 

procuram registrar a consolidação e o desenvolvimento da colônia nas datas de 

aniversário do início da colonização. Eles são ―documentos/monumentos‖, conforme a 

conhecida observação de Le Goff (1994). Obviamente, procuram mostrar os aspectos 

positivos do processo, bem como destacar o papel daqueles que foram responsáveis pela 

colonização. 

Ao longo desta pesquisa estes álbuns foram denominados pelas siglas AC20 

(Álbum Comemorativo dos 20 anos de imigração) e AC50 (Álbum Comemorativo dos 

50 anos de imigração). Segue-se uma breve descrição destas fontes  

 O AC20 foi produzido pelo fotógrafo Suejiro Yassunaka, com o patrocínio da 

companhia de imigração que administrava a colônia japonês de Iguape, a KKKK 

(Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha) e dos próprios colonos japoneses. As fotos foram 

tiradas nos anos de 1931 e 1933 e foram editadas no Japão, pela Nakanishi Editora, 

localizada na cidade de Sapporo. O Álbum tem 144 páginas e, em média 4 fotos por 

página. Considerando que as 10 páginas iniciais são textos introdutórios escritos em 

japonês (3), seguidas de fotos das autoridades, políticos e empresários japoneses e 

brasileiros responsáveis pela criação da colônia de Iguape (5) e mais 2 páginas 

apresentam o mapa dos núcleos coloniais de Registro e Iguape, são cerca de 536 fotos. 
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Estas 536 fotos apresentam as instalações gerais dos três núcleos coloniais (Katsura, 

Registro e Sete Barras) e as famílias de imigrantes em suas propriedades. 

 Seguem-se algumas imagens do referido Álbum: 

  

 

 

Foto nº 1: Folha de rosto do Álbum de Comemoração dos Vinte Anos da Colônia de Iguape. Fonte: AC20. 1933 

 

 

 A partir da página onze observam-se primeiras imagens específicas da colônia:  
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Fotos nº 2: Primeiras imagens do Núcleo Colonial de Registro no Álbum de Comemoração dos Vinte Anos 

da Colônia de Iguape. Fonte: AC20. 1933 

 

Nas fotos nº 2 observa-se, além da vista do núcleo colonial de Registro, crianças 

japonesas em gesto de continência militar e uma árvore. A árvore retratada é o 

Guaracuí, árvore símbolo da cidade. Sobre as crianças, a legenda traduzida para o 

português diz apenas: Confraternização Brasil-Japão. Imagina-se que a foto signifique 

uma continência das crianças japonesas ao Brasil.  

Nas páginas seguintes observam-se fotos das instalações da Colônia: a estação 

ferroviária de Juquiá, a Igreja Católica de Registro em construção, os escritórios da 

KKKK, o porto de Registro com uma embarcação à vapor atracada, a Cooperativa da 

Colônia de Katsura, os postos de profilaxia de Registro e Sete Barras, a  farmácia de 

Registro, o Colégio Particular da Sede da Colônia, os campos de experiência agrícola de 

Registro e de Sete Barras. De modo geral, as fotos registram a estrutura existente na 

colônia, enfatizando os símbolos do progresso que chegava a região com forte presença 

da KKKK. 
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Fotos nº 3 – A estação ferroviária de Juquiá – O trem como símbolo do progresso que chega à região – 

Fonte: AC20. 1933 

A partir da página 28 são apresentadas as famílias de imigrantes japoneses em 

suas propriedades: 

 

 

Fotos nº 4 - As famílias japonesas que imigraram para a Colônia de Iguape. Fonte: AC20. 1933 
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Assim como nos álbuns de família estudados por Leite (2001), observa-se que as 

pessoas estão posando para o fotógrafo. Algumas delas parecem usar suas melhores 

roupas. Em algumas fotos as famílias são retratadas em suas vestes habituais, e com 

alguns homens em situação de trabalho. Nas legendas há informações sobre cada 

família: nome, província de origem, data de chegada no Brasil, atividade econômica que 

desenvolve, localidade onde mora, etc.. A idéia destas imagens é apresentar os 

imigrantes comuns com suas conquistas. Enfim o álbum comemora o sucesso alcançado 

pela colônia ao longo dos seus vinte anos (1913-1933). 

Em relação ao tema desta pesquisa, o Álbum apresenta vinte e uma fotografias 

de escolas ou de situações escolares. Catorze delas são das escolas do núcleo de 

Registro. Todas estas fotos mostram as áreas externas das escolas. São as tradicionais 

fotos da fachada da escola, muitas vezes com um grupo de alunos e professores em 

frente da escola, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

Foto nº 5 – Escola Mista do núcleo colonial de Katsura, bairro Jipuvura. Fonte: AC20. 1933 

 

A foto nº 5 mostra a primeira escola japonesa da região criada em 1917 no 

núcleo colonial de Jipovura, denominado Colônia Katsura, em homenagem ao primeiro 
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ministro japonês Taro Katsura, que apoiou financeiramente a instalação da Colônia de 

Iguape. Chama a atenção nessa foto, a exposição das bandeiras do Brasil e do Japão 

cruzadas ao fundo. Percebe-se a intenção de mostrar a integração entre os dois países, 

mostrando que a escola japonesa não ignorava o país que a acolhia. 

 Segundo Souza, R. (2002), as fotografias escolares constituíram um gênero de 

fotografia muito difundido no início do século XX. Dentro desse gênero a referida 

autora identificou quatro grandes categorias: fotos da classe (turma de alunos), do corpo 

docente, da arquitetura escolar, de cenas de sala de aula. No Álbum vê-se a 

predominância do gênero ―arquitetura escolar‖: a maioria das fotos mostra a fachada das 

escolas, algumas delas com grupo de alunos e professores em sua frente; não há 

nenhuma retratação dos ambientes internos e das cenas de salas de aula.  Levantou-se a 

hipótese de que isso, talvez, se devesse a aspectos tecnológicos, que não se houvesse 

técnicas apropriadas para retratar ambientes internos, mas no próprio Álbum há muitas 

fotos realizadas em ambientes internos, as quais possibilitam a observação detalhada 

dos mesmos. Portanto considera-se que a predominância das fotos externas visa 

destacar as construções escolares, que eram consideradas na época um símbolo do 

progresso do país, ou no caso, da colônia japonesa: 

 

As escolas, juntamente com as ferrovias, as indústrias e os edifícios 

públicos, compõem o cenário do universo urbano, signo de 

modernidade, transformação e progresso social, cujo registro 

fotográfico contribui para sua eternização e vulgarização. (Souza, 

R.,2002, p. 81) 

 

 Em tese este Álbum foi produzido e entregue para cada família de imigrantes da 

Colônia de Iguape, ou pelo menos para aquelas que colaboraram financeiramente com a 

sua produção. Claro que várias famílias ficaram de fora, segundo o IPHAN (2008), em 

1933 já havia 849 famílias japonesas fixadas na região. Algumas famílias japonesas de 

Registro ainda guardam este álbum, geralmente em estado bastante precário de 

conservação. Para esta pesquisa foi utilizada uma cópia digitalizada produzida pela 

equipe do IPHAN, durante pesquisas que a instituição realizou na região para fins de 

tombamento do patrimônio histórico da região. 
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 O Álbum de 1933 tem as legendas e textos introdutórios escritos 

predominantemente em japonês, algumas poucas legendas escritas em português. Este 

foi um fator dificultador da pesquisa. Felizmente a pesquisadora teve o apoio dos 

professores da Escola de Língua Japonesa da Associação Cultural Nipo-Brasileira de 

Registro (ACBR), que traduziram algumas legendas referentes às fotografias das 

escolas, eventos culturais e esportivos, folha de rosto, créditos finais da publicação e 

outras fotos que foram consideradas relevantes para o contexto da pesquisa. Mas a 

tradução de todo o Álbum seria um trabalho muito grande, até porque se trata de uma 

escrita japonesa antiga. Segundo os professores muitos Kanjis
7
 utilizados na publicação 

estão em desuso, sendo desconhecidos para os jovens usuários da língua japonesa 

contemporânea. Outro problema é a própria antiguidade das fotos, produzidas há 80 

anos, poucas são as pessoas que se reconhecem no Álbum. Muitas imagens permitem 

apenas as leituras superficiais que se esgotam após a primeira visão, conforme as 

considerações de Leite (2000) comentadas anteriormente
8
. Ao longo da pesquisa as 

referências a este álbum será indicada pela sigla AC20. 

 O AC50 (Álbum Comemorativo do 50º Aniversário de Fundação da Colônia 

Japonesa do Vale do Ribeira de Iguape), foi produzido em 1963, tem 210 páginas e 

mantém, basicamente, a mesma estrutura do AC20. Texto introdutório, fotos das 

personalidades ligadas à colonização japonesa, imagens que representam os progressos 

da infraestrutura da região colonizada, fotos das famílias de imigrantes em suas 

propriedades com dados sobre sua origem e situação social. Porém há algumas 

diferenças. 

                                                           
7
 Ideograma da escrita japonesa 

8
 Vide páginas 14-15 
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Foto nº 6 – Capa do Álbum Comemorativo do 50º Aniversário da Colônia Japonesa do Vale do Ribeira – Fonte: Arquivo pessoal da 

pesquisadora, 2014 

 

 O AC50 é bilíngüe, ainda que os textos em japonês sejam mais completos – 

nem todas as informações em japonês estão traduzidas. Há outras diferenças: 

- No álbum de 1933, as personalidades da imigração eram predominantemente 

de políticos e empresários japoneses. Entre os poucos políticos brasileiros retratados, 

identificou-se apenas políticos locais, não há, nem mesmo fotos do Governador do 

Estado, Albuquerque Lins, que assinou o contrato que permitiu a instalação da colônia 

japonesa no Vale do Ribeira. Já no álbum de 1963, a primeira autoridade retratada é, 

justamente, o então Governador do Estado Adhemar Pereira de Barros. Em seguida é 

retratado o Cônsul Geral do Japão no Brasil. As demais autoridades apresentadas são de 

políticos de nacionalidade brasileira, ainda que muitos de origem japonesa (nisseis e 

sanseis), deputados estaduais, vereadores, prefeitos, presidentes de associações e 

entidades regionais ou estaduais. 
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- No AC50 as obras que expressam o progresso da região são todos 

empreendimentos do Governo Federal ou Estadual.  Não há mais, como no AC20, a 

presença das autoridades e empresas japonesas. O progresso da região está vinculado ao 

poder estatal: a Rodovia BR-2 (atual BR 116), construção da estação de tratamento de 

águas, o Hospital Regional do Vale do Ribeira, a companhia telefônica de Registro. As 

escolas retratadas são as escolas públicas estaduais e o colégio particular católico. Há 

também espaço para duas escolas de língua japonesa, mas que funcionam como cursos 

livres de língua, sem validade oficial. 

- No AC50 embora predominem as famílias dos imigrantes, eventualmente são 

apresentadas também algumas famílias sem ascendência nipônica, como, por exemplo, 

a família do Prefeito Municipal de Registro e de alguns comerciantes da cidade, 

geralmente comerciantes bem sucedidos. O Álbum de 1963, também abre espaço para 

mostrar estabelecimentos comerciais de grande porte (Casas Pernambucanas), bancos 

(Bradesco, Banco Bandeirantes do Comércio, Banco do Estado), estabelecimentos 

industriais (fábricas de chá e de esteiras de junco), e cooperativas agrícolas. Presume-se 

que estes estabelecimentos patrocinaram o álbum junto com os imigrantes. 

- Outra diferença é que, enquanto no primeiro Álbum a maioria das famílias 

imigrantes reside na zona rural, neste álbum observa-se um número maior de famílias 

japonesas residindo na zona urbana, pois muitos dos imigrantes deixaram a zona rural 

para dedicarem-se ao comércio e aos serviços. Aliás, observa-se que os imigrantes 

desenvolvem atividades econômicas diversificadas: lojas de auto-peças, posto de 

gasolina, oficinas mecânicas, escritório de contabilidade, hotel, salão de beleza, etc.   

Ainda se pode observar, que no AC50 já se identificam algumas famílias formadas a 

partir de casamentos mistos. Enfim, último Álbum parece ter objetivo de ilustrar o 

progresso da comunidade japonesa inserida na sociedade nacional. 

 Além de ser bilíngüe, este último álbum é facilmente acessível. Como é uma 

produção mais recente, é muito fácil encontrá-lo nas casas das famílias de origem 

japonesa. O Álbum foi produzido pela Associação Cultural de Registro, sob a 

responsabilidade dos Srs. Ossamu Miura e Toshiaki Matsumura. As fotografias foram 

realizadas pelos Srs. Hirokasu Sato e Hiroshi Sumida. O Sr. Sato era fotógrafo 

profissional estabelecido comercialmente em Registro. O Álbum foi editado na Gráfica 

Paulista Bijutsu Insatu, em São Paulo, no ano de 1963. Apesar de editado em gráfica 
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brasileira, algumas legendas em português apresentam erros de ortografia, mas estes não 

impedem sua compreensão. A qualidade da impressão gráfica do álbum é inferior. 

Embora este Álbum seja mais novo e esteja bem conservado enquanto álbum (suas 

páginas e encadernação) a definição das imagens é pior. 

Segue-se a reprodução de uma das páginas em que se registram as famílias da 

comunidade nipo-brasileira. Observa-se que em cada página são apresentadas duas 

famílias. Em português são apresentados os dados básicos de cada uma delas: nome do 

patriarca, província de origem, residência, atividade econômica, demais membros do 

grupo. Em japonês constam as mesmas informações mas com mais alguns detalhes, por 

exemplo, tamanho das propriedades, dados da produtividade agrícola.  

 

 

Foto nº 07: Famílias japonesas retratadas no Álbum de 1963. Fonte: AC50. 1933 
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 Os álbuns fotográficos da Colônia de Iguape mantêm muitas semelhanças com 

outros dois produzidos por fotógrafos japoneses no Brasil e que foram analisados por 

Kossoy (2010). Este autor destaca significado desses registros enquanto testemunho da 

auto-imagem das comunidades japonesas: 

 

A grande maioria das fotos produzidas por eles registra grupos 

(familiares, conhecidos e empregados); nelas podemos ver as 

expressões sérias e compenetradas de pessoas que têm plena 

consciência do caráter testemunhal da fotografia. Muitos posam com a 

melhor roupa, sentados ou de pé, no chão de terra batida, ou então em 

plena plantação, com barracões rústicos ao fundo, por vezes caminhões. 

São imagens de lavradores que pararam por alguns minutos para a foto, 

muitos estavam acompanhados de crianças de colo. Uma imagem 

representa tantas histórias: memórias de tempos difíceis, porém dos 

quais houve considerável progresso material, memórias de vencedores. 

(Kossoy, 2010, p.a 379) 

 

 Em relação ao tema da pesquisa, o AC50 apresenta 10 fotos que retratam escolas 

ou atividades escolares: cinco fotos das escolas estaduais, uma foto de escola particular 

católica, duas fotos de escolas japonesas
9
 e duas fotos de alunos participando de desfile 

cívico nas ruas da cidade. Mais uma vez predominam as imagens externas: a fachada 

e/ou lateral da escola, com ou sem alunos e professores posando em sua frente ou lado.  

 As fotos do Relatório da Delegacia de Ensino de Santos do ano de 1940 foram 

produzidas entre 1939 e 1940 provavelmente pelo próprio Delegado de Ensino, pois 

elas ilustram situações relatadas no documento. Estas fotos estão disponibilizadas no 

sítio do Arquivo Público do Estado de São Paulo:  

www.arquivoestado.sp.gov.br/educacao/galeria_det.php?cidade=Santos.  

Na análise dessas fotografias considerou-se o papel que desempenhavam no 

conjunto do documento: confirmar aspectos importantes do trabalho desenvolvido na 

região. Chama atenção o fato de que num conjunto total de 22 fotos coladas no 

relatório, 17 delas são de escolas do Vale do Ribeira. As outras 5 são de Ubatuba (4) e  

de Itanhaém(1). Não há nenhuma foto das escolas localizadas em Santos e em São 

Vicente, os maiores centros urbanos da região. Por quê o Delegado de Ensino teria dado 

tanto destaque à subregião? Possivelmente porque estivesse sendo cobrado em relação 

                                                           
9
 Escolas não oficiais que passaram a oferecer cursos livres de língua japonesa, abertas ao longo dos anos 

1950 e 1960. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/educacao/galeria_det.php?cidade=Santos
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aos problemas de assimilação da colônia japonesa. Essas 17 fotos puderam ser 

agrupadas em diferentes categorias: Fotos da fachada da escola, com (5) ou sem (2) 

alunos e professores à frente; práticas esportivas externas (7); práticas agrícolas (2), 

alunos e professores na lateral da escola (3). Como no AC20 e AC50 não há fotografias 

que apresentem o interior das escolas e as salas de aula. Porém algumas fotos externas 

puderam revelar aspectos do trabalho pedagógico nelas desenvolvido: as comemorações 

cívicas, as atividades esportivas e agrícolas.  

 Entre as fotos pertencentes às famílias japoneses somente se utilizou as do Sr. 

M. Ma. (nissei, nascido em 1921). Por se tratar de acervos pessoais tornou-se mais 

difícil de serem apresentadas neste trabalho, dado a necessidade de reproduzi-las e 

devolvê-las em tempo breve, pois são documentos de valor sentimental. 

 A confrontação das fotos das diferentes fontes e épocas permitiu ver as 

transformações físicas por que passaram os prédios escolas. Ressalta-se que algumas 

escolas japonesas deram origem a escolas públicas que funcionam atualmente na cidade 

de Registro. 

3) Documentos da memória oral da comunidade nipo-brasileiras de Registro: 

Entrevistas com pessoas da comunidade nipo-brasileira de Registro realizadas por esta 

pesquisadora, por Souza, W. (2002) e pelo IPHAN (2008).  

A utilização de fontes orais na pesquisa histórica é um recurso recente na 

historiografia moderna. Não obstante ao fato de que os fundadores da pesquisa 

histórica, os gregos Heródoto e Tucídides, terem baseado suas obras em fontes orais, a 

tradição historiográfica das academias ocidentais privilegiou a documentação escrita em 

detrimento dos depoimentos orais. Trata-se de uma herança do positivismo que, na 

busca da ―neutralidade científica‖, via no testemunho direto dos participantes de 

determinados contextos históricos o perigo de uma interpretação subjetiva da História. 

Em nome da ―objetividade‖ da história, havia um preconceito em relação à história de 

períodos recentes e a valorização dos documentos escritos oficiais, cuja fidedignidade se 

baseava em técnicas eruditas de análise. 

A inovação historiografia contemporânea a partir da Escola dos Annales, nos anos 

1920, abriu caminho para utilização de novas fontes históricas e, entre elas, os 

depoimentos orais. Desde então algumas experiências de pesquisa no campo da história 

oral foram desenvolvidas nos EUA, na Inglaterra e Europa. No Brasil essa tendência da 
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pesquisa histórica chegou durante os anos 1970 tendo como principal referência a 

criação, em 1975, do Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de 

Janeiro. 

As pesquisas de história oral trouxeram uma relevante contribuição para recuperar 

a memória dos grupos sociais socialmente marginalizados por não terem acesso aos 

meios de produção escrita. Inicialmente a produção da história oral esteve muito 

vinculada à chamada ―história dos vencidos‖, mas atualmente ela representa 

possibilidades mais amplas. Mais do que fazer uma simples oposição entre a história 

dos vencidos e a dos vencedores, a história oral permite o estudo da memória, enquanto 

fenômeno comum a diferentes grupos sociais. 

 

―...o trabalho com a História oral pode mostrar como a constituição da memória 

é objeto de contínua negociação. A memória é essencial a um grupo porque está 

atrelada à construção de sua identidade. Ela [a memória] é resultado de um 

trabalho de organização e seleção do que é importante para o sentimento de 

unidade, de continuidade e de coerência – isto é, de identidade‖. (Alberti, 2005, 

p. 167) 

 

Para recuperar e registrar as especificidades do processo de escolarização da 

Colônia japonesa de Registro foram entrevistadas catorze pessoas ligadas a comunidade 

nipo-brasileira de Registro. Inicialmente, estabeleceu-se como critério de seleção a 

origem nipônica e o nascimento anterior a 1935. Desta forma atingiríamos nisseis e jun-

nisseis
10

 com 75 anos ou mais e que frequentaram as primeiras escolas japonesas ou 

vivenciaram o período imediatamente posterior ao fechamento daquelas escolas. 

Iniciamos a pesquisa por meio de nossos conhecimentos pessoais, entrevistando três 

pessoas ligadas à comunidade japonesa da Igreja Episcopal Anglicana de Registro. 

Depois se solicitou o auxilio da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro 

(ACNBR), por meio de seu presidente, Sr. Kuniei Kaneko, que fez o contato com mais 

                                                           
10

 Os japoneses denominam as diferentes gerações de imigrantes por meio dessas expressões: issei – 

primeira geração, nascida no Japão; nissei – segunda geração, nascida no Brasil; sansei – terceira geração, 

nascida no Brasil; ionsei – quarta geração. Essas denominações relacionam-se aos numerais ―1‖, ―2‖, ―3‖ 

e ―4‖ que na língua japonesa são pronunciados como iti, ni, san, íon.  A expressão jun-nissei é utilizada 

para denominar os isseis que chegaram ao Brasil ainda crianças e tiveram experiência cultural semelhante 

as dos nisseis. 
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seis membros da referida associação, que atendiam os critérios de idade acima. Durante 

o processo, pessoas entrevistadas lembraram-se de outras que poderiam contribuir com 

a pesquisa: a sra. I. O. M. (sansei, nascida em 1947), cujo avô fora professor da escola 

japonesa do Bairro 3, e a senhora H. M. A. (nissei, nascida em 1927), que frequentara a 

escola católica a qual, inicialmente, não era alvo da pesquisa. A Sra. I.O.M. veio 

participar da entrevista acompanhada de seu esposo, o Sr. W. M.. Este senhor que é 

brasileiro sem ascendência japonesa é muito interessado na história da cidade e acabou 

falando mais do que a esposa, disse que conversava muito com o falecido sogro, bem 

como com amigos da comunidade japonesa. A Sra. Y. Se. (nissei, nascida em 1933), ao 

ver uma foto das aulas de ginástica do Grupo Escolar do Bairro de Raposa, indicou o Sr. 

Kz. N. (nissei, nascido em 1928) como provável figurante de foto. 

Além dos sujeitos entrevistados diretamente por esta pesquisadora, utilizou-se 

também as entrevistas do Sr. Y. H. (nissei, nascido em 1921) e do Sr. R. S. (nissei, 

nascido em 1943), realizadas, respectivamente, por Souza, W. (2002), em sua 

dissertação de mestrado: A imigração japonesa na cidade de Registro: uma abordagem 

interdisciplinar, e pelo IPHAN (2008), no Dossiê da celebração do Tooro Nagashi 

(Registros sonoros). 

 

No Quadro I, a seguir, são apresentados alguns dados sobre os entrevistados 

diretamente por esta pesquisadora: 
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Quadro I – Dados sobre as pessoas entrevistadas nesta pesquisa 

 

Nome Geração Data de 

nascimento 

Grau de 

escolarização 

Escola 

Sra. M. Mi. Jun- Nissei 1915 Primário 

incompleto 

Escola Isolada do 

Campo de Experiência 

Sr.E. Na.  Nissei 1920 Primário 

incompleto 

Escola Anglicana da 

Igreja de Manga Larga 

Sr. M. Ma. Nissei 1921 Primário 

completo 

Primário 

suplementar 

Escola Isolada do 

Campo de Experiência 

Escola Particular de 

Colônia Japonesa 

Sra. Y. OK Jun- Nissei 1926 Primário 

Incompleto 

Escola Isolada do Bairro 

Quilombo 

Sra. H. M. A. Nissei 1927 Primário 

Completo 

Curso Industrial 

Escola Católica do Pe. 

Frederico 

Sr. T. Wa. Nissei 1928 Primário 

completo 

Médio 

Comercial 

Escola Católica do Pe. 

Frederico 

Escola Taisho (SP) 

Colégio São Fco. (SP) 

Escola Comercial (SP) 

Sr. KZ. N. Nissei 1928 Primário 

Completo 

Grupo Escolar de 

Raposa 

Sr. K. O.  Nissei 1929 Primário 

completo 

Médio 

Comercial 

Escola Anglicana da 

Igreja de Manga Larga 

Grupos Escolares do 

Taquaruçu e de Registro 

Escola Técnica de 

Comércio (SP)  

Sra. R. Na. Nissei 1930 Primário 

completo 

Escola Anglicana da 

Igreja de Manga Larga 

Grupo Escolar do 

Taquaruçu 

Sra. H. Y. Nissei 1933 Primário 

Completo 

Curso de Corte e 

Costura 

Escola Católica do Pe. 

Frederico 

 Instituto Sto. Amaro 

(SP) 

Sra. Y. Se. Nissei 1933 Primário 

completo 

Grupo Escolar  de 

Raposa 

Sra. E. M. F.  Brasileira sem 

ascendência 

japonesa 

1934 Curso Normal  Grupo Escolar de 

Xiririca  

Colégio Católico de 

Santos 

Sr. W. M.  Brasileiro sem 

ascendência 

japonesa 

1943 Superior Escolas Públicas em São 

Paulo 

Sra. I. O. M. Sansei 1947 Superior Escolas Públicas em São 

Paulo 
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 Para a realização das entrevistas procurou-se seguir as recomendações de Alberti 

(2005): estudo prévio do tema e levantamento de alguns dados dos entrevistados para 

elaboração de um roteiro de pesquisa geral, com possibilidade de adaptações para cada 

entrevistado.  No questionário previa-se um momento para mostrar e questionar sobre 

algumas fotos de escola que foram levadas pela pesquisadora nos encontros de 

entrevistas. Também se solicitou que os entrevistados levassem, se tivessem, algumas 

fotos de sua vida escolar. A ideia era explorar o significado mais subjetivo das fotos, 

segundo a perspectiva de Leite (2001) 

 Optou-se por realizar a entrevista apenas em áudio por meio de gravador digital. 

Tratava-se de um recurso de mais fácil manuseio para a pesquisadora e menos 

intimidador para os entrevistados. 

 Algumas entrevistas foram realizadas nas casas dos entrevistados, outras foram 

feitas na Sede da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro ou no Memorial de 

Imigração Japonesa de Registro, que está instalado no prédio restaurado do KKKK. 

Este último local se mostrou o melhor ambiente, pois está cheio de objetos que 

estimulam a rememoração do passado dos entrevistados. 

 Apesar de todos esses cuidados com os momentos de entrevista, houve alguns 

contratempos na utilização de equipamento tecnológico e por conta da dependência de 

nosso contato com o presidente da Associação Nipo-Brasileira de Registro. Nem 

sempre este senhor pode comunicar com antecedência quem seria o entrevistado. Mas a 

pesquisadora levava um ―kit‖ básico de fotos das escolas japonesas. 

 O roteiro básico da entrevista
11

 foi apenas um ponto de partida. Ao longo das 

entrevistas iam surgindo novos temas e as próprias características pessoais dos 

entrevistados davam outro direcionamento à conversa. Alguns são bastante expansivos e 

vão falando sobre assuntos diversos da imigração, outros mais retraídos precisam ser 

estimulados com novas perguntas. Houve também problemas com os sotaques e com a 

própria língua. Uma das entrevistadas, embora fosse nissei e tivesse concluído o ensino 

primário em Grupo Escolar Estadual, ainda fala com bastante sotaque japonês e sua 

dicção, talvez prejudicada pela idade, tornava difícil e compreensão de algumas 

palavras ou frases. Também foi necessário um intérprete para entrevistar a Sra. M. Mi. 

                                                           
11

 Vide Anexo I 
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(jun-nissei, nascida em 1915), que até hoje só fala em japonês. Neste caso o intérprete 

foi o Sr. Kuniei Kaneko, presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro. 

Sobre o roteiro, também é importante lembrar que por mais que este tenha sido 

elaborado após um estudo prévio sobre o tema, sempre aprendemos mais coisas no 

decorrer da pesquisa. Então novas questões foram acrescentadas nas entrevistas 

realizadas por último. Uma questão sobre o Kyoiku Chokugo, um Edito Imperial sobre 

a Educação, que era declamado diariamente nas escolas japonesas até o final da 

Segunda Guerra Mundial. A pesquisadora desconhecia havia essa prática no Japão e 

também em algumas escolas japonesas instaladas no Brasil. Outra questão que passou a 

ser acrescentada nas últimas entrevistas foi a referente ao movimento Shindo Renmei
12

. 

Este não era assunto diretamente ligado à pesquisa, mas acabou se tornando importante 

por sua ligação direta com o tema da Segunda Guerra Mundial, que estava bastante 

imbricado na questão do fechamento das escolas japonesas. 

 Todos os entrevistados foram esclarecidos sobre os objetivos e conteúdos da 

pesquisa e concordaram em participar dela assinando termo de autorização para a 

divulgação e publicação de seus resultados
13

. 

 As entrevistas foram transcritas para a linguagem escrita de forma a adaptar o 

texto oral para o texto escrito visando não depreciar os depoentes que, ao utilizarem a 

informalidade da linguagem oral não observam os padrões da gramática formal. 

A interpretação dos dados levantados nas entrevistas baseou-se nas 

recomendações teóricas e metodológicas apresentadas pelos seguintes pesquisadores da 

memória: Alberti (2005); Alberti, Fernandes e Ferreira (2000) e Pollack (1989).  Estes 

autores consideram que como qualquer outra fonte histórica o documento de história 

oral é um monumento, ou seja, conforme a célebre citação do historiador Jacques Le 

Goff, todo o documento: 

  

 ―...é resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da 

história, da época,  da sociedade que o produziu, ... O documento é 

monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao 

futuro – voluntaria ou involuntariamente – determinada imagem de si 

                                                           
12

 Organização surgida em comunidades japonesas do interior do Estado de São Paulo que não 

acreditavam que o Japão tinha perdido a Segunda Guerra Mundial e que passou a realizar atentados 

terroristas contra os membros da comunidade japonesa que acreditavam na derrota japonesa. 
13

 Vide Anexo II 
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próprias. Todo documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel 

de ingênuo [...] É preciso começar a desmontar , demolir esta montagem, 

desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos 

documentos-monumentos‖. (Le Goff, 1984 apud Alberti, 2005) 

 

 Não há como mascarar o caráter subjetivo de um depoimento de história oral, 

trata-se indiscutivelmente de uma visão pessoal da história vivida e sentida por pessoas 

que sofreram as pressões e condições de sua época, de sua cultura e de seu grupo social. 

Cabe ao historiador contextualizar esse depoimento, explicitando que ele expressa uma 

versão da história que deverá ser confrontada com outras versões. Mas trata-se de um 

confronto que não visa estabelecer uma única verdade e muitas mentiras. O objetivo é 

encontrar verdades coerentes com o contexto de cada grupo social, compreender o 

significado de determinadas experiências sociais para cada indivíduo e para cada grupo 

social. Isso não significa que devemos impor a verdade individual de um único 

depoente ou de um único grupo. No conjunto das informações coletadas, certamente, 

haverá fatos, opiniões e sentimentos comuns que podem ser generalizados para um 

grupo social mais amplo. Por outro lado, outras fontes poderão confirmar ou não os 

dados considerados surpreendentes. O pesquisador deverá estar atento para observar o 

que é realmente um fato e o que é uma representação do fato. 

É possível que haja diferenças em relação a dados objetivos como os que se 

referem à cronologia oficial. Alberti (2005) cita que em algumas pesquisas de história 

oral sobre a Segunda Guerra Mundial, os entrevistados, representantes da classe 

operária alemã, não consideraram o ano de 1933, ano da ascensão de Hitler, como um 

ano importante no processo histórico. Pois os fatos mais marcantes desse período 

ocorreram nos anos posteriores, quando se encerrou o desemprego em massa em virtude 

do crescimento da indústria bélica. Nesta pesquisa, de maneira semelhante, observou-se 

que todos os entrevistados explicam o fechamento das escolas japonesas como um 

desdobramento da Segunda Guerra Mundial, quando, na verdade, o fechamento ocorreu 

em 1938, antes da eclosão do grande conflito mundial. Considerou-se que esta visão 

cronologicamente equivocada pode ser compreendida como uma forma subjetiva dos 

entrevistados absorverem fatos que foram traumáticos em suas memórias. É mais fácil 

compreender que as violências sofridas pela comunidade japonesa durante os anos de 

xenofobia nacional foram resultantes da guerra internacional e não de um pensamento 

preconceituoso que existia e que ainda persiste na sociedade atual. 
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Sobre as distorções da memória também devemos considerar as observações de 

Pollak (1989):  

―(...) existem nas lembranças de uns e de outros zonas de sombra, 

silêncios e ―não-ditos‖. As fronteiras desses silêncios e ―não ditos‖ com 

o esquecimento definitivo e reprimido inconsciente não são 

evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento. Essa 

tipologia de discursos, de silêncios, e também de alusões e metáforas, é 

moldada pela angústia de não encontrar uma escuta, de ser punido por 

aquilo que se diz, ou, ao menos de se expor a mal-entendidos. 

(...) Conforme as circunstâncias, ocorre a emergência de certas 

lembranças, a ênfase é dada a um ou outro aspecto. Sobretudo a 

lembrança de guerras ou grandes convulsões internas remete sempre ao 

presente, deformando e reinterpretando o passado‖. (Pollack, 1989, p. 8-

9) 

 

 Para compreender os fenômenos relacionados à memória coletiva, segundo este 

último autor, é necessário considerar os processos de construção dessa memória e os 

fatores e atores que interferem no mesmo. 

 

4) Documentos da memória escrita produzidos por membros da comunidade nipo-

brasileira de Registro: o livro 「レジストロ植民地の六十年」(Sessenta anos da 

Colônia de Registro), escrito pela Comissão Editorial dos Sessenta Anos de Registro e  

os livros de encadernação caseira das Senhoras Teresa Sachie Ito (Memórias de setenta 

anos da Igreja São Francisco Xavier de Registro-SP) e Teresa Etsu Osawa  (Memórias 

de minha infância). 

O livro Sessenta anos da Colônia de Registro foi publicado no ano de 1978, 

como parte das comemorações do 60º Aniversário da Colônia Japonesa de Registro, 

completado no ano de 1973. Foi escrito pelos próprios membros da comissão 

organizadora das festividades, formada por líderes da comunidade nipo-brasileira de 

Registro. Embora editado no Brasil, foi totalmente escrito em língua japonesa, mas se 

encontra, desde o ano de 2013, em processo de tradução, para que seja reeditado em 

português. A publicação do livro em português era uma das ações previstas para a 

comemoração do Centenário da Colônia de Registro, mas que não pode se concretizar 

em tempo hábil para ser lançada durante evento. A pesquisadora teve acesso aos 
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capítulos iniciais da obra que já estão traduzidos e que foram disponibilizados pelo 

presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro. 

 O livro Sessenta anos da Colônia de Registro pode ser considerado como a 

versão oficial da história da imigração japonesa na região, pois foi elaborado por um 

grupo de lideranças que se reuniram para sistematizar as informações disponíveis para 

que, segundo os autores, as novas gerações pudessem conhecer e dar continuidade ao 

progresso alcançado pelos pioneiros da imigração: 

 

Ao assumir a presidência da Comissão de Festividades dos Sessenta 

Anos da Colônia Iguape, no ano de 1973, eu havia anunciado a 

publicação de um livro sobre a história da colônia, e logo após o fim 

dos festejos a comissão editorial lançou-se à árdua tarefa da redação da 

obra. As fontes necessárias à sua confecção encontravam-se dispersas 

ou não mais existiam, dificultando enormemente o processo, mas 

felizmente muitos dos próprios membros que integravam a comissão 

decidiram compartilhar os materiais que tinham sob sua posse, abrindo 

caminho para a publicação deste volume. 

 

Através dele, temos a chance de conhecer melhor as razões, assim como 

os resultados, da luta travada pelos nossos antecessores contra toda 

sorte de adversidades para que pudessem erguer a cidade Registro tal 

qual nós a conhecemos hoje. 

 

Além de manifestar minha enorme gratidão para com os pioneiros, 

gostaria de aproveitar o ensejo para deixar registrado meu desejo de que 

nós, sucessores dos primeiros colonizadores, continuemos a cultivar seu 

espírito desbravador e devotemos nossas energias para a construção de 

um novo paraíso terrestre ao sul de São Paulo, levando o município a 

integrar o rol das cidades com mais de 300 mil habitantes. 

 

Comissão Editorial dos Sessenta Anos de Registro 

Presidente — Shussaku Yamamoto 

 

 

   

 Trata-se, portanto, de uma obra escrita pelas lideranças da colônia japonesa de 

Registro, incluindo alguns dos pioneiros da colonização ainda vivos e seus sucessores. 

Baseia-se em fontes preservadas por estas lideranças e tem por objetivos não só celebrar 

o sucesso até então alcançado pelos imigrantes na cidade de Registro, mas também de 

explicar a todos a razão desse sucesso, sendo caminho necessário para ampliar as 

conquistas realizadas. Sua elaboração foi uma tarefa ―árdua‖ e se apresenta 
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praticamente como uma obra oficial definitiva, tanto é que na comemoração do 

centenário da colonização, optou-se por sua reedição em língua portuguesa. 

A tarefa realizada pela Comissão Editorial dos Sessenta anos de Registro pode 

ser considerada como um ―enquadramento da memória‖ conforme a denominação de 

Pollack (1989): 

 

 

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das 

interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integra, (...), em 

tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar 

sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de 

tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, 

famílias, etc. (...)  

Manter a coesão interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo 

tem em comum, (...) eis as duas funções essenciais da memória comum. 

Isso significa fornecer um quadro de referências e de pontos de 

referência. É portanto absolutamente adequado falar, como faz Henry 

Rousso
14

, em memória enquadrada, um termo mais específico do que 

memória coletiva. (Pollack, 1989, p. 9) 

 

 

 

 Porém, segundo Pollack (1989), esse ―enquadramento da memória‖ não pode ser 

arbitrário; deve estar baseado em uma negociação entre sentimentos e percepções 

diferenciados dentro de um grupo, deve fazer uma justificação de suas escolhas sob 

pena de se transformar em uma falsificação do passado que, mais cedo ou mais tarde, 

pode ser desvendada pelas memórias subterrâneas – aquelas memórias que não se 

encaixam no enquadramento oficial e que são sufocadas por lideranças autoritárias. 

Além disso, os enquadramentos da memória não devem ser estáticos, até porque 

nenhum grupo social é estático, ele está sempre inserido nos movimentos de sua época: 

 

O trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material 

fornecido pela história. Esse material pode sem dúvida ser interpretado 

e combinado a um sem número de referências associadas; guiado pela 

preocupação não apenas de manter as fronteiras sociais, mas também de 

modificá-las, esse trabalho reinterpreta incessantemente o passado em 

função do futuro. (Pollack, 1989, p. 9-10) 

 

 

                                                           
14

 Pollack refere-se a ROUSSO, H. ―Vichy, le grand fossé‖. Vingtième Siècle, 5, 1985, p.  73 
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 Na análise desse documento considerou-se o trabalho de reinterpretação da 

memória como seu o aspecto mais relevante. Na verdade ele é o terceiro ―monumento‖ 

da colonização – o AC20 e o AC50 podem ser considerados os primeiros. O fato de ser 

uma história escrita com a participação dos pioneiros da imigração, então ainda vivos, 

com base na reunião das fontes disponíveis, e de ter se tornado praticamente a História 

definitiva não descaracteriza sua condição de ―monumento‖.  A História dos Sessenta 

Anos da Colônia de Registro foi elaborada anos 1970, numa época em que a 

comunidade nipo-brasileira de Registro já se encontrava estabilizada e bem integrada na 

região. Embora ele venha trazer informações até então não encontradas em outras 

fontes, estas informações já foram mediadas pelas experiências vivenciadas por aqueles 

que superaram os conflitos que envolveram não apenas o processo de escolarização, 

mas todo o processo de encontro/choque de culturas tão diferentes em um contexto de 

intolerância mundial. Tal fato não poderia ser desconsiderado. 

 A História dos sessenta anos da Colônia de Registro, que será identificada na 

sequência deste trabalho como HSACR, foi a primeira e única fonte a trazer dados 

precisos sobre o Colégio Particular de Sede da Colônia. A imagem desse prédio estava 

no AC20, havia referências de que fora uma escola agrícola e que também oferecia um 

nível do ensino japonês posterior ao primário. Somente a HSACR explicou claramente a 

estruturação dessa escola, quando, porque e por quem foi construída. Estes e outros 

dados foram importantíssimos para a pesquisa, mas eles não disserem tudo sobre a 

escola. O documento não se manifesta sobre o significado de seu fechamento. Informa 

que a escola fechou, que sua documentação foi queimada pelas lideranças de colônia em 

1943 no auge da perseguição à comunidade japonesa durante a Segunda Guerra, que seu 

prédio foi alugado para uma empresa que pretendia abrir uma fiação de seda, a qual 

acabou não sendo instalada. Mas esse fechamento é contado de uma forma muito fria. 

Não se lamenta sobre o destino de uma experiência educacional bastante interessante. E 

assim como todos os episódios que envolveram o período mais tenso da colonização 

japonesa no Brasil. Tudo é relatado tecnicamente, sem comentários adicionais. Isso 

pode ser decorrente da concepção de história dos autores, mais próxima do chamado 

―positivismo‖. Mas também poderia ser decorrente de certa inclinação para atenuar os 

conflitos vividos naquele período. Nesse sentido há que se observar que se trata de uma 

reinterpretação do passado a partir de um presente em que se celebra o desenvolvimento 

e a integração da comunidade nipo-brasileira. Será que os pioneiros que ainda viviam 
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em 1978  teriam descrito o episódio do Colégio Particular da Sede da Colônia da mesma 

maneira se tivessem escrito 30 anos antes? Considerou-se na análise deste documento 

que ele realizou um enquadramento da memória que se encaminha para a construção 

uma ―memória de conciliação‖, conforme se explicitou na página 24 desta introdução. 

 Os demais documentos de memória escrita foram também escritos 

posteriormente aos fatos vivenciados, mas como foram produzidos numa perspectiva 

individual não carregam o peso de um enquadramento oficial da memória. Mas como os 

depoimentos escritos e orais também levantam importantes reflexões sobre a construção 

da memória coletiva da colônia. 

 O livro Memórias de 70 anos da Igreja São Francisco Xavier de Registro – SP 

foi escrito em 1995 pela Sra. Tereza Sachie Ito (jun-nissei, nascida em 1921). Trata-se 

uma encadernação em capa dura contendo textos manuscritos em japonês, com tradução 

datilografada em português e um grande conjunto de fotos, algumas legendadas em 

português datilografado, outras em japonês manuscrito. Na verdade o livro poderia ser 

também classificado como um álbum fotográfico, um álbum com uma introdução 

escrita relativamente extensa. Mas a própria autora apresenta o documento como livro. 

 Nesta pesquisa considerou-se apenas a parte escrita do documento por dois 

motivos. Primeiramente, porque se teve acesso a ele por meio de uma xerocópia onde as 

imagens eram de baixa qualidade; segundo porque seu tema não era o assunto principal 

da pesquisa. O objetivo desse estudo é a escolarização dos japoneses e não a história da 

Igreja Católica. Recorreu-se a ele apenas para se pesquisar algumas informações 

específicas sobre a escola católica que atendeu parte da comunidade japonesa de 

Registro. Somente no decorrer da pesquisa atentou-se para o significado desta obra 

enquanto fonte que expressa a heterogeneidade cultural da colônia de Registro. 

 O texto da Sra. Tereza Sachie Ito aparentemente parece não dar margem para 

grandes reflexões sobre história e memória, pois o texto das Memórias dos setenta anos 

da Igreja de São Francisco Xavier é praticamente uma compilação de outros textos 

sobre a história da colônia, inclusive da HSAR. Trata-se de uma transcrição de três 

textos muito descritivos sobre a história local. Mas percebe-se, na Introdução do livro 

que autora se prontificou a fazer um trabalho de resgate de uma parte da história local 

que estava por se perder. 
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Nessa ocasião pensei em me esforçar para escrever a História da Igreja 

Católica São Francisco Xavier, na região Sudoeste de São Paulo. 

Por falta de dados e informações estava difícil de começar e por isso 

utilizei o livro Sessenta anos da História da Colônia de Registro, 

revista Ake no Hoshi e Midori no Chihei e outros. 

(...) Como nada sabia da época da construção, andei perguntando para 

muita gente e arrumei fotografias que trazem muita saudades para muita 

gente. Não são suficientes para contar toda a História, mas deu para 

completar um livro. (Ito, 1995, p. s/n) 

 

 Foi uma pesquisa notável, inclusive se considerarmos a quantidade de fotos 

reunidas: mais de cem fotos. Então coube um questionamento sobre a motivação de tal 

tarefa. O que teria levado essa senhora simples, já com uma idade avançada a se 

prontificar a escrever a história da Igreja de sua cidade? Na realidade ela expressa a 

visão histórica da parcela de comunidade nipo-brasileira de Registro que se converteu 

ao catolicismo. Segundo esta senhora a fé na religião católica foi muito importante na 

vida das pessoas e ―Principalmente na vida sofrida de colônias, se não houver essa fé nos 

corações a nossa vida seria como um deserto seco e enlouquecedor‖ (Ito, 1995, p. s/n)  

 O outro documento escrito que trata da memória da Colônia de Registro é o 

livreto Memória de minha infância, escrito pela Sra. Teresa Etsu Osawa (nissei, nascida 

em 1921) entre 2002 e 2003. A escrita desse texto foi sugerida pelo Sr. Wilson de 

Souza, pesquisador nascido em Registro que defendeu, em 2002, a dissertação de 

mestrado A imigração japonesa na cidade de Registro: uma abordagem interdisciplinar 

(1900-1950), na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Naquela ocasião a Sra. Teresa 

foi uma das entrevistadas pelo mestrando que a incentivou a colocar no papel todas as 

suas lembranças e conhecimentos. O texto produzido agradou aos familiares que 

elaboram uma caprichosa edição caseira, no ano de 2003, que circulou entre a família. 

Como os demais documentos é uma reelaboração do passado realizada em época bem 

posterior aos eventos relatados, mas que se desenvolve dentro de uma perspectiva bem 

pessoal. Trata-se de uma fonte que traz informações bem diferentes das encontradas nos 

demais relatos, pois aborda questões ligadas ao cotidiano da comunidade nipo-brasileira 

de Registro nos anos iniciais da colonização e, principalmente, expressa os sentimentos 

de uma criança que vivenciou um complexo processo de encontro/choque de culturas. 
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 Enquanto escrita autobiográfica, o texto da Sra. Osawa apresenta as 

características comuns aos demais tipos de registro de memória e outras mais 

específicas desse gênero, conforme nos apresenta Cardoso (2009): 

 

Longe de resgatar o passado do indivíduo, a escrita autobiográfica 

reelabora-o em função da dinâmica da memória e do esquecimento, 

bem como das escolhas do sujeito autobiográfo. Escolhas enredadas, 

por sua vez em relações de poder, que permitem tornar visíveis algumas 

experiências, ao tempo em que relegam outras ao silêncio e ao 

esquecimento. 

Todavia, se os autobiógrafos e autobiógrafas não dizem tudo, o que 

dizem acerca de si contém uma verdade – a verdade autobiográfica. 

Para Contardo Calligaris
15

, uma verdade dupla: a primeira diz respeito 

ao sujeito autobiográfico e consiste na atribuição de significado e de 

consistência a si mesmo, ato que não deve ser julgado no campo da 

verdade dos fatos; a segunda é a que concerne à história do sujeito 

moderno. As biografias expressam, assim, a perspectiva do sujeito a 

respeito de si mesmo. Falam-nos de sua forma de ver, de sentir e 

significar a vida. (Cardoso, 2009, p. 292) 

 

As lembranças escritas pela Sra. Osawa também conduzem a uma ―memória de 

conciliação‖. Em seu relato ela expressa muita gratidão aos seus antigos professores 

(das escolas brasileiras) e afirma ter sido muito feliz por ter nascido no Brasil. Mas, ao 

mesmo tempo, orgulha-se dos progressos alcançados pela comunidade nipo-brasileira 

no país e relata de uma forma delicada os momentos de conflitos e tensões, em especial, 

os preconceitos enfrentados pelos imigrantes em situações cotidianas que envolviam a 

comunicação, a alimentação, as práticas religiosas e características fenotípicas 

diferenciadas em relação à população nativa. Revela uma percepção muito sutil das 

relações étnico-raciais que se desenvolviam naquele contexto de encontro/choque 

cultural. Ela nos mostra que uma conciliação foi possível, mas que sua construção 

exigiu a superação de muitos preconceitos e a disposição de perdoar, de ambos os lados. 

Enfim, dentro dos documentos que estiveram disponíveis a nossa consulta, 

procurou-se traçar um quadro geral desse complexo processo de choque/encontro 

cultural vivenciado pela comunidade nipo-brasileira de Registro e mediado pelas 

escolas ali implantadas no início do século XX. 

                                                           
15

 A autora se refere ao seguinte artigo: CALLIGARIS, Contardo. Verdades de autobiografias e diários 

íntimos In: Estudos Históricos, nº 21, Rio de Janeiro, 1998. 
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 Para apresentação da pesquisa realizada, esta Tese foi organizada em três 

capítulos. O primeiro Capítulo apresenta o núcleo colonial de Registro e as primeiras 

escolas criadas naquela localidade para o atendimento da demanda educacional da 

comunidade imigrante. O Capítulo 2 aborda o contexto histórico e político que levou ao 

fechamento das escolas japonesas discutindo a ―periculosidade‖ dessas escolas, as 

estratégias de utilizadas pelos governos federal e estadual para extinguí-las e as táticas 

de resistência desenvolvidas pela comunidade nipo-brasileira de Registro para manter 

suas referenciais culturais. O Capítulo 3 trata da consolidação da escola nacional em 

Registro apresentando dados sobre a integração bem sucedida das novas gerações nessa 

escola e também relata o processo de resgate e reelaboração da cultura japonesa na 

comunidade nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Os resultados da pesquisa 

são expostos nas Considerações Finais que sistematizam as análises e conclusões que 

puderam ser apuradas ao longo deste trabalho.     
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CAPÍTULO I  

A colonização japonesa no Vale do Ribeira e o processo de escolarização dos 

imigrantes no núcleo colonial de Registro (1913-1938) 

 

 Este capítulo apresenta o núcleo colonial de Registro e o processo de 

escolarização da comunidade japonesa que se instalou nessa pequena localidade do Vale 

do Ribeira, litoral sul do Estado de São Paulo no início do século XX. 

Inicialmente aborda as especificidades da imigração japonesa nessa região 

localizando-a no contexto mais amplo das imigrações que ocorreram no Brasil entre 

meados do século XIX e início do século XX. Baseia-se na revisão bibliográfica 

comentada na introdução deste trabalho. 

Na segunda parte, discorre sobre as experiências educacionais que foram 

implantadas em Registro desde a fundação do núcleo colonial até o ano de 1938, 

quando o governo federal determinou o fechamento de escolas estrangeiras nas zonas de 

imigração. Tal abordagem se baseia em algumas das fontes arroladas na introdução 

deste trabalho: Anuários de Ensino do Estado de São Paulo (1913 a 1936), fotografias 

do Álbum Comemorativo do 20º Aniversário da Colônia de Registro (AC20), 

depoimentos orais e escritos de membros da comunidade nipo-brasileira de Registro. 

 

I.1. A formação do núcleo colonial de Registro e o processo de imigração japonesa 

no Brasil  

 

A colonização japonesa no Vale do Ribeira iniciou-se em 1913, no município de 

Iguape, se organizando em três núcleos localizados às margens do Rio Ribeira de 

Iguape: Jipovura, Registro e Sete Barras. Estes três núcleos foram os primeiros a 

assentar imigrantes japoneses como pequenos proprietários de terras no 
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Brasil.

 

 

Figura nº 01 – O Vale do Ribeira na década de 1960 – Fonte: Petrone,1966 

 

Considerando-se que o processo imigratório no Estado de São Paulo se iniciou 

em meados do século XIX e que esteve diretamente relacionado com o fornecimento de 

mão se obra para a lavoura cafeeira, pode-se afirmar que a presença dos japoneses nessa 

região caracteriza-se como uma experiência pioneira e diferenciada. Tratava-se de uma 

experiência baseada na produção de gêneros alimentícios, particularmente o arroz, em 

pequenas propriedades cultivadas pelos próprios proprietários. Por esta característica a 

instalação a ocupação nipônica na região pode ser classificada como colonização. 

Outra característica importante foi a participação ativa do governo japonês no 

processo de colonização, por meio de empresas de capital misto e apoio das autoridades 

diplomáticas. Tal característica marcou o que Sakurai (2000) denominou ―imigração 

tutelada‖. 
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 Para compreender a especificidade do processo da colonização japonesa no Vale 

do Ribeira torna-se relevante recuperar o contexto da imigração japonesa no Brasil, o 

qual se insere no quadro mundial da Grande Migração ocorrida entre 1880-1915, 

conforme a denominação de Klein (2000). 

  

I.1.1 – A imigração japonesa no Brasil no quadro das grandes migrações dos 

séculos XIX e XX 

 

 O período entre 1880-1915 foi marcado por um impressionante deslocamento 

populacional intercontinental conhecido como Grande Migração. Esse deslocamento 

populacional teve a América como principal pólo receptor de migrantes e a Europa 

como principal pólo emissor. Segundo Klein (2000), entre 1881 e 1915, cerca de 31 

milhões de imigrantes europeus migraram para a América. Os Estados Unidos 

receberam cerca de 70 % desse contingente humano. Argentina, Brasil e Canadá 

atraíram também quantidades significativas de estrangeiros: 4,2 milhões; 2,9 milhões e 

2,5 milhões, respectivamente. 

 Outro importante pólo de emigração foi o Japão, que passou, no final do século 

XIX, por um violento processo de modernização econômica, que se caracterizou por 

inédita abertura comercial para o Ocidente e por uma reorganização da estrutura 

fundiária. A melhoria das condições de vida, com a diminuição das taxas de mortalidade 

infantil, trouxe um grande aumento populacional e, consequentemente, alta densidade 

demográfica.  De acordo com Sakurai (1995), na virada do século XIX para o XX, o 

Japão atingia uma população de cerca de 50 milhões de habitantes. Diante desse quadro 

o governo nipônico adotou uma série de medidas de incentivo à emigração. Até 1900 

cerca de 110 (cento e dez) mil japoneses deixaram o país emigrando para o Havaí (80 

mil) e para os Estados Unidos da América (30 mil).  

 Inicialmente, o principal destino dos japoneses também foi os Estados Unidos, 

mas uma análise do processo migratório nipônico por um período mais longo (1885 a 

1963) indica que o Brasil foi o segundo maior receptor daqueles imigrantes. Segundo 

Sakurai (2000), cerca de 234 mil japoneses entraram no Brasil ao longo desse período. 
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Em 1990, os descendentes nipônicos somavam 1,2 milhões de pessoas dentro da 

população brasileira. 

 Porém a história desse processo migratório bem sucedido não se realizou por 

uma opção preferencial do Japão e do Brasil. Foram as contingências históricas que 

levaram os dois países a considerarem esse processo viável e satisfatório. Inicialmente 

os Estados Unidos era visto como o principal destino dos japoneses. Da mesma forma, 

os brasileiros resistiram muito a aceitar a entrada massiva dos orientais no Brasil. O 

pensamento nacionalista radical que aqui vigorava no início do período republicano 

tinha fortes influências das teorias racistas de origem européia e muitos intelectuais 

brasileiros viam com maus olhos a entrada de elementos da ―raça amarela‖.  

 A imigração japonesa no Brasil iniciou-se em 1908, quando a conjuntura 

internacional tornou esse empreendimento viável e desejável para os dois países. 

Segundo Petrone (1978), após a proclamação da República, o governo federal 

passou a política de controle de terras, colonização e imigração para os governos 

estaduais, deixando de subsidiar a vinda da mão de obra estrangeira. Somente o Estado 

de São Paulo teve condições de manter o financiamento da empresa imigratória. A 

vinda dos europeus para o país diminuiu, tendo como marco dessa queda o decreto 

Prinetti, lei por meio da qual o governo italiano proibiu, em 1902, a imigração para o 

Brasil, alegando as más condições de trabalho oferecidas nas fazendas de café. Após um 

curto período de redução da expansão cafeeira, devido à crise de superprodução, 

superada, em 1906, pelo Convênio de Taubaté, as plantações de café voltaram a exigir 

mão de obra. Nesse contexto a vinda de trabalhadores japoneses para o Brasil se tornou 

interessante. Além disso, havia o interesse de estreitar relações econômicas com o 

Japão, que seria um mercado promissor para o café brasileiro. A aproximação 

econômica entre os dois países se iniciara em 1895, quando foi assinado o Tratado de 

Amizade , Comércio e Navegação.  

Por outro lado a larga entrada de imigrantes japoneses começou a sofrer 

restrições nos Estados Unidos. De acordo com Sakurai (1995), em 1902 o governo norte 

americano proibiu as reivindicações trabalhistas dos imigrantes japoneses e que os 

mesmos adquirissem terras no país. Em 1908, um acordo de cavalheiros entre Estados 

Unidos e Japão estabeleceu o compromisso de encerrar a imigração japonesa para o 

território norte-americano. 
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Apesar da grande resistência à aceitação da imigração japonesa, considerada 

uma etnia inassimilável por grande parte dos políticos nacionais, esta se tornou uma 

opção viável naquele momento histórico para os cafeicultores paulistas. Em julho de 

1908, o primeiro grupo de imigrantes japoneses chegou ao Brasil com passagens 

parcialmente subsidiadas pelo governo paulista. Segundo Handa (1980) essa primeira 

experiência dos trabalhadores japoneses revelou-se um fracasso. Dos 772 japoneses que 

foram encaminhados para as fazendas de café, 430 se retiraram das mesmas depois de 

seis meses.  

Mesmo com esse fracasso inicial, novas levas de trabalhadores japoneses 

entraram no Brasil nos anos seguintes pelo mesmo sistema de contratação. Entre 1908 e 

1914 aqui chegaram 14.886 nipônicos. Em 1913, o governo paulista cortou o subsídio 

das passagens, alegando a baixa fixação dos trabalhadores nas fazendas de café. Mas, 

em 1914, com o início da I Guerra Mundial, o fluxo de imigrantes europeus para o 

Brasil diminui novamente e o Estado de São Paulo volta a subsidiar as viagens dos 

japoneses, até o ano de 1923, quando foi definitivamente cortado. A partir de 1924, o 

governo japonês que assumiu os gastos com a imigração, pois foi nesse ano que os 

Estados Unidos proibiram definitivamente a entrada dos japoneses naquele país. Na 

mesma época, o governo do Peru também fechou as portas para os nipônicos.  

A partir de então a imigração japonesa no Brasil entra em uma nova fase, 

denominada por Sakurai (2000) de ―imigração tutelada‖, que vai de 1924 à 1941, 

quando o Brasil rompeu ligações diplomáticas com o Japão. 

Desde o final do século XIX a emigração foi estimulada pelo Governo Japonês. 

A abertura e modernização da economia da Japão na chamada Era Meiji, gerou uma 

violenta transformação na estrutura agrária e social, criando um excedente populacional 

que foi direcionado para fora do país. 

A emigração dos japoneses foi organizada por companhias de imigração 

privadas que atuavam sob fiscalização do Ministério das Relações Exteriores do Japão. 

Eram empresas visavam lucratividade. Em 1896, o governo japonês promulgou a Lei de 

Proteção aos Emigrantes, que transformou a iniciativa de emigrar em política de Estado.  

A partir de 1924 a influência do governo japonês na organização dos imigrantes 

foi cada vez maior. A imigração deixou de se relacionar com a cultura cafeeira paulista 
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e passou a estabelecer colônias agrícolas como empreendimentos econômicos 

capitalistas. Companhias privadas, associações ligadas aos governos de províncias 

japonesas adquiriram terras que eram loteadas em pequenas propriedades e vendidas aos 

colonos. Tal modelo de imigração já havia sido implantado na Mandchuria, onde foram 

assentados 225 mil colonos japoneses desde o final do século XIX. 

Segundo Sakurai (2000), uma série de companhias, entidades e associações 

foram criadas para apoiar as colônias japonesas, sempre com apoio técnico e financeiro 

das autoridades nipônicas. Com esse apoio a colônias prosperaram e deram uma grande 

contribuição para a diversificação da produção agrícola do Estado. Segundo Petrone 

(1978), o dirigismo e o apoio financeiro do Japão aos seus imigrantes, durante os anos 

1920, de alguma maneira contribuiu para o crescimento dos sentimentos nacionalistas 

que levaram o governo brasileiro a criar a Lei de Cotas que, em 1934, estabeleceu um 

limite anual para a entrada de imigrantes no Brasil. Além da questão racial, a 

concorrência econômica estaria preocupando a elite nacional.   

Entretanto, a primeira experiência de colonização japonesa com base em 

pequenas propriedades agrícolas foi anterior ao período aqui destacado (1924-1941). 

Trata-se da experiência de colonização japonesa no sul de São Paulo, no Vale do 

Ribeira, no município de Iguape. Nessa região foram instalados, em 1913, três núcleos 

de colonização onde os japoneses foram assentados como pequenos proprietários. O 

empreendimento iniciado pela Brasil Takushoku Kabushiki Kaisha (Companhia 

Colonizadora do Brasil S/A), mais tarde incorporada pela Kaigai Kogyo Kabushiki 

Kaisha (KKKK – Companhia Ultramarina de Emprrendimentos) empresa mais 

capitalizada e internacional, que deu grande apoio à experiência colonizadora.  

Embora a colônia de Iguape não tenha obtido um desenvolvimento de grande 

destaque, ela foi o modelo, a partir do qual a colonização por meio de pequenas 

propriedades começou a se espalhar pelo interior do Estado de São Paulo a partir de 

1924. Entre elas podem-se destacar as colônias de Aliança, de Bastos, Tietê e Três 

Barras, esta última localizada no norte do Estado do Paraná. Na década de 1930, outras 

colônias desse tipo foram criadas em Marília, Pompéia, Osvaldo Cruz e Tupã. Em todas 

estas colônias contaram com grande apoio da KKKK, da Bratac (Sociedade 

Colonizadora do Brasil) e de outras companhias e associações que davam apoio e 

assistência aos imigrantes, ajudando especialmente na criação de infraestrutura para 
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beneficiamento e escoamento da produção, bem como com assistência médica, técnico 

agrícola, etc.. 

 

I.1.2 – A colonização japonesa no Vale do Ribeira: uma experiência pioneira 

 

 O novo modelo de imigração implantado no Vale do Ribeira se iniciou por meio 

de um contrato firmado em 1912, pelo Governo do Estado de São Paulo e o Sindicato 

de Tóquio, empresa representada no Brasil pelo Sr. Ikutaro Aoyagui, e que um ano 

depois veio a se transformar na Brasil Takushoku Kaisha (Cia. Colonizadora do Brasil 

Ltda.). 

Petrone (1966) considerou que uma das possíveis razões para que o Estado 

estimulasse a fixação de pequenos proprietários em uma região que não estava integrada 

no grande ciclo da produção cafeeira seria a formação de um contingente potencial de 

mão-de-obra reserva para eventualmente ser aproveitada em situações de elevada 

produção. Muller (1980) afirma que o governo paulista tinha interesse em incentivar a 

produção de arroz na região, tendo em vista que o arroz representava uma parcela 

significativa das importações nacionais. Como a população do Estado e, especialmente, 

da capital crescia em ritmo vertiginoso no início do século XX, a demanda por gêneros 

alimentícios aumentava na mesma proporção. E começava a pesar na balança comercial. 

As condições de clima e a existência de várzeas inundadas eram adequadas para a 

produção do arroz. A região já tinha tradição na produção desse produto, cuja qualidade 

fora alvo de premiação internacional
16

, no início do século XX. 

 Nesse período o Vale do Ribeira reunia uma série de condições geográficas, 

históricas e econômicas que permitiam que se pensasse em instalar um modelo de 

imigração diferenciado daquele que se desenvolvera no Vale do Paraíba e no planalto 

paulista. Era uma região de baixa ocupação demográfica, com grande quantidade de 

terras devolutas, sem nenhuma cultura ou empreendimento econômico significativo para 

o enriquecimento do Estado e fora de uma possível rota de expansão da lavoura 

cafeeira, dadas as suas condições naturais inadequadas a cultura do café e ao seu 
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 Em 1911 o arroz de Iguape foi premiado na Exposição Internacional da Indústria e do Trabalho em 

Turim, na Itália. 
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isolamento geográfico em relação ao planalto paulista – a serra do Mar/da Mantiqueira 

era uma barreira natural que não fora ultrapassada por ferrovias ou estradas de rodagem, 

enquanto as vias fluvial e marítima padeciam com a decadência do porto regional em 

Iguape.   

Por outro lado, o fracasso das experiências de fixação dos japoneses nas 

fazendas de café levou o governo japonês a buscar alternativas para a continuidade do 

processo emigratório necessário. Segundo Dezem (2008), no primeiro contrato 

estabelecido entre o governo paulista e a Companhia Imperial de Imigração, havia uma 

cláusula prevendo a possibilidade dos japoneses não se adaptarem totalmente ao regime 

do trabalho assalariado aqui vigente, e por meio da qual se cogitava a fundação de 

núcleos coloniais à margem da Central do Brasil
17

. Logicamente a cessão de terras em 

áreas de franca expansão da lavoura cafeeira não interessava ao governo paulista, mas 

em 1912, o presidente do Estado de São Paulo, Dr. Albuquerque Lins assinou um 

contrato com Sindicato de Tóquio, por meio do qual a empresa de imigração japonesa 

deveria introduzir duas mil famílias de imigrantes na região nos quatro anos seguintes. 

Para tanto receberia os seguintes benefícios: 

- 50 mil hectares de terras devolutas na zona do Rio Ribeira de Iguape, 

- isenção de impostos por um período de 5 anos, 

- 10 contos de réis por cada grupo de 50 famílias instaladas e que 

permanecessem na região por um ano e que tivessem cultivado o solo, construído uma 

habitação e pago a primeira prestação de seus lotes de terra. 

 Além da área inicial de 50 mil hectares doados pelo governo paulista, a zona de 

colonização foi ampliada com mais 859 hectares cedidos pela Câmara Municipal de 

Iguape e com mais 24. 994 hectares adquiridos pela própria companhia de imigração no 

bairro de Sete Barras. Ao todo, os três núcleos atingiram a extensão de 75.853 hectares, 

que permitiram a organização de três mil propriedades de 25 hectares. Os lotes foram 

divididos em áreas retangulares de 250 por 1000 metros, procurando orientá-las em 

função dos cursos d’água. Estes lotes foram financiados aos imigrantes no valor de 

1.200 yens, cerca de 1.850 contos de réis, para serem quitados em 5 anos. 

                                                           
17

 Dezem (2008) refere-se a informações retiradas da seguinte fonte: RODRIGUES FILHO, Bandeirantes 

do Oriente! São Paulo: Bandeirantes, 1949 
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 A ocupação da área começou em 1913. A princípio houve dificuldades para 

trazer colonos diretamente do Japão. O Sr. Ayogui conseguiu apenas recrutar algumas 

famílias japonesas que já estavam no Brasil. Entre os primeiros colonos estavam 

trabalhadores urbanos: carpinteiros, tintureiros, pedreiros, e outros sem experiência na 

lavoura. Alguns acabaram tornando-se funcionários da companhia de imigração 

ajudando na construção da infraestrutura da colônia. 

 Em 1913 começou a colonização efetiva no núcleo de Jipovura, denominado de 

Colônia Katsura em homenagem ao Primeiro Ministro do Japão Taro Katsura, que 

apoiou diretamente o empreendimento da Brasil Takushoku Kaisha (Cia. Colonizadora 

do Brasil Ltda.). Eram então 115 pessoas. Em 1920 já eram 481 famílias ocupando os 3 

núcleos. 

 Em 1917 todas as companhias de imigração japonesas foram incorporadas a uma 

única empresa, a Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha (KKKK – Companhia Ultramarina de 

Empreendimentos). Segundo Sakurai (2000) a KKKK tinha objetivos mais amplos do 

que a simples organização da imigração: ―...visa instalar-se no Brasil como uma 

empresa capitalista, aproveitando a quantidade de terras de que dispõe o país para 

implantar a criação de colônias sobre sua supervisão...‖(Sakurai, 2000, p. 224). De 

acordo com Petrone (1966), a KKKK tinha um capital de 9 milhões de yens e atuava em 

diversas áreas: 

 

―...em suas atividades várias e complexas incluíam a  imigração, ação 

além mar, fornecimento de capitais, organização e administração de 

colônias, compra e venda de bens e imóveis, agricultura, pecuária, 

pesca, mineração, comissão mercantil e beneficiamento, armazéns 

gerais, trabalhos de arquitetura, engenharia civil e obras; indústrias 

ligadas à agricultura, publicação de jornais, organização de companhias 

e ação bancária, transporte marítimo e terrestre e demais assuntos 

ligados à imigração e colonização japonesa‖(Rodrigues Filho apud 

Petrone, 1966, p. 154) 

 

 Com todo esse potencial a KKKK a garantiu uma estrutura privilegiada para os 

colonos: escolas, ambulatório médico, posto farmacêutico, assistência técnica agrícola, 

fabrica de beneficiamento de arroz, alojamento para os imigrantes recém chegados, 

posto de venda de mantimentos. Segundo Dezem (2008), muitos imigrantes japoneses 



50 
 

que viviam no interior do Estado, por volta da década de 1910, ―invejavam‖ os 

moradores da Colônia de Iguape. 

 O principal marco da atuação da KKKK na Colônia de Iguape foi a construção 

de um conjunto de armazéns, escritórios e engenho de beneficiamento de arroz em 

frente ao porto de Registro. Trata-se de um imponente conjunto arquitetônico, hoje 

tombado como patrimônio histórico nacional, que na época: 

 

―...centralizava toda a infraestrutura comercial e produtiva da região, 

encarregando-se do armazenamento da produção agrícola bruta (...), o 

seu beneficiamento em maquinaria sofisticada e o escoamento dessa 

produção no mercado consumidor por via fluvial, com o porto defronte 

ao conjunto como saída principal. Ao mesmo tempo, os colonizadores 

obtinham na sede da KKKK equipamentos, utensílios e gêneros 

alimentícios para o se trabalho e sobrevivência, garantida por essa 

infraestrutura nos moldes de uma cooperativa‖ . (Segawa, 2002, p.18) 

 

 

Foto nº 08 – O porto de Registro e o engenho de Arroz do KKKK m 1933 – Fonte: AC20 
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Na área da assistência técnica, a KKKK instalou dois campos de experiência 

agrícolas, um em Registro e outro em Jipovura, com a presença de agrônomos nos três 

núcleos da imigração. A Kaigai (Companhia) também trouxe médicos, farmacêuticos e 

se encarregou de construir as primeiras escolas para os filhos dos colonos. 

Outra importante contribuição da KKKK foi a construção de estradas vicinais 

que procuraram superar o principal problema para o desenvolvimento da região: o 

isolamento econômico. No início da colonização, toda a produção dos imigrantes era 

levada de barco pelo Rio Ribeira até o porto de Iguape e de lá para Santos. A KKKK 

construiu uma estrada de rodagem ligando o núcleo de Registro à estação ferroviária de 

Juquiá, a única linha férrea que ligava a região à Santos. Mas essa ligação ainda era 

insatisfatória, pois não permitia o acesso direto ao planalto paulista, possível mercado 

consumidor dos produtos alimentícios da região. Para melhoria do escoamento da 

produção local, a KKKK solicitou ao governo paulista a construção de uma estrada de 

rodagem ligando a colônia diretamente ao planalto passando pelas cidades de Tapiraí, 

Piedade, Ibiúna e Cotia. Para tanto chegou a oferecer ao governo a quantia de 500 

contos de reis, quantia vultuosa para a época, como contribuição para a construção da 

referida estrada, que só foi concluída em 1938.. 

Não obstante a toda essa estrutura criada pela KKKK, o empreendimento ficou 

aquém do esperado. Na verdade as condições precárias da região determinaram um 

retorno muito lento dos investimentos. A própria meta de introdução de 2 mil famílias 

não chegou a ser atingida. O afluxo de imigrantes cresceu até os anos 1930, para depois 

decair lentamente. No núcleo de Sete Barras a diminuição dos colonos foi significativa: 

em 1931 havia 213 famílias, mas esse número caiu para 90 em 1940. Muller (1980) 

aponta duas possíveis explicações para esse fracasso: 1) a solução da questão do 

isolamento, problema crônico na região, demorou para ocorrer – somente nos anos 

1940; 2) a ação dupla da KKKK, que tinha objetivos próprios que não contemplavam 

apenas o bem estar dos colonos. 

A questão do isolamento regional foi sem dúvida um dos principais fatores do 

baixo desenvolvimento do Vale do Ribeira. A região, que foi um ponto estratégico na 

colonização portuguesa no Brasil, contando com duas das mais antigas cidades do 

Estado de São Paulo, Iguape e Cananéia, passou por um longo processo de estagnação 

econômica ao longo do século XIX. O potencial do transporte regional dependia da 
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navegação fluvial e marítima que foi grandemente prejudicado com o assoreamento do 

porto de Iguape, devido a uma obra hidráulica inadequada
18

. A rede ferroviária só 

chegou a uma das pontas da região, em 1919, mas não promovia a ligação direta com o 

planalto paulista. A estrada de rodagem, concluída em 1938, era um caminho precário 

que não possibilitava um transporte em larga escala. A rigor a região só foi plenamente 

integrada ao comércio nacional em 1960 com a construção da BR-1, atual BR-116, 

Rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo à Curitiba.  

Entre 1865 e 1930, o Vale do Ribeira passou por cinco experiências de 

colonização com base em pequenas propriedades
19

 e somente a japonesa teve algum 

sucesso. As demais padeceram com a falta de infra-estrutura e, especialmente, com a 

dificuldade para escoar a produção. 

Quando a estrada de rodagem ligando Juquiá ao planalto foi aberta, muitos 

imigrantes japoneses seguiram para a região sudoeste do Estado, áreas que começavam 

a ser desbravadas e que apresentavam um grande potencial para o pequeno agricultor 

que poderia fornecer produtos alimentícios para as áreas da monocultura cafeeira. A 

mobilidade do imigrante japonês em busca de novas oportunidades era muito grande. 

Segundo Suzuki (1995), antes da Segunda Guerra Mundial, estes imigrantes efetuavam 

em média 3 a 4 mudanças. Então, muitos japoneses deixaram o Vale do Ribeira antes a 

colônia começasse a apresentar resultados econômicos positivos, o que só começou a 

ocorrer a partir dos anos 1940 e 1950, com a introdução das culturas do chá e da 

banana. 

A outra explicação apresentada por Muller (1980) para justificar a baixa 

prosperidade dos colonos japoneses foi a atuação capitalista da KKKK. Apesar de todo 

o apoio fornecido pela famosa companhia de imigração, houve o endividamento dos 

pequenos proprietários que dependiam totalmente da companhia e não podiam investir 

mais em suas terras e nem esperar o lento retorno desses investimentos. Muller (1980) 

apresenta alguns depoimentos colhidos em 1973, que demonstram não apenas o 

                                                           
18

 O Rio Ribeira de Iguape desaguava no Oceano Atlântico a poucos quilômetros ao norte do porto da 

cidade de Iguape e para facilitar a chegada dos produtos do interior foi aberto, por volta de 1850, um 

canal estreito ligando diretamente o Rio ao porto. Porém as forças das águas do rio alargaram as margens 

do canal levando sedimentos ao porto, que assoreado não pode mais receber mais navios de grande porte. 
19

 Além da colônia japonesa houve na região a experiência particular de sulistas norte-americanos no Vale 

do Rio São Lourenço (1865-1879); as iniciativas do governo imperial com as colônias de imigrantes 

europeus em Pariquera-Açu (1860) e em Cananéia (1870), o empreendimento capitalista da Colônia de 

Santa Maria em Cananéia (1925). 
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problema do endividamento, mas também a existência de dois tipos de colonos, aqueles 

que tinham capital e aqueles que não tinham. A KKKK mantinha diferentes relações 

com esses dois tipos de colonos. O relatos que se segue mostra a condição de um 

imigrante que veio do Japão com recursos para investir: 

 

Entrevista com M.M.: O pai veio do Japão por volta de 1913. Era 

militar aposentado. Possuía muitos bens. Vendeu tudo e queria realizar 

o que sempre sonhou: ter uma fazendinha na América. Comprou um 

lote (24 há ou 10 alqueires) da Kaigai e mais 30 alqueires anexos ao lote 

e fora da área da KKKK. Residiam ali uns pretos, que eram de Iguape, e 

que passaram a trabalhar para nós. Nessa época não havia o chá. A 

gente comprava no armazém da Kaigai o chá de Ouro Preto, da colônia 

japonesas da Tozan. De início o pai tentou a pecuária. Pagou a 

derrubada do mato e a plantação do pasto. Mas sem cuidados sanitários 

o gado foi morrendo. Por essa época, o café e o açúcar davam algum 

dinheiro. Mas o arroz dava mais. Agora, não foi bem o arroz. É que o 

pai tinha uma venda que atendia a fazenda e o bairro todo. O dinheiro 

vinha mesmo era desta venda; o lucro vinha dali. Assim: o pai 

financiava os outros sitiantes e arrendatários à meia, à terça, da fazenda, 

e que plantavam o arroz. Com esse dinheiro adquiria terras. Com esse 

jeito seu, ele chegou a ter mais ou menos uns 1.000 alqueires, aí por 

volta de 1950. Tinha gleba grande e pequena. Tudo comprado do 

pessoal daqui. (Muller, 1980, p. 50-51) 

 

 Mas outro depoimento apresenta a situação dos imigrantes que não tinham 

capital: 

Depoimento de O.K.: O pai veio do Japão em 1918. Adquiriu um lote 

no qual plantou arroz, como todos faziam, e um pouco de feijão. 

Trabalhava todo dia, toda semana, o ano inteiro, com toda a família. 

Mesmo assim, ainda em 1950, o pai não tinha conseguido pagar o lote 

para a liquidante da Kaigai. O pai sempre viveu endividado. Sempre 

tinha coisa pra pagar. Quando o pai morreu em 1950, o lote passou das 

mãos do liquidante da Kaigai para os nove irmãos. Aí, então, 

legalizaram nossa propriedade. Como era de costume, o mais velho dos 

irmãos assumiu a propriedade e os demais que nela permaneceram 

tinham que trabalhar pro irmão. (Muller, 1980, p.52). 

 

 Além dessas explicações, pesquisa realizada pelo IPHAN em 2008 apontou 

outro grande problema na implantação da colonização japonesa no Vale do Ribeira: a 

demora na demarcação das terras doadas pelo governo paulista. Segundo essa pesquisa, 

em 1920, a KKKK teve que recorrer ao poder legislativo estadual para acelerar o 
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processo, conforme petição da Companhia de imigração à Assembleia Legislativa de 

São Paulo:  

 

As terras até a presente data entregues definitivamente pelo Governo 

orçam apenas 10.000 hectares, quando deveriam elevar-se a 50.000 

hectares. A Cia adquiriu de particulares, a sua custa, para regularizar  a 

situação da colônia ali estabelecida, 7.000 hectares, mais ou menos, (...) 

Isso significa que as despesas da Cia irão sempre augmentando... (...) A 

terceira modificação é no sentido de estipular um prazo razoável para a 

entrega definitiva do restante das terras. Há 8 annos e meio foi 

celebrado o primeiro contracto: no entretanto, apenas 10.000 hectares 

foram entregues definitivamente. A deficiência de pessoal da Comissão 

de Descriminação de Terras é que motivou esta falta que tem acarretado 

graves prejuízos e dificuldades e não pequenos dissabores à Cia e a 

própria colônia, cujo progresso, expansão e florescimento vem sendo 

retardado por essa razão. (KKKK apud IPHAN, 2008, p. 26) 

 

 O pedido da KKKK foi aceito pelo legislativo e novas condições foram 

estabelecidas por meio da Lei 1.853, de 29 de dezembro de 1921, e do Termo de 

Aditamento ao contrato de 1º de fevereiro de 1922. Porém os compromissos 

estabelecidos no papel continuaram sendo postergados na prática. Segundo relatórios 

estudados pelo IPHAN (2008) a entrega da definitiva dos 50.000 hectares de terras só 

foi concluída em 1931. 

 Por todos esses percalços, o assentamento de colonos no Vale do Ribeira fixou, 

até o ano de 1934, apenas 847 famílias, ou seja, nem a metade do que fora estabelecido 

em 1912 – o estabelecimento de 2.000 famílias. 

 Às dificuldades dos anos iniciais somaram-se as restrições impostas a todos os 

japoneses no contexto da política nacionalista iniciada no período do Estado Novo, e 

associada ao posicionamento do Brasil contra as forças do Eixo Alemanha-Itália-Japão 

durante a 2ª Guerra Mundial. Em 1937 o contrato do Governo Brasileiro com a KKKK 

foi rescindido. Nos anos seguintes uma série de limitações foi aplicada às atividades 

econômicas e culturais das comunidades japonesas. Foi um período crucial para todos 

os imigrantes nipônicos que viviam no Brasil. Portanto, pode-se afirmar que somente 

após o término do grande conflito mundial, as colônias japonesas do Vale do Ribeira 

puderam consolidar sua estabilidade econômica. Nesse processo de consolidação 

econômica foi importante a introdução de dois novos produtos impulsionadores da 
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economia regional: a banana e o chá. Este último produto foi uma contribuição 

específica dos imigrantes japoneses radicados na região, pois foi um dos colonos locais 

que trouxe clandestinamente do Sri Lanka (na época, Ceilão) a muda da variedade de 

chá que se tornou um produto de exportação nacional nos anos posteriores. 

 

I.1.3 – O núcleo colonial de Registro 

 

Registro foi, dentre os três núcleos de colonização japonesa instalados no Vale do 

Ribeira, o que mais se desenvolveu. Segundo a tradição local, o nome da atual cidade 

tem sua origem ligada ao pequeno ciclo de mineração de ouro que ocorreu na região no 

século XVIII. A produção aurífera da região do alto Rio Ribeira era escoada pelo 

referido rio até o porto de Iguape, onde teria sido instalada a primeira casa de fundição 

do Brasil. Ao longo do percurso fluvial, a Coroa Portuguesa teria instalado um posto de 

registro para fiscalizar o ouro transportado e evitar seu contrabando. Em torno desse 

posto de registro foi se desenvolvendo um pequeno lugarejo que mais tarde, 

especialmente após a instalação da colônia japonesa, se tornou o principal município da 

Região. 

Os primeiros imigrantes japoneses chegaram em Registro no ano de 1914. 

Segundo Souza, W. (2002), eram somente seis pessoas que vieram com representantes 

da Brasil Takushoku Kaisha para construir as primeiras instalações da colônia. Eram 

trabalhadores urbanos japoneses que já se encontravam no Brasil. A grande maioria dos 

colonos de Registro começou a chegar a partir de 1917, diretamente do Japão para se 

instalarem como proprietários dos lotes financiados pela Companhia de Imigração. De 

acordo como IPHAN (2008), em 1917, chegaram 55 famílias. Em 1918, 265 famílias. 

Em 1919, 166. Em 1920, 94. Até 1934 o núcleo colonial recebeu grupos que variavam 

de 29 a 5 famílias. 

Pesquisando os registros da Hospedaria dos Imigrantes, localizaram-se os dados 

de 719 imigrantes japoneses que vieram para as colônias de Iguape, entre 1917 e 1920, 

em quatro navios. Eram imigrantes oriundos de diferentes regiões e cidades do Japão: 

Nagano, Hokkaido, Kochi, Gifu, Kumamoto, Niigata, Ibaraji, Ishikawa, Chiba, Tóquio, 

Hiroshima, Okinawa. Entre os 719 imigrantes a grande maioria era alfabetizada, havia 
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apenas 3 adultos e 115 crianças menores de sete anos que não eram alfabetizados. 

Todos foram classificados com acatólicos. Embora esse levantamento tenha sido 

realizado de forma bastante aleatória, ele pode nos dizer um pouco sobre o perfil dos 

imigrantes que vieram para o Vale do Ribeira. 

O núcleo colonial de Registro estava dividido em mais de 500 lotes rurais, 

distribuídos em cinco seções ou bairros: Itibu (Bairro 1 , área do atual centro da cidade 

da Registro, onde se localizava o porto do Rio Ribeira e a sede do KKKK), Nibu 

(Bairro 2, reunindo as localidades denominadas Campo de Experiência, Bamburral e 

Morro Alto), Sanbu (Bairro 3, região geograficamente central abrangendo os bairros de 

Carapiranga, Quilombo e Capinzal), Yonbu (Bairro 4, que englobava os bairros de 

Taquaruçu, Manga Larga e Votupoca) e Gobu (Bairro 5, que reunia as localidades de  

Raposa, Areias e Boa Vista). 

Cada bairro tinha sua associação e elegia um representante que fazia as 

intermediações entre os moradores do bairro e a Companhia de Imigração. Havia uma 

sede central das associações denominada Kio-sei-kai, que era equipada com biblioteca, 

distribuía as correspondências e possuía rede telefônica que se ligava com todos os 

bairros. Cada bairro tinha associações específicas para os jovens, para as moças e paras 

as senhoras. Essas associações tentavam recriar no Brasil o antigo sistema de 

organização social rural que existia no Japão, denominado ―mura‖ (vila). Tais 

associações garantiam a solidariedade entre os colonos, ajudando na melhoria das 

condições materiais da colônia e contribuindo para a preservação das tradições culturais 

da comunidade nipônica. 

Não obstante a essa organização comunitária e à infra-estrutura montada pelo 

KKKK, as dificuldades enfrentadas pelos colonos foram inúmeras. Os depoimentos dos 

descendentes mais antigos, que viveram os primeiros anos da imigração durante a 

infância relatam situações bastante pungentes, que em suas visões de crianças, nem 

pareciam tão trágicas. Hoje eles até riem dos problemas superados, mas os fatos 

relembrados mostram que não havia muitos motivos para alegria. 

 A questão da ausência de escolas foi um dos problemas logo levantados pelos 

imigrantes. Logo a comunidade se organizou para prover a educação necessária para 

seus filhos. É o que se relata na segunda parte deste capítulo. 
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I.2. A escolarização da comunidade nipo-brasileira de Registro: diferentes 

experiências 

 

A situação da educação na região de Iguape quando os imigrantes japoneses ali 

chegaram em 1913 era bastante limitada. Se o quadro educacional do Estado de São 

Paulo já apresentava déficits de vagas no ensino primário, a situação local era bem pior. 

De acordo com o Anuário do Ensino do Estado de São Paulo de 1913, apenas 43,6 % da 

população em idade escolar do estado frequentava a escola primária. Essa porcentagem 

caia para 19,6 % no Vale do Ribeira. 

O contrato assinado entre o governo do estado de São Paulo e o Sindicato de 

Tóquio previa a construção, pelo Estado, de uma escola primária para o ensino da língua 

portuguesa na colônia. Entretanto essa clausula demorou a ser cumprida. Ainda com 

base no Anuário do Ensino de 1913, constatou-se que havia duas escolas isoladas, uma 

feminina e outra masculina, no Bairro Jipovura, que já era identificado como núcleo 

colonial japonês. Porém estas duas escolas não estavam providas de professores. A falta 

de professores era uma realidade muito comum na região. Naquele ano de 1913, para 

um total de 106 classes (incluindo as 8 do Grupo Escolar de Iguape) somente 19 

estavam providas de professor. Nem todos com formação completa: 4 eram normalistas, 

4 normalistas primários, 4 complementaristas, 3 intermédios e 4 sem indicação de 

formação. Somente no Anuário de Ensino de 1919 temos notícia do provimento da 

escola isolada feminina do Bairro Jipuvura, bem como de duas escolas isoladas em 

Registro. 

Porém a falta de professores continuou sendo um problema crônico na região, 

conforme relato do inspetor de ensino que visitou a região (8º Distrito da 1ª Zona da 

Capital e Interior) em 1925: 

Só a sede (do 8º Distrito, Iguape) tem escola provida. Em Pariquera-

assu, por exemplo, núcleo muito populoso, só havia um professor; na 

grande colônia japoneza do Registro, à margem do Rio Ribeira, a 

mesma carência de escolas se notava. Era indispensável que, com 

relação à todo o distrito, fosse posto em execução a artigo 42 do 

Decreto 3.858/1925, isto é, que fossem as escolas providas por leigos, 

até que os professores diplomados as requeressem. (São Paulo, Anuário 

de Ensino, 1926, p. 210) 
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 Tal quadro era preocupante para os imigrantes japoneses que chegaram à colônia 

de Iguape. Porém, como se verá a seguir, o mesmo problema também ocorria, talvez em 

menores proporções, nas outras regiões do Estado e do Brasil. 

 

 

I.2.1. As demandas de escolarização dos imigrantes japoneses 

 

Há um consenso na historiografia da imigração japonesa de que os nipônicos 

valorizavam muito a educação de seus filhos. O violento choque cultural associado às 

decepções decorrentes das condições precárias do trabalho como colonos nas lavouras 

de café aceleraram o desejo de retornar à pátria e a preocupação de reintegração dos 

filhos no retorno ao Japão. O memorialista da colonização japonesa Tomoo Handa 

apresentou a angústia dos primeiros grupos de imigrantes japoneses que chegaram ao 

Brasil nos anos de 1908 e 1910: 

 

Pensavam: ―Será que poderemos desprezar assim a educação dos 

filhos?‖ Havia escolas em algumas fazendas, mas as crianças não 

sabiam explicar em japonês o que os professores ensinavam, limitando-

se a decorar palavras ininteligíveis aos pais. Na verdade, porém, 

inexistiam escolas na maioria das fazendas: as crianças cresciam livres e 

soltas. 

―Só quero ver quando retornar um dia ao Japão com dinheiro, sim, mas 

com um 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. (Handa, 1980, p.161) 

 

 Em relação a essa preocupação com o retorno ao Japão, Setoguti (2000), em 

estudo sobre as práticas escolares dos imigrantes japoneses no norte do Paraná, 

estabeleceu dois momentos no processo de formação das novas gerações das famílias 

nipônicas estabelecidas no Brasil. No período inicial, de 1908 a 1923, que corresponde 

à primeira fase da imigração, os japoneses trabalhavam com a perspectiva de retorno 
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breve para o Japão e optaram por uma educação doméstica, em que os próprios pais 

ensinavam a língua escrita, as noções básicas de cálculo matemático, bem como os 

valores culturais nipônicos. Nesse período a maioria dos japoneses trabalhava como 

colono nas fazendas de café e, quando um grupo maior de famílias morava próximo, 

surgia a possibilidade de que o adulto que tivesse maior escolarização assumisse a 

educação das crianças. 

 A partir de 1924, quando começou a ―imigração tutelada‖, as comunidades 

japonesas tiveram que refazer seus planos de retorno para o Japão. Perceberam que a 

permanência no Brasil seria mais demorada. Os sonhos de enriquecimento rápido se 

mostraram ilusórios e a situação econômica no Japão também não era propícia para o 

retorno. O próprio governo japonês estava cada vez mais empenhado em incentivar a 

emigração. Por outro lado, o significativo esforço dos imigrantes para acumular 

recursos, as oportunidades abertas para expansão agrícola no noroeste paulista e norte 

do Paraná e os empreendimentos das companhias japonesas de imigração, criaram 

condições para que os japoneses alcançassem alguma estabilidade econômica e 

pudessem se estabelecer como pequenos proprietários de terra, comerciantes ou mesmo 

como trabalhadores urbanos. Nos novos núcleos coloniais que se formaram as 

comunidades japonesas começaram a criar suas próprias escolas, bem como toda uma 

estrutura de Associações Culturais e Cooperativas que propiciam o desenvolvimento 

econômico e a preservação das tradições étnicas nipônicas. 

Setoguti (2000) indica que as primeiras escolas japonesas (nihon gakko) 

começaram a ser criadas a partir de 1917: Escola Primária da Colônia de Katsura 

(Iguape), Escola Primária de Asahi e da Colônia Hirano (Cafelândia), Escola Primária 

de Nova Esperança (Cotia), Escola Primária de Água Limpa (Birigui). Na capital, desde 

1914/1915, funcionava a Escola Taisho, no Bairro da Liberdade, onde também foi 

fundada a da Associação Auxiliadora Escola Japonesa. Todas essas escolas eram 

mantidas pelas comunidades japonesas. Nos núcleos coloniais os prédios escolares eram 

construídos em sistema de mutirão e as famílias se cotizavam para pagar o professor, 

geralmente o membro mais instruído da comunidade. 

 Mas foi a partir dos anos 1920, com a entrada de um número bem maior de 

imigrantes no Brasil, as escolas japonesas começam a se espalhar. Segundo Setoguti 
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(2000), em 1932 havia 187 escolas japonesas oficializadas no Brasil; em 1939, elas 

chegavam a 489
20

. 

 Em seus estudos sobre a escolarização das famílias japonesas na cidade de São 

Paulo, Demartini (2000) destacou, com base em levantamento realizado pela Secretaria 

da Agricultura do Estado de São Paulo, que os japoneses apresentavam uma das 

maiores taxas de alfabetização/escolarização entre os imigrantes que desembarcaram no 

porto de Santos entre 1908 e 1932: 

O percentual de japoneses com idade superior a 12 anos não-

analfabetos era de 89,9 %, enquanto entre os imigrantes italianos era de 

71,36 %; entre os imigrantes portugueses, 51,7 %; entre os imigrantes 

espanhóis era de 46,3 % e entre os alemães, 91,1 %‖. (Demartini, 2000, 

p. 45) 

 

 Segundo Demartini (2000) a alta escolaridade dos imigrantes japoneses decorreu 

dos esforços de modernização ocorridos no Japão a partir de Era Meiji (1868-1912). 

Sobre os avanços da escolarização no Japão, Sakurai (2011) apresenta os 

seguintes dados: entre 1872, quando o governo imperial japonês decretou a educação 

compulsória, e 1940, o índice de alfabetização da população japonesa se elevou de 39% 

para 99%. Em 1890 foi publicado o Edito da Educação (ou Reescrito Imperial da 

Educação, em língua japonesa, ―Kyoiku Chokugo‖), um documento que sintetizava os 

princípios da educação japonesa e que era recitado diariamente nas escolas. Baseado 

nos ensinamentos do confucionismo e xintoísmo, o Edito valorizava a cultura 

tradicional japonesa, o respeito e a harmonia nas famílias, o desenvolvimento das artes e 

do intelecto em favor do crescimento da pátria. A educação foi concebida como missão 

pelos japoneses e essa mentalidade parece já ter sido incorporada pelos imigrantes que 

vieram para o Brasil no início do século XX. Nesse sentido, compreende-se a 

preocupação das comunidades nipônicas em criar escolas nas localidades em que se 

estabeleciam. 

No caso específico do Estado de São Paulo, Demartini (2000) constatou que, em 

1932, havia 178 escolas japonesas, com 8.869 alunos, distribuídas em diferentes regiões 

do estado. Segundo a pesquisadora estas escolas se diferenciavam tanto do ponto 

                                                           
20

 Setoguti (2000) cita dados levantados por Ando, Z. Estudos sócio-históricos da imigração japonesa. 

São Paulo: Centro de Estudos Nipo-Brasileiro, 1976  
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administrativo, quanto em relação aos cursos oferecidos. Algumas eram totalmente 

particulares, geralmente criadas e mantidas pelas Companhias de Imigração, mas 

também havia as criadas e mantidas pelos próprios colonos. Outras escolas eram 

mantidas em conjunto com os governos municipais ou estadual. Era uma estratégia dos 

imigrantes: construíam a escola e iniciavam a escola de japonês e depois cediam o 

prédio ao governo (municipal ou estadual) que assumia pagamento do professor 

brasileiro e a própria administração da escola. Essas escolas, então funcionavam em 

dois períodos, com aulas do currículo nacional de manhã e aulas de japonês à tarde. 

A Escola Taisho, totalmente particular que funcionava no bairro da Liberdade, 

em São Paulo, era mantida pelos comerciantes do bairro, mas eventualmente, recebia 

subsídios do governo japonês. A pesquisadora também localizou um colégio católico 

que oferecia ensino japonês às crianças: o Colégio Católico Japonês
21

 que funcionou na 

Liberdade a partir de anos 1928 até 1931, quando foi transferido para o Ipiranga. 

 A maioria das escolas oferecia o ensino primário para as crianças e, às vezes 

ofereciam cursos noturnos para os jovens. Mas, segundo Demartini (2000) houve 

também escolas agrícolas, estas oferecidas pelas Companhias de Imigração, visando 

fornecer auxílio técnico para os empreendimentos agrícolas das colônias japonesas. A 

KKKK manteve o Instituto de Prática Agrícola de São Paulo, em M’Boi e duas outras 

escolas agrícolas em Registro e no Bairro do Caxingui, em São Paulo. 

 Outra modalidade de ensino profissionalizante oferecida às jovens de origem 

nipônica foi Escola de Corte e Costura Akama, criada em 1932, por um casal de 

japoneses, que com capitais próprios, montaram a escola para atender as nisseis que 

moravam no interior sem perspectivas de estudo. A escola preparava as moças para o 

exercício da profissão e também para o casamento, com aulas de culinária e etiqueta, 

além dos estudos de japonês e de corte e costura. 

 Em relação ao currículo, Demartini (2000) considera que até o início dos anos 

1920, as escolas japonesas funcionavam com certa liberdade – eram escolas isoladas, 

quase desconhecidas pelo governo – ministrando o currículo das escolas do Japão. Mas 

                                                           
21

 Trata-se do atual Colégio São Francisco Xavier, fundado em 1928, pelo jesuíta italiano Guido Del Toro 

visando a evangelização dos imigrantes japoneses e seus descendentes estabelecidos no Brasil.  O 

colégio, de acordo com seu site www.sanfra.g12.br, continua a receber com carinho os filhos dos nisseis, 

mas está aberto também a receber alunos de outras procedências.  

http://www.sanfra.g12.br/
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a partir dos anos 1930, a política de nacionalização do ensino obrigou-as a adotar o 

currículo brasileiro. 

 Hiromi Shibata, em dissertação de mestrado sobre as escolas japonesas paulistas, 

defendida na Faculdade de Educação da USP, em 1997, chamou a atenção para dois 

aspectos peculiares da escolarização das comunidades japonesas no Brasil, início do 

século XX: 

1) A forte preservação da língua japonesa entre seus descendentes. De acordo 

com o Censo da Colônia Japonesa, realizado em 1958, a permanência do uso 

da língua japonesas nas famílias era de 70 a 41, 9 %. Mesmo nas famílias em 

que os chefes só tinham estudado em escolas brasileiras, uma grande 

porcentagem de famílias ainda preservavam a língua dos ancestrais. 

2) A velocidade de expansão das escolas japonesas. Entre 1926 e 1932 o 

número de escolas japonesas cresceu 188 %, pulando de 61 para 174 escolas. 

Entre 1932 e 1938 o crescimento caiu um pouco para 170 %, de 176 para 

470. Em média havia um crescimento anual de 60%
22

. 

Nessa fase de maior expansão, as escolas japonesas criadas no Brasil contaram 

com o apoio do governo do Japão, por meio do consulado de São Paulo. Em 1927 foi 

criada, com apoio do cônsul Yusuke Akamatsu, a Associação Educacional dos 

Japoneses do Brasil (Zaihaku Nihonjin Kyoiku-Kai), associação que pretendia dar uma 

orientação centralizada ao ensino de língua  japonesa e expandir as escolas primárias 

japonesas no Brasil. Segundo Shibata (1997), à Associação caberia: imprimir um 

regime de colaboração entre as escolas vizinhas, a fim de garantir uma maior 

uniformidade no tratamento educacional unidades educacionais japonesas; selecionar os 

professores; melhorar o suprimento das escolas, tanto em recursos materiais como 

quanto aos livros didáticos. 

 A Associação, que foi reorganizada e renomeada em diferentes momentos
23

, 

incentivou a criação de alojamentos (kishikusha), para que os estudantes que moravam 

no interior, ou na zona rural, pudessem frequentar as escolas na capital ou nas cidades 
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 Shibata (1997) se baseia em dados do IBGE: BRASIL, IBGE/Ministério da Educação e Saúde, 1943, 

RJ: Serviço de Estatística da Educação e Saúde. 
23

 Em 1929 foi transformada em  Liga dos Amigos da Escola Japonesa de São Paulo (Zai São Paulo 

Nihonjin Gakko Fukkei-Kai). Em 1936 passou a ser chamada Associação de Difusão do Ensino Japonês 

no Brasil (Brasil Nihonjin Kyoiku Fukyu-Kai). 
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onde haviam escolas japonesas mais estruturadas, como a de Cotia; orientou as escolas 

japonesas a regularizarem sua situação junto às autoridades educacionais do Estado; 

promoveu cursos para que professores japoneses pudessem lecionar em São Paulo, 

fazendo os exames de habilitação promovidos pelo governo paulista; produziu materiais 

didáticos sobre história e geografia do Brasil em língua japonesa, etc. Na prática, 

entretanto, não conseguiu alcançar as comunidades mais distantes, restringindo sua 

atuação aos núcleos mais próximos da capital. 

 De qualquer forma a existência desse tipo de Associação reforça o caráter 

―tutelado‖ da imigração japonesa no Brasil e a preocupação do Estado japonês com a 

educação. 

Segundo Shibata (1997), o debate sobre a educação dos japoneses no Brasil 

apresentava três tendências: 1) reproduzir a escola tal aula existia no Japão, preparando 

seus alunos para retornar e se integrar à sociedade japonesa num futuro próximo; 2) 

seguir as determinações legais da escola brasileira, mas introduzir o ensino da língua e 

cultura japonesa, preparando os alunos para se inserirem na sociedade brasileira e 

cultivando também valores morais da escola japonesa, os quais, na visão dos japoneses, 

seriam úteis para a formação do cidadão brasileiro, bem como para manter vínculo 

culturais e econômicos com a pátria mãe; 3) oferecer um ensino semelhante a escola 

brasileira, preparando os alunos para se integrarem definitivamente na sociedade 

brasileira. Estas tendências expressavam as diferentes perspectivas existentes entre os 

colonos e o governo japonês em relação à questão da permanência ou retorno dos 

imigrantes ao Japão. Tais tendências serão mais bem discutidas no Capítulo II, porém 

pode-se adiantar que a posição oficial das autoridades japonesas que era expressa pelo 

Jornal Jihô – Notícias do Brasil, defendia a segunda tendência na qual, de maneira 

tática, não enfrentava diretamente a legislação educacional brasileira, mas garantia a 

manutenção de um espaço para a transmissão da cultura japonesa. 

 Apesar do discurso moderado, a influência do governo japonês na organização 

das escolas nipo-brasileiras foi forte. Considerando que a educação era um elemento 

muito importante no projeto expansão imperialista do Japão - por meio da educação 

eram reforçados os valores que alicerçavam o poder do Estado, na figura divinizada do 

Imperador - pode-se compreender a preocupação do Estado brasileiro para com as 

escolas japonesas. A política de nacionalização do ensino que determinou o fechamento 
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da maior parte das instituições de ensino estrangeiras no Brasil em 1938 partiu do 

pressuposto de que a existência de escolas estrangeiras era uma ameaça à segurança 

nacional, o que também será discutido no Capítulo II. 

Na sequência deste capítulo serão apresentadas a experiências educacionais 

criadas no núcleo colonial de Registro. 

 

I.2.2. As experiências escolares do núcleo colonial de Registro 

 

A primeira escola criada na área de imigração, por iniciativa dos próprios 

japoneses foi a escola da Colônia de Katsura (Bairro de Jipovura), em 1917. No núcleo 

de Registro, a primeira escola foi fundada em 1920, no Bairro de Carapiranga, chamado 

Sanbu, ou bairro 3. 

De acordo com o depoimento do Sr. M. Ma. (nissei, nascido em 1921), a 

construção dessa escola foi decidida pela comunidade que se cotizou para construir o 

prédio escolar e a moradia para o professor. A escola, inicialmente, atendeu 87 alunos 

vindos das cinco (5) seções/bairros em que se dividia o núcleo de Registro. A decisão 

de construir a escola no Bairro 3 deveu-se ao fato de ser um bairro geograficamente 

central no núcleo de colonização, sendo relativamente mais acessível a todos os bairros. 

Ao longo da década de 1920 foram sendo criadas as escolas das demais seções/bairros: 

em 1925, no bairro 1 ou Itibu, o centro administrativo da Colônia; em 1927, no bairro 2, 

Nibu ou Campo de Experiência; em 1923, no bairro 4, Yonbu ou Taquaruçu; em 1926, 

no bairro 5, Gobu ou Raposa
24

.  A maioria dessas escolas logo começou a compartilhar 

o prédio escolar com o governo estadual. Os prédios eram construídos pela colônia e 

cedidos para o governo estadual. De manhã funcionava a escola brasileira e no período 

da tarde, a escola japonesa. No Bairro 5 (Raposa) foram construídos dois prédios bem 

próximos, uma para a escola brasileira, outro para a japonesa. 

Apenas no bairro 1, sede administrativa do núcleo, a escola japonesa funcionou 

separadamente da escola brasileira estadual. Inicialmente, as escolas parecem ter 

funcionado juntas – primeiro em um dos armazéns da KKKK e depois de 1928, no 
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 Essa denominação dos bairros refere-se à numeração dos mesmos em japonês: iti (1), ni (2), san (3), 

yon (4) e go (5) 



65 
 

prédio que fora hospedaria dos imigrantes no início da colonização, também construída 

pela KKKK. Mas em 1932, com a construção da Escola Particular da Sede da Colônia, 

a escola primária japonesa transferiu-se para um prédio mais imponente e a escola 

brasileira do bairro 1 continuou funcionando na antiga hospedaria. 

 Além das escolas primárias localizadas nos dos cinco bairros da colônia, houve 

também pequenas escolas particulares.  Entre elas destaca-se, por sua peculiaridade, a 

escola do bairro de Manga Larga, que funcionava na Igreja Anglicana, religião para a 

qual a comunidade nipônica local se converteu em meados da década de 1920. 

 O núcleo colonial de Registro também contou com outras duas importantes 

instituições de ensino privadas: a Escola do Padre Frederico e a Escola Particular da 

Sede da Colônia. A primeira era um educandário ligado à Igreja Católica local que foi 

criada em 1933 com o apoio da colônia japonesa. A segunda era uma escola que 

mantida exclusivamente pela Colônia Japonesa e ofertava três tipos de ensino: o ensino 

primário e suplementar japonês e um curso de práticas agrícolas. A Escola do Padre 

Frederico, mais tarde denominada Escola São José, funcionou até 1972, e foi muito 

frequentada pelos filhos das famílias japonesas.  

  Observa-se, portanto, que ao longo dos anos de 1920/1930, foram sendo criadas, 

na localidade, diferentes tipos de escola: escolas primárias que compartilhavam os 

mesmo prédio para o ensino oficial estadual e para o ensino da língua e cultura 

japonesa; escolas primárias confessionais; uma escola japonesa de ensino primário, 

suplementar e agrícola particular.  

Para os fins da análise pretendida nesta pesquisa adotou-se a seguinte 

classificação: ―escolas japonesas compartilhadas‖, indicando as escolas onde 

funcionavam em horários alternados a escola estadual com currículo brasileiro e a 

escola particular japonesa, com currículo japonês; ―escola confessional católica‖, ligada 

à Igreja São Francisco Xavier; ―escola confessional anglicana‖, referindo-se à 

experiência única da comunidade japonesa do bairro de Manga Larga; e ―escola 

japonesa pura‖, indicando a Escola Particular da Sede da Colônia que oferecia o curso 

primário japonês (em seis anos), o curso primário suplementar japonês (três anos) e 

curso técnico agrícola. Nas páginas seguintes serão descritas as principais características 

destes diferentes tipos de escola.  
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I.2.2.1. As escolas japonesas “compartilhadas” 

 

 Em Registro as escolas japonesas que foram criadas nos bairros/seções 1, 2, 3, 4, 

5 do núcleo colonial foram reconhecidas pelo governo estadual durante os anos de 1920. 

Na mesma época seus prédios abrigaram também escolas estaduais isoladas que foram 

transformadas em Grupos Escolares nos anos de 1930. No período da manhã funcionava 

a escola brasileira, de tarde, a escola japonesa. O ensino de japonês só era oferecido 

para crianças maiores de 10 anos conforme determinava a legislação de ensino estadual 

(Lei nº 1.750/ 1917 e Decreto nº 2.944/1918). 

Os prédios escolares cedidos pela colônia eram considerados satisfatórios pelas 

autoridades educacionais da região, que elogiavam a colaboração dos japoneses em 

relação a esta questão.  

A escola brasileira do bairro 1, em 1935 transformada em Grupo Escolar de 

Registro, também funcionava em prédio cedido pela colônia japonesa, porém este não 

era considerado adequado pelas autoridades educacionais. 

Havia carência de prédios escolares e o Anuário de 1936 apresenta alguns dados 

sobre a situação dos prédios dos 29 Grupos Escolares da Região de Santos: 

Dos 29 grupos escolares, funccionam: em prédios próprios, 

estadoal, 6; em prédio adaptado, estadoal, 4; em prédio próprio, 

municipal, 1; em prédio alugado pelo Estado, 10; em prédio alugado 

pelo município, 1; em prédio cedido gratuitamente, 6. 

(...) 

Em prédios cedidos gratuitamente pela colonia japoneza, prédios 

que satisfazem: Alecrim, Campo de Experiência, Taquarussú e 

Carapiranga, em Iguape; Raposa, em Xiririca; e prédio que não 

satisfaz e deve ser urgentemente substituído, o de Registro, em 

Iguape. (Anuário de Ensino de São Paulo, 1936, p. 332) (grifo nosso) 

 

 No Relatório da Delegacia de Ensino de Santos no mesmo ano encontra-se 

descrição mais detalhada da situação dos prédios escolares citados: 

   Município de Iguape: Tem três grupos escolares: 

1) o da cidade, com 11 classes, funccionando em excellente prédio 

estadoal (...) 



67 
 

2) o de Registro, a mais movimentada povoação do litoral sul, sede da 

Companhia de Colonização Japoneza e a cujo respeito eu solicito 

aqui uma providência de excepção, para que possa ter o seu grupo 

escolar, mesmo não constando, (...), do actual plano de edificações 

escolares. Funcciona o estabelecimento, que tem cinco classes, em 

prédio de más condições hyegenicas, cedido, há muito tempo, pela 

Companhia de Colonização Japoneza. (...) 

3) o de Carapiranga, uma característica escola rural, (...) 

O prédio, cedido gratuitamente pela Associação dos colonos 

japonezes, é modesto, mas têm 4 amplas salas de aula e está muito 

bem montado, tendo mesmo S. Excia. Snr. Dr. Adalberto Netto, ao 

tempo Secretário, manifestado pela imprensa da Capital, quando de 

volta de uma excursão, a excellente impressão que a escola lhe 

havia deixado. (Relatório da Delegacia de Ensino de Santos, 1936, 

p. 7-10) 

 

Sobre o prédio do Grupo Escolar de Registro sabe-se que foi construído pela 

KKKK para funcionar como hospedaria dos imigrantes, e, posteriormente, foi cedido 

para o funcionamento da escola. Era um sobrado, que hoje não existe mais. Não há fotos 

dessa escola no Álbum de 1920. A Sra. Teresa Etsu Osawa (nissei, nascida em 1921), 

que estudou nesta escola nos anos de 1930, 1931 e 1934,  comentou sobre o esse 

prédio em suas memórias: 

 

Era um prédio assobradado conhecido como casa da imigração, onde 

também foi instalada a Escola Reunida de Registro, antes mencionada. 

No prédio não existia instalação de rede de água, havendo apenas um 

poço de água não potável, o que tornava dificultosa a sua manutenção e 

limpeza. Neste aspecto, devemos reverenciar o Sr. Paulino Marques, 

que exercia a função de inspetor de alunos (...) cabia a ele a conservação 

e limpeza de todo o prédio, inclusive dos banheiros, sem mangueira, 

sem rodo. (...) 

 

 Não há descrição dos demais prédios escolares do núcleo de colonial de Registro 

mas suas condições poderão ser avaliadas nas fotografias que se seguem:  
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Foto nº 09 - Escola primária de Taquaruçu (Bairro 4). Diretores, professores e alunos 1933. Fonte: AC20. 1933 

 

 

Foto nº 10 – Escola primária de Raposa. Situada no lote 22 do Bairro 5. Fonte: AC20. 1933 
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Observa-se nas fotos 09 e 10, que as escolas são simples, onde só existem salas 

de aula, sem nenhum espaço específico para lazer e recreação. Mas aparentam serem 

construções bem feitas, com materiais resistentes e preocupação com ventilação e 

iluminação: muitas janelas. Bem diferentes das escolas improvisadas pelos imigrantes 

japoneses no interior do Estado de São Paulo, nos primeiros anos da imigração, 

conforme a descrição de Handa (1987): 

 

―Antes de mais nada, os japoneses construíam a escola‖ – esta 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, a cobertura de 

sapé. Se o número de alunos fosse pequeno, casa particular também servia. Não 

importava onde funcionasse – era melhor improvisar do que não a ter, eis o pensamento 

que os norteava. (Handa, 1987, p. 290) 

 

Apesar das escolas estarem distribuídas nos cinco bairros/seções do núcleo 

colonial de Registro, não eram facilmente acessíveis para todos. Por se tratar de bairros 

rurais, muitas vezes as crianças tinham que caminhar à pé de 2 a 5 quilômetros para 

chegarem à unidade escolar. Como tinham aula em dois períodos tinham que trazer sua 

refeição de casa. Essa refeição entre os japoneses era chamada ―bentô‖. Portanto, o 

estudo dessas crianças exigia muito esforço e dedicação. Segundo o Sr. M. Ma. (nissei, 

nascido em 1921), na Escola Isolada do Bairro 2, Campo de Experiência, os alunos 

tinham ainda a responsabilidade de limpar diariamente as salas de aula.  

Sobre os professores não se têm dados precisos: Alguns entrevistados afirmam 

que os professores japoneses do Bairro 3 (Carapiranga) e 5 (Raposa), eram professores 

formados no Japão. Mas entre os docentes brasileiros, como foi visto anteriormente, 

havia muitos professores leigos. A Sra. E. M. F. (brasileira sem ascendência japonesa, 

nascida em 1934) contou que sua mãe, sua tia e sua prima atuaram como professoras do 

currículo nacional nas escolas dos bairros 4 (Taquaruçu) e 5 (Raposa), no início dos 

anos de 1930, sem nenhuma formação. A mãe da Sra. E. M. F., por exemplo, cursou 

apenas o primário, mas ―era uma moça inteligente que gostava muito de ler‖. Mas na escola 

do Bairro 3, entre 1920 e 1935, o currículo nacional foi ministrado pela professora 
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Aurora Coelho, normalista muito elogiada pelos inspetores de ensino. A comunidade 

reconheceu seu trabalho dando seu nome àquela escola.  

Conforme os dados levantados nas diferentes fontes, a primeira escola do 

Núcleo de Registro foi a escola do bairro Carapiranga, bairro três ou Sanbu. Segundo o 

Sr. M. Ma, a escola foi construída pelos colonos. Cada família doou 15 mil réis para a 

construção da escola e da casa para o professor. Ao todo houve um investimento de 3 

contos e 100 mil réis. A escola começou a funcionar em primeiro de abril de 1920, 

atendendo 87 alunos dos diferentes bairros de Registro. De início havia apenas aulas de 

japonês. O professor era o Sr. Jissuke Otsubo. 

A construção da escola foi decidida na Associação Central do Núcleo Colonial 

de Registro - Kyo-sei-kai. Além da cotização financeira foram discutidas as metas 

educacionais de instituição. Segundo o livro História dos Sessenta Anos de Registro 

(HSAR), alguns membros da comissão de educação chegaram a propor que o ensino da 

escola primária fosse totalmente ministrado em português para evitar os problemas de 

rejeição à comunidade nipônica, citando o caso dos Estados Unidos
25

. Mas o presidente 

da comissão considerou que a maioria dos colonos deveria ser consultada, pois muitos 

consideravam a educação em língua japonesa era fundamental. Percebe-se então que 

havia entre as lideranças da colônia um pensamento pragmático que visava o bom 

relacionamento com as autoridades brasileiras
26

. Apesar dessas ponderações foi definida 

a oferta do ensino do currículo japonês e, com o apoio do governo estadual, o ensino do 

currículo nacional brasileiro.  

De acordo com o Álbum Comemorativo dos 20 Anos da Colônia Japonesa de 

Iguape, a escola do bairro 3, Carapiranga, foi reconhecida pelo governo estadual em 

1921. Em 1929, foi elevada à categoria de Escola Reunida e, em 1932, foi transformada 

em Grupo Escolar. No ano da edição do Álbum (1932 ou 1933) a escola tinha 160 

alunos no ensino de língua portuguesa (currículo das escolas brasileiras) e 55 alunos, 

maiores de 10 anos, que estavam no ensino de língua japonesa.  

 

                                                           
25

 Refere-se aos problemas de rejeição racial enfrentados pelos japoneses que imigraram para os EUA, no 

início do século XX e que levaram à restrição da imigração nipônica naquele país. Vide página 44. 
26

 No capítulo II, esse pensamento que caracteriza uma das correntes educacionais em disputa destro da 

colônia japonesa do Brasil  será melhor discutido. 
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Foto nº 11 – A Festa da Árvore (na escola do Escola de Carapiranga (Bairro 3) – Fonte: AC20. 1933 

 

A foto nº 11 registra a comemoração da Festa da Árvore. Segundo a legenda do 

Álbum anualmente se comemorava o Dia da Árvore no final do mês de setembro, 

lembrando a relação existente entre a árvore e a vida humana. A data era marcada com o 

plantio de uma árvore. Nesta imagem pode-se observar que a escola ocupava dois 

prédios relativamente grandes. Imagina-se que em cada um deles possa ter duas salas de 

aula amplas e bem arejadas – há grandes janelas em todas as paredes visíveis. A foto 

confirma a descrição positiva do prédio feita no Relatório da Delegacia de Santos, em 

1936
27

. Na mesma foto pode-se ver também que os alunos seguram uma bandeira que 

parece ser a do Brasil. A maioria dos alunos está uniformizada e nada diferencia esta 

escola de uma típica escola nacional parece ser a do Brasil. A maioria dos alunos está 

uniformizada e nada diferencia esta escola de uma típica escola nacional. 

 

                                                           
27

 Vide página 67 
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Foto nº 12 - Alunos da Escola de Carapiranga (Bairro 3). Na legenda em japonês, dados sobre a escola: 

construção, criação, reconhecimento, número de alunos. Fonte: AC20. 1933 

 

Na foto nº 12 pode-se ver os alunos na área externa à escola, alguns seguram a 

bandeira do Brasil e outros, a bandeira do Estado de São Paulo. Novamente, trata-se de 

uma cena comum a muitas escolas nacionais. A presença da bandeira do Estado de São 

Paulo se faz presente porque se trata de uma escola mantida pelo governo estadual. 
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Foto nº 13 – Visita do Ministro de Trabalho Lindolfo Collor em maio de 1931.  Fonte: AC20. 1933 

 

Nesta última foto apresenta-se um momento de solenidade na qual a escola 

parece receber pessoas importantes. Na legenda encontra-se a informação de que a 

escola está recebendo a visita do Ministro do Trabalho, Sr. Lindolfo Collor. Um aluno, 

que aparece de costas no primeiro plano da foto, estava fazendo um discurso ao 

Ministro. A visita do Ministro ocorreu em maio de 1931, mas trata-se de um evento que 

não entrou na memória da comunidade, talvez porque esse ministro não tenha 

permanecido no governo por muito tempo. De qualquer forma a cena ilustra o 

simbolismo que as escolas adquiriam no contexto político da época. Um político 

importante tinha que conhecer as escolas locais.  

Além disso, a foto nº 13 permite observar mais de perto a entrada do prédio 

escolar e verificar que pela existência de muitas janelas deveria ser arejado e iluminado. 
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Foto nº 14: Professor da Escola Japonesa do Bairro 3 – Fonte: AC20. 1933 

 

A foto nº 14 mostra o Sr. Gisuke Otsubo, o professor da escola japonesa do 

Bairro 3. Segundo seus familiares ele era professor formado no Japão, que veio 

exclusivamente para lecionar para os colonos de Registro. Tal situação foi uma 

novidade, pois, segundo Handa (1987), os professores das primeiras escolas japonesas 

eram escolhidos entre os próprios imigrantes. Observa-se que o professor é uma figura 

de aparência distinta, vestindo-se à moda ocidental: terno, gravata e chapéu. Segundo a 

Sra. I. O. M. (sansei, nascida em 1947), neta do professor, foi uma pessoa muito 

respeitada na comunidade.  

As fotos, portanto, ilustram uma realidade escolar aparentemente semelhante à 

de outra escola estadual daquele período. A presença das bandeiras nacional e paulista 

atestam importância que as escolas oficiais davam aos símbolos nacionais, os quais 

eram importantes elementos para se desenvolver os ideais de civismo e patriotismo 

De qualquer forma, há que se considerar que o Álbum Comemorativo enquanto 

registro da presença japonesa no Brasil, num contexto de crescente nacionalismo, tinha 
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o interesse de mostrar a integração dos japoneses na sociedade brasileira. Portanto é de 

se esperar que a escola apresente os elementos que demonstrem essa integração.  

Entretanto, em outras fotos e em alguns depoimentos, pode-se identificar a 

existência dos símbolos japoneses. No Álbum de 1933, a bandeira do Japão aparece 

junto à bandeira brasileira em três fotografias escolares: na escola da Colônia de 

Katsura (foto nº 5, pg. 19), na escola na escola particular do Sr. Tanaka Masakatsu, e na 

escola do Bairro 2, Campo de Experiência (será exposta a seguir).  

Nos relatos dos antigos alunos constata-se que muitos símbolos da cultura 

japonesa também eram cultivados nas escolas compartilhadas. 

A Sra. M. Mi (jun-nissei, nascida em 1915), que primeiro teve aulas particulares 

com o Prof. Otsubo e depois foi aluna da escola do Bairro 2, Campo de Experiência, 

lembra que naquela escola os alunos tinham que recitar o “Kyoiku Chokugo”, o 

Reescrito Imperial da Educação, documento que explicitava os princípios e valores da 

educação japonesa, elaborado em 1890, e que era lido diariamente nas escolas 

japonesas, desde aquela data até os anos 1940, fim da Segunda Guerra Mundial.  

Shibata (1997), pesquisadora que estudou o funcionamento das escolas 

japonesas criadas no interior do estado de São Paulo, fala do teor desse documento: 

 

Dois aspectos chamam a atenção da leitura do Reescrito: o primeiro 

deles, derivado do shintoísmo, compreende uma interpretação 

absolutista da posição imperial no Estado, fundado na idéia de 

ancestralidade divina e na perpetuidade da linha dos imperadores e o 

segundo comporta uma visão confuciana de comportamento pessoal 

digno inspirado nas virtudes da lealdade, honestidade, benevolência e 

devoção filial. Porém, conforma assinala Beasley (1995), o 

pensamento confuciano vem modificado pela afirmação da fealdade 

colocada acima da devoção filial. Denota-se aí o caráter político da 

mensagem do Reescrito. A lealdade mais que a devoção filial serviria 

aos objetivos do Estado japonês. (...). (Shibata, 1997: 39-40) 

 

 Trata-se, portanto, de um documento que reforça o poder do Imperador do 

Japão, pretendendo incutir nos alunos o sentimento lealdade ao chefe da Nação, por 

meio de práticas que se constituíam como forma de veneração à figura imperial. Para 

Shibata (1997), o papel da escola japonesa era fundamental para criar o espírito de 
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unidade nacional e de devoção à Pátria e ao Imperador, tendo como bases aspectos 

afetivos, religiosos e morais: 

 

A lealdade era a primeira virtude a ser cultivada nas escolas estatais, através da 

reverência aos quatro símbolos nacionais: o Kimi gay o (hino nacional), a 

bandeira, os retratos imperiais e a leitura do Reescrito Imperial da Educação 

pelo diretor da escola. As composições produzidas nas aulas de Linguagem  

deveriam versar sobre temas retirados do cotidiano e a partir de exemplos dos 

―bons‖ japoneses, para desenvolver a mente das crianças em direção de virtudes 

como devoção filial, obediência aos mais velhos, amizade, modéstia, fidelidade 

e coragem. Os deveres em relação ao Estado enfatizavam a lealdade e o 

patriotismo. (Shibata, 1997, p.41) 

 

 Por meio de outros relatos sabemos que todos estes símbolos estiveram presentes 

nas escolas japonesas compartilhadas. 

O Sr. Kz. N. (nissei, nascido em 1928) atingiu a idade para frequentar a escola 

japonesa quando a mesma já tinha sido proibida; mas ele ainda se lembra que chegou a 

participar de comemorações que ocorriam na escola do Bairro 5 – Raposa – na época 

em que suas irmãs mais velhas estudavam lá. Lembra-se que lá se comemorava o 

Aniversário do Imperador (29 de abril) e o ano novo japonês. Nestas datas se cantava o 

Hino do Japão e se hasteava a bandeira japonesa. Lembra-se também que mesmo depois 

do fechamento da escola japonesa seu pai fazia reunião com os jovens do bairro para 

divulgar os valores da educação japonesa e nessas reuniões ensinava o Kyoiku 

Chokugo. 

A influência do modelo educacional implantado pelo Estado Japonês também se 

refletia nos livros didáticos que foram unificados no Japão em 1903 e que eram 

utilizados nas escolas japonesas criadas no Brasil. 

A sra. M. Mi (jun-nissei, nascida em 1915) e o Sr. M. Ma (nissei, nascido em 

1921) confirmaram que nas aulas da escola japonesa compartilhada estudavam com 

manuais didáticos trazidos do Japão. Por meio desses manuais seguiam todo o currículo 

das escolas japonesas, inclusive a história e geografia do Japão e a instrução moral e 

cívica (shushin). 

Por outro lado há que se lembrar que os alunos das escolas japonesas 

compartilhadas também participavam do ensino nacional brasileiro, ministrado por 
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professores contratados pelo Governo do Estado, que já implantava modelos 

curriculares nacionalistas que foram estudados por Bittencourt (1990) e serão mais bem 

discutidas no Capítulo II. 

Em relação ao ensino brasileiro, a Sra. M. Mi. Afirmou que teve muita 

dificuldade, pois nascida no Japão e vivendo a primeira infância em núcleos rurais 

habitados somente por japoneses, não aprendeu a língua portuguesa. Embora 

freqüentasse as aulas com a professora brasileira, pouco compreendia as matérias 

ensinadas. Porém, um episódio marcou seu aprendizado da história do Brasil. 

Transcreve-se abaixo um trecho da entrevista com a Sra. M. Mi., que teve que ser 

realizada com o apoio de intérpretes, o Sr. Kuniei Kaneko
28

, e Sr. P. Mi., filho da 

entrevistada: 

 

SO
29

 – E ela aprendeu um pouquinho de Português com a 

professora... 

P. Mi. – Ninfa... (Ninfa era o nome da professora brasileira) 

SO – E ela achou difícil o português? 

KK pergunta. 

KK – Não sabia nem letra, então era difícil, porque a letra era 

diferente 

A sra. M Mi fala em japonês e identifiquei a palavra Tiradentes 

pronunciada junto com um gesto 

P. Mi., rindo – Tiradentes quando foi enforcado. História do Brasil. 

KK rindo – Fez gesto... Tiradentes... Enforcado. Não entendeu nada e 

então a professora fez gesto (de enforcamento). Então guardou o 

nome de Tiradentes. 

P. Mi. – Naquele tempo se aprendia história do Brasil. 

 

 A Sra. Y. O., (jun-nissei, nascida em 1926), veio para o Brasil em 1933 e 

estudou por três anos no bairro Quilombo, no núcleo de Sete Barras. Também tinha 

aulas do currículo brasileiro no período da manhã e do currículo japonês à tarde. Da 

mesma forma que a Sra. M. Mi, contou que não entendia nada o que a professora 

                                                           
28

 O Sr. Kuniei Kaneko era então presidente da Associação Cultural Nipo- Brasileira de Registro, pessoa 

responsável pela maioria dos contatos desta pesquisadora com os entrevistados. Sua colaboração foi 

muito importante para a realização desta pesquisa. 
29

 A legenda SO, refere-se à pesquisadora Selma Omuro; KK, ao Sr. Kuniei Kaneko. 
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brasileira falava em suas aulas. Seguem-se alguns trechos da entrevista com esta 

senhora: 

   

YO – E depois que veio do Japão, um ano, a gente começou a ir (para 

a escola)... Japonês e Português... Mas é que tudo japonês, só falava 

japonês e a professora... não tinha nem jeito de ... (rindo) 

SO – De começar a ensinar? 

YO – Professora até queria aprender japonês. Aluno era tudo japonês 

SO – Mas a senhora lembra o nome do professor de japonês? 

YO – De japonês lembro, de português, não lembro. Japonês era 

Matsumura. 

(...) 

SO –... E a senhora lembra do que aprendia na escola japonesa? Além 

de ler e escrever, aprendia coisas do Japão? 

YO – Ah! Ele ensinava a cantar, dançar. 

SO – Em japonês? 

YO – Em japonês. 

SO – Dizem que tinha um juramento que as crianças faziam sobre a 

educação, a senhora lembra? 

Silêncio. (Y.O. parece desconhecer o Kyoiki Chokugo) 

YO – Ele fez música daqui do Rio Ribeira. 

(...) 

SO – Não lembra... Mas ele ensinava dança... 

YO – Cantar, música... 

SO – Com que instrumento? Tinha instrumento? 

YO – Tinha: bandolim, violão. 

SO – E aquele lá... Com é que o nome daquele instrumento lá - 

apontei para o acervo do museu, onde havia um instrumento musical.  

YO – Shamisen? 

SO – É. Shamisen. 

YO -  Shamisen, não. Tinha violão. 

SO – Violão mesmo, brasileiro... Então, na escola, a senhora 

aprendeu mais o japonês. 
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YO – Só japonês. A professora ia... Não tinha nem jeito... Professora 

que precisava aprender japonês porque não entendia...  

SO – E vocês dançavam? Tinham aquelas festas? 

YO – Sim. Tinha. Uma vez por ano tinha Festa: Correr, puxar corda 

e... tinha uma porção (de atividades). 

SO – Undokai? 

YO – É. Undokai. 

SO – E tinha também... Dizem que as escolas que faziam 

comemoração no aniversário do Imperador. 

YO – Sim. Sim. Faziam. 

 

Nestes trechos da entrevista percebe-se que a cultura japonesa era reforçada na 

escola: a língua japonesa, as músicas, as danças, o undokai
30

, a comemoração do 

aniversário do Imperador. Porém, a influência da cultura local também se fazia presente. 

O professor japonês fez uma música para o Rio Ribeira de Iguape e, na ausência de 

instrumentos musicais japoneses, as crianças dançavam ao som de violões e bandolins. 

Também é curioso observar que a Sra. Y.O. não se lembrou do Kyoiki Chokugo. 

A Sra. Teresa Etsu Osawa (nissei, nascida em 1921) contou em suas Memórias 

de minha infância as dificuldades que as crianças tinham para aprender a língua 

portuguesa. Morando na zona rural, no Bairro 5 (gobu) ou Raposa, afirmou que esse 

aprendizado era prejudicado pelo contato com os camponeses brasileiros que não 

utilizavam a norma culta da língua nacional: 

 

 Antes de iniciar o meu aprendizado escolar, em nossa casa aprendíamos e só 

falávamos em idioma japonês, e apenas na convivência com os colonos 

brasileiros é que tínhamos a oportunidade de aprender algumas palavras em 

português, assim mesmo, de acordo com o costume e a pronúncia própria do 

lugar, por exemplo: 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Gincanas típicas nas festividades das comunidades japonesas. 
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Palavra [na norma culta] [Como uma] Moça da roça [falava] 

Pouco Fiapinho 

Mau cheiro Catinga 

Colher Cuiê 

Vovô e Vovó Nhonhô e nhanhá 

Gripe Defruxo 

Jogar Pinchar 

Trouxe Truxe 

Chamar atenção Raiá 

Senhor ou senhora Messê 

Comer Cumê 

 

 

Outro problema vivenciado pelas crianças nisseis, segundo a Sra. Etsu  Osawa, 

era a dificuldade de pronunciar certos sons de uma língua não materna:  

 ... isto para nós seria a Língua Portuguesa. Além do mais, a nossa pronuncia das 

palavras em português era influenciada pelo sotaque japonês, como por 

exemplo: 

 

Palavra [na língua portuguesa] Como [o japones] pronunciava 

Registro Registoro 

Vidro Vidoro 

Trator Torator 

Carroça Carocha 

Preto Pureto 

Bravo Buravo 

Brasil Buradiru 

  

E havia ainda muitas outras para dificultar; os japoneses tinham dificuldades em 

pronunciar o dígrafo de ―R‖. 
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 Com uma sinceridade e gratidão que lhe eram peculiares, a Sra. Etsu Osawa 

ainda explicou: 

 

Fiz essas observações para que possam ter uma idéia das dificuldades que 

nossos primeiros professores tinham para nos ensinar e fazer-nos compreender o 

português correto, até mesmo na pronúncia das palavras. Era para eles um 

autêntico ―sacrifício‖. 

 

 O Sr. M. Ma. (nissei, nascido em 1921) estudou na escola do Campo de 

Experiência (bairro 2 ou nibu), entre 1931 e 1934. Em seu depoimento afirma que, 

naquela escola, teve aulas com as professoras brasileiras Ninfa Grossi e Maria Ester 

Muniz Ikegami, e com o professor japonês Hissashi Yokoya. O Sr. M. Ma. trouxe 

algumas fotos da escola, e numa delas os professores citados aparecem na frente da 

escola juntos com os alunos. A maioria das crianças é japonesa ou descendente de 

japoneses. Mas o Sr. M. Ma. afirma que se dava bem com todos os alunos, mesmo os 

que não tinham origem nipônica. Também se lembra com carinho das professoras 

brasileiras. Diz que até hoje tem contato com os filhos e netos das professoras. O Sr. M. 

Ma. parece que não teve problemas em estudar a língua portuguesa, além de ter nascido 

no Brasil,  morava no Bairro do Campo de Experiência que era mais próximo da sede da 

colônia e, por isso, tinha mais contato com os brasileiros. A sra. M. Mi. e a Sra. Y.O., 

além de terem nascido no Japão, moravam em bairros mais distantes e por isso tiveram 

dificuldades maiores para aprender português.  

Outro aspecto importante do depoimento do Sr. M. Ma. refere-se à  existência de 

comemorações cívicas na escola. Confirmou que na escola se comemorava tanto o 

aniversário do Imperador japonês como a independência do Brasil. 

No Álbum do 20º Aniversário da Colônia Japonesa de Iguape, a escola do 

Campo de Experiência merece uma página inteira com 3 fotos. Em uma delas, pode-se 

ver a tradicional imagem dos alunos uniformizados dispostos em frente à escola, alguns 

sentados outros em pé. 
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Foto nº 15 – A escola do Bairro 2 (Campo de Experiência) em dia de comemoração escolar. Fonte: AC20. 

1933 

 

Observa-se também que atrás dos alunos há várias pessoas que não são 

estudantes e nem todas podem ser professores. São pessoas adultas, homens de terno e 

gravata e senhoras de vestido. Talvez sejam autoridades da colônia japonesa e do 

município, e também pessoas da comunidade. Isso indica que a escola era um centro 

que reunia a população nos dias de festa. A escola está enfeitada com ramos de 

palmeiras e há duas bandeiras hasteadas, a do Japão e, muito provavelmente, a do 

Brasil. Por meio dessas bandeiras pode-se ver que se trata de uma escola nipo-brasileira. 

O texto do Álbum apresenta os dados sobre o funcionamento da escola: 

inaugurada em 1926, foi reconhecida pelo governo estadual em 1928. Na data da edição 

do Álbum, a escola tinha 66 alunos matriculados no currículo nacional e 45, no 

currículo japonês. O primeiro professor japonês foi o Sr. Sakio Monobe, depois 

substituído pelo Sr. Hissashi Yokotani (ou Yokoya, segundo o Sr. M. Ma). 

Ao informar o número de alunos que estudam o currículo nacional e o japonês, o 

Álbum constata que a escola cumpria a Lei que determinava que o ensino de japonês 

deveria começar somente para crianças de 10 anos ou mais. Há mais alunos estudando 

as aulas de português do que as de japonês. Sim, isto parece ter ocorrido, porém, o Sr. 

M. Ma. relatou que  antes de entrar na escola japonesa, com aos dez anos incompletos, 

ele já havia estudado japonês em casa:  
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   SO - E como o senhor aprendeu a língua japonesa? 

MM – Primeiro eu aprendi com a minha mãe. Porque o regulamento 

escolar aqui tinha que ter 10 anos para se matricular na escola. Então 

quando eu completei... não (quando) eu estava com 10 anos, com 10 

anos incompletos eu me matriculei na escola, mas na escola japonesa já 

me matriculei no 4º ano, porque eu estudava com a minha mãe. Porque 

a minha mãe era... Naquela época uma professora formada na escola 

normal para vir para o Brasil era difícil e a minha mãe era formada na 

escola normal do Japão. 

 

Tal depoimento indica que mesmo sem descumprir a lei nacional, o ensino do japonês 

ocorria antes dos dez anos, mas era ministrado em casa. Também é interessante 

considerar o grau de instrução da mãe do entrevistado: uma imigrante da primeira 

geração, que já veio formada no curso normal. Entretanto ela não chegou a exercer a 

profissão no Brasil, apenas ensinou seus filhos. 

Outras duas fotos do Álbum apresentam os alunos da escola do Bairro 2 em 

atividades culturais: 

 

Foto nº 16 – Alunas da Escola do Bairro 2,  Campo de Experiência apresentam dança. Fonte: AC20 

 

Como se observa na foto nº 16 as alunas da escola fazem uma apresentação de 

dança. De acordo com a legenda dançam a música Sakurá, uma música tradicional 

japonesa que fala sobre a flor da cerejeira. Verifica-se que há uma singela, mas 
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significativa, produção na apresentação: as alunas estão uniformizadas, mas usam tiaras 

na cabeça e parecem maquiadas. Fazem a coreografia com ramos de flores que parecem 

ter sido confeccionadas artesanalmente. A escola montou um tablado e pintou um 

cenário de águas e montanhas. No teto há bandeirinhas e nas laterais ramos de palmeiras 

que enfeitam o ambiente. Percebe-se que sem usar materiais caros a escola conseguiu 

caracterizar aspectos da cultura japonesa, bem como, tornar uma escola muito simples 

em um espaço agradável e belo. 

 

 

Foto nº 17 - Alunos da Escola do Bairro 2 em apresentação teatral. Fonte: AC20 

 

De acordo com o texto do Álbum, escrito em japonês, os alunos estão encenando 

a peça Rei Lear, de Shakepeare. Nesta apresentação os alunos estão caracterizados com 

vestes japonesas, indicando uma adaptação da clássica obra de Shakespeare ao contexto 

da cultura japonesa, mas, de qualquer forma observa-se que existe uma aproximação 

com a cultura ocidental, característica da Era Meiji. 
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Tais imagens e depoimentos ilustram que a escola desenvolvia atividades que 

reforçavam a cultura japonesa, mas que estas nem sempre estão diretamente 

relacionadas ao reforço do nacionalismo do Estado Imperial. A música Sakurá é uma 

típica canção folclórica que expressa um sentimento humano de se admirar pela beleza 

de uma flor. Da mesma forma a encenação de Shakespeare, ainda que adaptado ao 

contexto japonês, propõe uma reflexão ética sobre os conflitos pelo poder.  

Percebe-se, portanto, que múltiplas influências interferiam na escolarização das 

crianças que freqüentavam as ―escolas compartilhadas‖. As leis brasileiras 

determinavam a obrigatoriedade do currículo nacional e proibiam o ensino de japonês 

para as crianças menores de 10 anos, mas as crianças se comunicavam e aprendiam a 

língua de seus pais em suas casas. Nas comunidades mais isoladas o desconhecimento 

da língua portuguesa pela totalidade dos alunos impedia o ensino nacional se realizasse. 

O contato com a população ―desescolarizada‖ da zona rural trazia uma variante popular 

da língua portuguesa. Entretanto, a criatividade e a expressividade de uma professora 

podiam transpor a barreira da língua e marcar na memória das crianças japonesas a 

tragédia vivida pelo maior mártir da história oficial brasileira. As músicas japonesas 

eram tocadas por instrumentos brasileiros. 

Por outro lado, não se pode negar a força das ideologias nacionalistas - tanto a 

japonesa, quanto a brasileira - que tentavam inculcar valores patrióticos por meio dos 

conteúdos escolares, dos livros didáticos, dos rituais das festas cívicas e dos símbolos da 

nação, conforme as considerações de Shibata (1997) e Bittencourt (1990). Porém, nesta 

pesquisa, considera-se que as ideologias não são totalmente incorporadas pelos 

indivíduos. Felizmente, as pessoas desenvolvem formas próprias de apropriação e 

interpretação dos conhecimentos transmitidos pela cultura dominante. De acordo com 

Certeau (2012) é preciso romper com o postulado os consumidores de cultura são 

sempre passivos: 

 

Já faz muito tempo que se vem estudando em outras sociedades as 

inversões discretas e no entanto fundamentais ali provocadas pelo 

consumo. Assim o espetacular sucesso da colonização espanhola no 

seio das etnias indígenas foi alterado pelo uso que dela se fazia: mesmo 

subjugados, ou até consentindo, muitas vezes esses indígenas usavam as 

leis, as práticas ou as representações que lhes eram impostas pela força 

ou pela sedução, para outros fins que não os dos conquistadores. Faziam 

com elas outras coisas: subvertiam-nas a partir de dentro – não 
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rejeitando-as ou transformando-as (isto acontecia também), mas por 

cem maneiras de empregá-las a serviço de regras, costumes ou 

convicções estranhas à colonização da qual não podiam fugir. Eles 

metaforizavam a ordem dominante: faziam-na funcionar em outro 

registro. (Certeau, 2012, p. 89) 

 

 A complexidade do contexto cultural vividos pelas crianças nipo-brasileiras que 

freqüentavam as escolas japonesas compartilhadas do núcleo colonial de Registro 

demonstra a necessidade de maior investigação sobre as práticas de uso e consumo dos 

bens culturais, conforme as reflexões do acima citado pensador francês. 

 

I.2.2.2. A escola confessional católica 

 

 A escola do Padre Frederico foi criada por missionários católicos, em Registro, 

no ano de 1933. Sua origem está ligada a fundação da primeira igreja católica da 

localidade, atual Catedral de São Francisco Xavier. A história desse templo está 

registrada no documento Memórias de 70 anos da Igreja de São Francisco Xavier, 

elaborado pela Senhora Tereza Sachie Ito, em 1995, uma edição caseira doada pela 

referida senhora à Diocese de Registro. 

 Segundo Ito (1995), por volta de 1924/25 já havia em Registro quatro famílias 

japonesas católicas, oriundas da província de Fukuoka. Estas famílias começaram a se 

articular com as famílias católicas locais que incluíam também uma família ―turca‖, os 

Aby-Azar, para construir uma Igreja na Vila. No início da colonização japonesa, 

Registro era uma localidade pouco povoada onde não havia um templo católico.  

À medida que colonização japonesa se desenvolvia, a vila crescia, e a falta de 

uma Igreja Católica foi vista como um sinal de pouca expressividade política – talvez 

porque no Brasil, todas as vilas e cidades se formavam em torno de uma igreja. Por isso 

a própria KKKK teve interesse de ajudar na construção de um templo católico na 

localidade. Essa ajuda também poderia melhorar a imagem da comunidade japonesa 

que, na época já começava a ser criticada como sendo um grupo étnico inassimilável 

aos costumes nacionais. A KKKK, então, articulou-se com os católicos locais e 

incorporou o projeto de construção da Igreja, doando o terreno e repassando recursos 
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arrecadados no Japão (18.300 yens). Em 1926, formou-se uma comissão de 14 pessoas, 

incluindo as famílias locais (Marques e Aby-Azar), os japoneses católicos (Aoki, 

Hirata), representantes da KKKK (Sr. Guioske Shiratori) para cuidar da construção do 

templo, que seria dedicado a São Francisco Xavier, em homenagem àquele que foi o 

primeiro missionário católico a chegar ao Japão para difundir o cristianismo em 1594. 

Em 1926, o bispo Católico de Santos veio participar de cerimônia de lançamento 

da pedra fundamental da Igreja. Propôs que o templo fosse uma catedral, sugerindo que 

sua planta fosse ampliada. 

Em 1928, chegou a Registro o Padre Aloysio Rosen, da ordem do Sagrado 

Verbo Divino, para instalar a missão católica na região. Era um padre alemão, que 

trabalhou por cerca de 15 anos em missões católicas no Japão. Conhecia a língua e os 

costumes japoneses, mas solicitou o auxílio de catequistas japoneses: os srs. Massaru 

Ugayama e Takeo Ito. Conseguiu formar capelas e converter japoneses nas 

comunidades rurais de Raposa, Jipovura e Taquaruçu. Viajou para o sul do Brasil, 

aonde conseguiu recursos para concluir a Igreja Matriz, com católicos alemães. Em 

1929, a Igreja foi concluída. 

Para ampliar o trabalho missionário, o referido padre criou um Jardim da 

Infância, em 1929. Para tanto trouxe para a região uma professora alemã que dominava 

a língua japonesa, a Sra. Elsa Marta Matias. 

Em 1933 foi criada a Escola do Padre Frederico, com contou com a ajuda 

financeira da Roma. Inicialmente a escola recebeu 135 alunos e teve 3 professores 

japoneses: Sr. Takeo Kosugue, Sr. Takeo Ito, Sr. Murato Aoki (nissei). Mas houve 

também a preocupação de formar professoras na própria comunidade. Em 1932, as 

Senhoritas Catarina Kiyoko Kutsuki (Aoki) e Marina Sassaki, foram encaminhadas para 

fazer o curso normal na cidade de Juiz de Fora. Naquela cidade mineira, as jovens 

nisseis estudaram no Colégio ―Stella Matutina‖, educandário católico mantido pela 

Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo e que, a partir de 1916, fora 

equiparado à Escola Normal Modelo de Belo Horizonte
31

. Em 1934, mais quatro nisseis 

também foram realizar o curso normal no mesmo colégio, as senhoritas Leonilda 

Nakamura, Terezinha Tamaoki e Maria Yoshikawa. 

                                                           
31

 Informações retiradas no sítio do Colégio Stella Matutina na internet: www.stellamatutina.com.br. 

 

http://www.stellamatutina.com.br/
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 Em 1935, a escola começou a funcionar também como internato, podendo 

receber alunos que moravam longe da vila. Em 1936, devido ao aumento expressivo do 

número de alunos vieram freiras do Rio de Janeiro e do Japão para lecionarem na 

escola. 

Observa-se nesse processo um grande investimento da Igreja Católica na ação 

missionária visando o imigrante japonês no Brasil. Há que se relacionar a criação dessa 

escola católica de Registro, com o já citado Colégio Católico Japonês de São Paulo, que 

funcionava no bairro da Liberdade e, posteriormente, foi transferido para o Ipiranga. 

 Por outro lado, a participação da KKKK no processo de construção da Igreja e 

da escola católica parece se adequar ao fenômeno que Lesser (2001) denominou 

―negociação da identidade‖. Dentro de um contexto histórico em que o nacionalismo 

exacerbado tornava mais explícito o racismo e o xenofobismo, as elites dos grupos 

imigrantes não europeus buscavam estratégias para conquistar sua aceitação na 

sociedade brasileira. Nesse sentido, Lesser (2011) mostra como o próprio governo 

japonês tentava ―vender‖ uma imagem moderna e diferenciada dos japoneses para o 

Brasil. Era importante mostrar que o Japão se modernizara, que os japoneses eram 

diferentes dos chineses, que eles adquiriram padrões culturais semelhantes aos 

europeus: progressos científicos, industrialização, alfabetização, altos níveis de 

educação, hábitos ocidentalizados, grande capacidade para o trabalho, etc.. Ao mesmo 

tempo em que ideólogos conservadores defensores das teses eugênicas - o médico 

Miguel Couto, os deputados Antonio Xavier de Oliveira e Artur Neiva, por exemplo - 

criticavam a mistura racial, havia no Brasil quem defendesse a miscigenação nipônica, 

valorizando a ―raça‖ japonesa, com origens não eram incompatíveis com a os indígenas 

nacionais.  As empresas japonesas como a KKKK e o empresário japonês Hachiro 

Fukuhara que investiu no Pará, estimulavam e divulgavam a assimilação dos japoneses 

aos costumes brasileiros. Havia a divulgação de dados exagerados sobre os casamentos 

mistos, que demoraram a ocorrer, e sobre a cristianização dos japoneses. 

A importância que as lideranças da Colônia davam à Igreja Católica pode ser 

percebida no destaque que a instituição recebe no Álbum Comemorativo do 20º 

aniversário da Colônia. Um conjunto de quatro fotos destaca a presença católica na 

colônia, logo na 13ª página do álbum. Trata-se do terceiro conjunto de fotografias que 

retratam a colônia, logo após as páginas introdutórias do Álbum. 
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Fotos nº 18 – Igrejas Católicas de Registro e de Iguape e crianças do Jardim da Infância Católico. Fonte: AC20. 1933  

 

Nesse conjunto de fotos observa-se, na parte superior esquerda, as obras de 

construção da Igreja de São Francisco Xavier, em Registro; na parte superior direita, a 

Igreja da Nossa Senhora das Neves, igreja matriz da cidade de Iguape e tradicional 

centro de romaria na região; no canto inferior esquerdo, um grupo de crianças de 

crianças ladeadas por adultos bem vestidos; finalmente, no canto inferior direito, vista 

interna da Igreja de São Francisco Xavier, com detalhes do altar principal. 

Seguem as fotos referentes à Igreja de Registro para melhor observação: 
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Fotos nº 19 - A construção da Igreja de São Francisco Xavier, em Registro – Fonte: AC20. 1933 

 

 

Foto nº 20: Detalhes do altar da Igreja dedicado a São Francisco Xavier. Na lateral direita, o padre mais 

próximo ao altar é Aloysio Rosen, o fundador da Igreja – Fonte: AC20. 1933 

 



91 
 

 

Foto nº 21 – Crianças do Jardim da Infância ligado à Igreja Católica em evento de homenagem ao Ministro 

do Trabalho, em 1931. Fonte: AC20 

  

Na fotografia nº 21 nota-se que as crianças estão uniformizadas com aventais 

brancos; as maiores, ao fundo, carregam bandeirinhas do Brasil, e outras, menores, 

parecem segurar bandeirinhas de festa junina. A grande maioria das crianças parece ser 

de origem japonesa, mas há também algumas de feição ocidental. Entre os adultos pode-

se ver homens elegantemente vestidos, com ternos escuros, coletes e chapéus. Somente 

uma mulher clara de feições ocidentais se destaca ao fundo, próxima das crianças. A 

legenda, traduzida do japonês, contextualiza o retrato: ―Na Igreja funcionava a pré-

escola com cerca de 30 alunos. O ministro do trabalho Lindolfo Collor sendo 

homenageado pelas crianças‖. Com a ajuda de duas senhoras entrevistadas durante a 

pesquisa identificamos algumas das pessoas retratadas: entre os adultos, o presidente do 

KKKK, Sr. Guioske  Shiratori e a professora alemã Elsa Marta Matias; entre as 

crianças, a Sra. H. M. A. (nissei, nascida em 1926) e o esposo da Sra. H. Y. (nissei, 

nascida em 1933). Nenhuma delas reconheceu ou mesmo sabia de presença do Ministro 

do Trabalho Lindolfo Collor, conforme identificado na legenda. 
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A Sra. H. Yo., que não aparece na foto, mas estudou no Jardim da Infância, era 

filha de um funcionário da KKKK e explicou porque os japoneses ajudaram na 

construção da Igreja e da escola católica: 

 

Então quando fizeram essa Igreja aí (a Igreja Matriz de Registro), primeira coisa 

que os imigrantes japoneses, vieram aqui tudo sem filhos, solteiros a maioria, a 

primeira coisa que eles se preocuparam era a escola. Não tinha escola aqui em 

Registro, só a escola japonesa. Estão no Brasil, tem que aprender português. 

Então, pediram para o governo do Brasil, para o governo do Japão e 

construíram essa igreja, igreja católica. Aí, meu pai é que contava: ―Porque não 

fizeram uma igreja budista porque japonês é tudo budista, não é?‖ Então deviam 

ter feito uma igreja budista para tudo mundo ir rezar. Mas não, eles queriam 

uma igreja católica porque eles achavam que o Brasil é um país católico, 
então eles pediram para o governo brasileiro e o governo japonês (ruídos) e 

construíram essa igreja, não viu nessa foto aí construindo (mostra foto no 

Álbum do 20º aniversário). Naquela época lá, não sei, era mil novecentos e 

trinta e pouco. (...) 

(...)E as crianças, então precisavam de escola. Não tinha escola, não tinha Igreja. 

Aí, meu pai é que contava, porque que não fizeram a Igreja Budista, 

justamente porque aqui é país brasileiro, católico. Aí chamaram os padres.  

 

Segundo a Sra. HY, a Escola do Padre Frederico tinha um currículo 

diversificado: ela oferecia o curso primário e, para as meninas, o ginásio ―industrial‖, 

que não era reconhecido pelo governo, mas que dava uma formação complementar às 

alunas, com disciplinas do ensino secundário e outras ―profissionalizantes‖: culinária, 

corte, costura, bordado, higiene, enfermagem. Na formação secundária, aprendiam latim 

e francês. E como se tratava de uma escola católica, havia também aula de religião uma 

vez por semana. Havia provas de religião e essa disciplina era tão exigida quanto as 

demais. 

 A Sra. H.M.A. (nissei, nascida em 1926), que também estudou no Jardim da 

Infância e na Escola do Padre Frederico, também confirma o currículo diferenciado do 

curso ―profissionalizante‖ daquela escola: culinária, avicultura, corte, costura e até 

mesmo de lavanderia. Tratava-se claramente da preparação das meninas para o 

casamento e o cuidado com o lar. Ainda assim, afirma que a parte acadêmica do 

currículo era ―puxada‖. Havia professoras exigentes e rigorosas: 
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SO – Mas eles (os professores) eram bravos? A disciplina era bem 

rígida, não era? 

HMA – Era, mas não era tanto, não. 

SO – Eu acho que as crianças japonesas eram boazinhas, quietinhas. 

HMA – Eu acho que antigamente a gente... Tinha receio... Tinha 

medo!... As crianças de agora não têm medo! 

SO – Mas não tinha nenhum professor, assim, que dava castigo, essas 

coisas? 

HMA – Eu acho que eu não tive... Essa parte... Eu nunca tive... 

SO – E as notas?... Eram difíceis as provas? 

HMA – As provas... Não sei... Naquele tempo... Com as freiras não era 

tanto. Depois teve aquela [professora] C. A, a mãe de M., ela dava aula 

de física, álgebra... Aquelas fórmulas... Era difícil... As notas dela eram 

baixas mesmo. Também, a gente não entendia. Quantos anos a gente 

tinha? Tinha treze, catorze anos... Mas ela era (pelo contexto, durona)... 

A outra professora, uma parente dela, Dona M., era bem mais... Boa 

mesmo.... 

 

A Sra. H. M. A. contou também sobre as aulas e provas de religião: 

 

SO – ... E das aulas de catecismo, Dona H.? A sra. lembra de alguma 

coisa? 

HMA – Eu colava muito. Porque catecismo... Era muito complicado. 

SO – Era uma religião que vocês não praticavam em casa. 

HMA – Eu sei aquelas histórias do começo do... Aquelas coisas... A 

gente sabe... Mas era sagrado, aula de catecismo. Tinha prova! 

 

 Segundo o depoimento das duas senhoras nisseis, a maioria dos alunos da escola 

eram de famílias japonesas, mas embora houvesse algumas famílias japonesas católicas, 

muitas das crianças que frequentavam a Escola do Padre Frederico vinham de famílias 

budistas. Às vezes, eram até batizadas, mas, como contou a Sra. HMA, todos os irmãos 

foram batizados, porém os hábitos familiares ainda eram budistas: 

   

Agora sempre tiveram santuário em casa. Esse papai guardava. Mas, 

porque falecia os parentes... Se faleceu no dia 10, todo o dia 10 mamãe 

fazia uma comida, alguma coisa, oferecia. Eu não sei por que, quando 
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eu fui numa escola de corte e costura, todo dia botava, aquele arroz que 

fazia botava (no santuário); mamãe quando ganhava umas coisas, ela 

fazia, era sagrado. Era dia 8 e 16, então nós ficávamos contentes porque 

ela fazia uma comida e depois tínhamos doce. Então se ela ganhasse 

alguma coisa de alguma pessoa, primeiro era oferecido lá. Sabe? 

Aquilo, ela guardou. 

 

Quanto ao ensino de japonês, houve divergências de depoimentos. Enquanto a 

Sra. HY afirmou que nunca houve aulas de japonês na Escola do Padre Frederico, a Sra. 

H. M. A. disse que houve um período em que se ensinou japonês naquela escola. 

Primeiro, a Sra. H. M. A. teve aulas particulares de japonês nas dependências da Igreja 

com o professor Takeo Kossugue, que fazia parte do corpo docente da escola; mais 

tarde teve aulas de japonês com a Irmã Clara, no ensino regular. Essa divergência talvez 

se explique pela época em que essas senhoras estudaram. Sendo mais nova, a Sra. HY 

atingiu a idade escolar em 1940, quando as escolas japonesas já haviam sido fechadas e 

nos anos posteriores, no contexto da 2ª Guerra Mundial, o próprio idioma japonês foi 

proibido. 

O Sr. T.W. (nissei, nascido em 1928), estudou o primeiro e o segundo ano do 

primário na Escola do Padre Frederico, também não se recorda de ter estudado japonês 

naquela escola. Lembra-se apenas que teve aulas com uma professora loira, alta e muito 

enérgica, que parecia ser alemã. Certamente refere-se a sra. Elsa Marta Mateus. 

 Ainda que não houvesse aulas de japonês no currículo da Escola do Padre 

Frederico, todos os padres e freiras que vieram para fundar a Igreja e a Escola falavam 

japonês. Segundo a Sra. H. Y. isso era necessário para conversar com os pais dos alunos 

e não para ensinar a língua para as crianças. Obviamente era para converter as famílias 

japonesas ao Catolicismo. De qualquer forma observa-se um fato curioso, esses padres e 

freiras eram, em sua maioria, alemães
32

, falavam a língua japonesa e a portuguesa, mas 

tinham o sotaque alemão, o que provavelmente também interferia na aquisição das duas 

línguas por parte das crianças, sujeitas a tantas interferências lingüísticas. É o que relata 

a Sra. H. Y.:  

                                                           
32

 Os padres eram da Ordem do Sagrado Verbo Divino (1875) e as freiras eram da Congregação das 

Servas do Espírito Santo (1889), ambas a organizações religiosas criadas na Holanda pelo missionário 

alemão Arnaldo Janssen, que fugia das perseguições aos católicos, determinadas por Bismarck  na 

Alemanha, na segunda metade do Século XIX. Fonte: www.verbodivino.org.br 
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Os padres e a freiras que vieram, não sei se vieram do Japão, mas 

tinham que saber japonês porque aqui a maioria não sabia falar 

português, os pais da gente, não é? Então os primeiros padres que 

vieram, o padre Rosen, o padre Guilherme, tem as fotos aí, eu também 

tenho lá em casa... Então era tudo padre alemão: Padre Rosen, foi 

alemão... Os alemães iam muito para o Japão para...  

SO - Catequizar... 

HY – É catequizar os japoneses. E as freiras que vinham para cá eram 

todas alemãs. A maioria era alemã. Só tinha uma que era japonesa 

freira. Então vieram para cá e tinham que falar o japonês e o português, 

e falavam também a língua deles, alemão. Tinha alguma que falava 

francês. Mas a gente era criança era só com sotaque deles, de 

estrangeiro. O japonês também falava com sotaque deles, então era um 

japonês bem esquisitinho, quando a gente conversava com os pais da 

gente... 

  

 Sobre a existência de festas comemorativas a Sra. H.M.A. diz não se lembrar das 

festas escolares, mas sim das festas da Igreja. Disse também que não havia danças 

japonesas. Era, portanto, uma escola bem católica, mas ainda assim não escapava das 

influências do civismo estimulado pelo governo brasileiro: 

 

HMA – Ah! Não lembro! ... Música tinha, mas eu não lembro quais... 

SO – E dança japonesa? 

HMA – Não, a parte japonesa não tinha. 

SO – Então a escola era bem brasileira... Bem católica... 

HMA – Essa catecista alemã, d. Marta (Elsa Marta), o hino nacional ela 

sabia cantar, só que em vez de ser ―brado heróico‖, ela falava 

―herroíco‖. 

  

Pelo exposto, observa-se que na Escola do Padre Frederico as crianças de 

descendência japonesa tinham uma formação que não se vinculava à cultura japonesa, 

pelo contrário, eram introduzidas na tradição escolar católica e na língua portuguesa, e 

ainda com sotaque alemão. Esta situação indica que algumas famílias japonesas não 

faziam questão de uma educação exclusivamente japonesa. Isso não significa que elas 

estivessem renegando a cultura de origem, pois em casa continuavam os costumes 
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japoneses - Os entrevistados contam que os pais os mandavam para a escola católica 

brasileira, mas exigiam que eles falassem em japonês em suas casas. É importante 

lembrar que se trata de um grupo de famílias que morava no centro de Registro (Bairro 

1), onde estava a sede administrativa e o centro comercial da colônia. Ali o contato com 

a população brasileira era maior e havia necessidade de uma convivência mais próxima 

com os nacionais. Havia, portanto, considerando a tese de Lesser (2002), uma ―elite‖ de 

comerciantes mais prósperos e funcionários da KKKK que precisavam se relacionar 

bem com os brasileiros. Como foi visto, a Sra. H.Y. era filha de funcionário do KKKK; 

o pai da sra. H.M.A. era proprietário de hotel local; o Sr. T.W. era filho de comerciante. 

Até mesmo a irmã do Sr. K. O. (nissei, nascido em 1928), que era de uma família que 

havia se convertido ao anglicanismo no bairro de Manga Larga, estudou na escola do 

Padre Frederico. O pai do Sr. K. O. deixou a comunidade de Manga Larga em 1939 e se 

tornou um próspero comerciante no centro de Registro. 

 Também pode-se considerar que havia, em algumas famílias japonesas, um certo 

pragmatismo na escolha da escola dos filhos. Em uma mesma família, os filhos iam 

para diferentes escolas. Tudo dependia das opções disponíveis em cada momento de 

vida familiar. Mais uma vez, constata-se que não havia um modelo único de 

escolarização para as famílias japonesas de Registro. 

 

I. 2.2.3. A escola confessional anglicana 

 

 A comunidade japonesa de Manga Larga se localizava no Bairro 4 (Youbu) ou 

Taquaruçu. A maioria de seus moradores era originária da província de Nagano e 

chegaram naquela localidade entre 1918 e 1919. 

Segundo Kawano (2008), entre os primeiros colonos da localidade, somente o 

Sr. Kikuzo Ito era cristão, tendo sido batizado em uma Igreja Anglicana pouco antes de 

vir para o Brasil. Seu irmão Yasoji Ito já havia se convertido ao anglicanismo em 1910, 

após ter sobrevivido a um naufrágio provocado por um forte tufão. Em 1911, Yasoji 

entrou para o Seminário Anglicano da cidade de Osaka e após muitos estudos teológicos 

e trabalhos missionários no Japão decidiu realizar missão evangelizadora no Brasil ao 
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saber que muitos imigrantes japoneses enfrentavam dificuldades materiais e espirituais 

na nova terra. 

Yasoji Ito chegou ao Brasil em 1923. Seu irmão Kikuzo Ito havia se 

estabelecido no núcleo colonial de Registro, em 1919, no bairro de Manga Larga, com 

sua esposa e irmão mais novo. Kikuzo morreu em 1921, mas o irmão Shozo 

permaneceu na comunidade casando-se com a cunhada. 

 Yasoji Ito estabeleceu-se como missionário na cidade de São Paulo, mas tendo 

como referência os irmãos, iniciou seu trabalho evangelizador em Manga Larga, 

fazendo freqüentes visitas àquela comunidade, a partir de 1923. Ao longo dos anos o 

missionário japonês foi convertendo algumas famílias. Em 1927, a família Ikegami 

doou um terreno para a construção de uma Igreja Anglicana. A família havia se 

convertido àquela religião após a cura inesperada da Sra. Assayo Ikegami que estava 

desenganada pelo médico da colônia. Durante a doença, a enferma contou com o apoio 

espiritual do reverendo Ito, sempre orando e a confortando. Quando a sra. Assayo se 

restabeleceu, toda sua família, ela, o esposo e as filhas, aceitaram o anglicanismo e 

foram batizados pelo missionário Ito. Outras famílias amigas também se converteram e 

assumiram construir um Templo Anglicano no terreno doado pelos Ikegami. 
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Foto nº 22 – Igreja Anglicana de Todos os Santos, em Manga Larga, em 1933 – Fonte: AC20 

 

A foto nº 22 retrata a Igreja Anglicana construída entre os anos de 1927 e 1929, 

pela comunidade japonesa de Manga Larga. Na frente da Igreja está o Reverendo Paulo 

Kyoshi Iço, o primeiro ministro anglicano a residir na comunidade. Nesta foto podem-

se observar algumas características da arquitetura tradicional japonesa adaptada aos 

materiais locais. Segundo cartão postal produzido pelo IPHAN (2008a), o templo 

“apresenta grande riqueza de detalhes construtivos: estrutura independente em 

madeira encaixada, paredes de taipa de mão e pilares de tijolos maciços que a 

suspendem do chão. O acesso se dá pelo guenkan, onde eram retirados e deixados os 

sapatos. O telhado tem desenho irimoya
33

”. 

O prédio religioso, hoje tombado como patrimônio histórico nacional, também 

foi utilizado para a educação escolar das crianças da comunidade. Segundo Kawano 

(2008): 

                                                           
33

 Guenkan: elemento da arquitetura japonesa, vestíbulo ou varanda de entrada onde são deixados os 

sapatos; telhado irimoya: cobertura de telhado típica oriental, com 4 águas formando um frontão 

triangular. IPHAN (2008) 
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O templo era usado nos dias de semana para a educação bilíngüe das 

crianças, assim como era lá que se ensinavam os deveres escolares a 

todas elas. Assim, os pequenos e os jovens estavam literalmente todos 

os dias na igreja. 

Em relação à alfabetização em japonês, quem ensinava os adolescentes 

era Kumajiro Ikegami, com material didático vindo do Japão. Antes das 

aulas de sábado, Ikegami reunia os jovens e crianças e dirigia a Oração 

Vespertina na igreja. 

Uma pessoa muito importante para os japoneses e seus filhos foi 

Antonio Cupertino de Lara que chegou em 1932 para morar com sua 

família em Manga Larga e dar aulas de português. (Kawano, 2008, 

p.103-104) 

  

Para o funcionamento da escola, os moradores da comunidade fabricaram 

carteiras utilizando técnica da marcenaria japonesa que se caracteriza pelo encaixe das 

peças de madeira, sem utilização de pregos. Essas carteiras, bem como o prédio, são um 

dos poucos documentos materiais das escolas japonesas da região. 

 

Foto nº 23 – Carteiras escolares fabricadas pelos moradores do Bairro de Manga Larga utilizando técnicas 

da marcenaria japonesa. Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 2012 

 

 Não há registro preciso do início da escola na localidade, certamente depois da 

construção do templo, em 1929. Fazendo parte do Bairro 4, a comunidade podia contar 

com a ―escola compartilhada‖ daquele bairro, que havia sido criada em 1923, mas dada 
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a extensão desses bairros rurais, as distâncias não eram pequenas – entre a Igreja de 

Manga Larga e a escola do Bairro 4 havia cerca de quatro quilômetros de distância . O 

Sr. E. Na. (nissei, nascido em 1920), contou que antes do surgimento da escola 

particular da igreja não teve condições de estudar: 

 

SO – O Sr. me disse que o pai do senhor era diferente, que ele não fazia questão 

que os filhos estudassem japonês? 

E. Na. – Não, não fez questão, antes dizia que era muito longe para estudar 

japonês... Tinha um professor japonês, leigo também, e eu freqüentei um ano, 

em Taquaruçu... Daí surgiu... Foi criada a escola particular pertinho de casa, era 

um quilometro, mais ou menos, de casa, então... Mudamos para escola 

particular... Ali estudei português e japonês com o reverendo. 

 

  O Sr. E. Na. lembra-se muito pouco sobre o que aprendeu na escola  particular 

anglicana, não se recordou de ter aprendido conteúdos específicos do currículo japonês, 

falou apenas do ensino das duas línguas: português e japonês. Porém seu depoimento 

ilustra bem a afirmação de Suzuki (1995), de que os jun-nisseis e os primeiros nisseis 

foram os que mais sofreram com a falta de escolas para os imigrantes: as escolas eram 

poucas, distantes e a necessidade de ajudar os pais na lavoura os obrigavam logo a 

deixar a escola:  

 

SO – Então, pelo que eu estudei (sobre as escolas japonesas), depois que fechou 

a escola particular (da Igreja Anglicana) os alunos foram transferidos para o 

Grupo Escolar do Taquaruçu. O Sr. não foi estudar lá? 

E. Na. – Eu não fui, eu já era grande. Mas meu irmão mais novo foi, não é? 

Minha irmã Hideko não foi, já era grande. Hakushiro, p. ex., tem o diploma do... 

Como diz? 

SO – Grupo escolar. 

E. Na. – É, grupo escolar. Eu não tenho nem diploma, só classe dos analfabetos! 

(rindo). 

 

 O Sr. E.Na. também recordou-se que o Reverendo Paulo Iço, o primeiro ministro 

anglicano a residir na paróquia de Manga Larga entre 1928 e 1942, queria que estudasse 

para ingressar no seminário anglicano. Mas como o Sr. E. Na. era o filho mais velho, a 

sugestão não foi aceita por seu pai, pois precisava de sua ajuda no trabalho da lavoura. 
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Na verdade, mesmo sem concluir o curso primário, o Sr. E. Na. adquiriu os 

conhecimentos básicos que lhe permitiram superar as dificuldades enfrentadas por sua 

família nos primeiros anos da colonização. Depois que os irmãos pequenos cresceram, 

deixou a comunidade se dedicou ao pequeno comércio e mudou para o centro de 

Registro para garantir melhor estudos para os filhos. No Álbum do 50º Aniversário da 

Colônia Japonesa de Iguape, aparece como comerciante bem sucedido na cidade de 

Registro. Segundo sua filha, funcionária pública aposentada, o pai lê diariamente os 

jornais brasileiros. 

 O Sr. K.O. (nissei, nascido em 1929) e Sra. R. Na. (nissei, nascida em 1930), 

ambos da comunidade de Manga Larga não chegaram a estudar japonês na escola 

daquela comunidade, pois quando completaram a idade permitida para iniciar os estudos 

daquela Língua, a escola já tinha sido fechada. Lembram-se apenas que foram 

alfabetizados em português pelo professor brasileiro Antonio Cupertino de Lara. Depois 

foram transferidos para a Escola do Bairro 4 e contam que percorriam diariamente oito 

quilômetros de distância (quatro para ir e quatro para voltar) para frequentar a escola 

estadual. Faziam esse percurso à pé e descalços, pois esse era o costume de todos da 

comunidade na época. 

 No caso desses dois últimos entrevistados, as lembranças da escola primária 

estão muito ligadas à da escola dominical, a qual era presidida pelo Reverendo Paulo 

Kiyoshi Iço. A Sra. R. Na. lembra-se que o ministro anglicano estimulava as crianças a 

montarem pequenas peças teatrais encenando as passagens bíblicas. Segundo Kawano 

(2008), o Reverendo Iço, natural da província de Ibaragi, próxima de Tóquio, chegou ao 

Brasil como imigrante em janeiro de 1922 e atuou como professor de uma escola 

japonesa em Bilac, nas proximidades de Birigui, interior do Estado de São Paulo. Em 

1924 o imigrante se converteu ao anglicanismo e voltou ao Japão para estudar no 

Seminário Central do Japão, onde concluiu sua formação religiosa quatro anos depois. 

 Embora Kawano (2008) afirme que o professor de japonês era o Sr. Kumajiro 

Ikegami, os Srs. E. Na. e K. O. se referem ao Reverendo Iço como se este último fosse o 

docente japonês. Sobre o professor de português, Antonio Cupertino de Lara, 

confirmou-se por meio de conversa informal com uma de suas netas, que o mesmo não 

tinha formação para o Magistério, mas que era ―professor por suficiência‖, havia sido 

aprovado em um exame para professores leigos realizado na cidade de Santos.  
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 A partir dos depoimentos colhidos até o presente momento observa-se que a 

formação religiosa cristã foi muito mais forte nessa comunidade. Como foi visto 

anteriormente, muitos dos estudantes japoneses da escola católica eram batizados, mas 

não praticavam a religião. Entretanto os entrevistados da comunidade de Manga Larga 

até hoje freqüentam regularmente a Igreja Anglicana. Os cultos semanais ocorrem agora 

em um templo construído no centro de Registro, em 1953; porém anualmente a 

comunidade se reúne no antigo templo, para comemorar o aniversário da construção da 

antiga Igreja, hoje tombada como patrimônio histórico nacional.  

 

 

Foto nº 24 - Igreja Anglicana de Manga Larga em 2009 – Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora  

 

 

I.2.2.4. A escola japonesa “pura” 

 

 A instalação das escolas japonesas compartilhadas atendeu basicamente os cinco 

bairros/seções do núcleo colonial de Registro na oferta do ensino primário.  Como foi 

visto anteriormente estas escolas tinham seus problemas: como os bairros/seções das 

colônias eram muito extensos, muitas crianças ainda percorriam grandes distâncias para 

chegar a escolas, passavam o dia inteiro na escola e tinham que levar o seu lanche – 
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bentô – e em alguns casos tinham que se responsabilizar pela limpeza do prédio escolar, 

pois não havia funcionários para esse serviço
34

.  

A maioria dos professores era leiga, tanto os professores brasileiros como os 

japoneses, e havia, em alguns bairros, as dificuldades de comunicação entre os 

professores e alunos. As escolas brasileiras que compartilhavam o espaço escolar com 

as japonesas, de acordo com a legislação do ensino paulista, começavam a funcionar 

como escolas isoladas que ofereciam um curso primário de três anos e, somente, quando 

se tornavam Grupos Escolares passavam a oferecer quatro anos. Para o currículo 

japonês, as escolas seguiam a seriação do ensino primário japonês, que previa seis anos 

de escolarização mínima. Estes eram os níveis de ensino disponíveis em toda a região 

do Vale do Ribeira. Não havia escolas complementares e muito menos o ensino 

secundário ou curso profissionalizante. 

As escolas primárias foram criadas por iniciativa das associações de cada um 

dos 5 bairros/seções do núcleo de Registro. Mas um nível superior de ensino ficava 

aquém das possibilidades das comunidades locais. Deve-se considerar que o governo 

paulista tinha uma rede muito pequena de escolas complementares, ginásios, escolas 

normais e profissionais e concentrava todos os seus esforços para expansão do ensino 

primário. Nasceu então, em 1931, na Associação Central da Colônia (Kyo-sei-kai) a 

idéia de organizar uma escola de ―reforço‖ na sede administrativa, no Bairro Um, foi 

criada então o Colégio Particular da Sede da Colônia que foi inaugurado em 1932, e que 

oferecia o curso primário japonês, o primário suplementar japonês, um reforço da 

Língua Portuguesa equivalente ao conteúdo dos Grupos Escolares e mais um curso de 

técnicas agrícolas. 

De acordo com o livro História dos Sessenta Anos da Colônia de Registro 

(HSACR) a construção dessa escola exigiu um esforço financeiro muito grande, que 

envolveu todas as associações dos bairros/seções do núcleo colonial de Registro. Na 

verdade a decisão da construção se deu por pressão do Comitê Educacional da 

Associação Central da Colônia, pois houve muita resistência nas associações dos 

bairros/seções. A KKKK ofereceu o terreno, e foi construído um prédio suntuoso para 

os padrões locais, que contava com uma quadra poliesportiva medindo 70 x 130 m². A 

                                                           
34

  Deve se observar que essa obrigação dos alunos limparem a escola não era problemática na cultura 

japonesa. Na verdade esta obrigação era comum na próprias escolas do Japão. 
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construção custou 22.523$00 réis. Sua manutenção também foi considerada cara, pois 

compreendeu também a contratação de um professor da área Técnica, um professor de 

japonês e outro de português. De uma despesa mensal de 8:800$000 réis, 7:800$000 

eram destinados aos salários dos professores. 

A escola começou a funcionar em 1932 e teve um período de interrupção em 

1934, por falta de professor. Voltou a funcionar em 1935 e foi fechada oficialmente em 

1938. Mas segundo a HSACR a instituição continuou funcionando com cursos 

diferenciados: 

Depois que a lei que restringia o ensino de língua estrangeira entrou em 

vigor, tornou se impossível dar continuidade às atividades da escola 

japonesa. O comitê educacional, então, elaborou uma proposta de 

criação de escolas de fomento cultural rural, cuja necessidade foi 

reconhecida também em Registro. Em maio de 1939, a proposta foi 

analisada pelos responsáveis pela educação de cada seção e por 

representantes de Sete Barras, Quilombo e Registro, em conjunto com o 

presidente Kuzuoka, do comitê educacional. O objetivo da criação do 

fundo de auxílio aos estudantes era, além do ensino da língua japonesa, 

permitir que os jovens desenvolvessem o espírito de equipe, 

adquirissem conhecimentos sobre agricultura e pudessem dar 

continuidade aos estudos numa escola comum brasileira (à época com 

duração de cinco anos) (HSACR, 1978, s/n) 

 

 A existência de tais cursos não é mencionada nos Relatórios da DE de Santos, 

provavelmente funcionassem como cursos livres, mas não ilegais. Mesmo o ensino da 

língua japonesa não era totalmente vedado, pois era permitido a partir dos 14 anos. 

Somente em 1942, com o rompimento das relações diplomáticas com o Eixo que se 

proibiu a utilização da língua japonesa em público. 

 A fotografia nº 25, a seguir mostra o imponente conjunto educacional da Colônia 

Japonesa: 
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Foto nº 25 - À esquerda observa-se a Escola Primária do Bairro Um e à direita, o Colégio Particular da Sede da 

Colônia - Fonte: AC20. 1933 

 

Conforme a tradução da legenda da fotografia nº 25, o prédio escolar da 

esquerda é o da escola primária do Bairro 1, que diferentemente do que ocorria nos 

bairro 2,3,4 e 5, não compartilhava seu espaço com a escola estadual brasileira. Ainda 

assim sabemos que nela também se ensinava a língua portuguesa pelos dados que são 

apresentados no AC20 junto às fotos nº 31, que indicavam o número alunos que 

estudavam português e japonês. 
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Fotos nº 26: Alunos e professores da Escola primária do Bairro 1- Fonte: AC20. 1933 

 

 As legendas destas fotos (nº 26) indicam que havia 37 alunos (20 meninos e 17 

meninas) no curso de língua japonesa, que funcionava sobre responsabilidade do prof. 

Kozo Ebina. Mas havia também 148 alunos (70 meninos e 78 meninas) estudando a 

língua portuguesa. No livro História dos Sessenta Anos da Colônia de Registro – 

HSACR - afirma-se que as aulas de português eram ministradas um ―professor comum 

do grupo escolar‖. O livro se refere também a outro professor japonês Yutaka Ohara. 

Mas na foto, vemos apenas um professor e duas professoras de feições ocidentais.  

Chama a atenção também a existência da bandeira do Brasil hasteada no fundo 

da fotografia. Nas fotografias se tentou evidenciar que a escola japonesa respeitava o 

símbolo nacional brasileiro. A parte da legenda escrita em português cita o ―Grupo 

Escola de Registro‖, o que pode gerar uma confusão com o Grupo Escolar de Registro, 
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a escola estadual brasileira que funcionava no antigo sobrado da Hospedaria dos 

Imigrantes, cedido ao governo estadual pela KKKK. O fato de haver crianças e duas 

professoras com feições ocidentais na foto acentua a confusão entre as duas escolas. 

Mas apurou-se que neste período, entre 1932 e 1938, havia duas escolas primárias no 

Bairro 1, uma mantida pelo governo estadual que desenvolvia apenas o currículo 

brasileiro e outra, particular, que ministrava o currículo japonês e também a língua 

portuguesa. Segundo o Sr. M. Ma. (nissei, nascido em 1921), que concluiu o primário 

na escola do Bairro 2 e foi cursar o primário suplementar japonês no Colégio Particular 

da Sede da Colônia, o professor de português nessa última escola era o Diretor do 

Grupo Escolar de Registro – a escola estadual do Bairro 1 – cujo nome era Francisco. 

Tratava-se muito provavelmente do Professor Francisco de Oliveira, Diretor das Escolas 

Reunidas de Registro, citado pea Sra. Teresa Etsu Osawa (nissei, nascida em 1921) que 

estudou nesta última escola. De acordo com a Sra. Teresa, o Diretor Francisco 

costumava ensinar os hinos brasileiros aos alunos da escola estadual.  

 Durante a pesquisa não se localizou nenhum nipo-brasileiro que houvesse 

estudado na escola primária japonesa do Bairro 1. E infelizmente todos os documentos e 

livros didáticos referentes a esta e às escolas japonesas dos demais bairros do núcleo 

colonial de Registro foram queimados em abril de 1943, quando ―os moradores de 

Registro foram informados de que os japoneses não tinham mais o direito de se associar 

livremente‖ (HSACR, 1978). Portanto não sabemos que tipo de conteúdos eram trabalhados na 

escola primária japonesa do Bairro 1, mas sabemos que nela também se tinha contato com os 

professores da escola nacional.  

 Outra fotografia contida no AC20, a foto nº 32, a seguir, apresenta a vista frontal 

do segundo prédio do Colégio Particular da Sede da Colônia, onde funcionaram os 

cursos pós-primários (primário suplementar e técnico agrícola). 



108 
 

 

Foto nº 27 - Vista frontal do Colégio Particular da Sede da Colônia - Fonte: AC20. 1933 

 

Nota-se que se trata de um prédio escolar mais sofisticado que os demais. Conta 

uma entrada recuada, escadaria, portas e janelas em arcos. O estilo arquitetônico é 

ocidental. No primeiro plano, à frente da escola há grupos dois grupos: um grupo de 

meninas e outro de rapazes, não uniformizados. Talvez sejam os jovens que estudam 

nos cursos equivalentes ao primário suplementar japonês e ao curso técnico agrícola. 

Dentro da escola podem-se ver alunos uniformizados no alto da escadaria. Observa-se 

ainda que não obstante tratar-se de uma escola japonesa particular o letreiro de 

identificação está escrito somente em português. Estes detalhes, incluindo a exposição 

da bandeira do Brasil e a presença de alunos e professores de feições ocidentais na foto 

indicam que a Kio-Sei-Kai (Associação Central da Colônia) preocupava-se em não 

enfatizar as características étnicas da escola, demonstrando o respeito às leis brasileiras 

e uma postura de ―negociação da identidade‖, de acordo com os estudos de Lesser 

(2011)
35

.  

Porém, apesar do investimento, poucos alunos freqüentaram os cursos pós-

primários da Escola Particular da Sede da Colônia. Segundo o Sr. M. Ma. os alunos que 

                                                           
35

 Vide página 88. 
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chegavam a esse nível de escolaridade já estavam na faixa de 13/14 anos e, portanto, 

faziam falta no esquema do trabalho familiar na lavoura. O Sr. M. Ma. disse que em sua 

classe no curso primário suplementar tinha apenas 14 alunos. Este último entrevistado 

se referiu ao curso primário suplementar como um nível de ensino equivalente ao 

Colegial. 

Sobre a existência do curso agrícola há poucas referências. Entre os 

entrevistados nesta pesquisa, somente o Sr. M. Ma. frequentou esta escola, mas somente 

no curso primário suplementar. No AC20 é possível ver na mesma página em que se 

encontra a foto do prédio escolar, a imagem um grupo de alunos no campo de 

experiência da escola: 

 

 

Foto nº 28 - Campo de Experiência do Colégio Particular da Sede da Colônia. Fonte: AC20. 1933 

 

 O curso agrícola não é citado nos Anuários de Ensino e nem nos Relatórios da 

Diretoria de Ensino de Santos. Tudo leva a crer que o curso agrícola não chegou a ser 

reconhecida pelo governo.  Na bibliografia consultada há poucas referências: a de 
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Demartini (2000)
36

 e a da Comissão de Elaboração da História dos 80 anos Imigração 

Japonesa no Brasil (1992). Nos dois casos a existência da Escola Agrícola de Registro 

aparece ligada ao Instituto Prático de Agricultura de São Paulo, criado pela KKKK, em 

1932: 

 

Deve-se ainda mencionar a existência de algumas escolas práticas de 

agricultura, com a finalidade de complementar os estudos feitos na 

escola elementar de japonês nas colônias ou cidades. Sem possibilidade 

de precisar a data de sua fundação, temos informações de que existiram 

cursos dessa natureza em Registro e em Caxingui, periferia de São 

Paulo (História dos Setenta Anos da Imigração Japonesa, capítulo sobre 

a Educação). 

Um estabelecimento do gênero que merece destaque especial 

certamente é o Instituto Prático de Agricultura de São Paulo, mais 

conhecido como Escola Prática de Agricultura de M’Boy, instalado em 

1932 pela Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, a já nossa conhecida Kaikô. 

Destinava-se a formar elementos capazes de ocupar posição de 

liderança na comunidade japonesa no Brasil. Ministrava ensino de 

técnicas agrícolas com aulas teóricas e práticas, além de língua 

portuguesa, japonesa, história e geografia do Brasil, conhecimentos 

gerais, etc. 

Todavia, na situação econômica em que se encontravam os jovens 

rurais da época, e também diante do seu nível intelectual, uma escola 

com tão ambicioso objetivo parecia uma takane no hana (uma flor 

situada a uma altitude inacessível). 

Registre-se entretanto que ente os jovens que cursaram o M’Boy, 

dirigido pelo educador Keiichi Matsumoto, não poucos se destacaram 

em diversos setores de atividades da comunidade nipo-brasileira, 

conforme informa  Hidekasu Masuda, em seu livro Emiboi Jisshujo-shi 

(História do Instituto Prático de Agricultura de M’Boy).  (Comissão de 

Elaboração da História dos 80 anos Imigração Japonesa no Brasil,1992, 

p. 131). 

 

 Diante dessas referências pode-se concluir que a escola agrícola de Registro 

fazia parte desse projeto ambicioso que não teve fôlego suficiente para se desenvolver. 

Se a Escola de M’Boy encontrou limites em uma região com mais recursos econômicos, 

perto da capital do Estado, a escola de Registro deve ter enfrentado maiores dificuldades 

ainda. De qualquer forma tratava-se de um projeto educacional que reforça o caráter 

tutelado da imigração japonesa no Brasil, e que indica certa pertinência da expressão 

―perigo amarelo‖ no sentido concorrencial da presença dos japoneses no Brasil. Porém, 

                                                           
36

 Vide página 61. 
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tendo em vista que este projeto não vingou, até porque as escolas japonesas foram 

proibidas, é difícil saber qual seria seu verdadeiro objetivo. Possibilitaria um grande 

avanço na produção agrícola regional beneficiando toda a população local ou apenas 

proporcionaria o avanço dos agricultores de origem japonesa? 

 Segundo alguns entrevistados nessa pesquisa o prédio do Colégio Particular foi 

também um centro de atividades culturais da colônia, em suas dependências externas se 

realizavam as festas da comunidade, especialmente as gincanas tradicionais (undokai). 

Mesmo após a proibição das escolas japonesas, o local continuou tendo essa função. O 

Sr. Kz. N. (nissei, nascido em 1928) lembra-se que em 1940, a colônia comemorou os 

2600 anos do Império Japonês e a festa foi naquele local. O Sr. Kz. N. veio até a cidade 

à cavalo e recorda que na festa foram distribuídos doces para as crianças: os tradicionais 

―manjus‖, doces japoneses feitos com feijão. 

 Somente em maio de 1941, quando as pressões sobre as associações estrangeiras 

se tornaram maiores o prédio do Colégio foi alugado para a BRATAC, que pretendia 

instalar uma fiação de seda no local. O empreendimento econômico não vingou e nos 

anos posteriores a edificação ficou abandonada e se deteriorou.  

Curiosamente, nos anos 1960, no local em que os japoneses construíram a 

escola, a Prefeitura Municipal (brasileira) de Registro, construiu um campo de futebol: o 

atual Estádio de Municipal Brigadeiro Alberto Bertelli. 
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Foto nº 29 – Estádio Municipal Brigadeiro Alberto Bertelli, em 2013 – Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

 

 De acordo com a HSACR todos os documentos das seções da colônia e escolas 

japonesas foram queimados em abril de 1943, quando a comunidade recebeu a notícia 

de que não poderia mais manter suas associações culturais. Os vestígios dessa 

experiência escolar estão quase se perdendo, conforme expressou o Sr. M. Ma.: 

 

M. Ma. olhando as fotos do Colégio – Essa (escola) aqui eu estudei em 

35. Catorze alunos. Desses catorze, aqui em Registro não tem ninguém, 

tudo falecido. – continua olhando as fotos 

SO – (O colégio particular da colônia) Eram dois prédios. 

M. Ma.  – Aqui... A rua que subia para a escola... Aqui nós plantamos 

coqueiro. Coqueiro da variedade Jarová, que chamam, nós plantamos 

cinco aqui. Tem (coqueiro) um vivo até hoje. 1935. Até hoje tem.  

 

 

 Mas o coqueiro não pode falar! 
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 Enfim, observa-se neste capítulo, que a comunidade japonesa do núcleo colonial 

de Registro participou de diferentes experiências educacionais e que elas foram se 

configurando histórica e culturalmente ao sabor de diferentes variáveis. Portanto, não se 

pode afirmar a existência de um modelo de escola japonesa que predominasse e que 

representasse o ―perigo amarelo‖. Pelo contrário, pode-se dizer que na localidade 

conviveram diferentes formas de escolarização, a partir dos recursos humanos e 

financeiros existentes. Ainda que influenciados por diferentes ―ismos‖ - nacionalismo 

brasileiro, nacionalismo japonês, catolicismo, anglicanismo – os colonos imediatamente 

procuravam uma escola na qual fosse possível introduzir seus filhos nos conhecimentos 

básicos do mundo letrado. As possibilidades abertas por estas experiências foram 

bruscamente interrompidas com o processo de nacionalização do ensino que culminou 

com o fechamento das escolas estrangeiras em 1938.  

No próximo capítulo tratar-se-á do contexto que levou ao fechamento dessas 

escolas e o impacto desse acontecimento no processo de inserção da comunidade 

japonesa local na sociedade regional e nacional. .  
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Capítulo II 

O fechamento das escolas japonesas: estratégias e táticas no processo de 

implantação da escola nacional 

 

 O período abordado neste capítulo refere-se aos anos de maior tensão no 

processo de escolarização da comunidade japonesa no Vale do Ribeira e em todas as 

regiões de colonização nipônica do Brasil. Inicia-se no ano de 1938, quando as escolas 

estrangeiras foram proibidas, e vai até o ano de 1947, quando após o término da 2ª 

Guerra Mundial e o esmorecimento do movimento Shindô Renmei
37

, a colônia japonesa 

entra numa fase de reorganização interna: para alguns imigrantes o sonho de retornar 

para o Japão se tornou inviável, para outros o sonho de prosperar em uma nova pátria 

estava a meio caminho. A realidade que se apresentava para todos os nipo-brasileiros 

era o estabelecimento definitivo no Brasil e a construção de uma nova identidade que 

pudesse unir duas culturas tão diferentes 

O capítulo apresenta o contexto que levou ao fechamento das escolas japonesas 

e discute a ―periculosidade‖ dessas escolas. Discute também o impacto desse 

fechamento, as dificuldades enfrentadas e as formas de resistência desenvolvidas pela 

comunidade nipo-brasileira durante estes anos difíceis. Anos que foram marcados pelas 

políticas restritivas adotadas pelo governo brasileiro, intensificadas durante a Segunda 

Guerra, e pelas divergências internas entre os que acreditavam na derrota do Japão 

(derrotistas ou makegumi) e aqueles que acreditavam na vitória do Japão (vitoristas ou 

katigumi). Trata-se de um período politicamente conturbado no qual se radicalizaram as 

concepções e os sentimentos relacionados ao nacionalismo, ao preconceito e à 

intolerância; período cujos conflitos são desvelados, contrariando versões oficiais locais 

que os amenizam.  

                                                           
37

 A Shindo Remei foi uma organização que reunia japoneses e nipo-brasileiros que não acreditavam que 

o Japão havia perdido a Segunda Guerra Mundial; inconformados com as notícias sobre a derrota, 

acreditavam que estas notícias eram forjadas pelo governo e imprensa brasileiros e passaram a considerar 

traidores os compatriotas que acreditavam na derrota japonesa. Em nome dessa traição, realizaram ações 

terroristas assassinando as lideranças nipo-brasileiras que confirmavam a vitória dos Aliados na Segunda 

Guerra Mundial. Os desdobramentos desse movimento ocorreram até os anos 1950, mas aqui 

consideramos a data de 1947, quando ocorreu o último atentado com vítima e a maioria de suas lideranças 

já estavam presas.   
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Na primeira parte serão descritas as ações desenvolvidas pelo governo estadual 

paulista, entre as décadas de 1910 e 1930, e as do governo federal, nos anos de 1930, no 

sentido de assimilar os grupos estrangeiros limitando suas possibilidades de 

preservarem suas culturas originais por meio de suas escolas, associações, imprensa; 

bem como de dificultar a permanência e restringir o ingresso de novas levas de 

imigrantes no país. Tais ações culminaram, em 1938, no fechamento de mais de 700 

escolas estrangeiras em todo o território nacional. Pode-se considerar que as duas 

esferas de governo consolidaram um arcabouço de recursos destinados a acabar com a 

influência as escolas estrangeiras: leis que regulamentavam o ensino em instituições 

particulares, leis que regulamentavam a entrada e a permanência dos imigrantes, 

estrutura administrativa – burocracia e funcionários - para controle e fiscalização da 

educação e da imigração, ampliação oferta da escola primária nacional, fundamentação 

ideológica para a defesa da nacionalização do ensino.  Em 1937, com o Estado Novo, 

todo esse arcabouço de recursos foi centralizado pelo governo ditatorial configurando-se 

em uma estratégia de ação no sentido definido por Certeau (2012): 

 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de 

forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de 

querer e poder (uma empresa, um exército, uma instituição científica) 

pode ser isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser 

circunscrito como algo próprio e ser base de onde se podem gerir as 

relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou os 

concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade, os objetos da 

pesquisa, etc.). Como na administração de empresas, toda 

racionalização ―estratégica‖ procura em primeiro lugar distinguir de um 

―ambiente‖ um ―próprio‖, isto é, o lugar do poder e do querer próprios. 

Gesto cartesiano, quem sabe: circunscrever um próprio num mundo 

enfeitiçado pelos poderes do Outro. Gesto da modernidade científica, 

política ou militar. (Certeau, 2012, p. 93) 

 

 Na segunda parte será discutida a possível ―periculosidade‖ das escolas 

estrangeiras e, especialmente, a questão do ―perigo amarelo‖. Considerando as 

fundamentações legais e ideológicas apresentadas pelos dois níveis governamentais no 

combate às escolas japonesas, procurar-se-á caracterizar melhor seus objetivos e 

verificar até que ponto elas seriam um pólo de divulgação do imperialismo japonês. 

 Na terceira parte abordar-se-á o impacto do fechamento das escolas japonesas de 

Registro e as dificuldades vividas pela comunidade local nos anos de maior tensão deste 
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processo. Questiona-se a versão das autoridades educacionais locais de que o 

fechamento das escolas japonesas em Registro teria transcorrido de forma tranqüila sem 

qualquer resistência da população nipo-brasileira. Considera-se que, não obstante a 

inexistência de conflitos explícitos, não seria possível que uma comunidade étnica tão 

bem estruturada abriria mão de manter sua identidade e seus princípios educacionais de 

forma tão passiva. Nesse sentido serão resgatadas as táticas de defesa desenvolvidas na 

localidade para assegurar a continuidade do estudo da língua e da cultura japonesa. Para 

tanto consideramos a definição de tática proposta por Certeau (2012).  

 

[...] chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência 

de um próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a 

condição de autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E 

por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza 

a lei de uma força estranha. Não tem meios para se manter em si 

mesma, à distância, numa posição recuada, de previsão e de convocação 

própria: a tática é um movimento ―dentro do campo do inimigo‖, [...], e 

no espaço por ele controlado. Ela não tem, portanto, a possibilidade de 

dar a si mesma um projeto global nem de totalizar o adversário num 

espaço distinto, visível e objetivável. Ela opera golpe por golpe, lança 

por lance. Aproveita as ―ocasiões‖ e delas depende, sem base para 

estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas. O que ela 

ganha não se conserva. Este não lugar lhe permite sem dúvida 

mobilidade, mas numa docilidade aos azares do tempo, para captar no 

vôo as possibilidades oferecidas por um instante. Tem que utilizar, 

vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na 

vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. 

Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia. 

 

 Em suma, a tática é a arte do fraco. (Certeau, 2012, p. 94-95) 

 

 Finalmente, na quarta parte, considerando que a comunidade japonesa tinha 

especificidades culturais que pretendia cultivar, discute-se a existência de práticas de 

preconceito e discriminação contra os imigrantes pela comunidade local. Embora 

atualmente exista uma versão oficial da história de imigração que afirme a plena 

integração da colônia japonesa na vida social de Registro, não se pode imaginar que esta 

integração tenha ocorrido sem momentos de tensões e conflitos. O contexto cultural 

vigente não abria muito espaço para a compreensão das diferenças étnicas e culturais. A 

realidade desses momentos tensos e conflituosos precisa ser conhecida para a reflexão 

de novos contextos de encontros/choques culturais. 
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Para desenvolver este capítulo foi necessário recuperar as leis estaduais e 

federais relacionadas ao ensino primário e à política de imigração, documentos da 

educação paulista (Anuários de Ensino de 1913 a 1936, Relatórios da Delegacia de 

Ensino de Santos de 1936, 1937, 1939, e os depoimentos orais e escritos dos membros 

da comunidade nipo-brasileira de Registro colhidos por esta pesquisadora e por Souza, 

W. (2002). 

 

II. 1. O contexto do fechamento: a construção das estratégias 

 

 Ao longo dos anos de 1930, o Brasil viveu um clima de intensa mobilização 

política e ideológica marcado pela ascensão de movimentos inspirados nas matrizes do 

pensamento político europeu: fascismo, nazismo, socialismo, comunismo. O 

nacionalismo era outra vertente ideológica muito presente e que foi incorporada ao nazi-

fascismo e reforçou a adesão popular aos governos de tipo autoritário. O país vivia um 

momento de reorganização do Estado Nacional, com a desestruturação da chamada 

República Oligárquica, arranjo político por meio do qual as oligarquias regionais 

dominavam os governos estaduais com o apoio do governo federal encabeçado pelos 

fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais. A crise econômica internacional determinava 

uma reorganização da economia e da política interna. A Revolução de 1930 foi um 

marco da transição política que redirecionou o Estado Nacional, abrindo expectativas 

para novos projetos de poder. Em 1937, com o golpe do Estado Novo, o projeto 

autoritário com algumas características de modernização econômica de Getúlio Vargas 

afirmou-se no poder. 

Foi durante o Estado Novo que, em nome do fortalecimento do Estado nacional, 

a política de restrição aos estrangeiros se aprofundou dificultando a entrada e a 

permanência dos grupos imigrantes. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, 

em 1939, e a adesão do Brasil ao grande conflito internacional, em 1942, ao lado das 

forças dos Aliados (Inglaterra, França, Estados Unidos, URSS) e contra o Eixo 

(Alemanha, Itália e Japão), a situação dos imigrantes oriundos desses países adversários 

tornou-se muito delicada. Japoneses, italianos e alemães passaram a ser considerados 
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―inimigos internos‖ e tiveram restrições em suas liberdades de reunião, locomoção e 

expressão. 

 É dentro desse contexto de recrudescimento do nacionalismo no Brasil que, em 

1938, as escolas estrangeiras, especialmente as localizadas na zona rural e nos núcleos 

coloniais, foram fechadas. Na realidade, estas escolas foram alvo de uma série de 

medidas restritivas executadas desde a década de 1920 pelos governos estaduais e pelo 

governo federal. Mas, em 1938, o Decreto-Lei Federal nº 406, de quatro de maio, e o 

Decreto Federal nº 3.010, de 20 de agosto, foram os principais instrumentos para fechar 

as escolas estrangeiras que se localizavam, em sua maioria, nos estados das regiões Sul 

e Sudeste. Segundo Schwartzman (2000), mais de 700 escolas mantidas por estrangeiros 

foram fechadas nessas duas regiões. No Estado de São Paulo foram fechadas 284 

escolas, grande parte delas eram japonesas. 

 Segundo Shibata (1997), que pesquisou as escolas japonesas que funcionaram no 

interior do Estado de São Paulo
38

, o fechamento dessas escolas, bem como outras 

medidas que restringiam as atividades políticas, sociais e culturais das comunidades 

nipo-brasileiras, foi sentido como uma política perseguição. Tal percepção teria 

acentuado o nacionalismo japonês: 

 

Ante tais episódios, o sentimento de opressão aumentava e a proibição 

do ensino da língua passava a ser interpretada como uma ação brasileira 

com o objetivo de destruir a ―raça japonesa‖. Nesse ambiente toma 

corpo o etnocentrismo japonês que se expressa nas palavras de um 

jovem da colônia de Bastos: ―sem a língua japonesa não há o que se 

orgulhar, mesmo nós da Yamato Minzoku (raça japonesa) que o mundo 

se orgulha e tendo o Kokutai (caráter fundamental do Japão) que é 

impar no mundo‖
39

. Shibata, 1997, p.139) 

 

 Takeuchi (2008) também identificou essa reação de radicalização do patriotismo 

japonês em documentos arquivados no prontuário do Sr. Heitaka Taira, preso em abril 

de 1942, também na cidade de Bastos. Trata-se de panfletos distribuídos entre os 

                                                           
38

 A pesquisadora estudou as escolas japonesas de Ourinhos, Marília, Bastos e também Cotia, na grande 

São Paulo 
39

 O trecho entre aspas Shibata cita MITA, Chioko. Bastos: uma comunidade étnica japonesa no Brasil. 

Tese de doutorado, São Paulo: USP, 1986 
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japoneses por uma associação japonesa local, que incentivava o retorno em massa para 

o Japão: 

 

A missão de nosso povo é a construção de um mundo que siga o 

caminho da moral. Não é possível construir um mundo moral sem o 

espírito japonês. Sem o espírito japonês não há vida de japonês. Sem o 

ensino da língua japonesa não há crescimento (desenvolvimento) 

japonês das crianças. A educação familiar só, não pode dar resultado da 

educação. Somente a colaboração da sociedade, escola e família pode 

consegui os resultados da educação. (Takeuchi, 2008, p. 168) 

  

Na região de Registro, não se encontrou manifestações semelhantes. Segundo o 

Relatório da Delegacia de Ensino de Santos do ano de 1939: 

 

O fechamento (das escolas japonesas), verificado rigorosamente dentro 

do prazo estabelecido pela lei nacional, sem qualquer atrito e, o que 

mais vale, sem qualquer prejuízo para a população infantil, antes com 

lucro, do ponto de vista nacional. (Santos, 1939) 

 

De acordo com o citado Relatório foram fechadas dezoito escolas japonesas na 

Delegacia de Ensino de Santos, incluindo não apenas as escolas da Colônia de Iguape, 

mas as de outras colônias japonesas que se desenvolveram ao longo da estrada de ferro 

Santos-Juquiá
40

. No núcleo colonial de Registro foram fechadas seis escolas, conforme 

quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Refere-se às colônias de Alecrim (Itariri) e Pedro de Toledo, colônias japonesas que se constituíram ao 

longo da estrada de ferro Santos-Juquiá em processo migratório não relacionado ao contrato de 1912 entre 

o governo do Estado de São Paulo e o Sindicato de Tóquio. 
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Quadro II – Escolas japonesas fechadas em Registro – 1938 

 

Nº Escola fechada Escola receptora dos alunos Localidade 

1 Escola Japonesa de Raposa G.E. de Raposa Bairro 5 

2 Escola Particular de Todos os 

Santos (em Manga Larga) 

G. E. do Taquaruçu Bairro 4 

3 Colégio Japonês de Registro G. E. de Registro Bairro 1 

4 Escola Japonesa de 

Carapiranga 

G. E. de Carapiranga Bairro 3 

5 Colégio Particular do Campo 

de Experiência 

G. E. do Campo de 

Experiência 

Bairro 2 

6 Escola Japonesa do 

Taquaruçu 

G. E. do Taquaruçu Bairro 4 

Fonte: Relatório da Delegacia de Ensino de Santos – 1939 

 

 Na memória da comunidade nipo-brasileira de Registro o fechamento das 

escolas japonesas costuma ser associado às limitações que os estrangeiros oriundos dos 

países inimigos sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Porém é importante 

lembrar, que as escolas fecharam em 1938, ou seja, antes da deflagração da Guerra. 

Portanto, não se pode explicar o fechamento das escolas como uma conseqüência do 

conflito internacional. Embora a Guerra tivesse contribuído para ampliar as restrições 

aos imigrantes, as políticas educacionais e de imigração já apresentavam aspectos de 

intolerância e preconceito. Mas parece ter sido mais fácil a todos na comunidade 

explicar que as restrições e discriminações sofridas se deveram a um fenômeno exterior: 

a Grande Guerra.  Ao discutir essa questão com a Sra. H. Y (nissei, nascida em 1933), 

percebe-se que a percepção do tempo cronológico se encontra prejudicada não só pela 

antiguidade dos acontecimentos, mas também pelos aspectos emocionais que estavam 

envolvidos:  
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SO – Na verdade, Dona H., o pessoal sempre fala assim: a guerra, a 

guerra, mas as escolas foram proibidas em 38 e o KKKK, também... Na 

verdade começou antes da Guerra, essa proibição... 

HY – Foi... Não, não é que... Porque a guerra já... Porque quando 

começaram a falar que estava em Guerra, então já começaram a fechar, 

começaram a proibir... Porque guerra mesmo que o pessoal começou a 

sentir a Guerra foi em 40, de 40 em diante, 41, 42, até 43..., até 44... 

Não é? Em 44 a gente sentiu a guerra aqui. Mas quando era 1940, no 

primeiro ano, não sentiu muito a guerra por aqui, ninguém falava, mas 

era proibido. Em 41, 42 já não tinha escolas (japonesas) aqui e a gente 

estudava em casa; (...). Mas a Guerra mesmo, que a gente que era 

criança foi sentido na escola, porque na escola comentavam: ―Ah! Por 

que a guerra... não sei o que‖, então eu ficava com medo, porque a 

gente não tinha noção do que era a guerra porque não tinha televisão, 

nem rádio,... Então a gente não tinha noção do que era a Guerra, a gente 

só tinha 7, 8 anos... E contavam na escola... Os maiores... 

 

Nas palavras da Sra. H. Y. pode-se perceber uma imprecisão cronológica que 

procura aproximar o fato ocorrido em 1938 com as demais restrições sofridas pelos 

nipo-brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial, realmente configurada no Brasil 

entre os anos de 1942 e 1945. Essa divergência entre a cronologia da história oficial e a 

cronologia da memória social foi apontada por Alberti (2005) como um deslocamento 

temporal que ocorre no processo de constituição da memória por um determinado grupo 

social. Tal deslocamento não implica em desqualificação da memória assim constituída, 

pois cabe ao historiador compreendê-la como uma representação do passado e não como 

reconstituição fiel do passado. Então, como foi dito anteriormente, parece ter sido mais 

fácil para a comunidade representar que todos os embaraços vividos nos difíceis anos de 

recrudescimento nacionalista tenha sido mera decorrência da Guerra, um contexto 

abominável, mas restrito temporalmente. Assim tornou-se mais fácil superar as mágoas, 

curar as feridas e seguir na construção do único destino que restou aos nipo-brasileiros 

após o desfecho da Guerra: permanecer no Brasil e se integrar à sociedade nacional. 

Por outro lado também se pode considerar que, em uma análise mais sutil das 

palavras da Sra. H. Y., havia uma percepção, ainda que inconsciente, de que ―a guerra‖, 

essa realidade hostil, incompreensível para todos e, especialmente, para uma criança, já 

havia começado antes de 1942. A guerra contra os ―estrangeiros‖, contra os 
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―diferentes‖, contra as ―raças inferiores‖, contra os ―inimigos internos‖, já havia 

começado muito antes. Na verdade, trata-se de uma guerra muito antiga, que remonta a 

todo um passado de dominação européia sobre o território e populações de diferentes 

origens que aqui contribuíram para a construção do Estado Nacional. 

Devido aos limites e objetivos desse trabalho serão desenvolvidos dois 

momentos dessa longa história. O item ―II.1.1. Estratégias da nacionalização do ensino‖ 

abordará o papel da escola primária republicana na formação de cidadania nacional, 

descrevendo o processo gradual de restrição e proibição das escolas estrangeiras pela 

legislação educacional paulista. O item ―II.1.2. Estratégias de controle da imigração‖ 

tratará das políticas de restrição à imigração estrangeira com o foco específico na 

questão do imigrante japonês. 

 

II.1.1. Estratégias da nacionalização do ensino 

  

A formação da cidadania republicana era uma missão da escola primária que até 

1930 esteve sob responsabilidade exclusiva dos governos estaduais. Para melhor 

compreender o processo considerou-se necessário recuperar na legislação paulista as 

primeiras medidas para regulamentação e controle das escolas estrangeiras, que datam 

dos anos de 1910 a 1930. 

 De acordo com Nagle (2001), o desenvolvimento e a estruturação dos ideais 

nacionalistas no Brasil tiveram um grande impulso na segunda década do século XX, 

tendo como referência principal a fundação da Liga de Defesa Nacional, em 1916, por 

iniciativa de intelectuais como Olavo Bilac, Pedro Lessa e Antonio Calmon. Trata-se de 

associação civil que visava ―congregar os sentimentos patrióticos dos brasileiros de 

todas as classes‖ (Estatutos da Liga de Defesa Nacional apud Nagle, 2001, p.66). A 

educação cívica na escola primária e o serviço militar obrigatório foram concebidos na 

época como os principais instrumentos para o alcance desses objetivos. 

No Estado de São Paulo, movimento semelhante foi empreendido pela Liga 

Nacionalista do Brasil, criada em 1917, cujos propósitos foram descritos por Nagle 

(2001): 
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[...] a Liga Nacionalista do Brasil, propõe-se a lutar pela federação e 

unidade nacional, para a defesa nacional, pela efetividade do voto, pelo 

desenvolvimento de educação cívica, da educação primária, 

secundária e profissional. Mantêm-se o amor à pátria e as tradições 

nacionais, a obrigatoriedade do ensino da língua, da história e da 

geografia pátrias em escolas estrangeiras existentes no país, a 

educação física, o escotismo, as linhas de tiro e o preparo militar [...] 

(Nagle, 2001, p. 68-69) (grifo nosso) 

 

Esses ideais também eram compartilhados pelas autoridades do ensino paulista, 

tanto que em 1913, o Sr. João Chrysostomo Bueno dos Reis Junior, Diretor da Instrução 

Pública de São Paulo reclamava do excesso de liberdade gozado pela escola particulares 

no sistema de ensino paulista: 

 

Os collegios, as escolas e outros institutos de ensino privado, onde é 

ministrado a instrucção primária, vão-se, dia-a-dia, multiplicando em 

São Paulo. 

Todas essas instituições gosam duma liberdade tão ampla, tão extensa, 

mesmo as subsidiadas pelo governo, que até parecem não representar 

elementos de capital importância no equilíbrio organico da sociedade 

onde ellas medram. Não temos ainda, como é para se desejar, uma lei 

que estabeleça e regule as relações officiaes que devem existir entre taes 

estabelecimentos e o Estado; neste particular é limitadíssima a acção do 

governo. (São Paulo, 1913, p. XXII) 

 

 A preocupação parece maior ainda em relação às escolas estrangeiras: 

 

Como complemento, ao que acabamos de dizer sobre os 

estabelecimentos de ensino privado, vem a pelo tratar dum facto quasi 

que geralmente observado nas escolas extrangeiras. 

Refiro-me á ausência nellas do ensino de historia, geographia e 

lingua de nosso paiz. 

É um problema digno de nossa attenção. 

L. Chasteau, distincto pedagogista francez, affirma que, no dia em que o 

homem conhecer a historia de seu paiz, e no momento em que pela 

geographia estiver a par das riquezas de sua pátria, elle a amará com 

mais ardor. 

Quanto á língua, vejamos o que nos diz J. M. Guardia, na sua obra 

―L’éducation dans l’école libre‖: - ―A língua é o estudo fundamental, o 

fim duma educação verdadeiramente nacional, o instrumento de 

precisão que representa o gênio da raça. Este instrumento não é 
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impunemente violado; todo o obstáculo que se lhe antolhe é um ultrage 

á razão, uma falta de respeito á tradicção nacional‖. (São Paulo, 1913, 

p. XXIV) 

 

 De fato, as leis que regulamentavam o funcionamento de instituições de ensino 

privadas, inspiradas nas leis do período imperial – o Regulamento de 8 de novembro de 

1851 e o de 18 de abril de 1869 – se prendiam mais aos aspectos morais e higiênicos 

para autorizar a abertura de escolas privadas. Foi somente na segunda década do século 

XX que a legislação de ensino paulista começou a ter um maior controle sobre os 

conteúdos curriculares das escolas privadas, especialmente, os das escolas estrangeiras. 

Em 1917, a Lei Estadual 1759, de 19 de dezembro, estabeleceu, entre outras 

providências, a obrigatoriedade do ensino da Língua Portuguesa, da Geografia e da 

História do Brasil a serem ministrados por professores brasileiros natos, como uma das 

condições necessárias para a autorização de funcionamento das escolas particulares. 

Determinou, também, que todas as disciplinas fossem ministradas no idioma pátrio. No 

ano seguinte, esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 2.944 de 08/08/1918, que 

detalhou as obrigações das escolas estrangeiras
41

, previu formas de fiscalização e 

estabeleceu multas para as escolas não cumprissem as normas. 

Naquele momento histórico, a política de nacionalização de ensino no Estado de 

São Paulo tinha também um caráter político, ideológico e classista. De acordo com 

Bittencourt (1990), o governo paulista não teve problemas com escolas estrangeiras 

mantidas por grupos de imigrantes emergentes, como por exemplo, a Escola Dante 

Alighieri, fundada em 1911, e mantida por italianos abastados como o Conde Crespi. 

Mas no ano de 1919, com base na nova legislação, a Diretoria de Instrução Pública de 

São Paulo fechou várias escolas populares mantidas por grupos anarquistas. 

Em 1920, a reforma da Instrução Pública, implantada pela Lei 1.750 de 08 de 

dezembro, criou mais exigências para o reconhecimento das escolas particulares: 

respeitar os feriados nacionais, ensinar os cantos nacionais, proibir o ensino de línguas 

estrangeiras a crianças menores de 10 anos. A mesma lei estabeleceu as multas de 

                                                           
41

 Entre outras determinações estabelece a carga horária mínima das disciplinas obrigatórias (Português, 

Geografia e História do Brasil) de 3 aulas semanais de 30 a 50 minutos e faculta o ensino de português a 

professores de nacionalidade portuguesa. 
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valores diferenciados para o descumprimento das novas normas, prevendo a interdição 

da escola que ensinasse a língua estrangeira para menores de 10 anos. 

Observa-se que houve um crescente detalhamento das normas e das punições, 

mostrando que havia uma realidade conflituosa. Novas regras precisavam ser criadas 

porque as escolas particulares estrangeiras continuavam a ser fundadas, apresentando 

formas diferenciadas de funcionamento, manutenção, estrutura física e organização 

curricular – escolas mantidas por sindicatos operários, grupos religiosos, industriais 

ascendentes; escolas urbanas e rurais; ricas e pobres. Havia uma grande demanda pela 

escolarização primária que não era atendida pelo Estado. Os Anuários de Ensino 

apresentavam, ao longo das primeiras décadas do século XX, índices de matrículas em 

torno de 40% da população em idade escolar, mas outros autores citados por Bittencourt 

(1990), falam em índices menores: 36,7% em 1934; 28% em 1920. Os imigrantes e seus 

filhos ocupavam uma grande porcentagem das vagas nas escolas públicas
42

, ainda assim 

construíam mais escolas, e estas ameaçavam a formação nacionalista almejada pelos 

governantes. Era preciso então estabelecer regras, formas de fiscalização e punições. 

Em relação à fiscalização encontrou-se, no Anuário de Ensino de 1922, a 

Circular do dia 6 de fevereiro, com orientações da Diretoria de Instrução Pública para as 

Delegacias Regionais de Ensino sobre a inspeção das escolas estrangeiras: 

 

  Sr. Delegado Regional, 

  Nos trabalhos de inspecção escolar deveis adoptar o seguinte: 

1º - Os inspectores deverão visitar, de preferência, escolas isoladas. Os 

grupos e escolas reunidas terão, obrigatoriamente, duas visitas annuaes 

de orientação. (...). 

2º - Os inspectores deverão visitar, com rigor, as escolas 

particulares, notadamente, a extrangeiras, indagando sempre o 

horário das aulas, exigindo o exacto cumprimento das disposições 

regulamentares em vigor. 

3º - A Delegacia de Ensino, por intermédio de todos os funccionários do 

ensino, na região, indagará sempre da existência de escolas particulares 

não legalizadas. Nas escolas públicas os alumnos poderão dar 

excellentes informações a respeito.  (São Paulo, Anuários de Ensino, 

1922, p. 105). 

                                                           
42

 Uma estatística do Anuário de Ensino de 1936, citada por Bittencourt (1990), aponta que naquele ano 

39,74 % das matrículas no ensino primário eram de alunos estrangeiros ou filhos de estrangeiros. 
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 Além de fiscalizar as escolas estrangeiras, as autoridades do ensino paulista 

estimulavam, nas escolas estaduais, as atividades cívicas. O conteúdo nacionalista era 

reforçado por meio dos ―rituais das festas cívicas‖: o culto à bandeira, a entoação dos 

hinos cívicos, a leitura de poemas laudatórios ao país. No ano de 1922, o centenário da 

independência do Brasil foi amplamente comemorado nas escolas públicas paulistas, 

com criação de um hino e um pavilhão escolar próprios. 

Durante a década de 1930, os Anuários de Ensino de São Paulo revelam que a 

questão da nacionalização de ensino era uma das diretrizes mais importantes de 

instrução pública paulista: 

 

Um dos objectivos primordiaes da escola primária é integrar a criança 

na communhão nacional, fazendo-a amar o seu paiz e decidir-se a 

trabalhar por elle. 

O problema, em nosso Estado, se reveste de particular importância se 

considerarmos que temos, nas escolas públicas primárias, 37 % são 

filhos de extrangeiros, e que quasi todas as colônias extrangeiras aqui 

fixadas mantêm organizações educativas, em substituição ou como 

complemento da escola pública. O trabalho nacionalizador precisa, 

portanto, ser desenvolvido tanto nas escolas do Estado como nos 

estabelecimentos particulares. 

Todas as actividades escolares têm, afinal de contas, effeito 

nacionalizador. Desde os jogos e recreios até o ensino da língua pátria e 

da história do paiz, - tudo contribue para robustecer os laços de cohesão 

da pátria. Da política nacionalista provêm, em boa parte, a convicção da 

necessidade da ―escola commum‖, e nesta escola commum se apóia 

aquella política, como um dos seus mais sólidos pilares.  (São Paulo, 

1936, p. 329-330) 

 

Outra restrição ao funcionamento das escolas particulares ocorreu em 1933, 

quando o Código de Ensino estabelecido pelo Decreto 5.884 determinou que os 

professores não habilitados das escolas particulares deveriam ser submetidos a exames 

de ―qualificação‖, que incluíam o conhecimento da Língua Portuguesa. Para 

participarem desse exame, em janeiro de 1934, os professores japoneses contaram com 

o apoio da Liga dos Amigos da Escola Japonesa, que realizou seminários de Língua 

Portuguesa nas cidades de São Paulo, Presidente Prudente, Lins e no núcleo colonial de 

Registro. Os Seminários duraram 50 dias e versaram sobre noções elementares de 
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gramática, as capitais do Brasil, o significado das datas internacionais, personagens 

históricas famosas, etc.. Segundo Handa (1987), os resultados positivos alcançados 

pelos professores japoneses – poucos foram reprovados - surpreenderam a todos, 

inclusive aos funcionários da Secretaria de Educação paulista. Embora não tenham sido 

encontrados dados mais precisos sobre o número de professores japoneses aprovados 

neste exame, o episódio demonstra a organização da comunidade nipônica, a qual 

proporcionou uma capacitação emergencial para docentes. 

 Não obstante os esforços das escolas japonesas em se adequarem às leis do 

ensino, a pressão das autoridades educacionais para limitar a atuação das escolas 

estrangeiras permaneceu nos anos seguintes. Em 20 de janeiro de 1937, o Diretor do 

Ensino paulista, Professor Antonio de Almeida Junior, participou de uma reunião com 

professores das escolas japonesas, promovida pela Liga dos Amigos da Escola 

Japonesa, na qual expressou claramente as convicções nacionalistas oficiais: 

 

A tarefa primordial da escola primária é a unificação nacional, a 

formação e o cultivo do sentimento da pátria. Para conseguil-o, é mister 

que seu professores sejam brasileiros . Não se comprehende que um 

professor primário japonez, ensinando as crianças no Brasil, seja 

um bom instrumento nacionalizador. Por mais esforço que faça, 

por mais sincero que seja, não o conseguirá: falta-lhe o domínio 

da língua pátria, falta-lhe o espírito nacional, falta-lhe a tradição. 

Por isso, o ideal, que havemos um dia de attingir, é que sobre toda a 

superfície do Brasil só encontremos, nas escolas primárias, mestres de 

nacionalidade visceralmente brasileira. 

Por enquanto somos forçados a transigir. O paiz não pode ainda collocar 

escolas suas em todos os pontos em que as crianças reclamam educação. 

Mas onde quer que se installem escolas particulares, devem estas 

subordinar-se á orientação nacional e cooperar com as escolas publicas 

na formação do sentimento da pátria brasileira. 

A primeira obrigação do professor primário extrangeiro é manejar bem 

a língua do paiz. 

Para os japonezes, homens geralmente intelligentes, isto não será 

diffícil. Mas os que não conseguirem aprender correctamente o 

portuguez devem desistir do exercício do magistério, devem procurar 

outra occupação. Porque não se comprehende que a órgão de 

nacionalização, que é a escola primária, tenha efficiencia quando o 

professor estropia a língua nacional. 

Outra obrigação a que está sujeito está o professor particular, e que 

depende do conhecimento de portuguez, é a de que todas as matérias do 

curso primário sejam leccionadas em nossa língua. Não podemos 
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permittir que se ensine a geographia ou a história – mesmo a do Japão – 

em japonez. Não toleramos, afinal, que em outra língua, que não a 

nossa, se ministre o ensine qualquer matéria do programma escolar 

primário. (São Paulo, 1936, p. 419) (itálico no texto original) 

 

 Enfim, de acordo com a documentação apresentada nos Anuários de Ensino do 

Estado de São Paulo, houve uma crescente preocupação das autoridades educacionais 

paulistas em limitar a atuação das escolas estrangeiras, com um olhar específico para as 

japonesas. Por outro lado, percebe-se também que as lideranças da comunidade nipo-

brasileira sempre se esforçavam para se adequar às normas determinadas pelo governo.  

Entretanto, o contexto de crescente nacionalismo contribuía para que os estrangeiros e, 

especialmente, os japoneses fossem discriminados.  

 

II.1.2. As estratégias de controle da imigração 

 

 Paralelamente à discussão educacional paulista, desenvolvia-se, em nível 

nacional, a discussão da política de imigração. 

Conforme relatado no Capítulo I
43

 deste trabalho, a entrada de imigrantes 

japoneses no Brasil não foi um consenso: houve muitas resistências por parte da 

intelectualidade e da classe política. Convém relembrar que o nacionalismo vigente no 

período era bastante influenciado por teorias racistas e eugênicas. Havia na época uma 

grande preocupação com o caráter mestiço da população nacional e a expectativa de 

―branqueamento‖ do povo brasileiro por meio do ingresso de imigrantes de origem 

europeia. A mistura de mais uma raça, a amarela, nessa população mestiça seria um 

problema maior. No entanto, a necessidade de braços na lavoura de café e uma 

conjuntura específica de declínio na entrada de imigrantes europeus na primeira década 

do século XX, tornaram viável a vinda de imigrantes japoneses a partir de 1908, por 

iniciativa do governo paulista, que subsidiou parte das despesas de viagem dos 

nipônicos. Porém, essa necessidade de braços começou a decair nas décadas seguintes 

devido às sucessivas crises de superprodução do café e do lento redirecionamento da 

                                                           
43

 Vide p. 44 
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economia nacional. Esse novo quadro fortaleceu as correntes eugenistas dando força 

para a restrição da entrada de novas levas de imigrantes. 

No caso específico dos imigrantes japoneses constata-se que o pensamento 

antinipônico existia desde o final do século XIX, quando se iniciaram os contatos 

políticos e comerciais entre Brasil e Japão. O antiniponismo que se iniciou com base nas 

teorias de superioridade racial europeia, se desenvolveu, a partir dos anos 1920, em um 

sentido mais político, transformando-se no mito do ―perigo amarelo‖. Considerando a 

rápida e eficiente modernização econômica do Japão e seu expansionismo político e 

militar – a vitória na Guerra contra a Rússia, em 1905, e a conquista da Mandchúria, em 

1931 – passou-se a temer o imperialismo japonês: 

 

A versão mais recorrente era de que os nipônicos pretendiam construir 

no país ―hospedeiro‖ um posto avançado do Império do Sol Nascente. 

A suposta inferioridade racial não foi substituída, mas colocada em um 

segundo plano pelo estigma da baixa solubilidade na sociedade 

majoritária. O esforço da colônia japonesa em se manter coesa em torno 

de seus valores culturais foi interpretado como uma prova de que os 

―súditos do Mikado‖ formavam um corpo estranho no organismo social. 

(Takeuchi, 2008, p. 85) 

 

 

 Um dos principais representantes do pensamento antinipônico no Brasil foi o 

médico sanitarista carioca Miguel Couto que, embora fosse adepto das teorias eugênicas 

as quais afirmavam que o cruzamento das raças levaria à degenerescência da população 

brasileira, demonstrou maior preocupação com ameaça política que o Japão 

representava. Segundo Takeuchi (2008): 

 

 

O autor cita como exemplo o Japão, país temido e admirado, por ter se 

esforçado na educação de seu povo, premido pelas ameaças das nações 

imperialistas que cobiçavam seu território e suas riquezas. Couto 

enfatiza que a valorização da educação fez com que o império se 

tornasse uma grande potência em poucas décadas. Em contrapartida, a 

massa de brasileiros, inerte e imersa no analfabetismo, se disseminava 

pelo território nacional. (Takeuchi, 2008, p. 86) 
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 A preocupação de Couto com o aspecto político da presença japonesa ficou 

explícita no discurso por ele proferido na Assembleia Constituinte de 1934, quando se 

determinou a limitação da imigração por meio de quotas
44

. 

  

Quero acentuar bem que, em nossa terra, não há um problema de 

imigração japonesa (...) porque outro mais alto se alevanta (...) há sim, 

um problema de defesa nacional, de segurança da Pátria, de vida e de 

morte de nosso Brasil. 

Não se trata, porém – repito – da imigração: trata-se da própria 

existência nacional. Se não se acautelar em tempo e por todos os modos 

o Brasil dentro em pouco, será uma possessão japonesa. (Couto apud 

Dezem, 2000, p.36) 

 

 

 Nesse contexto desenvolveu-se uma crescente política de restrição à imigração 

japonesa no Brasil. 

 Em 1921, o governo do Estado de São Paulo encerrou definitivamente o 

pagamento dos subsídios para a imigração japonesa. Na década seguinte, o governo 

federal começou a estabelecer uma série de medidas legais limitando a entrada de 

estrangeiros e dificultando sua permanência no Brasil. Entre estas medidas podemos 

citar: 

- Decreto Lei nº 19.482 de 12/12/1930: permitia a entrada de estrangeiros apenas 

para atuar na área agrícola e reservava dois terços das vagas nas indústrias para serem 

destinadas ao trabalhador nacional. 

- Constituição de 1934: instituição do sistema de quotas para a entrada de 

imigrantes no Brasil 

- Decreto Lei nº 383 de 18/04/1938: proibição aos estrangeiros de desenvolver 

atividades de caráter político; permitiam-se as atividades de caráter cultural, cívico ou 

beneficente, desde que não se utilizassem símbolos de identificação como bandeiras, 

uniformes e estandartes, proibição de encontros privados, de desfiles, de comícios, de 

reuniões e de publicação de jornais e revistas. 

                                                           
44

 O artigo 121 da Constituição de 1934 que restringia o ingresso de contingente imigrante ao Brasil em 

número superior a 2% sobre o total de imigrantes da cada nacionalidade entrados no país nos últimos 50 

anos. 
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- Decreto-Lei 406 de 04/05/1938: dispunha sobre o ingresso e da permanência 

de estrangeiros, determinando providências para sua assimilação e para criação do 

Conselho de Imigração e Colonização (CIC) como órgão executivo de suas disposições. 

- Decreto nº 3010 de 20/08/1938: regulamentação o Decreto Lei nº 406 de 

04/05/1938, detalhando minuciosamente as condições e procedimentos legais para 

entrada permanência e assimilação dos estrangeiros no Brasil. 

- Decreto-Lei nº 868, de 18/11/1938: Cria a Comissão Nacional do Ensino 

Primário com a atribuição de, entre outras coisas, nacionalizar as instituições 

estrangeiras de ensino. 

As leis de imigração que trataram mais especificamente da restrição as escolas 

estrangeiras foram o Decreto-Lei nº 406 e o Decreto nº 3010. 

No Decreto-lei encontra-se a norma geral: 

Artigo 85 – em todas as escolas rurais do Brasil, o ensino de qualquer 

matéria será ministrado em português, sem prejuízo do eventual 

emprego do método direto no ensino das línguas vivas. 

§ 1º As escolas a que se refere este artigo serão sempre regidas por 

brasileiros natos. 

§ 2º Nelas não se ensinará idioma estrangeiro a menores de quatorze 

(14) anos. 

§3º Os livros destinados ao ensino primário serão exclusivamente 

escritos em língua portuguesa. 

§ 4º Nos programas do curso primário e secundário é obrigatório o 

ensino de história e geografia do Brasil. 

§ 5º Nas escolas para estrangeiros adultos serão ensinados noções sobre 

as instituições políticas do país.  

 

 No Decreto 3.010 as restrições são mais detalhadas: 

 

Art. 168 – Nos núcleos coloniais quaisquer escolas, oficiais ou 

particulares serão regidas por brasileiros natos, e neles é obrigatório 

o estabelecimento de escolas primárias em número suficiente, 

computadas as mesmas no plano de colonização. 

Parágrafo único. No provimento do cargo de professor primário será 

exigida do candidato a prova por documento hábil da qualidade de 
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brasileiro nato, além dos demais documentos legais. (Brasil, 1938) 

(grifo nosso) 

 

 Chama a atenção neste decreto o uso do conceito de assimilação, que claramente 

propõe eliminar a identidade cultural dos estrangeiros, proibindo que núcleos coloniais 

tivessem a concentração de uma única nacionalidade (Art. 165) e combatendo as 

possibilidades de expressão cultural dos estrangeiros: 

 

Art. 272 – As publicações de quaisquer livros, folhetos, revistas, 

jornais e boletins em língua estrangeira fica sujeita a autorização e 

registro prévio no Ministério da Justiça. Cabe ao Governo livre 

apreciação do mérito dos pedidos de licença e registro. 

Parágrafo 1º tratando-se de zona rural o Ministério da Justiça não 

concederá autorização sem prévia consulta ao C.I.C. - Conselho de 

Imigração e Colonização – e parecer deste último. Na apreciação da 

matéria o conselho terá em vista a necessidade de impedir o cultivo 

demasiadamente vivo da língua, de tradições e costumes 

estrangeiros numa determinada zona. (Brasil, 1938) (grifo nosso) 

 

O Decreto nº 3.010/1938 ainda determinava os parâmetros curriculares das 

escolas dos núcleos coloniais: 

 

Art. 273. Nos programas de curso primário e secundário das escolas 

mantidas nas zonas rurais, e ainda que equiparadas às oficiais, ou 

sujeitas a inspeção para o efeito de validade dos diplomas, é 

obrigatório o ensino cívico e o da geografia e da história do Brasil. 

Parágrafo único. Para o curso secundário, o programa será o do ensino 

das mesmas matérias do Colégio Pedro II; para o curso primário, o das 

escolas primárias mantidas pela Prefeitura do D.F.. 

Art. 274. Nas escolas para estrangeiros adultos é obrigatório o 

ensino noções sobre as instituições políticas do país. 

Parágrafo único. Essas noções constarão, no mínimo, dos seguintes 

princípios: 

1º. Conhecimento sumário da Constituição, notadamente: 

a) organização federal, preeminência da União; 

b) poderes do Estado, seus órgãos; 
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c) direitos e deveres dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no 

país; 

d) nacionalidade brasileira e direitos políticos, sua aquisição e sua 

perda; 

2º Código Civil; família, propriedade; 

3ª Leis penais, especialmente crimes contra o Estado; falsificação, 

contrabando e lenocínio. (Brasil, 1938) 

 

 Destaca-se ainda, neste último artigo, que o conhecimento das leis nacionais está 

diretamente relacionado à ameaça de punição (perda de direitos e penas) aos 

estrangeiros. O Decreto nº 3010/1938 também previa as condições para a expulsão dos 

imigrantes. 

 Ressalta-se, mais uma vez, que estas medidas restritivas ocorreram antes da 

eclosão da Segunda Guerra Mundial. Havia, no Brasil, uma política nacionalista e 

excludente que se aprofundou durante os anos que se seguiram, influenciada pelo 

contexto internacional em que os mesmos radicalismos resultaram na explosão do 

grande conflito internacional. Inicialmente o Brasil se posicionou pela neutralidade, mas 

aos poucos foi se aproximando das Forças Aliadas contra os países do Eixo. Adotaram-

se, então, outras medidas legais que dificultaram a vida dos estrangeiros no país: 

Em 29 de janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Japão e 

as restrições legais evoluíram para uma política de vigilância, constrangimento e até 

mesmo violência contra os membros da colônia japonesa. Em 2 de fevereiro de 1942, a 

Polícia Política ordenou que os japoneses residentes na Rua Conde de Sarzedas, no 

Bairro da Liberdade, deveriam evacuar o local. No mês seguinte, o Decreto-Lei nº 4.166, 

de 11/03/1942, previa meios para que os estrangeiros considerados inimigos fizessem o 

ressarcimento por danos de guerra – instituiu-se uma porcentagem de todas as contas 

bancárias desses estrangeiros superiores a dois contos de réis ficariam retidas no Banco 

do Brasil para indenizar possíveis prejuízos resultantes de ataques de Guerra. 

 Em 22 de agosto de 1942, Brasil declarou Guerra ao Eixo (Alemanha, Japão e 

Itália) e nova ordem de evacuação dos japoneses da Rua Conde de Sarzedas foi feita em 

6 de setembro daquele ano. 
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 Em 8 de julho de 1943, cinco navios cargueiros do Brasil e dos Estados Unidos 

foram torpedeados por submarinos alemães após deixarem o porto de Santos. O governo 

determinou a evacuação dos japoneses e alemães da área litorânea. Cerca de 4 mil 

japoneses do litoral foram recolhidos na hospedaria dos imigrantes e transferidos em 

sua grande maioria para o interior do Estado – apenas 600 imigrantes nipônicos 

puderam permanecer na capital. 

 Sem a proteção diplomática, os japoneses, bem como alemães e italianos, não 

podiam mais falar em sua língua materna em público, estavam impedidos de se reunir,  

de viajar sem autorização da polícia, de possuir rádios, além de estarem expostos a uma 

série de violências. A Guerra veio a tornar mais radical uma política de nacionalização 

que já vinha se desenrolado durante todo o período que a precedeu. 

 Segundo Schwartzman, Bomeny e Costa (2000), em 1938, a presença de grupos 

estrangeiros organizados era vista como um problema de segurança nacional para 

alguns militares, como Góis Monteiro e Dutra. A preocupação foi bem maior com os 

alemães, cujas redes de organização social estavam mais consolidadas no sul do país, 

mas os japoneses também constituíam um grupo que ensejava observação atenta. Por 

causa da questão étnica ao alemão se pretendia integrar e miscigenar e, ao japonês, 

impedir a entrada e permanência. 

 A escola deveria ser um dos meios para assimilar os estrangeiros e criar a 

identidade nacional e, nesse sentido, a Comissão Nacional do Ensino Primário foi criada 

em 1938, dentro do Ministério da Educação e Saúde. ―A constituição da nacionalidade 

deveria ser a culminação de toda a ação pedagógica do ministério, em seu sentido mais amplo‖ 

(Schwartzman, Bomeny e Costa, 2000, p.157) Para tanto o ministério deveria atuar em 

três aspectos: conteúdo nacional, padronização e erradicação das minorias étnicas, 

linguísticas e culturais. 

 A percepção do papel da educação na formação dos cidadãos estava presente nos 

projetos políticos dos governos nacionais. Nesse sentido, tornou-se relevante considerar 

até que ponto as escolas japonesas seriam mesmo um braço do imperialismo japonês no 

Brasil. 
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II. 2. As escolas japonesas como perigo amarelo 

 

Conforme os estudos de Shibata (1997), as escolas japonesas criadas no Brasil 

organizaram seus projetos educacionais optando entre três modelos de escolarização: 1) 

reproduzir a escola tal aula existia no Japão, preparando seus alunos para retornar e se 

integrar à sociedade japonesa num futuro próximo; 2) seguir as determinações legais da 

escola brasileira, mas introduzir o ensino da língua e cultura japonesa, preparando os 

alunos para se inserirem na sociedade brasileira, mas cultivado também valores morais 

da escola japonesa que poderiam ser úteis para a formação do cidadão brasileiro, bem 

como para manter vínculos culturais e econômicos com a pátria mãe; 3) oferecer um 

ensino semelhante ao da escola brasileira, preparando os alunos para se integrarem 

definitivamente na sociedade local. 

O primeiro modelo teria sido predominantemente apoiado pela maioria dos 

imigrantes que viviam no interior, ligados a atividades agrícolas e que esperavam 

retornar ao Japão assim que juntassem a riqueza sonhada quando decidiram emigrar. 

Para essa maioria o objetivo de retornar ao Japão estimulava a organização de escolas 

que preparassem seus filhos para serem legítimos japoneses. De acordo com Shibata 

(1997) a escola desejada pela maioria era uma escola ―voltada não somente para o ensino 

da língua nipônica, mas objetivamente para a rememoração do espírito, das tradições, dos 

cultos, da veneração de seus símbolos, de seus heróis, que imprimiram à sua natureza um caráter 

peculiar – ser japonês‖. (Shibata, 1997, p. 13) 

 O segundo modelo era defendido pelas lideranças da colônia, funcionários das 

companhias de imigração e autoridades consulares ligadas ao governo japonês. Essas 

lideranças desejavam manter uma política de bom relacionamento com o governo 

brasileiro e defendiam oficialmente o respeito às leis educacionais do Brasil e a 

prioridade do currículo brasileiro. O currículo japonês poderia ser introduzido 

tardiamente – a partir dos 10 anos conforme a lei paulista – sendo necessário, entretanto, 

para garantir uma formação moral que seria útil, na visão do governo japonês, para o 

cidadão brasileiro. De acordo com o Jornal Jiho, jornal nipo-brasileiro que expressava a 

opinião das lideranças da colônia japonesa, ―... para o avanço do povo brasileiro faz-se 

necessária a formação de jovens com a educação moral japonesa‖ (Jihô apud Shibata, 

1997, p. 26). O jornal refere-se ao ensino do shushin (ensinamentos morais e éticos) 
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previsto no currículo japonês, o qual se baseava no Yamato Damashi (espírito de 

Yamato – uma antiga capital do Império Japonês). A idéia defendida era que ensinar os 

valores de respeito às tradições nacionais, inclusive a lealdade ao imperador japonês, 

ajudaria a formação do cidadão brasileiro. 

Na realidade, este era um discurso educacional que expressava uma postura 

política (tática), no qual não se confrontava o governo brasileiro, mas que buscava 

manter uma educação japonesa que garantiria os vínculos culturais dos colonos com a 

pátria mãe. O governo japonês e as companhias de imigração pretendiam que os 

migrantes permanecessem no Brasil, não apenas para aliviar o peso da crise japonesa, 

mas também para avançar seus investimentos capitalistas. Nesse sentido consideravam 

importante que os nipo-brasileiros mantivessem as relações culturais com o Japão. 

 

―Entre fixação/retorno, o denominador comum era manter os imigrantes 

enraizados ao seu país de origem. Nos objetivos da fixação não se 

incluía o desenraizamento do imigrante. No espaço marcado por 

ambiguidades, a etnicidade constitui-se num critério de identificação do 

grupo que vai ao encontro de interesses divergentes. Para o imigrante, a 

organização étnica era um recurso para alcançar seus objetivos e, da 

mesma forma, para as autoridades japonesas, a afirmação étnica era o 

meio de garantir a solidariedade e a coesão do grupo, tendo em vista 

seus investimentos no país. Manter os laços com a sociedade de origem 

não era apenas produto do imaginário do imigrante japonês no Brasil. 

Apesar da ambiguidade, os objetivos entre os imigrantes e as 

autoridades japonesas, contudo, não se dicotomizavam. Em realidade, 

verifica-se uma convergência, na medida em que se observa uma 

natureza comum entre eles, ou seja: evitar o desenraizamento dos 

japoneses instalados fora do território japonês‖ (Shibata, 1997, p. 68-

69). 

 

 O terceiro modelo educacional era expresso pelo jornal Nippac Shinbum, que 

representa as comunidades japonesas urbanizadas, que se encontravam mais integradas 

na sociedade e economia brasileiras e defendiam a priorização da educação nacional 

brasileira. Para esses grupos a perspectiva de retornar para o Japão não era mais um alvo 

a atingir e, portanto, a educação mais útil seria a educação brasileira. 

 A influência destes três modelos pode ter variado nas diferentes comunidades, 

mas a valorização da  escola com conteúdos da cultura japonesa parece ter 

predominado. O caráter ―tutelado‖ da imigração japonesa fez com que a influência da 
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escola nacional japonesa, tal como organizada na sede do Império do Sol, fosse bastante 

forte no Brasil. Isso porque o governo japonês interferia grandemente nas escolas por 

meio da Fukei-Kai
45

, a Liga dos Amigos da Escola Japonesa de São Paulo, criada em 

1927 sob influência do Cônsul do Japão. Tal instituição dava apoio técnico e 

pedagógico às escolas japonesas, além de remeter materiais didáticos e recursos 

financeiros. 

  A educação era um elemento muito importante no projeto expansão imperialista 

do Japão. Por meio da educação eram reforçados os valores que alicerçavam o poder do 

Estado, na figura divinizada do Imperador. Shibata (1997) baseia-se nos estudos do 

diplomata e professor canadense  Keenleyside (1937)
46

 para apresentar os objetivos da 

escola japonesa expresso pelo Monbusho – Ministério da Educação Japonês – era: 

 

Incutir nas mentes dos jovens o elemento moral, da educação geral, o 

conhecimento e habilidades essenciais para conduzir a vida, cuidando, 

ao mesmo tempo do desenvolvimento físico da criança, [preparar] 

súditos japoneses providos de uma inquestionável lealdade para o 

Imperador, conscientes de seus deveres de cidadãos e de suas 

obrigações para com o outro, virtuosos, obedientes e suficientemente 

informados para serem capazes de preencheram os requisitos da 

moderna civilização requeridos pelo Estado. (Keenleyside, 1937 apud 

Shibata, 1997, p. 41-41) 

 

 Ainda segundo Shibata (1997), a partir de 1936, a reorganização da Fukei-kai, 

que passou a denominar-se Fukyu-kay, tornou mais radical a influência do nacionalismo 

japonês nas escolas nipo-brasileiras. Nesse período os dirigentes da Fukyu-kai eram 

nomeados pelo governo japonês, por meio de indicação do cônsul e aprovação do 

embaixador japonês. Estes dirigentes, por sua vez tinham grande poder na determinação 

da remuneração e na admissão dos professores das escolas japonesas filiadas a Fukyu-

kay. 

 

Com o objetivo de coordenar e controlar as escolas primárias japonesas, 

a Fukyu-kai envia para os principais centros de concentração japonesa, 

alguns professores primários trazidos do Japão como orientadores 

                                                           
45

 Vide nota 23, p. 62.  
46

 Shibata refere-se: KEENLEYSIDE, H. L. History of  japanese education  and  present educational 

system. Tokio: Hukuseid Prees, 1937 
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educacionais. Esses professores são designados como chefes dos 

distritos, assumindo, nas regiões, a função de orientadores e, ao mesmo 

tempo, de fiscalizadores das escolas primárias japonesas e de seus 

professores. Sob a atuação desses ―inspetores‖, acentuou-se a tendência 

nipônica de educação dos descendentes, num ambiente de forte 

propensão nacionalista japonesa. A difusão das ideias nacionalistas 

ocupa o espaço das escolas, dos kishikusha (pensionatos) e dos cursos 

de Língua Portuguesa dados aos professores de japonês (Shibata, 1997, 

p.105). 

 

 Entretanto até o ano de 1936 as autoridades educacionais paulistas não fazem 

referência à existência de problemas com a assimilação dos imigrantes japoneses. No 

Anuário de Ensino daquele ano somente cinco Delegacias de Ensino - Campinas, 

Itapetininga, Lins, Presidente Prudente e Santos - se manifestam sobre a existência de 

colônias japonesas em suas jurisdições afirmando que as escolas estrangeiras cumpriam 

as normas legais estabelecidas para seu funcionamento. 

Em Campinas e Itapetininga, os Delegados de Ensino informaram a existência 

de poucos imigrantes nipônicos que ―nacionalizam-se pela necessidade de commerciar e sem 

a intervenção do Estado‖ (São Paulo, 1936, p.330) e que ―em todos os bairros em que esses 

extrangeiros se encontram localizados, há escolas estaduaes sufficientes‖ (São Paulo, 1936, 

p.331) 

Na região de Lins, onde existia uma forte presença da colonização japonesa, 

observa-se, entretanto, uma postura tolerante do Delegado de Ensino em relação às 

atividades étnicas por desenvolvidas nas escolas estrangeiras. 

 

Nesse viver arredio, têm cabimento as festas dedicadas a datas 

japonezas, ao imperador do Japão, com symbolos e emblemas typicos, 

assistidas tambem pelas crianças, que quase sempre tomam parte 

caracteristicamente vestidas. 

Prival-os dessas manifestações de patriotismo, não nos cabe. Superal-os 

com homenagens a nossa Patria, com a contribuição obrigatória de 

todos os escolares, scientes do que fazem até que a repetição os torne 

admiradores conscientes de tudo, é dever da escola. 

Programma já esboçamos; a escola também. (São Paulo, 1936, p.331) 

 

 As autoridades educacionais de Presidente Prudente informaram que: 
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O problema de nacionalisação vem sendo satiscfatoriamente resolvido 

nesta região, apezar da innumeras difficuldades que surgem a cada 

instante. 

Região nova, de terras ubérrimas, é ella povoada na sua quase totalidade 

por extrangeiros attrahidos pela fertilidade do solo. É elemento 

predominante o japonez. 

A observação rigorosa das exigências regulamentares, no tocante ao 

ensino particular, principalmente na existência do professor de 

portuguez, geographia e historia; a localização de escolas junto a todo 

núcleo extrangeiro, as festividades escolares, e sobretudo, a prohibição 

terminante do uso da língua extrangeira durante o período de recreio, 

são factores que nos vêm auxiliando efficientemente na solução deste 

problema. (São Paulo, 1936, p.332) 

 

  

 Em Santos a preocupação da Delegacia de Ensino foi mostrar que a comunidade 

nipônica regional encontrava-se em pleno processo de integração com os brasileiros e 

que a maioria das crianças japonesas estudava em escolas estaduais: 

 

Em agosto de 1936 funccionavam na zona de immigração japoneza (...) 

6 grupos com 25 classes e 43 escolas isoladas estaduaes, ou 68 

unidades, na proporção de 2 para 1.000 habitantes, quando no Estado a 

proporção por 1.000 habitantes era de 1,53. (....). A media de matrícula 

por escola era de 37,9 e a freqüência de 92,30 %. Pela nacionalidade, as 

creanças se distribuíam assim: brasileiras 86,43%; japonezas 13,10%, 

de outras nacionalidades 0,47. 

E pela nacionalidade paterna: filhas de brasileiros 45,79%; filhas de 

japonezes 46.86 %, filhas de diversas 7,35 %. 

Vale apenas demorar um tanto no segundo aspecto da questão, o 

aspecto que poderia ser chamado de negativo, o das escolas particulares. 

Havia então 25 escolas particulares. Mas 4 eram de professores 

brasileiros e não contavam, portanto. Das 21 restantes, 4 estavam 

fechadas desde fins de 1935, por falta de professores, ora japoneses, ora 

brasileiros. Das 17 que sobraram, 7 eram cursos exclusivos de língua 

japoneza, com existência absolutamente legal e destinados a meninos de 

mais de 10 annos já sabendo ler e escrever correctamente o portuguez. 

Já temos só 10. Das 10, 2 tinham como director-reponsavel um 

professor brasileiro, não podendo por isso, a rigor ser chamadas de 

escolas japonezas, embora nellas houvesse um professor japonez. E 

todas as outras oito – ficam reduzidas a 8 – tinham como professor de 

portuguez, geographia e história do Brasil um professor brasileiro, 

normalista, sempre o professor estadual da localidade. Uma das oito era 

dirigida por um sacerdote allemão. Onde se vê que o ―Kysto‖, na parte 
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que me toca (e eu só tenho a ver com escolas), era, afinal, um modesto 

―lobinho‖. Mas há mais. Vamos ver a freqüência dessas perigosas 

escolas: nas 8 escolas em funccionamento havia 439 creanças no curso 

primário, 22 no jardim da infância e 28 no curso complementar. (...) 

Aqueles 439 (alunos) representam 15 % da matrícula total do curso 

primário da zona, donde se vê que 85 % (das crianças) não sofriam 

outra influência alem da escola brasileira... (São Paulo, 1936, p. 334-

335) 

 

 

 Estranha-se o não posicionamento das autoridades de ensino da região de Bauru, 

onde havia também uma grande presença de imigrantes japoneses
47

. Mas, de modo 

geral, pode-se considerar que até 1936 as escolas japonesas não se mostravam perigosas 

ao governo estadual paulista. Admite-se, portanto, que os problemas começaram a 

surgir a partir da crescente radicalização política deflagrada pelo autoritarismo do 

Estado Novo e pelo contexto imediatamente anterior à explosão da Segunda Guerra 

Mundial. Mas a situação variava de região para região. 

 Em 1940, a Delegacia de Ensino de Presidente Prudente informava que a 

assimilação dos japoneses naquela região não apresentava problemas:  

   . 

Em toda parte o elemento extrangeiro tem penetrado, formando 

poderosos núcleos e conservando alheios aos legítimos INTERESSES 

DO PAÍS 

(...) 

Não nos empenhamos contra os núcleos extrangeiros de raça latina 

portuguesa, hespanhola, italiana) porquanto são facilmente 

assimilaves por vários motivos, tanto mais por se tratar se núcleos 

antigos, cujos descendentes falam a lingua portuguesa, bem ou mal, 

mesmo sem ter frequentado escolas. 

Em se tratando de japoneses e alemães o problema torna-se mais sério. 

Quanto aos japoneses, observamos com prazer, em alguns núcleos 

antigos uma tendência para NACIONALIZAÇÃO. Vemos crianças 

brasileiras, filhos ou netos de japoneses, declamando com entusiasmo e 

só conversando em nosso idioma. 

Conhecemos até, rapazes e moças descendentes de japoneses, que 

falam caboclos, conhecendo pouco o idioma nipônico. (Presidente 

Prudente, 1941, p. 21) (destaques – caixa alta e grifos – do texto 

original) 

 

 

                                                           
47

 Constatou-se que no Arquivo Público do Estado de São Paulo o único Relatório da Delegacia de Ensino 

de Bauru existente era o de 1933.  
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Entretanto no Relatório da Delegacia de Ensino da Região de Lins do ano de 

1942 se relata o fechamento de 42 escolas japonesas clandestinas entre os anos de 1940 

e 1941. Informa também que dois professores japoneses reincidentes estavam 

respondendo processo criminal por insistirem em reabrir suas escolas. Mas o Delegado 

do Ensino local reclamava da falta de atitudes mais drásticas por parte do governo: 

 

A fim de não tornar mais fastidiosas a leitura desse relatório, furto-me  

ao desejo de dizer da nossa atuação no tocante às escolas 

desnacionalizantes que elemento inimigos do País teimavam em fazer 

funcionar, sem uma providência séria por parte dos poderes públicos. 

Intimadas a fechamento, essas escolas surgiam de novo em outro local. 

Jamais foram postas em execução, pelo Governo, medidas drásticas 

que, de vez, pusessem cobro a tão inqualificável abuso. (Lins, 1942, p. 

XVI) 

 

 Observa-se nesse relato que houve uma mudança no posicionamento da 

Delegacia, outrora bastante tolerante – vide citação na página 153 – que passou a 

reivindicar mais repressão aos japoneses. Pressupõe-se, portanto, que o clima político 

daquela região tornou-se mais tenso. 

 Neste sentido o fechamento das escolas em algumas regiões, segundo os estudos 

de Shibata (1997) e Takeuchi (2008), gerou um grande sentimento de perseguição entre 

os japoneses. As comunidades japonesas do interior do Estado começaram a criar 

associações clandestinas como, por exemplo, a Yosukan Doshi Kai (Cooperação dos 

Correligionários da Cooperação da Grande Política), sediada em Bastos. Um panfleto 

desta associação apreendido pela polícia paulista na cidade de Garça, em 1942, ilustra 

bem o nacionalismo japonês exacerbado: 

 

O Brasil atual não é mais aquele Brasil que imaginávamos. Não temos       

hoje nenhum direito, nem escolas para os nossos filhos (...) Também 

os adultos não tem o veículo de informações que é a imprensa por 

onde se informar dos acontecimentos internacionais e quiça do 

Brasil. Ignoramos completamente até mesmo os acontecimentos que 

ocorrem no Brasil tais como suas leis. (...) A nossa situação é deveras 

lamentável. É tão delicada que não devemos vacilar. Não nos assiste 

direito algum aqui. (...) Organizaremos a nossa união. Reclamemos os 

nossos direitos e se isso não conseguirmos não teremos outra coisa a 

fazer senão regressarmos a nossa pátria, hoje com imenso 
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território. (...) Portanto sejamos unidos e coesos em torno de nossa 

sociedade que saberá com boa orientação nos guiar, consistindo isso na 

própria conservação dos japoneses, cujo caráter é superior ao das 

demais raças do mundo. (DEOPS apud Takeuchi, 2008, p. 169) (grifo 

nosso) 

     

Não obstante ao fato de que o documento expressa a crença da superioridade da 

―raça japonesa‖, observa-se que o mesmo não propõe nenhuma ação ofensiva da 

comunidade japonesa contra as instituições e autoridades brasileiras, pelo contrário, 

afirma-se que, em caso de não atendimento das reivindicações feitas, os reclamantes 

deixariam o Brasil. Constata-se, portanto, um movimento reativo. Mesmo o polêmico 

movimento Shindô Renmei, que organizou atentados violentos contra pessoas e 

propriedades da comunidade nipo-brasileira, não se dirigiu contra a sociedade e o 

governo brasileiro. Nesse sentido, Takeuchi (2008) considerou que o ―perigo japonês‖ 

foi um mito criado para justificar o regime de força do Estado Novo contra os 

imigrantes japoneses. 

Desenvolveu-se, naquele contexto, toda uma teoria conspiratória sobre a 

periculosidade dos nipônicos. Divulgava-se que os japoneses estavam se infiltrando no 

Brasil para preparar uma invasão ao país
48

. Quando os efeitos da Guerra Mundial 

começaram a se refletir no Brasil, com o torpedeamento de navios brasileiros, o clima 

de tensão ampliou-se e a polícia incentivava a população a denunciar as ―atitudes 

suspeitas‖ dos estrangeiros. Takeuchi (2008) levantou junto aos documentos do DEOPS 

de São Paulo muitos casos de japoneses que foram indiciados como suspeitos de 

atitudes conspiratórias contra o Brasil. Mas todos esses casos foram arquivados por falta 

de provas consistentes. 

 

Existia o pressuposto de que, ao se comunicarem em japonês, idioma 

incompreensível para os policiais, os japoneses estavam colocando em 

risco a segurança nacional. A existência de teorias conspiratórias 

sobrepujava a compreensão de que a maior parte dos imigrantes 

nipônicos tinha dificuldade de se comunicar em português. Os 

japoneses procuravam preservar sua cultura e insistiam no uso de seu 

idioma, numa resistência silenciosa à política repressiva do governo 

federal. Do mesmo modo, mantinham escolas clandestinas, onde 

                                                           
48

 Takeuchi (2008) cita a publicação, em 1942, de dois livros que desenvolveram tais teorias 

conspiratórias: O perigo japonês de Vivaldo Coaracy e A ofensiva japonesa no Brasil: aspecto social, 

econômico e político da colonização nipônica.  
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buscavam transmitir aos seus descendentes as suas tradições. Tinham, 

em resumo, interesse em educar seus filhos no idioma natal, pois 

projetavam o futuro em sua ―esperança máxima de criar descendentes 

que compreendessem seus sentimentos, que falassem seu idioma e 

herdassem sua cultura‖.
49

 Essas instituições, além de reforçarem a 

identidade étnica entre os membros da colônia, configuravam a noção 

do coletivo sobre o individual e o respeito ao chefe de família e ao 

imperador. (Takeuchi. 2008, p. 188-189) 

 

 Em estudo anterior, no qual examinou prontuários de japoneses acusados de 

―niponismo‖ arquivados no DEOPS de São Paulo, Takeuchi (2002) já havia constatado 

a falta de fundamentos da maioria das acusações: 

 

Do total de 154 prontuários inventariados, 49 continham requerimentos 

de transferência de residência, 41 se referiam aos pedidos de salvo-

condutos e outros 16 diziam respeito a cidadão presos por se 

expressarem, em público, em idioma japonês. Esses números ressaltam 

o papel de uma polícia dedicada a controlar ―inimigos políticos e 

militares‖ eleitos pelo regime. Qualquer atitude ―estranha‖ à realidade 

nacional poderia ser interpretada como um sinal de desrespeito aos 

ideais de nacionalização, dando margens a teorias conspiratórias. Os 

prontuários referentes às reuniões e associações comunitárias, embora 

em menor número (9), contêm outros tantos documentos expressivos do 

universo simbólico dos anos 30 e 40. 

Com base nas fichas de identificações, relatórios de investigação e 

registro de antecedentes, foi possível constatarmos que a grande maioria 

dos japoneses, fichados e processados pelo DEOPS/SP, eram lavradores 

sem quaisquer antecedentes policiais. O controle policial fundamentado 

na lógica da desconfiança concorreu para a prática de repressão aos 

súditos do Eixo tratados indiscriminadamente como ―inimigos da nação 

brasileira‖. (Takeuchi, 2002, p. 13-14) 

 

 Diante dos documentos e da bibliografia pesquisados pode-se concluir que a 

comunidade japonesa do estado de São Paulo teve muito empenho em manter sua 

cultura tradicional. Em muitas regiões, chegaram a manter escolas clandestinas
50

. Mas 

embora as escolas japonesas tivessem certo apoio e influência do governo japonês, não 

se pode afirmar que elas tivessem um objetivo político e militar de facilitar ou preparar 

a invasão do Brasil. Certamente, os conteúdos étnicos dessas escolas tinham a intenção 

de manter os laços da comunidade nipônica com a pátria mãe, mas a manutenção desses 

                                                           
49

 Neste trecho a autora cita Handa, 1987, p. 601  
50

 Como veremos a frente, com base na pesquisa de Takeuchi (2002) foram indiciadas no DEOPS/SP, 

quatro escolas clandestinas na região de Bauru e Lins. 
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laços culturais não era necessariamente uma ameaça para o país. Foi o contexto de um 

nacionalismo autoritário que tornou a convivência entre as duas culturas uma situação 

capaz de gerar conflitos. 

Schwartzman, Bomeny e Costa (2000) caracterizaram bem o nacionalismo que 

embasou a nacionalização do ensino durante o Estado Novo: 

 

O episódio da nacionalização do ensino mostra bem o conteúdo do 

projeto nacionalista brasileiro do período pós-1937. De feição 

conservadora e autoritária, foi ele marcado pelo caráter excludente, 

avesso a convivência pluralista e diversificada. Seu ponto de partida era 

o diagnóstico de uma absoluta ausência de integração nacional, em 

função da ―prática degeneradora do liberalismo‖ predominante na 

história política do período anterior à revolução de 1930. A crítica ao 

modelo liberal já trazia embutido seu conteúdo autoritário e 

centralizador. Nacionalizar o país era unificar o que estava decomposto, 

o que se desagregara por uma política regionalista com vícios oriundos 

da disputa por interesses privatistas. (...) 

Na perspectiva estadonovista, a persistência dos ―quistos estrangeiros‖ 

no Brasil aparecia como mais uma resultante do período liberal 

desagregador, quando os políticos se importavam mais com a 

manutenção de seus currais eleitorais do que com o verdadeiro 

sentimento de nacionalidade. (...)  O projeto nacionalista do estado 

Novo valorizava, em outras palavras, a uniformização, a padronização 

cultural e a eliminação de quaisquer formas de organização autônoma 

da sociedade, que não fosse na forma de corporações rigorosamente 

perfiladas com o Estado. Daí se caráter excludente e portanto, repressor.  

A formação do Estado Nacional passaria necessária e principalmente 

pela homogeneização da cultura, dos costumes, da língua e da 

ideologia. . Não faltavam propostas de criação de planos de ―unificação 

ideológica do país‖ que tratavam basicamente da eliminação dos 

―focos‖ de contaminação‖, (...). A uniformização cultural implicava a 

exclusão dos estrangeiros‖, entendidos aqui como os grupos estranhos 

ao projeto de nacionalização. (...). (Schwartzman, Bomeny e Costa, 

2000, p. 181-182) 

 

 Diante do radicalismo do nacionalismo do Estado Novo, as comunidades 

nipônicas tiveram que desenvolver suas táticas de resistência cultural, as quais serão 

expostas a seguir. 
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II. 3. As táticas de resistência: escolas clandestinas e ensino doméstico 

 

 Conforme relatado anteriormente, com fechamento de suas escolas as 

comunidades japonesas do estado se sentiram desamparadas, em alguns casos, 

perseguidas e ameaçadas. A identidade cultural é, para qualquer comunidade, um fator 

importante para seu desenvolvimento e, nesse sentido, os colonos japoneses, nas 

diferentes regiões do estado desenvolveram suas táticas para garantir a preservação da 

cultura nipônica. 

Sabe-se que algumas escolas japonesas urbanas se organizaram para se 

adequarem às normas legais de ensino: a escola Taisho, na capital e a escola primária 

japonesa de Cotia continuaram funcionando durante o período da nacionalização. Estas 

escolas passaram a direção a brasileiros natos e também contratavam professores 

nacionais. Porém as escolas rurais e especialmente as localizadas em núcleos coloniais 

japoneses não tinham condições para se adequarem às novas leis. 

Assim sendo um grande número de escolas japonesas foram fechadas e, segundo 

Shibata (1997), a proibição dessas escolas, acrescidas de outras políticas restritivas aos 

japoneses, exacerbou as paixões nacionalistas das comunidades nipônicas e estimularam 

o funcionamento de escolas clandestinas: 

 

Ante a tais episódios, o sentimento de opressão aumentava e a proibição 

do ensino da língua passava a ser interpretada como uma ação brasileira 

com o objetivo de destruir a ―raça japonesa‖.  Nesse ambiente, toma 

corpo o etnocentrismo japonês que se expressa nas palavras de um 

jovem da Colônia de Bastos: ―sem a língua japonesa não há o que se 

orgulhar, mesmo nós do Yamato Minzoku (raça japonesa), que o mundo 

se orgulha e tendo o kokutai (caráter fundamental do Japão) que é impar 

no mundo‖ (Shibata, 1997, p. 139)  

 

No inventário realizado nos Arquivos do DEOPS/SP, Takeuchi (2002) 

relacionou sete processos envolvendo o funcionamento clandestino de escolas japonesas 

no estado de São Paulo. Quatro deles se referem uma mesma instituição educacional 

ilegal que funcionava em Pompéia, em outubro de 1940 (a mesma escola com quatro 

pessoas envolvidas). Outros dois indiciamentos ocorreram em Bauru, em dezembro de 
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1941, e em Lins, em junho de 1942. O sétimo processo foi aberto, também aberto em 

dezembro de 1941, contra uma professora japonesa nascida em Okaido, não menciona o 

local em que se localizava a escola clandestina. Nem eram tantos casos
51

, mas os 

discursos oriundos das duas partes – autoridades policiais e grupos nipônicos mais 

tradicionais – eram bastante inflamados. Como se pode ver nas palavras do jovem da 

colônia de Bastos, anteriormente transcrito, e na síntese do prontuário nº 46363 dos 

arquivos do DEOPS, transcrito por Takeuchi (2002): 

 

Síntese: Magoiti Kuroki, 17 anos, foi processado, juntamente com outros 

japoneses pela Delegacia de Polícia de Pompéia (SP), por manter o 

funcionamento clandestino de escolas japonesas. Rui Tavares Monteiro, 

Delegado Adjunto de Ordem Política e Social, relatou ao Delegado 

Especializado de Ordem Política e Social em 26 de outubro de 1940 que 

apesar de repressão constante e incansável das autoridades, continuavam as 

infrações às leis brasileiras que determinavam a proibição do ensino 

ministrado em língua estrangeira nos cursos de alfabetização. Entre os 

infratores, os mais persistentes seriam os japoneses. O Delegado considerou 

que o procedimento desses indivíduos exigia uma punição severa, pois essa 

atividade seria nociva para a sadia obra de nacionalismo em que estava 

empenhado o governo brasileiro. Em 5 de novembro de 1940, o inquérito 

instaurado contra Magoiti Kuroki e outros foi remetido ao Tribunal de 

Segurança Nacional. (Takeuchi, 2002: 159-160)(Grifo nosso) 

 

Mas parece que, em outras localidades, as comunidades nipônicas 

desenvolveram outras táticas para lidar com a proibição de suas escolas. Segundo 

Demartini (2004), que entrevistou famílias japonesas que moravam na Grande São 

Paulo, durante a Segunda Guerra Mundial, onde e quando os imigrantes japoneses já se 

encontravam em fase de estabilização econômica, estes relataram que encontraram 

outros caminhos para ―driblar‖ as leis restritivas do período: 

 

De um modo geral, os entrevistados, que residiam na época na 

metrópole de São Paulo, contaram que durante o Estado Novo e a 

Segunda Guerra Mundial foram afetados de alguma maneira pelas 

medidas controladoras do governo, mas alguns também relatavam com 

certa ironia e até em tom de brincadeira, como desenvolviam estratégias 

de burlar as leis e a vigilância. (...) 

O relato de um dos entrevistados que residia com a família em 

propriedade rural na região próxima a Taboão da Serra, onde eram 
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 Considerando o Relatório da DE de Lins do ano de 1942, transcrito na página 151, pode-se deduzir que 

muitos casos de fechamento de escolas não eram encaminhados pela polícia. 



147 
 

agricultores e criadores, exemplifica bem o que muitos fizeram neste 

período da guerra: assim como eram vigiados, também ―vigiavam‖ as 

autoridades policiais: 

―Casei no meio da guerra. [...] uma pessoa [ficava] na rua... entrava pra 

avisar, não é? [risos] porque não podia reunir mais que cinco pessoas, 

não é? [...] Quem fez o casamento foi o escrivão de Santo Amaro, então 

ele veio aqui e fez nosso casamento. Ele era nosso vizinho. [...] Vieram 

mais ou menos umas vinte pessoas‖. (Entrevistado S.) 

Atitudes como esta foram narradas por outros entrevistados; um deles, 

que foi professor de uma escola japonesa com mais de cem alunos, de 

1938 a 1942, afirmou que a escola em que lecionava mantinha um 

―olheiro‖ para avisar quando algum estranho se aproximava; desta 

forma, podia ensinar na língua japonesa. (Demartini, 2004, p. 162-163) 

 

Ainda segundo Demartini (2004) havia outras táticas: os pais contratavam 

professores particulares para os filhos, os professores realizavam outras atividades 

econômicas paralelas para não serem identificados como tal, as comunidades 

procuravam manter laços de amizade com pessoas importantes da cidade e do governo. 

Segundo outro depoimento colhido pela pesquisadora mesma comunidade: 

  

Durante a guerra essa escola [de Taboão de Serra] não foi fechada, 

graças, em grande parte, ―ao apoio do inspetor de ensino da região, 

Francisco de Lima‖, com quem os japoneses estabeleceram vínculos ao 

longo do tempo‖. (Demartini, 2004, p. 164). 

 

 Neste contexto delicado de proibições a própria Associação Difusora do Ensino 

Japonês no Brasil, entidade que apoiava as escolas japonesas passou a incentivar o que 

chamavam de ensino itinerante, realizado por professores que iam lecionar nas casas 

dos alunos. 

Assim sendo, constatou-se que não obstante a todas as restrições legais e 

políticas repressivas, as ações governamentais não conseguiram coibir de imediato os 

processos educacionais específicos da colônia japonesa no Brasil. As táticas adotadas 

pela colônia japonesa conseguiram manter o ensino da língua e cultura japonesa em 

suas comunidades.  



148 
 

 No núcleo colonial de Registro a comunidade nipo-brasileira também 

desenvolveu táticas próprias de resistência, embora a história oficial das autoridades 

educacionais locais tenha negado qualquer reação dos japoneses.  

 O Delegado de Ensino da Região, Professor Luiz Damasco Penna considerou 

que o processo de fechamento das escolas japonesas na região foi tranqüilo. Seu relato 

pode ser considerado uma versão oficial que desconsidera a existência de conflitos 

locais, conforme segue no excerto abaixo: 

 

Há, entretanto, uma espécie de fechamento definitivo que pede 

comentários: o das escolas extrangeiras da zona rural, em face dos 

dispositivos do Decreto Federal nº 3.010, de 20.08.1938. 

Felicitamo-nos pela previsão com que encaramos, sempre, a 

possibilidade de uma legislação que fechasse as escolas particulares 

mantidas por extrangeiros e pelo o animo com que, desde o início de 

nossos trabalhos na região, enfrentamos o problema da localização 

das escolas brasileiras na zona de imigração. 

Tudo já foi dito e redito. Mas vale recordar ainda. Tendo encontrado 

escolas extrangeiras, fomos aos poucos transformando essas escolas 

em brasileiras, a tal ponto que, pelo seu fechamento, já eram elas 

em verdade simples cursos de língua japonesa funcionando dentro 

de escolas estaduais. O fechamento, verificado rigorosamente 

dentro do prazo estabelecido pela lei nacional, sem qualquer atrito 

e, o que mais vale, sem qualquer prejuízo para a população infantil, 

antes com lucro, do ponto de vista nacional. Não interessam mais 

comentários sobre a conveniência ou inconveniência da manutenção do 

aparelho escolar organizado pelos imigrantes. Interessa, entretanto e 

muito, conhecer em que situação escolar ficaram os núcleos de 

imigração. Diga-se desde já que, si não havia núcleos de imigração sem 

escola brasileira, eram freqüentes os núcleos sem escola japonesa, como 

Tiatan, em Iguape, Quilombo, em Jacupiranga, Mamparra em Xiririca, 

Bairro Santo em Prainha e tantos outros, uns que nunca tiveram escola 

particular, outros em que as escolas particulares foram se fechando à 

medida em que se instalavam as escolas estaduais: já expuzemos uma 

vês a nossa opinião de que havia a tendência, apenas esboçada mas 

crescente, do fechamento das escolas particulares extrangeiras, pelo 

menos na zona de nossa administração. Os esforços dos colonos se 

foram decisivamente dirigindo para a instalação e manutenção de 

escolas estaduais, o que está provado pelo crescimento do numero 

de edificações escolares e residências gratuitamente cedidas ao 

Estado. Um único núcleo em toda a região, Manga Larga, em Xiririca, 

tinha escola particular (com um professor japonês e outro brasileiro) 

sem ter escola estadual. E ainda não tem nem precisa ter escola 

estadual, uma vês que as crianças estão frequentando o G. E. de 

Taquarussú, próximo. (...) 
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A colaboração da colônia japonesa, a despeito do fechamento de 

suas escolas, continua ser a mesma, franca e inteligente: ainda este 

ano, em maio, recebemos excelente prédio de duas salas, no Bº 

Quilombo, em Jacupiranga. (Santos, 1939, p. 74-77) (grifo nosso) 

  

 Nesta versão do processo de nacionalização do ensino podem-se identificar três 

pontos fundamentais que afirmam as relações harmoniosas entre a colônia japonesa 

local e as autoridades educacionais: 

1) o fechamento das escolas japonesas ocorreu dentro das determinações legais 

sem qualquer conflito com a colônia e sem qualquer prejuízo para os alunos da região;  

2) houve um encaminhamento adequado do processo de nacionalização do 

ensino pelo Delegado Penna, na gestão da Delegacia de Ensino de Santos, entre 1932 e 

1943: ao longo desse período a administração regional de ensino procurou ampliar a 

oferta do ensino primário estadual e, em especial, a criação de Grupos Escolares, de 

forma a atender a demanda de escolarização dos imigrantes e reduzir a importância das 

escolas japonesas, que foram se tornando simples cursos de língua japonesa; 

  3) a política de expansão do ensino público estadual contou com apoio pleno da 

colônia japonesa que sempre colaborou com a cessão de prédios para o funcionamento 

das escolas e para moradia dos professores estaduais. 

 Podemos verificar tais pontos de vista, que caracterizam uma estratégia de ação 

desenvolvida pela autoridade educacional local, podem ser confirmados em diversos 

textos retirados dos Relatórios da Diretoria de Ensino de Santos e dos Anuários do 

Ensino de São Paulo, conforme segue. 

 A gestão de Penna na expansão da rede de ensino estadual na região foi 

explicitada no Anuário de Ensino de 1936: 

 

(...) Confiada que está, principalmente á escola a tarefa da 

nacionalização, nós deveríamos começar por apresentar casas, 

instalações e alumnos brasileiros em condições de facilitar aquella 

assimilação. As escolas extrangeiras não nos convem. Fechar a 

extrangeira e deixar nenhuma seria solução desastrosa. O que há a 

fazer, a única coisa que se deve fazer é installar escolas melhores 

que as extrangeiras. Mas melhores, não só nas zonas de immigrantes, 

como por toda a parte. (...) 
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Em agosto de 1936 funccionavam na zona de imigração japoneza (...) 6 

grupos com 25 classes e 43 escolas isoladas  estadoaes, ou 68 unidades , 

na proporção de 2 para 1000 habitantes, quando no Estado a proporção 

por 1000 habitantes é era de 1,53. De julho de 1932, anno de meu 

exercício, para julho de 1936 o augmento de unidades nessa zona foi 

de perto de 90 %. As unidades eram regidas por menos de 50 % de 

normalistas e estavam, ultimamente sob a regência effectiva de 

diplomados na proporção de 89,70 % de diplomados. (...) (São Paulo, 

1936, p. 333-334) (grifo nosso) 

 

 Em relação à qualidade da escolarização ofertada observa-se que o Delegado de 

Ensino também propôs a transformação das escolas isoladas dos núcleos coloniais 

japoneses em grupos escolares. Foi ao longo de sua gestão que as escolas dos 5 

bairros/seções do núcleo colonial de Registro, bem como as escolas de outros núcleos 

de população japonesa na região – Sete Barras, Alecrim (Itariri) e Pedro de Toledo
52

 – 

ganharam seus grupos escolares. No Anuário de 1936, o Delgado Penna manifestou-se 

explicitamente pela criação dos grupos escolares do Campo de Experiência (Bairro 1), 

Taquaruçu (Bairro 4) e Raposa (Bairro 5): 

 

Assim que sejam creados os novos grupos escolares pedidos para a 

zona de immigração – Campo de Experiência, Taquarussu e 

Raposa – poderemos dizer que o problema de instrucção primária 

nessa zona está virtualmente resolvido. Ficaremos então com 9 

grupos escolares, e, na zona propriamente dita do Registro, não haverá 

mais escola isolada estadoal. O ensino primário será todo feito em 

grupos. Como o Almoxarifado monta muito bem esses grupos, dando-

lhes quanto pode dar em face das actuaes disposições sobre a matéria, 

fique o Estado seguro de que se fez ali quanto possível. E se fez, devo 

frisar, com immenso auxílio da gente a ser assimilada. Dos 9 grupos 

escolares citados, 6 funccionam em prédios adoptados e cedidos 

gratuitamente, pela colônia japonesa. (São Paulo, 1936, p. 335) 

 

 Em 1937, as três escolas citadas foram transformadas em Grupos Escolares e o 

distrito de Registro passou a ter mais Grupos Escolares do que a sede do município: a 

tradicional cidade de Iguape, que foi uma das primeiras a ter esse modelo de escola que 

foi um dos marcos da reforma educacional propostas pelos republicanos paulistas no 
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 Alecrim (Itariri) e Pedro de Toledo foram outros núcleos de imigração japonesa na região, que se 

desenvolveram  a partir de 1914,  em função da construção da  ferrovia  Santos-Juquiá, e que não estavam 

ligados ao processo de colonização de Katsura, Registro e Sete Barras. 
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final do século XIX
53

. Sem dúvida houve um esforço significativo das autoridades 

educacionais em atender a demanda escolar da colônia japonesa. 

 Sobre a colaboração da colônia eram freqüentes as menções que se fazia a 

cessão de prédios escolares, algumas já citadas ao longo deste trabalho. Entretanto não 

se pode acreditar que a colônia japonesa de Registro foi apenas uma colaboradora 

passiva. Que aceitou receber a educação ofertada pelo governo estadual sem qualquer 

espaço para transmissão dos valores da cultura nipônica. Os documentos das 

autoridades de ensino expressam suas estratégias para a eliminação da escola japonesa. 

Outras fontes, especialmente os depoimentos dos entrevistados nessa pesquisa, que 

serão analisados adiante, expressam as táticas de comunidade nipônica local para a 

preservação de sua cultura. 

 Em nível estadual as resistências a nacionalização do ensino existiram e são 

comprovadas não só por meio dos processos abertos no DEOPS contra as escolas 

japonesas clandestinas, mas também por meio de inferências que podemos fazer a partir 

da documentação oficial da Secretaria de Educação e da Saúde. No Relatório da 

Delegacia de Ensino de Santos do ano de 1941, encontra-se um detalhado relato sobre 

os núcleos de imigração japonesa feito pelo Delegado de Ensino Pena a partir de 

solicitação do Diretor Geral do Ensino, Prof. Dario Dias de Moura. Reproduz-se abaixo 

o início deste relato para destacar as condições de sua produção. 

 

   Santos. 12 de julho de 1940 

   Sr. Diretor Geral, 

Acusando o recebimento do ofício nº 460 (Gabinete) de 08 do 

corrente, no qual me determina Vossa Senhoria remeta a esse 

Departamento, com urgência, mapa da região escolar com os núcleos de 

imigração japonesa assinalados e a relação nominal das escolas 

clandestinas fechadas a partir de abril de 1939, apresso-me em cumprir 

a determinação... (Santos, 1941, p. 68) 

 

 Deduz-se deste excerto que o Diretor Geral do ensino paulista buscava investigar 

o possível funcionamento de escolas clandestinas após ações de fechamento 
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 O Grupo Escolar de Iguape foi um dos primeiros Grupos Escolares criados no Estado de São Paulo, 

junto com os de Itu, e de Amparo, em 1894. 
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anteriormente determinadas, em nível estadual. O documento parece referir-se a um 

contexto de tensão, onde transgressões estão ocorrendo e o monitoramento das 

informações era urgente e imprescindível. 

Não obstante a esse clima de urgência e tensão, o Delegado Penna responde à 

solicitação superior retomando os mesmos pontos de sua versão sobre o fechamento das 

escolas japonesa na região: não houve resistência, as escolas estaduais atendiam a 

demanda escolar da comunidade japonesa local, que continuava colaborando com a 

administração do ensino público regional. Entretanto percebe-se em seu texto que as 

pressões sobre a questão são constantes e que extrapolam os aspectos educacionais: 

 

[...]. O que posso afirmar é que, depois do dia 20 de dezembro de 1938, 

último prazo estabelecido pelo Decreto Nacional nº 3.010, nem uma 

infração foi constatada, a despeito da continua e honesta vigilância dos 

senhores inspetores e a despeito da fiscalização incessante de que são 

objeto os imigrantes japoneses, por parte dos particulares, nacionais e 

de outras nacionalidades, nem sempre movida – a fiscalização – por 

questões caracteristicamente escolares. Da zona do Ribeira, onde há 

conhecidos inimigos da colonização japonesa que fornecem 

abertamente matéria para comentários de imprensa, nunca depois da 

citada data, me chegou qualquer denuncia; da zona da estrada de ferro 

Juquiá, chegam muitas, veiculadas por professores, particulares ou por 

intermédio dos próprios auxiliares de inspeção, que transmitem, 

certamente, queixas de particulares; o inspetor snr. Agnelo Leandro 

Pereira tem sido incansável a ver se consegue averiguar a procedência 

de alguma, não se poupando madrugadas e longos percursos a pe , para 

fugir dos horário ferroviários: - nada conseguiu encontrar. (Santos, 

1941, p. 71-72) 

 

 Observa-se neste relato que havia um clima de tensão grande, que além dos 

mecanismos de repressão as autoridades estimulavam a denúncia entre a população. 

 Após fazer um detalhado relato sobre a situação da imigração na região 

Delegado Penna admite, finalmente, a possibilidade de que a comunidade japonesa local 

continuasse mantendo o ensino doméstico: 

 

   Haverá ensino doméstico?  E mais do que provável que haja. 

A Delegacia não tem elementos legais para agir, a qualquer hora, em 

qualquer logar, dentro inclusive de domicílios. Quando lhe forem 

fornecidos esses elementos, agira, sem discutir: - eu estou certo de que 
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Vossa Senhoria assim acreditara. Haverá sempre, seria inconcebível que 

não houvesse, este ou aquele pai que pretenda ensinar sua língua ao 

filho. Parece-me que o Decreto 3.010 cuida apenas de escola, 

silenciando sobre o ensino dado no lar, pelo próprio pai. Mesmo assim, 

si Vossa Senhoria entender acertado, e me fizer as indispensáveis  

determinações sobre o assunto, procurarei fazer inspecionar esse 

aspecto da questão, no qual não tenho agido, por me julgar 

incompetente. (Santos, 1941, p. 72) 

 

Chama a atenção no texto do Delegado Penna a sua ponderação em relação à 

existência do ensino doméstico: este seria praticamente inevitável. Mas considera que a 

fiscalização do ensino doméstico não seria alvo de sua ação. Nesse sentido, pode-se 

inferir que o dirigente de ensino regional adotou uma postura moderada que não 

insuflou os ânimos da comunidade japonesa local, diferentemente do que ocorreu no 

interior do estado de São Paulo, onde, conforme Shibata (1997), se desenvolveu um 

sentimento de indignação e opressão que levou a formas mais explícitas de resistência 

ao fechamento das escolas.  

No núcleo colonial de Registro os depoimentos coletados entre os senhores e 

senhoras nisseis revelaram a existência de táticas diversas para a manutenção do ensino 

da língua e cultura japonesa na região, que não passavam pela manutenção de escolas 

clandestinas, mas sim, pelo ensino doméstico: 

O Sr. M. Ma (nissei, nascido em 1921), já havia concluído a ensino primário e 

complementar antes de 1938 e não sentiu o impacto do fechamento das escolas/cursos 

de língua japonesa, mas contou que sua irmã foi professora particular de japonês dos 

filhos de um alto funcionário de empresa japonesa, que morava em Santos: 

 

SO – E quando fechou a escola japonesa, como foi a reação da colônia? 

Os pais ficaram preocupados? 

MMa – Acho que ficou todo mundo preocupado. 

SO – Mas aí... por exemplo, seus irmão que tiveram que ir para a escola 

brasileira, eles tiveram algum problema na escola brasileira? 

MMa – Não.  

SO – Mas, com certeza, os pais que queriam que continuassem 

estudando japonês, não? 
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MMa – É. Muitas pessoas queriam. 

SO – E será que o pessoal estudava escondido? 

MMa – Estudava. 

(...) 

MMa – Então eu vou contar um caso. 

(...) 

MMa - Lá em Santos, tinha uma família, Mizukani, ele era do... Veio 

indicado pelo Mitsubshi, da Tozan... Veio como administrador geral da 

Tozan, uma firma japonesa. Então, a primeira residência foi em Santos. 

Então na época ele tinha 3 meninos. Mas intenção dele não era ficar 

definitivo aqui no Brasil. Algum tempo ele tinha que voltar para o Japão 

porque ele veio enviado pela Mitsubshi e não sabia quando o Mitsubshi 

ia chamar ele de volta. Aí, 1938, fecharam as escolas japonesas. Agora, 

o Sr. Mizukani, a intenção dele era voltar mesmo, então os filhos 

tinham que estudar japonês. Se voltassem para o Japão, o filho não sabe 

falar japonês, nem escrever, nada, ia passar muita dificuldade, como é 

que ia fazer? Então, ele se dava muito com meu pai, meu pai ia sempre 

pra São Paulo, passava em Santos. De vez em quando encontrava com 

meu pai, e conversava com ele; então ―seo‖ Mizukani sabia que minha 

irmã já tinha formado no curso primário na escola japonesa, o 6º ano do 

japonês e formado no Grupo Escolar no 4º ano; então falou para o meu 

pai mandar minha irmã lá, para conversar, pelo menos conversar com os 

filhos só em japonês, que não falasse em português. Português, ia na 

escola, saia na rua, encontrava com brasileiro e conversava, mas em 

casa é para conversar só em japonês. Aí minha irmã foi lá, ficou 3 anos, 

conviveu junto com eles. Depois final de dezembro de 1941, estourou a 

Segunda Guerra Mundial e ele teve que voltar para o Japão. Aí ele 

voltou, levou os 3 meninos. Os filhos que aqui não frenquentaram a 

escola japonesa nem um dia. Foi lá no Japão, o filho caçula dele 

matriculou-se... Naquela época tinha 6 universidades em Tóquio, uma 

das melhores, particular, Toquio Dainabra, Universidade de Tóquio, ele 

matriculou e passou. Saiu na Revista de Base Ball Magazine, Mario 

Mizukani, natural de Santos.... 

 

Obviamente, trata-se de um caso especial, não se poderia esperar que as leis 

brasileiras pudessem interferir na educação domiciliar realizada na casa de um alto 

funcionário de uma companhia japonesa instalada legalmente no Brasil. Entretanto não 

deixa de ser curioso saber que uma jovem nissei que estudou na Escola Japonesa do 

Bairro 2 (Campo de Experiência) tenha contribuído na formação de jovens 

universitários japoneses. 

 A Sra. H. Y. (nissei, nascida em 1933) que atingiu a idade escolar (7 anos) no 

período em que as escolas japonesas já estavam proibidas, contou que se alfabetizou na 
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língua japonesa em casa. Relatou também que havia muita vigilância da polícia sobre a 

população local: 

 

   SO – E ler e escrever em japonês, a sra. aprendeu? 

HY – Aprendi em casa. Por que a hora que... Quando eu cheguei na 

idade de ir na escola japonesa, que era lá em cima, lá no estádio... E aí 

já tinha fechado tudo... E estava já cheio de soldado aqui em Registro. 

Encheu de soldado. [...] Então a gente aprendia japonês aqui em 

casa. Meu pai tinha as cartilhas. Então, na época da Guerra, era 

assim: tudo escondidinho. 

SO – Não teve professor particular de japonês? 

HY – Se eles soubessem, ia preso o professor. Nem podia. Se eles 

soubessem... E cidade pequena, alguém sabe... Cidade pequena, você 

fala é professor particular... Alguém conta. Então cada pai ensinava o 

filho. Tudo em casa. (grifo nosso) 

 

 O mesmo ocorreu o Sr. Kz. N. (nissei, nascido em 1928), quando atingiu a idade 

para frequentar a escola japonesa (10 anos), a mesma já tinha sido proibida; ele também 

aprendeu japonês com o pai. Lembra-se também que mesmo depois do fechamento da 

escola japonesa seu pai fazia reunião com os jovens do bairro para divulgar os valores 

da educação japonesa e nessas reuniões ensinava o Kyoiku Chokugo.  

 Sobre aulas particulares de japonês com professores da comunidade obteve-se 

dois depoimentos. Os entrevistados contaram que na infância haviam frequentado aulas 

particulares de japonês, mas sem confirmar a época em que isso ocorreu, ou seja, que 

estudaram japonês na época em que o ensino dessa língua era proibido. Entretanto, no 

caso do Sr. K.O. (nissei, nascido em 1929), considerando algumas datas de sua vida (o 

ano de ingresso na escola, período em que morou no bairro de Manga Larga e sua 

mudança o para o centro de Registro) tudo leva a crer que as aulas de japonês que ele 

frequentava, à noite, com sua irmã, na casa do Sr. F., ocorrerem na época em que o 

ensino da língua japonesa era proibido. Trata-se também de um caso muito interessante, 

pois o caso ilustra bem os riscos que as crianças enfrentavam para frequentar ensino 

clandestino: 
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SO – E do ensino de japonês... Então o Sr . disse que, na verdade, 

quando o que o Sr começou a estudar logo a escola japonesa foi 

proibida, então o Sr. foi estudar na escola estadual, fez [ o grupo 

escolar] Taquaruçu e [o grupo escolar] Francisco Manuel? Aí o Sr. foi 

aprender japonês particular? 

KO – Particular 

SO – Com o Sr. I.? 

KO – É, com o Sr. I.,  mas isso em 1939, enquanto  freqüentava (a 

escola) Manga Larga. Depois teve uma época que eu ia, à noite, com 

minha irmã, distância de quase dois quilômetros de casa, com lampião 

de querosene na mão, ia estudar japonês na casa do Sr. F. era leitor 

leigo da Igreja de Manga Larga. O Sr. I., também, era leitor leigo, eram 

os dois. Então eu ia, à noite, não sei se era toda a noite, eu ia com a 

minha irmã, a R., enfrentando quase dois quilômetros de distância, à 

noite. 

SO – Nossa! E o Sr. tinha quantos anos, nessa época? 

KO – Em 1940, eu tinha 11 anos? 

SO – E a sua irmã, era mais velha? 

KO - Não era mais nova. Me lembro muito bem uma noite em que eu vi 

bicho no meio da estrada, que eu suponho que tenha sido um tamanduá. 

Ele ficou de pé no meio da estrada. Era noite de chuva então eu estava 

com o guarda-chuva aberto, com o guarda-chuva aberto apontado ao 

bicho, com o lampião na outra mão e minha irmã atrás, rodeei o bicho, 

atravessei e daí fomos embora. 

SO – Nossa, deve ter passado um medo! 

KO – É, mas não sei... Eu acho que era bastante corajoso na época... 

SO – E também tinha aquela responsabilidade de estar com a irmã, de 

parecer forte... 

KO – É. 

SO – Mas ia à noite porque era proibido (estudar japonês) nessa época, 

não era? 

KO – Eu acho que sim, né... Ou talvez porque o Sr. Fukazawa tinha sua 

função no trabalho dele, não tivesse tempo de dar aula durante o dia... 

Era agricultor, então, tinha que cuidar da lavoura... 

 

Outro caso bem interessante é o da Sra. Y. Se. (nissei nascida em 1933). Esta 

senhora contou que teve aulas particulares de japonês após o término da Segunda 

Guerra, quando não era mais proibido estudar e falar japonês, mas ainda assim, 

frequentava o curso clandestinamente, porque ainda havia muito preconceito: 
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SO – Agora, essa época em que a senhora estudou japonês aqui em 

[Raposa]... 

Y Se – Com uma família? 

SO – Isso. 

Y Se – A família O. Eu estudei com a família O. (...) 

SO – E lá também, usava livro japonês? 

Y Se – Usava. Mas para ir para até a casa dele tinha dois quilômetros. 

Naquela época não existia plástico assim. Então a gente embrulhava (o 

livro) no jornal e ia. Porque era duas vezes por mês. Aí na volta, voltava 

com esse embrulho de jornal. Na outra vez, a gente ensacava dentro de 

um saco branco, que fazia compra. Hoje a gente usa essas coisas (sacos 

plásticos), mas a gente, antigamente, usava o saco branco, então 

colocava dentro do saco para não aparecer muito para os brasileiros. 

Mas também não tinha muitas famílias brasileiras lá e eles eram muito 

bonzinhos, porque trabalhavam com as famílias japonesas. Se eles 

fizessem mal para a gente eles também não iam ter serviço. Então eles 

eram muito bons. Mas sempre falava... a criançada falava para a gente: 

―Eh, ―japonesada‖, porque não voltam para o Japão‖, ―Os seus parentes 

estão todos derrotados, lá‖. Falavam assim para a gente... Então a gente 

tinha medo. Então a gente andava assim. Ai outra vez... Antigamente, o 

açúcar era um pacote de 5 quilos. Então a gente enfiava o caderno 

dentro do pacote, e ia assim... (simula segurar o material escolar perto 

do peito) 

SO – Com medo? 

Y Se – É. Com medo. 

(...) 

SO – E aquela história assim, parece que foi mais no interior ou na 

época da escola japonesa, que se fazia a comemoração do aniversário do 

Imperador aqui no Brasil. A senhora não pegou essa época, não é? 

Y Se – Não. Depois que eu comecei a estudar japonês na casa da 

família O., ele fazia. Assim, não festa. Ele ensinou a cantar hino 

nacional do Japão, a gente cantava hino nacional brasileiro em japonês 

e... No começo do ano. Cantava o hino no começo do ano, para 

agradecer ao ano que entrou. Ele sempre deu essa aula. E todo dia, toda 

vez que a gente ia estudar, como já era depois da Guerra, ele tinha um 

quadro do Imperador do Japão. Ele mandava passar ali, na sala onde 

tinha o quadro, a gente tinha que passar lá e agradecer ele para começar 

a aula. 

 

 Ainda que esses fatos tenham ocorrido posteriormente à Guerra eles ilustram um 

pouco o clima do período e o interesse das famílias japonesas em continuar preservando 

sua cultura. A permanência do culto ao imperador nesse curso também parece indicar a 
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que havia no núcleo colonial de Registro de grupos japoneses mais tradicionais que 

pudessem simpatizar com o movimento Shindo Remmei. 

 Outra tática para dar continuidade à educação japonesa, segundo a Sra. H. Y. 

(nissei nascida em 1933) foi enviar os filhos para estudar no Japão. Como não havia 

níveis de ensino mais adiantados na colônia e, a grande maioria dos imigrantes 

pretendia retornar ao Japão, mesmo antes da proibição das escolas, algumas famílias 

encaminharam seus filhos para morarem com os parentes e estudarem na pátria mãe: 

 

Sra. H. Y. – [...] Saia do grupo escolar, com 11, 12, 13 anos e não tinha 

escola aqui. E não era todo mundo que podia mandar para São Paulo. 

Estudar em São Paulo. Naquela época, dizem que era assim: tanto você 

mandar um filho para estudar em São Paulo quanto mandar para o Japão 

gastava o mesmo. Então eles preferiam mandar para Japão, já que iam 

para lá. Então os filhos saiam do primário e ficavam à toa aqui, sem 

estudo, porque não podiam mandar para São Paulo. Eu tenho uma 

cunhada, única irmã do meu marido, está no Japão, morreu lá, foi antes 

da Guerra. Então que os pais faziam: o filho está com 12, 13 anos, está 

sem estudo, nós vamos para o Japão, não tinha começado a Guerra, era 

1937-38, então vai você primeiro, tem parente lá. Fica na casa do tio e 

continua o estudo lá. Tem bastante gente que mandou dois filhos, três 

filhos antes. Saíram da escola primária: ―Você vai para o Japão 

primeiro‖, mandava. O tio tomava conta, mandava para a escola. ―Mais 

alguns anos, nós vamos também voltar‖. Mas entrou a Guerra, quem 

ficou, ficou; quem foi para o Japão ficou lá. Aí não tinha mais contato. 

E ficou assim bastante tempo. A irmã do marido, única filha, entre sete 

irmãos, a única filha, estava com 14 anos, foi para o Japão primeiro, 

ficou com o tio, veio a Guerra e chegou naquela idade de casar, já casa 

e não vem. Depois os que ficaram aqui não queriam mais voltar, porque 

o Japão perdeu, ficou tudo... Aquela guerra, bomba atômica... Não sei o 

quê... O Japão também ficou ruim... Que é que adiantava voltar. Então 

quem ficou, ficou... e as filhas que estavam para lá, casaram, porque 

chegou a idade de casar, quase dez anos separados, e algumas  que 

estavam...acabou a Guerra... Muita gente foi buscar a filhas, viu? A 

turma do H., lá de Sete Barras, tinha três filhas lá, sabe? ―Seo‖ K., 

também. Então quem tinha filhas lá que não ainda estavam casadas 

depois da Guerra foram buscar e trouxeram para cá. As que estavam 

casadas ficaram lá. E os que ficaram aqui não foram para o Japão, 

porque o Japão estava ruim. 

 

 Tais relatos demonstram que a educação japonesa sempre foi uma preocupação 

dos colonos. E mesmo quando apresentavam uma postura de colaboração com as 

autoridades educacionais locais isto não significava que estavam dispensando suas 

tradições educacionais. A maioria dos relatos indica que comunidade local adotou a 
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tática de manter o ensino doméstico, sem o enfrentamento direto com as autoridades 

locais. Por outro lado, ainda que o clima de tensão na região não tenha sido tão grande 

quanto o observado no interior do Estado de São Paulo, alguns dos depoimentos 

colhidos nesta pesquisa indicam que os conflitos e as manifestações de preconceito, de 

violência e de intolerância ocorreram também no núcleo colonial de Registro, variando 

apenas de intensidade, de acordo com o bairro e com a situação social dos envolvidos. 

Nas páginas seguintes estas questões serão tratadas de forma mais detalhadas. 

 

 

II.4. Questões referentes ao preconceito, violência e perseguição aos japoneses em 

Registro 

 

Não é possível tratar do fechamento das escolas sem tocar nos assuntos 

relacionados aos preconceitos e violências que atingiram colônia japonesa nos anos que 

antecederam e precederam a Segunda Guerra Mundial. O objetivo aqui não é reabrir 

feridas e procurar vítimas e vilões, mas reconhecer que as violências ocorreram, em 

vários pontos do planeta e que atingiram diferentes pessoas de diferentes maneiras. Por 

meio dos relatos dos entrevistados foi possível perceber que entre eles houve pessoas 

mais ou menos atingidas por essas violências e também graus diferenciados de 

percepção e de compreensão dessa realidade. Esses diferentes graus de percepção e 

compreensão dos problemas podem estar relacionados a questões sócio-econômicas, 

históricas, culturais e mesmo das sensibilidades individuais: a comunidade japonesa de 

Registro não era homogênea. O mais comum é o reconhecimento de que houve a 

violência, mas restrita ao período da Guerra. Questões que se referem à proibição do uso 

da língua japonesa em público e da reunião de mais de dois japoneses são contadas 

como reflexo de uma situação de exceção decorrente do conflito internacional, 

entretanto percebe-se em alguns depoimentos que os preconceitos existiam antes da 

Guerra e persistiram após o seu término.  

 Sobre a questão do preconceito racial nas escolas temos diferentes níveis de 

percepção. Para a Sra. H. Y. (nissei, nascida em 1933) havia boa convivência entre as 

crianças que estudavam na escola do Padre Frederico: 
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SO – Mas ali (na escola do Padre Frederico) era mais para criança 

japonesa ou tinha brasileira também? 

HY – Não. Tinha brasileiro tudo junto, mas como aqui tinha mais 

japonês então quando a gente vê a foto... 

SO – ... Só vê japonês... 

HY – Não, tinha uma meia dúzia de brasileira. Era tudo misturado. Era 

uma escola mista. Mista, assim, de raça, que eu falo. Não tinha esse 

negócio que tinha que ser só japonês. Podia todo mundo, quem quisesse 

ia. Então, tinha. Tinha de cor, também. Tinha de cores. Não tinha 

preconceito. Brincava tudo junto. Aprendia tudo junto. Elas ensinavam 

bailado japonês, ensinavam bailado em brasileiro também. A escolinha 

era gostosa. 

 

 Ainda segundo a Sra. H.Y., essa boa convivência era comum em todo o Bairro 1, 

centro de Registro: 

HY – Mas preconceito aqui não tinha... Para nós, não. Não sei se no 

sítio tinha. Mas aqui em Registro não tinha preconceito. Andava com 

todo mundo, ninguém xingava ninguém. Ás vezes, eles falavam assim, 

entre a molecada, quando brigavam: “Oh, seu 5ª coluna!”...  Não sei 

por que ―5ª coluna‖, até hoje eu não sei porque que chamam de 5ª 

coluna... Falava: ―Oh, seu 5ª coluna, não sei o que, não sei o que...‖. 

Mas não tinha preconceito... (grifo nosso) 

 

 A expressão ―quinta coluna‖ também foi mencionada pelo Sr. T. W. (nissei, 

nascido em 1928), recordando que do tempo em que estudava no Colégio Católico 

Japonês, em São Paulo, e pegava o bonde para ir à escola. Este termo era utilizado para 

hostilizar os japoneses nos anos da Segunda Guerra. Segundo Dezem (2000), trata-se de 

uma expressão surgida no contexto da Guerra Civil Espanhola para se referir aos 

traidores da República que davam apoio as tropas golpistas do General Franco – essas 

tropas eram formadas por quatro colunas do Exercito Espanhol; então a quinta coluna 

seria aquela formada pelos simpatizantes de Franco que, estabelecidos na zona 

republicana espanhola, sabotavam as forças populares que resistiam ao golpe de Estado. 

Portanto, era um termo bastante relacionado ao contexto da Guerra. 

Entretanto, a Sra. Etsu Osawa (nissei, nascida em 1921), percebeu o preconceito 

em outras situações cotidianas que não envolviam o contexto da guerra: 
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Naquela época, os japoneses eram observados pelos brasileiros de uma 

maneira diferenciada, em razão da diferença entre os povos. Em sua 

cultura, hábitos, alimentação e até mesmo na aparência física: cor da 

pele, olhos rasgados, [...] 

Para elucidar essas diferenças, me lembro que os alunos levavam os 

seus lanches para a escola, feitos em suas próprias casas, e os 

descendentes de japoneses costumavam levar nabo curtido que, por 

causa do cheiro (catinga), nenhum professor suportava, levando o 

diretor a colocar um aviso no pátio, em forma de reprimenda, 

recomendando aos alunos japoneses para não trazerem como merenda 

―nabo curtido‖ sob pena de serem chamados a atenção. 

Em relação a estes aspectos, eu na minha inocência chegava a pensar 

que os japoneses eram um povo selvagem, ou coisa assim... A gente 

se sentia tão humilhada quando não era batizada, chegando a ter 

vergonha de ser japonesa (descendente), pois quem não era 

batizado era chamado de pagão e quando morresse não iria para o 

céu. (grifo nosso) 

 

 O Sr. Y. Ha (nissei, nascido em 1922) afirmou em depoimento colhido por 

Souza (2002) que os professores brasileiros não aceitavam o uso da língua japonesa na 

escola. Este senhor estudou na escola do Bairro 1, centro de Registro, provavelmente -

considerando sua idade – antes do período de proibição do ensino e do uso da língua 

japonesa: 

 

Os japoneses são uma raça que não se mistura; na escola, só 

falavam japonês. O professor era brasileiro, só falava 

português; então eles proibiam que a gente falasse japonês na 

escola: se falasse, ficava de castigo. Hoje, cada aluno tem sua 

carteira; naquele tempo era de dois. Então sentavam um brasileiro 

e um japonês. Como a classe era mista, então aquele que falasse 

japonês sentava com uma menina; esse era o pior castigo. (grifo 

nosso) 

 

 Num período posterior, quando as escolas japonesas já haviam sido fechadas o 

Sr. Kz. N. (nissei, nascido em 1928), disse que no Grupo Escolar de Raposa não havia 

preconceito entre alunos de origem japonesa e brasileiros. Nessa escola, naquela época, 

todos os nipo-brasileiros já falavam bem o português, mas quando um aluno japonês ou 

descendente que não falava o idioma nacional foi matriculado passou a sofrer com a 

gozação dos colegas brasileiros. 



162 
 

 Por esses relatos constata-se que o preconceito existia ainda que não se 

manifestasse de forma violenta. 

 Sobre as medidas de repressão aos súditos dos países do Eixo (Japão, Alemanha 

e Itália), no auge da Segunda Guerra, muitos dos entrevistados relataram que tiveram 

parentes e conhecidos presos por falarem no idioma japonês em público. Entretanto a 

repressão era mais ou menos severa de acordo com a situação social dos transgressores. 

O Sr. K. O. (nissei, nascido em 1928), cujo pai na época da Guerra já era um 

comerciante bem estabelecido no Bairro 1, relata que a condição econômica da família 

facilitava as relações com a polícia: 

 

KO – [...] depois que mudamos para Registro, 1940, era na época de 

Guerra, os PMs, os soldados, não era quartel como hoje...e o 

comandante era, acho que era cabo...como era mesmo o nome 

dele...então ele ... A gente que é comerciante sempre tem... Eles tinham 

uma maneira especial de fazer amizade com comerciante, e meu pai 

vendia bebidas e cereais...  Ele gostava de chegar em casa e tomar uma 

cervejinha. Então tinha essa facilidade de fazer amizade com eles....(ri 

discretamante)...(silêncio) ...Eu precisava ter escrito antes 

[...] 

SO - Mas na época da Guerra, houve alguma perseguição aos 

japoneses? 

KO – Não. Perseguição mesmo não houve. Como eu falei, ele (o 

policial) gostava muito de fazer amizade com japonês, 

principalmente comerciante, para conseguir tomar uma cervejinha 

de graça. E toda a vez que aparecia em casa (o pai) dizia: procure não 

falar em japonês ... E com isso, com a idade que tinha, e tinha um certo 

medo também... E isso fazia com que a gente procurasse não usar mais 

o japonês mesmo em casa. Com meus pais continuei falando em 

japonês, mas chegou uma época que até mesmo com eles passei a usar 

mais o português. (grifo nosso) 

 

 Mas em outros contextos, as ações dos policiais não eram nada cordiais, 

conforme o relato da Sra. Y. Se. (nissei, nascida em 1933), cujos pais eram simples 

agricultores do Bairro 5 (Raposa): 
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YS – Na época da Guerra... Morria de medo! – ri – Naquela época, 

não é como hoje, antigamente os policiais vinham todos de cavalo, e 

de longe a gente escutava aquele barulho de cavalo: fazia poc, poc, 

poc na estrada. Todo mundo corria... Se na volta da escola a gente 

escutava barulho assim, a gente se enfiava no meio do mato que 

nem doido, ficava quietinho embaixo do mato... Agora, quando 

vinham em casa, meus pais corriam para o meio do mato e a gente 

ficava. Eu e... Em casa, tinha minha irmã, que era acima de mim, a 

gente ficava. Eles perguntavam... A primeira coisa que eles 

perguntavam para a gente: ―Onde foi seu pai?‖. A gente respondia: 

―Meu pai, não sei. Não voltaram do sítio... do serviço.‖. Aí eles 

perguntavam onde tinha a pinga, onde que tinha livros, se tinha rádio. 

Perguntavam tudo isso. Aí entravam dentro de casa. Procuraravam. 

Aí reviravam tudinho... Até... Porque no sítio, naquela época não tinha 

luz, não tinha nada... tudo lamparina... Então, minha mãe tinha um 

barril, assim, de água, guardar água para usar na cozinha. Então, ao 

invés de ver ali dentro ou enfiar a mão, eles tiravam a tampa e 

jogavam toda a água para ver se tinha pinga... Morria de medo... – 

ri - Tremia que nem gelatina... (grifo nosso) 

 

 A ação truculenta das forças policiais pode ser refletida nas inúmeras prisões de 

japoneses pelo simples fato de utilizarem a língua japonesa em público. Assim contam 

as sras. Y. OK (jun-nissei, nascida em 1926) e H.M.A. (nissei, nascida em 1926): 

 

Y. Ok. – Ele (o tio) trabalhava, mas gostava de beber também... Então, 

um dia, minha tia amanheceu e tio não voltou. Aí meu pai tinha ido... e 

tia falou: ―Acho que ficou preso porque ....‖. Aí meu pai foi na cadeia e 

ele estava preso – ri – Aí meu pai pediu, baixou a cabeça e falou: 

―Desculpe, desculpe, ele não estava certo, ...‖. Aí tirou (da Cadeia)... 

Meu tio gostava de beber... Às vezes bebe e fala demais... – Ri. 

 

H.M.A. – A guerra foi... É chato... Eu era criança, eu não sabia, ligava 

rádio, não sabia se estava nas ondas curtas ou nas ondas longas, vinha 

um... Da polícia, vinha com brutalidade, sabe?... “Desliga isso aí!‖... 

Eu achava ... Como é que a gente ia se comunicar... Eu lembro que 

papai não falava em português, falava para mamãe... (o policial) Achou 

ruim: ―Nada de falar japonês! Vai para a Delegacia!‖.  (inaudível)... 

Papai ainda pedia para minha mãe dar paletó para ir à Delegacia – ri – 

Mas tempinho (ruim)... (grifo nosso) 
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 Em algumas situações as condições já difíceis para os colonos tornavam-

se mais desumanas com as restrições criadas no contexto da Guerra. Tal foi o caso 

vivenciado pela família da Sra. Y. Ok.: sua mãe contraiu malaria e foi internada para 

tratamento no hospital da colônia japonesa em Sete Barras. Antes de se recuperar 

plenamente teve que deixar o hospital, pois o mesmo teve que fechar por ser uma 

instituição mantida pelo KKKK: 

 

Depois que minha mãe teve a criança, pegou maleita. E lá não tem 

médico, não tem nada, precisava trazer para Registro. E cada vez... dava 

muita febre... E ganhou nenê. Aí meu pai falou assim: ―Puxa vida! 

Tenho que procurar médico!‖ Precisava ir para Registro. E minha mãe 

não podia andar, precisava carregar. Aí meu abriu um saco grande, 

costurou assim, colocou minha mãe... pediu para o pessoal carregar 10 

quilômetros para pegar o vapor no estaleiro. [...] Aí trouxe para 

Registro. Meu tio estava morando aqui em Registro, então tinha onde 

pousar. Então trouxe para Registro. Aí... Tinha um médico japonês, 

Takano... Não se você conhece o Takeo Takano? [...] O pai dele. Era o 

único médico. Mas não tinha hospital. Aqui não tinha hospital. Em 

Sete Barras tinha hospital de imigrantes. Tem que levar para Sete 

Barras. Chegou lá, foi internada. Aí ficou... Aí começou a 

melhorar... Começou a melhorar. Depois...  Estava tudo bem... Mas 

aí (começou) a Guerra. Japão com os Estados Unidos. Aí foi 

japonês, alemão, italiano... E mandaram fechar... O hospital fechou, 

precisou sair... na hora... [...].  É. Mas fazer o que?... Aí tem que 

voltar embora. Para ir embora era muito difícil, porque de Sete Barras 

tem que vir para Registro, um dia. Agora, para voltar para Peropava era 

difícil porque minha mãe não podia andar. O Vapor para Iguape, tinha 

duas vezes por mês ia onde nós morávamos... Peropava. Peropava é rio, 

sabe? Precisou esperar esse dia para voltar... Mas mamãe estava 

melhorando... Devagarzinho estava melhorando... Quando voltou para 

lá, três pessoas pegaram maleita: eu, minha irmã e meu irmão, esse que 

trabalhava, todos pegaram maleita. (grifo nosso) 

 

 Entre as limitações impostas aos imigrantes oriundos dos países do Eixo havia a 

obrigatoriedade de requerer autorização (salvo-conduto) para viajar para outros 

municípios. A Sra. H. Y. (nissei, nascida em 1933) relatou ter presenciado uma situação 

constrangedora vivida por uma família alemã: 

 

E meu pai, naquela época, quando ia para São Paulo, tinha que fazer 

salvo-conduto para estrangeiro; japonês, alemão e italiano não podia 

viajar sem salvo-conduto. Uma vez eu fui para o São Paulo, tinha que 

levar minha avó. Para tirar salvo-conduto, meu pai já tinha, mas minha 
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avó demorou quase um mês. Então eu ia junto. Chegava no meio do 

caminho, ali, tinha uma família alemã que estava vindo, não sei de 

onde, acho que é de Pariquera-Açu, lá que tem bastante alemão, que não 

tinha salvo-conduto. Todo ônibus ia com um soldado, quando 

chegava no meio do caminho eles queriam ver tudo ... Quem era 

japonês, alemão, italiano. Tinha uma família alemã que o pai e a 

mãe não tinham salvo-conduto, deixaram no meio do mato... 

(inaudível)... não tem dó (inaudível)... a mulher chorava. Eu era 

meio criança, mas estava vendo. Era assim. E para voltar, salvo-

conduto. Tinha que tirar lá na Estação da Luz. Uma viajada até São 

Paulo era esse sacrifício: era tudo com salvo-conduto. E quem não 

tinha, ficava no meio da estrada. Eles não tinham dó. E era só mato 

na estrada, não tinha restaurante, nada. Então dava até dó. Então a 

única noção de guerra que eu tinha era isso, que tava vendo essas 

famílias. Eu perguntava por meu pai: ―Porque tiraram eles do ônibus?‖ 

―Porque eles são alemães; e japonês, alemão e italiano só podem viajar 

com salvo conduto e eles não têm, tem que tirar na delegacia daqui‖. 

Sabia só desse jeito, eu era criança. Tinha o que? 10 anos, onze anos. 

(grifo nosso) 

 

 Não obstante a todos estes relatos, existe, na cultura local, uma versão de que a 

perseguição aos japoneses do núcleo colonial de Registro teria sido menor, graças ao 

bom relacionamento existente entre os líderes da comunidade nipônica e os políticos 

locais. Tal versão estaria relacionada ao episódio da evacuação dos japoneses do litoral 

paulista, especialmente da cidade de Santos, em julho de 1943
54

, após o torpedeamento 

de cinco navios cargueiros brasileiros no porto daquela cidade. Segundo o Sr. Y. Ha. 

(nissei, nascido em 1922), em depoimento oral coletado por Souza, W. (2002): 

 

Pelo decreto que afastava da costa marítima do Brasil, tinha que 

afastar tudo, porque os torpedos estavam afundando muito navio e 

achava que, então, tinha de afastar (japoneses, alemães e italianos 

da zona costeira). E Registro entrou nessa faixa de 70 quilômetros. 

Ai foi a hora em que um grupo de japoneses fez uma reunião secreta e 

achou que os japoneses não iam resolver. Então, convidaram 

Symphronio Costa, Jonas Banks Leite, Sizenando de Carvalho e Josino 

Silveira
55

 para a reunião. A sugestão foi fazer um pedido; o pai do Josué 

era subdelegado: marcou uma reunião com o presidente Getulio Vargas 

para resolver o problema. Ai, o Simphronio Costa encontrou com o 

major Levy Sobrinho, chefe de segurança de Getulio, foi lá e expôs 

todas as condições que os japoneses estavam passando aqui; então 

Getulio Vargas mandou assinar um compromisso dizendo que, se 

acontecesse qualquer coisa aqui, ele e os cinco que tinham assinado 

o pedido de os japoneses não se retirarem daqui eram responsáveis: 

                                                           
54

 Vide episódio narrado na página 134 
55

 Políticos locais. Jonas Banks Leite e Josino Silveira, por exemplo, foram prefeitos de Registro, após 

1944, quando a localidade se emancipou do município de Iguape. 



166 
 

“Vocês podem ficar, mas que fiquem neutros, trabalhando 

honestamente na agricultura”. (Souza,W., 2002, p. 135) (grifo nosso) 

 

 Entre os entrevistados nesta pesquisa, somente os Srs. T. W. (nissei, nascido em 

1928) e Kz. N. (nissei, nascido em 1928) confirmaram esta história. Na verdade não há 

comprovação de que a ordem de evacuação da cidade de Santos atingisse a colônia 

japonesa de Registro e parece pouco provável que o governo federal se preocupasse 

com uma comunidade tão pequena localizada em uma região relativamente isolada e de 

pouca expressividade política e econômica. O Sr. W. M. (brasileiro sem ascendência 

nipônica, nascido em 1945) tem outra interpretação para esta historia: 

 

Não. O que havia... Há um fenômeno que só ocorreu em Registro, 

também aqui na ponta de Iguape, Sete Barras, que também era colônia 

de Iguape, como Registro era colônia de Iguape. Ocorreu aqui na região 

o único caso de colonização japonesa, diferente do imigrante que foi 

contratado para trabalhar no café, no algodão, bicho da seda, aquelas 

coisas todas...  Aí eles eram empregados. Aqui não, aqui o KKKK 

comprou terras da União, a União doou terras para a Colônia, foi feito 

toda uma divisão, com estrada, telefone, aqueles coisas todas. E aqui, 

então, tem uma característica bem definida da presença dos japoneses 

daqui, completamente diferente dos japoneses que foram para Ribeirão 

Preto, que foram lá em Motuca, onde teve o primeiro centro de 

imigração mesmo, diferente de Cafelândia, diferente de... depois 

Maringá, lá pelo norte do Paraná. Porque lá não era colonização, era 

imigração simplesmente. [...] Quando a gente lembra que aqui foi um 

caso muito especial de colonização; esse processo, eu acho que 

aproximou muito os governantes daqui, locais, e a própria população 

com a colônia. Porque é um processo diferente. Porque tinha 

comerciante, tinha lavanderia, tinha farmácia, tinha uma vendinha, tinha 

isso e aquilo, onde os japoneses foram ocupando essas... Não eram 

todos que vinham para puxar enxada... Então eu acho esse processo que 

aproximou muito a autoridade e cai naquilo que passaram para você... 

Eles passaram a ser defendidos: ―Não, esse pessoal não tem nada a ver, 

é um pessoal trabalhador, não tem nada a ver com a Guerra. Deixa pra 

lá!‖. 

 

 De acordo com esta interpretação havia uma relação menos tensa entre as 

autoridades locais e os japoneses. Mas o próprio Sr. W. M. confirmou que o avô de sua 

esposa, o Sr. Jissuke Otsubo, que foi professor da escola japonesa do Bairro 3 

(Carapiranga), mudou-se para São Paulo com a família para fugir do clima de 

insegurança e tensão que sentia por ser uma liderança da comunidade japonesa local: 
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Por que ele como professor... Professor era a maior autoridade, 

dentro da família, era muito venerado, principalmente no Japão. 
No Brasil não era assim, mas no Japão era... E ele se sentiu na época... 

A própria polícia federal queria... Aquela coisa de Guerra... Quando 

tem guerra todo o mundo perde a razão... Então começou aquela 

perseguição para as pessoas que poderiam... Como o Japão fazia 

parte do Eixo, contra a Europa e aí o Brasil também tomou 

posição...  Era inimigo. Então eles buscavam na Colônia, que já 

estava confinada, isolada, os cabeças, professor então nem se fala. 

Então ele pegou os filhos e “tchun”, se mandou para São Paulo. Isso 

nos idos de 40; 43 ou 44, dois anos antes da Guerra terminar. Então 

ele sentiu muito oprimido. Não só ele, vários outros... Aconteceu 

com os alemães, aconteceu com os italianos... Ele ficou confinado 

praticamente, bem discreto em São Paulo, até passar o vendaval. Aí 

quando... Isso já decorria mais ou menos 4, 5 ou 6 anos, aí como ele era 

muito conhecido na colônia em geral  japonesa, ele foi convidado a 

gerente do Colégio São Francisco, em São Paulo, que justamente 

acolhia filhos de japoneses de todos os Estados, de todo o Brasil, que ia 

para São Paulo para estudar lá no Colégio São Francisco. 

  

 Segundo Kawano (2008) o Reverendo Paulo Iço, ministro da Igreja Anglicana 

de Manga Larga, também deixou a região temendo perseguições decorrentes de sua 

condição de líder de uma comunidade de origem nipônica. De acordo com a Sra. R. Na 

(nissei, nascida em 1930), a igreja local foi cercada por policiais após o culto dominical 

realizado em idioma japonês. O Reverendo partiu na frente de sua família para buscar 

acomodação para todos e deixou a esposa grávida na comunidade. A esposa acabou 

perdendo essa criança, talvez como conseqüência de uma gestação intranqüila. 

 O Sr. E.. Na. (nissei, nascido em 1920) confirmou que a perseguição maior foi 

com as lideranças intelectuais: 

 

E.Na – É porque faz muitos anos, já! Não podia reunir japonês, assim... 

se tivesse reunido e conversando era (rindo) arriscado ir preso. Tinha o 

outro reverendo, Ito
56

, em São Paulo, que disse que dormia tudo 

com terno, porque qualquer momento podia ser aprisionado. O 

Reverendo Iço também mudou para São Paulo, naquela época. A 

50...100 quilômetros do mar não podia ficar esses professores, essas 

pessoas que sabem alguma coisa...não  podia morar...O povo 

simples morava... 
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 Refere-se aomissionário Yasoji Ito que iniciou a missão anglicana no Bairro de Manga Larga. 
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 Conforme o Relatório Anual da Delegacia de Santos de 1939, os professores 

alemães da Escola do Padre Frederico foram também afastados de suas funções e 

deixaram a região. A Sra Ito (jun-nissei, nascida em 1921) também confirmou o que os 

padres alemães que fundaram a Igreja de São Francisco Xavier tiveram que deixar a 

localidade durante os anos da Guerra. 

 Sobre a participação da comunidade japonesa de Registro no movimento Shindô 

Renmei sabe-se que efetivamente não houve conflitos envolvendo atentados às 

propriedades e/ou casos de mortes. Mas o Sr. Y. Ha. (nissei, nascido em 1921) afirmou 

que não houve adesão ao movimento devido àquele compromisso das lideranças 

japonesas com os políticos locais – compromisso de não se envolverem com questões 

políticas ou relacionadas à Guerra. Entretanto o próprio Sr. Y. Ha. declarou-se 

simpatizante da causa quando foi entrevistado por Souza (2002): 

 

   S – O senhor achava que o Japão não tinha perdido a guerra? 

Y. Ha. – Até hoje ainda acho isso; as duas coisas que eu não posso 

acreditar: que o Japão perdeu a guerra e que o homem foi para a Lua. 

Quando passa a órbita da Terra, já não tem mais gravidade; aí, é mais 

fácil ir, mas como voltar? 

S – Quem foi que falou (perguntou) para o senhor se o senhor o 

mataria? Foi o Y. Ma.? 

Y. Ha. – Foi o R. Ma.. 

S – Como foi a conversa com ele? 

Y. Ha. – Ele perguntou: ―Y., se você fosse do Shin-do-rem-mei e 

recebesse ordem de me matar, você iria me matar? Se eu tivesse (sim), 

depois eu cometia o suicídio. Eu não esperava um segundo: vinha e 

matava; mas depois, eu faria harakiri, o suicídio. Era matar um amigo, 

mas minha missão tinha que cumprir.‖ (Souza, 2002, p.134-135) 

 

 Entre as pessoas entrevistadas para esta pesquisa a maioria – 5 dos entrevistados 

- declarou que seus pais eram Makegumi, ou seja, acreditavam na derrota do Japão, mas 

alguns confirmaram que havia sim na comunidade local pessoas que acreditavam na 
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vitória japonesa , Katigumi, especialmente nos bairros rurais. Somente a Sra. Y. Ok. 

(jun-nissei, nascida em 1926)
57

 admitiu que o pai era Katigumi: 

  

S.O. – Ah! Lembrei de outra coisa: naquela época da Guerra, tinha 

aquela história do pessoal que não acreditava que o Japão perdeu. 

Y.OK. – Sim. Sim, tinha. Os japoneses brigavam. 

S.O. – E como era o pai da Sra.? 

Y.Ok. – Meu pai... Era mais:... ―Ganhou... Japão não perde. Ah! Não 

perde!‖... Outro falava que perdeu, ficava bravo. 

 

 Enfim, pelos relatos obtidos na comunidade constatou-se que as relações étnico-

raciais no núcleo colonial de Registro foram tensas, especialmente no período mais duro 

da Guerra, mas também nos períodos imediatamente anteriores e posteriores. Percebeu-

se também que as questões socioeconômicas interferiam nessas relações. Setores da 

comunidade japonesa que já estavam em processo de ascensão econômica, 

especialmente os comerciantes e funcionários estabelecidos no bairro 1 – por exemplo, 

os pais do Sr. K.O. e da senhora H. Yo. - tiveram menos problemas com a repressão 

policial do que aqueles colonos agricultores que moravam na zona rural – por exemplo, 

os pais das senhoras Y. Se. e Y. Ok. . Foram também essas famílias mais humildes e 

sofridas que sentiram mais com a derrota do Japão, pois sonhavam em retornar ao país 

natal. Com a derrota, as condições econômicas do Japão tornaram inviável o regresso 

das famílias imigrantes. Esse fator acabou também por reduzir a importância do 

aprendizado da língua japonesa para as novas gerações. Pelo contrário, o aprendizado da 

língua portuguesa, bem como um melhor conhecimento sobre a cultura nacional, 

tornou-se mais importante para o sucesso dessas novas gerações que se integrariam 

definitivamente na economia e na sociedade brasileira. Segundo Shibata (1997) foi esse 

contexto de realidade socioeconômica que esvaziou o sentido das escolas japonesas e 

não a repressão estatal. 

 Não obstante ao esvaziamento do sentido da educação japonesa no contexto do 

pós-guerra, a assimilação da comunidade japonesa a escola nacional dependeu também 

do esforço das autoridades educacionais em criar, manter e aperfeiçoar a rede de ensino 
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 Os demais entrevistados não foram explícitos sobre posicionamento de seus pais ou não comentaram o 

assunto. 
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existente. No próximo capítulo tratar-se-á do processo de consolidação da escola 

nacional e da adaptação das novas gerações de descendentes de japoneses na sociedade 

brasileira. 
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Capítulo III – A consolidação da escola nacional e a reelaboração da identidade 

cultural da comunidade nipo-brasileira na cidade de Registro (1938-1963) 

 

 O presente capítulo trata da consolidação da escola nacional e da reelaboração 

da identidade cultural da comunidade nipo-brasileira de Registro após o fechamento das 

escolas japonesas e os anos conflituosos da Segunda Guerra Mundial. Aborda o período 

em que esta comunidade se reestruturou para permanecer no Brasil, integrando-se à 

sociedade brasileira, mas buscando resgatar e preservar algumas características da 

identidade nipônica. 

O desfecho da Segunda Guerra Mundial, com a derrota das forças do Eixo, em 

1945, tornou o sonho de retorno ao Japão inviável para a maioria dos imigrantes, que 

desejavam voltar à pátria mãe enriquecidos. O sentimento de perseguição decorrente da 

política repressiva do Estado Novo e dos conflitos internos expressos pelo movimento 

Shindo Renmei marcaram profundamente a comunidade nipo-brasileira. Segundo 

autores como Handa (1980 e 1987) e Sakurai (1995), a Segunda Guerra foi um divisor 

de águas dentro da história da colônia japonesa do Brasil. O novo contexto histórico 

impôs a permanência definitiva dos japoneses em terras brasileiras e tornou 

desnecessário o modelo escolar baseado na tradição  japonesa. Segundo Shibata (1997), 

mais do que a política repressiva do Estado Novo, foram o desenvolvimento econômico 

e a integração natural das novas gerações que acabaram por determinar o fim das 

escolas japonesas. Cardoso (1998), em seu estudo clássico sobre a mobilidade social da 

colônia japonesa no Brasil, constatou a rápida ascensão econômica e a integração social 

dos nipônicos na realidade brasileira. O Censo da Colônia Japonesa de 1958 e estudos 

mais recentes, como o de Setoguchi (2011), apresentam dados que demonstram os 

crescentes índices de escolarização bem sucedida dos nipo-brasileiros, o que indica que 

esse grupo étnico rapidamente se adaptou à escola nacional. 

 No entanto, a questão que se coloca ao estudar processo de consolidação da 

escola nacional brasileira nas comunidades nipo-brasileiras é saber como as fortes 

influências de uma cultura tradicional e extremamente nacionalista puderam ser 

aparentemente neutralizadas em tão pouco tempo. Pode-se também questionar até que 

ponto a adaptação dos nipo-brasileiros à escola nacional significou o abandono total de 

suas raízes culturais. Após duas décadas marcadas por conflitos étnico-raciais a 
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comunidade nipo-brasileira foi gradualmente reconstruindo sua identidade e criando 

novos espaços de resgate e revitalização de suas raízes culturais. Por meio dos clubes 

esportivos, das associações culturais e organizações religiosas, esta comunidade 

retomou o cultivo da língua, da música, da dança, do canto, da religião e das práticas 

esportivas japonesas. Mas essa retomada incluiu também elementos modernos e 

pressupôs o contato mais próximo com a cultura brasileira. Neste processo mesclou-se o 

tradicional com o inovador, na medida em que o Brasil se industrializava e o próprio 

Japão se reconstruía. 

 Percebe-se, em ambos os processos – a consolidação da escola nacional e a 

ressignificação das raízes culturais japonesas - que as estratégias de nacionalização 

foram eficientes, mas ainda assim não conseguiram impedir totalmente as táticas de 

preservação cultural do grupo étnico minoritário.  

Sob tal perspectiva, a primeira parte deste capítulo aborda os momentos finais da 

nacionalização do ensino, focando os primeiros anos de funcionamento das escolas 

estaduais de Registro após o fechamento das escolas japonesas, ou seja, os anos 1940.  

A segunda parte apresenta os resultados da escolarização da comunidade nipo-brasileira 

de Registro ao longo dos anos 1950 e 1960, com a expansão da rede de ensino local, 

bem como a ascensão econômica de muitas famílias imigrantes que puderam 

encaminhar os jovens nisseis e sanseis para os estudos em nível superior em outras 

localidades mais desenvolvidas. A terceira e última parte trata do processo de resgate e 

revitalização da cultura japonesa na cidade, englobando também as décadas de 1950 e 

1960. As fontes utilizadas neste capítulo foram os relatórios da Delegacia de Ensino 

(DE) de Santos dos anos de 1940 e 1943; fotografias constantes no citado relatório de 

1940 e no Álbum Comemorativo do 50º Aniversário de Fundação da Colônia Japonesa 

do Vale do Ribeira de Iguape (AC50) e os depoimentos orais e escritos dos nipo-

brasileiros de Registro, especialmente daqueles que cursaram toda educação primária na 

escola nacional. 

 

III.1. A consolidação da escola nacional em Registro 

 

 O processo de consolidação da escola nacional brasileira na comunidade nipo-

brasileira de Registro impôs uma indagação sobre o que poderia explicar a aparente 
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neutralização de uma cultura tão tradicional e nacionalista, como a japonesa. Como essa 

comunidade teria aceitado uma escola exclusivamente marcada pela história e cultura 

brasileira. Conforme visto no capítulo anterior as estratégias adotadas pelas autoridades 

de ensino paulista e, especialmente, pelo Delegado de Ensino de Santos – o Professor 

Damasco Penna - para a extinção das escolas japonesas, previam um longo processo. A 

assimilação dos nipo-brasileiros à cultura nacional não seria feita apenas com o 

fechamento das escolas japonesas, seria necessário abrir mais escolas nacionais e 

melhorar as existentes. Para que essa estratégia se efetivasse eram necessários muitos 

investimentos administrativos, financeiros, materiais e pedagógicos. 

 Na parte administrativa o Delegado Penna precisou ter acesso aos dados sobre a 

população escolar da região, sistematizar essas informações em quadros estatísticos, 

conhecer as condições de funcionamento das diferentes escolas, distribuir melhor os 

recursos financeiros e materiais pedagógicos disponíveis, capacitar profissionais, etc. 

Para tanto, necessitava do apoio de uma equipe de trabalho que era formada pelos 

Inspetores de Ensino e seus auxiliares. A Delegacia de Ensino de Santos comportava, 

em 1940, cinco inspetores de ensino e mais onze auxiliares de inspeção. Era uma equipe 

pequena, pois a Delegacia de Ensino abrangia todo o litoral do Estado de São Paulo e o 

Vale do Ribeira: em 1940, compreendia 14 municípios. Havia grande rotatividade dos 

profissionais no Litoral Norte e Vale do Ribeira: professores, diretores e inspetores de 

ensino assumiam o cargo nessas sub-regiões, mas logo depois se afastavam, devido às 

precárias condições de vida na região (más condições de urbanização, saúde, consumo, 

difícil acesso aos grandes centros urbanos, falta de oportunidades educacionais para os 

filhos). Portanto, a tarefa não era fácil. 

 Em relação aos recursos materiais havia dificuldades com a falta de materiais 

didáticos, como livros, por exemplo: 

 

Já se aproveitou quanto livro havia em estoque, em sucessivas e 

rigorosas arrecadações. Nada mais resta. Devem os livros, agora, ser 

adquiridos pela Caixa Escolar. Mas o caso é que, onde há quem 

mantenha caixa, é que há quem possa comprar o livro; e onde não há 

quem possa comprar o livro, aí é que não haverá quem possa manter a 

caixa. Há logares no litoral, e não só no litoral haverá, de pobreza 

compacta e homogênea. Então, ou a professora, que se não promover os 

15 alunos, a primeira coisa palpável que perde é o aumento do ordenado 

(...) balanceia os algarismos e compra os livros – e nisso também 

entram, louvavelmente, as razões do coração –, ou regride a nossa 

escola pitorescamente a isto: desmancham-se os exemplares pedidos do 

mesmo livro, colam-se as folhas, estas no verso, aquelas no anverso, em 



174 
 

cartões, e eis restabelecida aquela carta de leitura que conheci, vão perto 

de 40 anos, numas escolas isoladas do Tremembé, regidas por meus 

pais. Para variar a leitura são os cartões permutados numa tentativa 

vitoriosa de regresso às ―cartas de fora‖. (Santos, 1941, p. 35) 

    

 

Mas o principal problema se relacionava à falta de prédios escolares adequados. 

Na região do Litoral Sul e do Vale do Ribeira foram constantes as reivindicações de um 

prédio mais adequado para o Grupo Escolar de Registro. Embora fosse uma solicitação 

antiga, somente em 1940, o governo estadual começou a dar sinais de que atenderia a 

essa demanda: nos dias 10 e 11 de junho o interventor federal Adhemar de Barros 

esteve na região para inaugurar o novo prédio do Grupo Escolar de Pariquera-Açu, no 

município de Jacupiranga; e para lançar a pedra fundamental do novo edifício para 

funcionamento do Grupo Escolar de Registro. Este novo edifício só foi concluído no 

ano de 1942. 

 

 

 

Foto nº 30 - Grupo Escolar Francisco Manuel, antigo Grupo Escolar de Registro, em 1963 – Fonte: AC50 

 

Observou-se também, por meio dos registros fotográficos, que o prédio da escola 

isolada do Bairro 2, Campo de Experiência, foi ampliado ao final de década de 1930, 

provavelmente para que a escola pudesse se tornar um grupo escolar, sendo tal 
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ampliação constatada ao se comparar as fotografias que se seguem: uma de 1929 e outra 

de 1939. 

 

 

Foto nº 31 - Escola Isolada do Bairro 2 (Campo de Experiência) em 1929 – Fonte: Acervo pessoal do Sr. M. Ma. 

  

Foto nº 32 – Grupo Escolar do Campo de Experiência em 1939 – Fonte: Relatório Anual da DE de Santos de 1940 

 

 Na comparação entre as fotos nº 31 e nº 32 percebe-se que a escola foi ampliada 

passando a comportar mais salas de aulas, o que seria necessário para que se 

funcionassem as quatro turmas previstas para um Grupo Escolar, mas a estrutura do 
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prédio continuou a mesma, apenas salas de aula saindo para uma pequena varanda 

coberta. As condições físicas das demais escolas de Registro só foram melhoradas na 

década seguinte. 

Não obstante às restrições dos recursos humanos, físicos e materiais, a Delegacia 

de Ensino se empenhou no desenvolvimento dos aspectos pedagógicos e ideológicos. 

Em relação a esses aspectos, o Delegado Penna reafirmou as diretrizes 

nacionalizadoras da escola paulista no item 10 do Relatório da Delegacia de Ensino de 

Santos de 1940, intitulado ―A nacionalização do ensino e o ensino cívico‖. Neste texto 

cita o Código de Educação do Estado de São Paulo, estabelecido pelo Decreto nº 5.884 

de 1933, que mencionava o espírito acentuadamente brasileiro das instituições 

educacionais de São Paulo.  Penna afirma que a legislação federal, especialmente os 

Decretos Federais nº 406 e 3.010 de 1938, vieram a complementar de forma radical esse 

espírito nacionalista limitando ou, em algumas regiões, extinguindo a ação das escolas 

particulares estrangeiras. O Delegado também reforça a versão de que a questão da 

nacionalização do ensino já estava resolvida na região de Santos, porém reconhece que 

mais coisas poderiam ser feitas no sentido de fortalecer a educação cívica, base da 

nacionalização.  

 

Mas há mais a fazer. Faz-se mister estender, melhorar, robustecer a ação 

da escola.[...] 

Porque e tradicionalmente nacionalizadora, desenvolve a nossa 

escola, ocasional e intencionalmente, vigoroso programa de 

educação cívica. A Juventude Brasileira, organização nacional fundada 

precisamente para isso, quando for convenientemente regulamentada, 

há de trazer-lhe, a nossa escola, inestimável auxilio. 

Como temos aos nossos cuidados região onde há uma colônia 

extrangeira – a japonesa – ainda que pequena e tendendo, pelo menos 

de dois a três anos para ca,   a emigrar para outros pontos do Estado e 

do paiz, julgamos que e nossa obrigação mais circunstanciado 

depoimento sobre o assunto. [...] 

E com imensa satisfação que lembramos haver em nossas classes e 

escolas, permanentemente, desde 1934, muito antes portanto que um 

decreto nacional determinasse isso, a Bandeira Nacional. Que 

lembramos a distribuição larga do hino nacional, cuja audição, 

ensaio e correção é tarefa normal da inspeção escolar. Que 

lembramos a colocação, em grande numero de salas e desde o inicio 

de nosso exercício, de quadros com vultos da historia brasileira. 

[...]. (Santos, 1941, p.66-67) (grifo nosso) 
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As fotografias do Relatório da DE de Santos  confirmam a realização das 

atividades cívicas nas escolas de Registro: 

 

 

 

Foto nº 33: Grupo Escolar Aurora Coelho (antigo Grupo Escolar de Carapiranga, Bairro 3). Fonte: Relatório Anual da DE de Santos 

de 1940 

 

Foto nº 34: Grupo Escolar do Taquaruçu (antigo Grupo Escolar do Bairro 4) em 1940. Fonte: Relatório Anual da DE de Santos 
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 Nas fotos nº 33 e nº 34 podem-se observar os elementos que expressam o 

nacionalismo e o civismo, segundo os ideais de escolarização que marcaram a 

implantação da educação primária no Brasil até meados do século XX: alunos 

uniformizados, organizados em fileiras, com ar de gravidade, presença diferenciada dos 

professores e diretor (autoridades) e, sempre com destaque, a bandeira do Brasil. 

Conforme Souza, R. (2002), ―A escola é o espaço da ordem, da obediência, do silêncio e da 

disciplina, cuja representação é confirmada nesse tipo de imagem‖ (Souza, R., 2002, p. 90) 

Segundo o Sr. K. O. (nissei, nascido em 1929), que estudou o segundo ano 

primário no GE de Taquaruçu, o ―Sete de Setembro‖ era uma data tão importante que os 

alunos se apresentavam calçados: 

 

KO – O que eu lembro bem é ―Sete de setembro‖.  ―Sete de setembro‖ 

sempre era bem comemorado. Era a única oportunidade em que a gente 

punha sapato no pé. Tênis. Normalmente ia descalço, os três 

quilômetros, dois quilômetros e pouco, três quilômetros a gente fazia 

com pé no chão. E no ―sete de setembro‖ a gente usava tênis. 

 

 Segundo o Sr. K.O., andar descalço era um costume local e não necessariamente 

carência dos alunos, mas, talvez, a condição sócio-econômica do entrevistado fosse 

melhor que a de seus colegas. De qualquer forma outros entrevistados contaram que 

quando crianças andavam quilômetros diariamente para chegar à escola, sempre 

descalços. 

 Entre as comemorações realizadas no ano de 1940, o Delegado Penna destacou a 

que foi realizada em Registro, em 11de junho, reunindo seis grupos escolares para 

receber o Interventor Federal, Adhemar de Barros, que veio lançar a pedra fundamental 

do novo prédio a ser construído para sediar Grupo Escolar de Registro. A referida 

comemoração constou ―além da formatura e desfile, de sessão teatral e audiência orfeônica de 

coro de 200 alunos‖. (Santos, 1941, p. 76) 
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Foto nº 35 – Festa cívica em Registro em 1940 – Fonte: Fonte: Relatório Anual da Delegacia de Ensino de Santos. 

 

 Nota-se nessa imagem que se trata de uma grande comemoração reunindo 

muitas crianças, as quais pertenciam aos seis grupos escolares da zona de imigração 

japonesa
58

. A bandeira - brasileira provavelmente - aparece no canto superior esquerdo. 

Percebe-se também que a área em frente da escola está enfeitada com bandeirinhas, 

indicando a preparação do ambiente para a comemoração. As crianças estão enfileiradas 

e parte delas voltadas para um palanque, onde certamente o Interventor paulista 

Adhemar de Barros deve ter se pronunciado. A fotografia registra, portanto, um evento 

de grandes proporções para a localidade. 

 Conforme os estudos de Bittencourt (1990) as festas cívicas nas escolas 

primárias eram verdadeiros ―rituais sagrados‖ que deveriam seguir regras especificas. 

Nesses rituais a bandeira e os hinos pátrios tinham um papel de destaque. Para ilustrar 

esta afirmação, a pesquisadora apresenta excertos dos educadores da época, como o que 

se segue abaixo, de autoria de Guilherme Kuhlmann, Diretor da Instrução Pública 

paulista em 1921 – 1922: 

 

                                                           
58

 A saber: Registro (Bairro 1), Campo de Experiência (Bairro 2), Aurora Coelho (Bairro 3), Taquaruçu 

(Bairro 4), Raposa (Bairro 5) e Sete Barras. 
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O ritual cívico compreende, principalmente, os hinos patrióticos, as 

poesias, o culto à bandeira e a comemoração das datas nacionais. Cada 

uma dessas particularidades deve ser objeto de especial atenção  

Os hinos patrióticos devem ser cantados sempre com a música oficial. 

Já ouvi o hino à bandeira, cantado com a música pertencente à partitura 

de uma opereta, que não prima pela moralidade de suas cenas. As 

poesias dos hinos deveriam ser explicitadas aos alunos, para que estes 

não se deixem impressionar somente pela sonoridade da música 

arrebatadora, mas que também se entusiasmem pelas belezas da letra. 

(Kuhlmann apud Bittencourt, 1990, p. 176) 

 

Portanto, antes mesmo da política federal de nacionalização do ensino, as aulas 

de canto orfeônico já eram prática comum nas escolas paulistas. Tendo estudado nas 

Escolas Reunidas de Registro, mais tarde Grupo Escolar de Registro, entre 1934 e 1935, 

a Sra. Teresa Etsu Osawa (nissei, nascida em 1921) relatou sobre o canto orfeônico, que 

realmente parecia envolver as crianças: 

 

Aos sábados, dia de aulas de canto orfeônico (Hinos Nacionais), nos 

reuníamos no salão de festas existentes na escola, onde o diretor, o Sr. 

Francisco de Almeida, nos ensinava a cantar muitas músicas que eu 

considerava lindas e que eu guardo com muito carinho até hoje. 

 

 Segundo a Sra. Y. Se. (nissei, nascida em 1933), no Grupo Escolar de Raposa 

(Bairro 5), se cantava o hino nacional nas festas cívicas e, cotidianamente, se cantava 

também o hino da escola e se praticava ginástica: 

 

Y.Se. – Festa que a gente tinha sempre era a festa de formatura... 

Naquela época não tinha dia do professor, dia das crianças. Não tinha 

existia. Sete de setembro era um dia de festa, ficava o dia inteiro tinha... 

tinha um monte de... assim... 

SO - ... Apresentações... 

Y.Se. – É. Apresentações. 

SO - E dança japonesa, podia apresentar? 

Y.Se. – Na época da Guerra não. 

SO – Cantavam o hino nacional? 

Y.Se. – Cantava... Antes de entrar na aula, a gente, (...) Todo o dia, a 

gente fazia ginástica e cantava o hino da escola. Depois entrava na 
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escola, o primeiro (ano) primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e 

quarto. 

SO – Ah! Tinha ginástica na escola? 

YSe – Tinha. 

SO – E era o próprio professor da classe que dava? 

YSe – Era. 

SO – Desfile de Sete de setembro, não...? 

YSe – Desfile, essas coisas não tinha. Mas tinha brincadeiras, corrida... 

SO – Gincana? 

YSe – Gincana, jogos... 

 

A ginástica e as práticas desportivas também eram consideradas importantes na 

formação das crianças, pois auxiliavam na disciplina, na saúde e no desenvolvimento 

moral e cívico. Segundo Souza, R. (2002): 

 

A disciplina educação cívica passou a compor os programas do ensino 

primário do Estado de São Paulo, na última década do século XIX, sob 

a rubrica ―ginástica e exercícios militares‖. Enfatizada pela sua 

influência moralizadora e higiênica, tinha por finalidade tornar os 

corpos ágeis, robustos e vigorosos, desenvolvendo no aluno a coragem 

e o patriotismo. (...) 

A partir da década de 1920, os programas de educação física para o 

ensino elementar foram redefinidos em torno de práticas esportivas que 

minimizavam o sofrimento dos exercícios físicos, tornando a educação 

física mais prazerosa para as crianças. O programa adquiriu, portanto, 

uma feição mais flexível e prática, incluindo brincadeiras do universo 

infantil, jogos ginásticos, corridas, saltos e marcha. (Souza, R., 2002, p. 

96-97) 

 

No Relatório da Delegacia de Ensino de Santos de 1940, há um destaque para a 

realização de atividades esportivas nas escolas de Registro: 

 

―[...] a competição esportiva anual que se realiza em Registro com os 

grupos da zona [de imigração japonesa] e que este ano alcançou êxito 

brilhante, realizado no dia 19 de novembro, é já fato integrado nas 

praxes comuns das escolas, ali. Contou, como sempre, com decidido e 

valioso apoio da colônia japonesa. (Santos, 1941, p. 76) 
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 O envolvimento da colônia japonesa em atividades esportivas na região foi 

também confirmado pelo relato da Sra. Y. Se. 

 

   SO – [Havia na escola] Campeonatos esportivos? 

YS – Campeonato esportivo tinha o dos jovens. 

SO – Mas era da Associação do Bairro? 

YS – É. Associação de (do Bairro) Raposa mesmo... Porque lá era 

dividido em quatro bairros. Aí juntava esse pessoal. Quatro não, cinco 

bairros. Como tinha um monte de japonês 

SO – E praticavam quais esportes? 

YS – Basebol, corrida. 

 

 

 Nesse caso, a Sra. Y. Se. estava se referindo aos campeonatos realizados pelas 

Associações de Moços, as quais existiam nos cinco bairros da colônia. Periodicamente, 

tais associações organizavam a competição entre os bairros – uma delas foi registrada 

no Álbum comemorativo dos vinte (20) anos da colônia. Ao que parece, tal tradição foi 

incorporada pelas escolas estaduais. 

O Sr. K.O. recordou-se de que o Diretor do Grupo Escolar de Registro 

introduziu, por volta de 1942, a prática de voleibol na escola com a organização de um 

campeonato interclasses da modalidade, no qual classe tinha um time que adotava o 

nome de um Estado. Na ocasião o time denominado Rio de Janeiro venceu e como 

prêmio foi jogar em Pariquera-Açu, então distrito do município vizinho de Jacupiranga. 

Independentemente do fato de que a modalidade não tenha alcançado maior destaque na 

região, é inegável que as competições esportivas em geral já eram utilizadas como 

mecanismo bastante eficiente na mobilização da juventude. A competição, que não 

casualmente envolvia times denominados pelos estados brasileiros, premiada com uma 

viagem para outra localidade, marcou a memória do entrevistado. O Sr. K. O. lembrava-

se não só do time vencedor mas também do nome do Diretor, Professor Oliciar Oliveira 

Guimarães, educador que, segundo os registros da Delegacia de Ensino de Santos não 

permaneceu na região – foi transferido em remoção no ano de 1943. 

Na sequência podemos ver algumas das atividades esportivas registradas no 

Relatório Anual da Delegacia de Ensino de Santos. Eram sete fotografias dentro do 

conjunto de dezessete fotos das escolas da região: 
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Foto nº 36: Aula de ginástica no Grupo Escolar de Taquaruçu  (AntigoBairro 4). Fonte: Relatório da DE de Santos de 1940 

 

 

 Especialmente no registro das aulas de ginástica, pode-se observar os 

elementos relacionados à questão da ordem, disciplina e homogeneização dos alunos, 

conforme observou Sousa, R. (2002), em seu estudo sobre as fotografias de grupos 

escolares de Campinas: 

 

Devidamente uniformizados e dispostos em fila, cada uma das classes 

retratadas exibem um movimento. Harmonia, ordem, regularidade e 

simultaneidade de ritmos, transparecem nas imagens. 

As fotografias de aulas de educação física revelam a forma escolar de 

investimento no corpo. No universo das práticas escolares, essa 

atividade é uma das que mais simbolizam a função moralizadora e 

disciplinar da escola. (Souza, R., 2002, p. 99) 

 

 Mas havia também a prática de outras modalidades esportivas como o atletismo, 

praticado no Grupo Escolar Aurora Coelho. 
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Foto nº 37 – Atividades esportivas realizadas no Grupo Escolar Aurora Coelho – Fonte: Relatório da DE de Santos – 

1940 

 

 

Foto nº 38 – Aula de ginástica no Grupo Escolar de Raposa – Fonte: Relatório da DE de Santos 1940. 
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Foto nº 39: Professor e alunos do Grupo Escolar de Raposa (Bairro 5) na aula de ginástica. Fonte: Relatório da DE de Santos de 
1940 

 

 Nesta última foto (nº 39) o Sr. Kz. N. (nissei, nascido em 1928) reconheceu o 

professor Milton Feijão (em pé, entre os alunos, ao centro da foto), bem como a si 

próprio (primeiro aluno em pé, à esquerda) e alguns colegas da turma. Segundo o Sr. 

Kz. N. o professor Milton Feijão era muito exigente e bravo e quando ficava nervoso 

não hesitava em bater na cabeça dos alunos com a régua. Entretanto o entrevistado não 

achou que a rigidez do professor estivesse errada, pois considerou que, naquela época, 

os alunos respeitavam os professores e aprendiam mais. 

O rigor disciplinar das escolas daquele período também foi relembrado com 

humor pelo Sr. K. O. (nissei, nascido em 1929): 

 

KO - Dona Anita foi a única professora que me deu puxão de orelha. 

(risos) 

SO – Ah, é?  Por quê? 

KO – Por que... Atrás de mim sentava o Issao Miaki, que morava no 

(Bairro) Boa Vista. Ele chegou tarde e ele, eu acho, que perguntou 

sobre o foi dado e eu virei para trás e tava falando para ele o que 
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professora tinha dado. Aí D. Anita chegou e pegou minha orelha assim: 

―Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha‖... (risos novamente) 

SO – Mas ele era brava ou foi só aquele dia? 

KO – Não, Dona Anita era sempre brava. 

 

 A sra. Y. Se. (nissei, nascida em 1933) também afirmou que: ―[...] antigamente, se 

a gente não estudava os professores davam tapa mesmo, não como hoje... Então a gente tinha 

medo e obedecia mais‖. 

 Ainda que em seus depoimentos os alunos não reclamem explicitamente da 

utilização de castigos físicos sabe-se que esta não era uma prática das escolas japonesas. 

Na cultura nipônica, o respeito ao Imperador, aos mais velhos, aos pais e aos 

professores advêm de uma formação moral vivenciada na família, nas escolas e nas 

demais instituições sociais: valores, costumes que orientam a maneira de ser própria 

daquele povo. Camacho (2012) explica resumidamente estes valores no trecho a seguir: 

 

Os valores culturais japoneses mais significativos que mantêm vínculos 

diretos ou indiretos com a vida escolar dos nipo-brasileiros são a 

hierarquia, a ética dos débitos, a vergonha, a responsabilidade, a 

autodisciplina e a competição. 

(...) 

Faz parte, também, do cotidiano do japonês, a ética dos débitos. A 

posição ocupada dentro da hierarquia é sustentada por uma teia de 

débitos mútuos. Essa teia confere ao japonês uma série infindável de 

obrigações. Existem problemas com relação à versão/tradução do 

conceito de obrigações, em se tratando de cultura japonesa. ―A palavra 

que corresponde a ―obrigações‖, cobrindo desde o maior até o menor 

débito de uma pessoa é o on‖
59

. On pode significar obrigações, lealdade, 

bondade, amor. Em todos os casos, on é carga, débito, ônus. 

O maior e principal dos débitos dos japoneses é on imperial. Esse 

débito é ilimitado e deve se aceito com gratidão desmedida porque o 

imperador é o maior entre os superiores. No entanto, é possível dever-se 

on a alguém abaixo do imperador. Existe on que se recebe dos pais, dos 

professores, dos patrões ou de qualquer outro indivíduo. 

O devotamento filial que coloca os pais na posição de autoridade diante 

dos filhos tem como base o on recebido. O débito que os filhos têm para 

com os pais leva-os a se empenharem para pagá-lo. O pagamento se dá, 

por um lado, sob a forma de cuidados, obediência e preocupação com os 

                                                           
59

 Aqui a autora cita o estudo clássico sobre a cultura japonesa: BENEDICT, Ruth. O crisântemo e a 

espada. São Paulo: Perspectiva, 1972.  
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pais no dia a dia. E, por outro lado, por meio do devotamento e oferta 

da melhor educação possível a seus próprios filhos futuramente. (...) 

Existe também o on para com o professor e para com o patrão porque, 

no entender do japonês, ambos colaboraram com o crescimento e 

desenvolvimento de sua pessoa. (Camacho, 2012, p.93-95) 

 

 Dentro dessa formação moral não havia necessidade de castigos físicos, mas, de 

qualquer forma, a crianças de origem japonesa continuavam respeitando a figura do 

professor. No caso específico do Sr. K. O., seu bom humor, demonstra muita 

condescendência, pois, na sequência do relato, ele deu a entender que o ―puxão de 

orelha‖ não fora merecido: ele apenas estava colocando o colega, que chegara atrasado, 

a par dos conteúdos já tratados na aula. Frisou que esta tinha sido a única reprimenda 

que recebera em sua vida escolar, tendo sido sempre um aluno disciplinado e estudioso.   

 Outro aspecto que chama a atenção nos registros pesquisados sobre as práticas 

pedagógicas das escolas estaduais da região naqueles anos de transição foi a existência 

de atividades agrícolas nas unidades rurais. Nas fotos do Relatório da Delegacia de 

Ensino de Santos, do ano de 1940, observam-se as crianças de Grupos Escolares rurais 

realizando esse tipo de atividade, as quais podem ser resquícios de certa tendência do 

nacionalismo brasileiro que defendia a ruralização do ensino, muito presente nos anos 

1920 e que foi analisada por Nagle (2001): 

 

Da mesma forma que na corrente nacionalista se encontram 

determinadas orientações ruralistas; muitas vezes o fenômeno de 

ruralização do ensino esteve acompanhado de determinadas orientações 

nacionalistas. Isto ocorreu porque o nacionalismo representou um 

esforço de exaltação da terra e da gente brasileira, mas de uma maneira 

que a palavra terra correspondesse, quase exclusivamente, por um 

processo de reinterpretação, um conteúdo de natureza fisiocratica. 

Nesse sentido, ―terra‖ se traduziu em ―produtos da terra‖ e, por meio 

disso ―terra‖ e ―agricultura‖ tornaram-se termos sinônimos. E por esse 

caminho que a ruralização do ensino significou, na década de 1920, a 

colaboração da escola, na tarefa de formar a mentalidade de acordo com 

a ideologia do ―Brasil-país-essencialmente-agrícola‖, o que importava, 

também, em operar como instrumento de fixação do homem ao campo. 

(Nagle, 2001, p.302) 

 

Ainda que nos anos 1940 o país estivesse iniciando um processo mais efetivo de 

industrialização, a tendência ruralista permaneceu por muito tempo nas escolas 



188 
 

paulistas. Há que se lembrar ainda, que nos anos 1930, a política imigratória procurou 

direcionar os imigrantes para o campo e reservar o mercado de trabalho urbano para o 

trabalhador nacional.
60

 

Bittencourt (1990) observou a permanência desta tendência ruralista na quantidade de 

obras didáticas, mais especificamente nos livros de leitura, indicadas por uma comissão de 

educadores no Anuário de Ensino de 1935: Infância na roça, Vida na roça, Na roça, Campos e 

arrebóis, Os serões na fazenda e o famoso livro Saudade, de Thales de Andrade, considerado 

por Nagle (2001) como a obra mais representativa dessa tendência. Esses livros provavelmente 

continuaram circulando nas escolas estaduais durante os anos 1940. 

No relatório da DE de Santos de 1940 não havia qualquer menção escrita à proposta de 

ruralização de ensino, mas três fotos de alunos em atividades agrícolas foram selecionadas para 

constar no documento – duas fotos de escolas de Registro e uma de Ubatuba. Não havia uma 

explicação pedagógica para as atividades agrícolas registradas, mas elas foram consideradas 

relevantes a ponto de figurar no Relatório elaborado pelo Delegado de Ensino. 

 

 

Foto nº 40: Alunos do Grupo Escolar Aurora Coelho em atividade agrícola – Fonte: Relatório da DE de Santos. 1940 
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 Vide conteúdo do Decreto nº 19.482 de 12/12/1930, comentado na página 130. 
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Foto nº 41: Alunos do Grupo Escolar Aurora Coelho em atividade agrícola – Fonte: Relatório da DE de Santos. 1940 

 

Se considerarmos o relato da Sra. Y. Se. (nissei, nascida em 1933), tal atividade 

talvez tivesse uma finalidade meramente pragmática: produzir verduras e legumes para 

enriquecer a merenda escolar. Segundo essa senhora, que estudou no Grupo Escolar de 

Raposa, cada dia da semana os alunos de uma das classes eram responsáveis pela horta 

escolar, produzindo alguns alimentos que eram utilizados na merenda: sempre uma sopa 

que todos deveriam tomar. A Sra. Y. contou que naquela época, as aulas começavam às 

8 horas da manhã; às 10 horas havia um intervalo para o lanche, que cada aluno trazia 

de casa; às 12 horas era servida a sopa; depois as crianças retornavam às aulas até às 

14:00 horas. Essa organização do horário escolar não coincide com a descrição do 

horário da maioria dos Grupos Escolares exposta no Relatório da DE de Santos e 

apresentado a seguir (figura 2):  
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Figura nº 02: Horário dos Grupos Escolares da DE de Santos em 1940 – Relatório da DE Santos de 1940 
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Talvez o horário descrito pela Sra. Y. tenha sido uma adaptação para as escolas 

rurais, considerando que as crianças vinham de lugares distantes e caminhavam muito 

para chegar à escola
61

. Daí também o fornecimento da sopa. 

Foram encontradas referências à sopa e à ruralização do ensino no Relatório da 

Delegacia de Ensino de Ribeirão Preto do ano de 1943. Tais temas foram tratados no 

item XXII do Relatório intitulado ―Ação social da região e assistência de particulares e 

professores", no qual se descrevem as atividades extracurriculares desenvolvidas 

voluntariamente por professores, diretores, inspetores de ensino e membros da 

comunidade, destinadas a melhorar as condições do alunado carente: a oferta da sopa ou 

de outro tipo de merenda, as caixas escolares, campanhas de saúde, organização de 

hortas escolares, etc.. Essas ações não eram vistas como dever do poder público, mas 

como movimentos solidários para ajudar os desfavorecidos. 

 A vinculação da horta com a sopa pode ser confirmada pelas fotos nº 42 e nº 43, 

que retratam a Escola de Mato Dentro, em Ubatuba, cidade do litoral norte paulista 

também jurisdicionada à DE de Santos. 
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 Não se encontrou nenhuma referência a este tipo de organização do horário escolar na rede de ensino 

paulista, nem em estudo específico (Souza, 1999), nem  nos Relatórios das Delegacias de Ensino. 

Portanto, aqui, talvez haja alguma imprecisão na memória da entrevistada. 
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Fotos nº 42 e 43: Alunos da Escola de Mato Dentro, em Ubatuba, em atividades na horta e na hora da sopa escolar – 

Fonte: Relatório da DE de Santos. 1940 

 

Porém nem sempre a sopa escolar era bem aceita pelos alunos. Sem reclamar 

explicitamente, a Sra. Y. Se. enfatizou a obrigatoriedade de que todos os alunos 

tomassem diariamente o mesmo tipo de alimento: sopa de legumes com arroz, sopa de 

legumes com fubá, sopa de legumes com macarrão, mas sempre sopa. Além disso, 

observa-se na foto nº 41, que somente as crianças trabalham na horta, os adultos, 

possivelmente o diretor e o professor, um de terno, outro de camisa e gravata, apenas 
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fiscalizam o serviço com os braços cruzados. Nota-se também que a foto foi posada: as 

meninas estão com aventais brancos e seguram as enxadas quase todas na mesma 

posição. Jamais crianças que trabalham na roça estariam com roupas tão brancas! Mas, 

de fato, elas trabalhavam na horta escolar e o Delegado de Ensino achou importante 

registrar a atividade, mas ―maquiando‖ essa realidade em uma fotografia 

intencionalmente posada para a posteridade. Na verdade, conforme o relato da Sra. Y. 

Se., as crianças cuidavam da horta depois das aulas regulares, ou seja, entre o meio dia e 

14 horas, um horário de sol quente, aliás de sol muito quente, pois se trata de uma 

região onde é muito comum a temperatura chegar a 40º C nos dias de verão. 

A aparente integração das crianças nipo-brasileiras à escola nacional pode ser 

compreendida como resultante da cultura e da formação moral que recebiam em suas 

famílias, onde se valorizava a escola e a figura dos professores. Apesar de trabalhar uma 

cultura diferente, a escola nacional trazia conhecimentos úteis para uma comunidade de 

origem estrangeira que estava se estabelecendo definitivamente no Brasil, dessa forma 

havia certo pragmatismo na aceitação da escola nacional. 

Outros sentimentos infantis como o medo da repressão na época da guerra e a 

vontade de ser aceitos pelos professores podem também explicar esse movimento.  

A Sra. R. Na (nissei, nascida em 1930), que após o fechamento da escola 

japonesa da comunidade anglicana de Manga Larga foi transferida para o Grupo Escolar 

de Taquaruçu (Bairro Quatro), relatou que o Diretor desta última escola intimidava os 

alunos nipo-brasileiros perguntando se os pais ensinavam a língua japonesa em suas 

casas. Contou também que o marido de uma professora, à época desempregado, ficava 

vigiando a comunidade. 

A proibição do uso da língua japonesa durante a Segunda Guerra fez com que os 

próprios pais desestimulassem seus filhos a utilizá-la e aprendê-la, conforme o 

depoimento do Sr. K. O. (nissei, nascido em 1929): 

 

E toda a vez que (o policial) aparecia em casa (o pai) dizia: procure não 

falar em japonês ... Com isso, com a idade que tinha, e tinha um certo 

medo também...E isso fazia com que a gente procurasse não usar mais o 

japonês mesmo em casa. Com meus pais continuei falando em japonês, 

mas chegou uma época que até mesmo com eles passei a usar mais o 

português. 
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E apesar de alguns professores serem rudes, havia também aqueles que 

cativavam os alunos e se tornavam modelos para eles. Nesse sentido, destaca-se o relato 

da Sra. Teresa Etsu Osawa (nissei, nascida em 1921): 

 

Esta professora (Dona A.) usava um perfume muito suave, cujo cheiro 

me agradava muito. Terminadas as aulas, Dona A. voltava para o hotel 

e nós disputávamos a oportunidade de levar os cadernos que ela trazia 

para corrigir. Eu me sentia muito honrada quando conseguia ajudá-la 

nesta tarefa e procurava andar quase encostada nela só para sentir o seu 

perfume. 

 

 Com tal poder de sedução os professores influenciavam em outros aspectos da 

cultura dos alunos, até mesmo na questão religiosa. Embora a escola nacional fosse 

oficialmente laica, constatou-se que oferecia um currículo oculto católico, segundo a 

Sra. Teresa: 

 

Eu tinha muita vergonha por não ter sido batizada, até que, em 1931 

houve uma grande festa na cidade de Registro, celebrada na igreja 

católica, pois era uma festa religiosa, em que foi recebido o bispo de 

Santos, Dom Paulo de Tarso Campo, ocasião em que eu, assim como 

outros descendentes de japoneses, recebemos o batismo. Mais uma vez 

os abnegados professores colaboraram para que pudéssemos estar 

preparados para esta finalidade, pois além de nos ensinar a rezar e a 

compreender a religião católica, através das aulas de catecismo, 

prontificavam-se a ser nossos padrinhos, o que nos causava uma alegria 

indescritível, em função de nos tornarmos cristãos, conhecendo para 

nós, as portas do céu. 

 

Finalmente, pode-se considerar que a escola nacional podia ser diferente em seus 

conteúdos e métodos, mas não em seus simbolismos e objetivos nacionalizadores e 

disciplinadores. Afinal a ―nihon gakko‖ também se utilizava da bandeira nacional, dos 

hinos, dos heróis, dos materiais didáticos e da ginástica para criar um sentimento de 

unidade nacional e formar cidadãos ordeiros e obedientes. Pode-se, portanto, afirmar 

que houve uma transferência de credibilidades conforme a visão de Certeau (2012). 

Segundo esse autor a crença não é ―o objeto do crer (um dogma um programa etc.), mas o 

investimento das pessoas em uma proposição, o ato de enunciá-la considerando-a verdadeira 
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(...)‖ (Certeau, 2012, p.252). Ao longo da história da humanidade, as ―crenças‖ foram se 

deslocando de um objeto para outros: 

 

 ― (...) o investimento do crer passa de mito em mito, de ideologia em 

ideologia, ou de enunciado em enunciado. Assim a crença se retira de 

um mito e o deixa quase intacto, mas com destino diferente, 

transformado em documento. Durante esse tráfico, a convicção ainda 

ligada aos terrenos que ela aos poucos vai abandonando não seria capaz 

de conter os movimentos que a deslocam para outros lugares‖. (Certeau. 

2012, p.255) 

 

 Ou seja, sem perceber as crianças foram gradualmente substituindo os elementos 

do nacionalismo japonês, que foram excluídos totalmente do ambiente escolar, pelos 

elementos do nacionalismo brasileiro, com os quais passaram a ter um maior grau de 

contato. Pesava, nesse processo de transferência, o respeito pela instituição escolar e 

pelos professores, típico da cultura japonesa. 

  

III. 2. A expansão da rede de ensino e da escolaridade da comunidade 

 

 Apesar dos anos difíceis da Guerra, o antigo núcleo colonial foi se desenvolvendo. 

Mesmo com as dificuldades de comunicação e transporte, a colônia começou a ter 

alguns resultados econômicos positivos. Nos anos 1940 dois novos produtos agrícolas 

foram introduzidos na região, oferecendo potencialidade comercial: o chá e a banana. O 

antigo núcleo colonial de Registro cresceu e se emancipou politicamente de Iguape em 

1944. Na área educacional as oportunidades se ampliam. A Secretaria de Educação e 

Saúde parece dar continuidade à estratégia de ampliar a oferta de ensino e melhorar as 

condições das escolas na região.  

 Nos anos de 1950, alguns Grupos Escolares ganharam prédios novos ou foram 

ampliados, como foi o caso do Grupo Escolar Aurora Coelho, localizado no bairro 

Carapiranga (Bairro 3),  a primeira escola construída pelos japoneses em 1920,a qual 

ganhou prédio novo, conforme se vê nas fotos, nº 44 e 45, que se seguem: 
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Foto nº 44: Grupo Escolar Aurora Coelho em 1940- Fonte: Relatório da DE de Santos. 1940 

 

 

Foto nº 45: Grupo Escolar Aurora Coelho em 1963 – Fonte: AC50. 1963 
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 O Grupo Escolar do Campo de Experiência, que em 1958 passou a se chamar 

Grupo Escolar Koki Kitajima, em homenagem a um imigrante que atuou como 

farmacêutico na colônia, também ganhou uma edificação mais apropriada. 

 

 

Foto nº 46 – Grupo Escolar do Campo de Experiência em 1939 – Fonte: Relatório da DE de Santos. 1940. 

 

Foto nº 47 – Grupo Escolar Koki Kitajima (antigo Grupo Escolar do Campo de Experiência - Bairro 2) em 1963 – Fonte AC50 
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O prédio do Grupo Escolar de Raposa foi reformado e ampliado. 

 

 Foto nº 48: Escola de Raposa (Bairro 5) em 1933 – Fonte: AC20.  

Foto nº 49: Grupo Escolar de Raposa em 1963. Fonte AC50 
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 Neste caso, o prédio lateral, localizado à esquerda na foto nº 48, onde funcionava 

a escola japonesa, foi reformado e emendado com o prédio da direita, no qual 

funcionava a escola brasileira. 

 Embora não haja registro fotográfico, sabe-se que o Grupo Escolar de 

Taquaruçu, que atualmente se chama Escola Estadual Professor Pascoal Grecco, 

funciona em prédio construído na década de 1950. 

 A Escola do Padre Frederico, que a partir de 1943 passou a ser denominada 

Escola São José, ocupava, já no início dos anos 1960, um prédio muito bem instalado, 

tanto que quando a escola fechou definitivamente suas portas, nos anos de 1970, seu 

edifício foi alugado pela mantenedora da primeira escola de ensino superior da região: a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Registro. 

 

 

Foto nº 50: A Escola São José e a Igreja de São Francisco Xavier em 1963 – Fonte: AC50 

 

Mas a grande conquista educacional da cidade foi a instalação de uma escola de 

ensino secundário: o Ginásio Estadual de Registro, mais tarde Instituto Estadual de 

Educação Dr. Fábio Barreto. 
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Tal acontecimento se insere no processo de expansão do ensino secundário 

paulista, que de acordo com os estudos de Sposito (1992) significou a superação 

antecipada da chamada ―dualidade de ensino‖ que marcou a educação brasileira até pelo 

menos as Leis nº 4.024/1961 e Lei 5.692/1971.   Beisiegel (1992), apresentando a tese 

de Sposito, faz a seguinte síntese desse processo: 

 

A educação escolar brasileira transformou-se radicalmente nas últimas 

décadas. Num passado ainda recente, durante a década de 1940 e até 

mesmo depois, a escola brasileira continuava marcada pela denominada 

―dualidade‖ de sistemas de ensino: isto é, pela coexistência de dois 

padrões diferentes de escolaridade para clientelas socialmente diversas. 

Um deles sempre compreendido como o mais importante, destinado a 

formação das ―elites‖ e por isso merecendo a atenção prioritária do 

governo central, começava pela escola primária, continuava na escola 

média do tipo secundário e conduzia ao diploma de nível superior. O 

outro padrão, o ensino popular, relegado as administrações regionais 

quase sempre desprovidas de recursos para atender seus encargos, 

também começava na escola primária e, quando possível, concluía-se 

no pequeno número então disponível de estabelecimento de preparação 

para o trabalho. 

[...] 

Esta ordenação formal do ensino estendeu-se, com pequenas alterações 

introduzidas durante os anos cinqüenta, até a Lei de Diretrizes e Bases, 

de 1961, para finalmente desaparecer em 1971, com a Lei de Reforma 

do Ensino de 1º e 2º Graus. Como já tenho afirmado em outros escritos, 

entre a situação educacional formalizada nos termos das ―leis 

orgânicas‖ da década de 1940 e a situação definida, em 1971, com a Lei 

nº 5692, ocorreu uma verdadeira revolução no sistema de ensino. Nesse 

período, enquanto a legislação ainda preservava a anterior destinação 

elitista da escola secundária, enquanto educadores, intelectuais e 

administradores, com raras exceções, continuavam a defender a 

seletividade e a função propedêutica desse tipo de ensino, as populações 

urbanas, pela força de suas reivindicações, deram início ao processo de 

transformação educacional do país. No Estado de São Paulo, onde este 

movimento teve notável impulso, já nos primeiros anos da década de 

1960, pelo menos nas áreas urbanas, a escola secundária tornara-se 

acessível aos candidatos de todas as classes sociais. Assim num curto 

período, em menos do que vinte anos, a escola reservada às minorias 

privilegiadas foi conquistada pelas populações urbanas e se 

transformava, tendencialmente, na prática, em simples continuidade da 

escolaridade comum. [...] . (Beisiegel, 1992, p. 11-12) 

 

 Segundo Sposito (1992), a expansão do ensino secundário no Estado de São 

Paulo entre as décadas de 1940 e 1970 foi fruto da mobilização dos setores populares 

urbanos, que viam o acesso a esse tipo de ensino como uma forma de ascensão social. 
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Tal projeto não era unanime entre a classe política e nem mesmo entre os educadores, e 

durante os anos 1940 e 1960, a expansão do ensino secundário foi alvo de grande debate 

social. Entretanto, a percepção do valor atribuído pela população à abertura dos ginásios 

fez com que muitos políticos abraçassem essa causa em busca de votos, de forma que , 

entre 1940 e 1962, o número de escolas secundárias estaduais pulou de 38 para 465. 

Não há estudo especifico sobre a abertura do Ginásio Estadual de Registro, indicando 

quais forças políticas teriam sido acionadas para sua criação, sabe-se apenas a legislação 

estadual previa como critério para a abertura desse tipo de escola a existência de uma 

demanda mínima de concluintes do curso primário (120) na cidade que o pleiteava. 

Registro atingiu esse critério em 1948, de acordo com o que registra a Lei nº 613/1950: 

 

Artigo 1º - Ficam criados ginásios estaduais nas cidades que tiveram, 

em 1948, mais de 120 conclusões de curso primário e que são as 

seguintes: São Caetano do Sul – Americana – Guarulhos – São 

Bernardo do Campo [...] Registro – Ubirama – Indaiatuba _ [...]. 

 

Conforme esta pesquisa demonstra, a expansão do ensino primário em Registro 

decorreu da necessidade de eliminar as escolas japonesas, atendendo a demanda de 

escolarização da comunidade nipônica local. Portanto, indiretamente, há uma relação 

entre a criação do ensino secundário e a presença da comunidade japonesa na 

localidade. 

O Ginásio Estadual de Registro funcionou, inicialmente, em prédio provisório 

localizado na parte mais antiga da cidade, próxima ao KKKK e ao porto, que, em 1960, 

foi parcialmente desativado com a construção da BR-2 (atual BR-116, que liga São 

Paulo a Curitiba) quando foi feita a ponte sobre o Rio Ribeira. Em 1958, a escola 

ganhou seu prédio definitivo em uma área de urbanização mais recente, conforme se vê 

na foto nº 51, a seguir: 
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Foto nº 51: Vista lateral do Instituto Estadual de Educação Dr. Fabio Barreto.  Fonte: AC50. 1963 

 

  Observa-se na foto nº 51 que a escola se localizava ao lado de um terreno 

baldio, em uma rua não pavimentada. As construções vistas ao fundo do prédio 

principal fazem parte do complexo escolar: o pátio escolar, o Curso Anexo de Aplicação 

(escola primária que era campo de estágio para os alunos do Curso Normal), 

laboratórios e oficinas construídos para os diversos cursos e projetos educacionais que 

foram implantados na escola ao longo de sua história. Talvez, o ângulo inusitado desta 

foto (lateral, sem destaque para a fachada principal da escola) tenha por objetivo 

mostrar todo o complexo escolar da escola. 

 Sem dúvida as oportunidades educacionais da cidade de Registro cresceram e, 

além disso, a situação econômica da comunidade nipo-brasileira permitiu os nisseis 

pudessem progredir nos seus estudos. Muitas famílias japonesas deixaram a zona rural 

para que os filhos tivessem mais facilidade para estudar. Conforme os depoimentos do 

Sr. E. Na (nissei, nascido em 1920): 

 

   SO – Aí o Sr. continuou sempre trabalhando na lavoura? 
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E.N. – É, na lavoura, depois tinha também a lojinha, comprei a lojinha, 

trabalhei uns 8 anos lá, no sítio. Depois os filhos cresceram e eu falei 

para a mulher: ―Acho que esta escolinha daqui não dá nada. Vamos para 

Registro. Acho que para a gente comer nós fazemos, para viver, nós 

fazemos‖. Aí mudamos para Registro. 

 

 E da Sra. Y. Se. (nissei, nascida em 1933): 

 

SO – E a senhora ficou no Bairro Raposa até 1960? 

YS – Sessenta e seis. É, eu casei em 52. Depois, porque S. (o marido) 

também era de lá de Raposa, do mesmo bairro. Aí nos ficamos até 66, 

porque a minha filha começou a ir para a escola e meu marido não 

queria mandar mais para (a escola de) Raposa. Porque a gente sofreu na 

estrada... Estrada, não, caminho... Quatro quilômetros andando... Não 

era fácil, não... Chuva e tudo... Aí começou a estudar para cá, em 

Registro. 

 

 As famílias com melhores condições econômicas começaram a mandar os filhos 

para estudar fora. Entre os entrevistados nessa pesquisa constatou-se que três deles 

foram estudar em São Paulo, já na década de 1940: os Srs. K.O. e T. W. (nisseis, 

nascidos em 1929 e 1928, respectivamente) cursaram escola técnica comercial de nível 

médio. As Sras. H. Y. (nissei, nascida em 1933) e R. Na (nissei nascida em 1930) 

cursaram escolas femininas de corte e costura, em São Paulo. 

Nos anos 1950 e 1960 outros nisseis saíram para fazer o ensino superior. Mas 

nem sempre as condições econômicas para esses estudos eram folgadas. Muitas vezes, a 

permanência dos nisseis nas cidades onde frequentavam o ensino superior dependia do 

auxílio de parentes ou da solidariedade da colônia. Alguns moravam com os tios, mas 

tinham que ajudar no trabalho doméstico e/ou contribuir com as despesas da família. O 

Sr. R. S. (nissei, nascido em 1943) contou, em depoimento prestado ao IPHAN (2008), 

que teve parte seus estudos na Faculdade de Agronomia de Viçosa, em Minas Gerais, 

custeados por um empresário nipo-brasileiro que conheceu por meio de um amigo da 

família estabelecido em São Paulo. 

  No pós-guerra, com a fixação da colônia japonesa no Brasil, a escolarização 

passou a ser vista como um dos principais mecanismos de ascensão social desses 

imigrantes. Segundo Cardoso (1998), depois de uma primeira etapa de ascensão 

econômica a partir do trabalho agrícola, quando os japoneses, por meio de uma 
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estratégia de muito sacrifício e trabalho familiar, conseguiram evoluir rapidamente da 

condição de colonos para a de pequenos proprietários rurais ou a de trabalhadores 

urbanos, o foco das famílias passou o acesso dos filhos às profissões de melhor 

remuneração na cidade. 

 

Uma vez na cidade, a valorização da escolaridade só pode ser 

acentuada, já que, cada vez mais, ela se apresenta como o único canal 

de ascensão ainda aberto aos japoneses. Para os que são empregados, é 

o único caminho para atingir posições mais bem-remuneradas. Também 

os pequenos comerciantes não contam com mecanismos ou instituições 

étnicas que ofereçam apoio às pequenas empresas permitindo sua 

expansão. Por isso mesmo as famílias, nestas condições, tendem a 

colocar suas esperanças de ascensão continuada no projeto de educação 

universitária para os filhos. (Cardoso, 1998, p. 146-147) 

 

 O Censo realizado pela colônia japonesa em 1958, quando se comemorou o 

cinquentenário de imigração, constatou o crescimento dos níveis de escolarização dos nipo-

brasileiros que se mudaram para as cidades: 

 

Quadro III- Nível educacional dos descendentes japoneses maiores de 10 anos 

residentes em zona urbana e rural – Brasil: 1958 

 

Nível educacional Zona urbana 

% 

Zona rural 

% 

Analfabetos 0,4 0,9 

Sabem ler e escrever 0,8 1,6 

Nitigo gakko 0,4 0,7 

Primário 58,8 84,7 

Secundário e + 39,6 12,1 

Total 100 

(87.024) 

100 

(91.875) 

Fonte: C.R.C.J. – 1964, Quadro 9, p. 54-55 In: Cardoso (1998), p. 137 
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 Essa valorização dos níveis mais avançados de escolarização pode ser verificada 

no Álbum Comemorativo do 50ª Aniversário da Colônia Japonesa (AC50). Na página 

13 do referido álbum, encontra-se uma relação dos nisseis que se destacavam nas 

atividades sociais, econômicas e políticas do Vale do Ribeira. São apresentados os 

jovens nipo-brasileiros que atuavam na Câmara Municipal, na Associação de Produtores 

Rurais, no comércio em geral e aqueles exerciam atividades que exigiam formação em 

nível superior: o dentista Hideo Nassuno, o médico Hiroshi Miyake, o farmacêutico 

Takeo Takano, o engenheiro agrônomo Masayuki Maeji, os engenheiros arquitetos 

Shuji Nassuno e Sotoso Ikeda. 

 

 

Foto nº 52: Vereador e comerciante de auto-peças Yutaka Maeji, nissei nascido em Registro.  Fonte: AC50. 1963 
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Foto nª 53: Dentista Hideo Nassuno, nissei nascido em Registro. Fonte: AC50. 1963 

 

 

 

Foto nº 54 – Engenheiro agrônomo Masayuki Maeji, nissei nascido em Registro. Fonte: AC50. 1963 

 

O Álbum também nomeia os professorandos: trinta jovens nisseis, moças e 

rapazes, que faziam o Curso Normal no Instituto Estadual de Educação Dr. Fabio 

Barreto. Entre estes estão irmãos e irmãs do Sr. K. O., da Sra. Etsu Osawa, do Sr. T. W. 

e da Sra. H. M. A.. 
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Uma pequena amostragem dos dados informados pelos depoentes desta pesquisa 

confirma que a escolarização da comunidade nipo-brasileira de Registro se elevou 

bastante entre a segunda e a terceira geração: 

 

 

Quadro IV: Escolaridade dos filhos dos entrevistados nesta pesquisa 

 

Nome Escolaridade Nº de 

filhos 

Nº de filhos com 

ensino médio 

Nº de filhos com 

ensino superior 

M. Mi. Primário incompleto - - - 

E. Na.  Primário incompleto 2 2 0 

M. Ma. Primário completo 

Suplementar japonês  

4 1(Normal) 3 

Y. Ok. Primário incompleto  7 2 5 

H. M. A. Primário completo e 

Curso Industrial 

1 0 1 

Kz. N. Primário completo  4 2 4 

T. W. Primário e Técnico 

comercial completos 

5 - 5 

K. O Primário e Técnico 

comercial 

3 0 3 

R. Na. Primário completo 6 3 3 

H. Y. Primário completo 

Ginásio Industrial 

1 0 1 

Y. Se. Primário completo  4 0 4 
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 Uma síntese da trajetória de escolarização da comunidade japonesa de Registro 

foi feita pela Sra. Teresa Etsu Osawa (nissei, nascida em 1921): 

 

Os tempos passaram e eu conclui meus estudos na Escola do Padre 

Frederico, onde aprendi com o próprio Padre ciência e matemática. 

Dona Judith era professora de Francês, Dona Amélia, de português e 

uma Professora Alemã ensinava música. Assim, como a de muitos 

filhos de imigrantes se deu minha alfabetização. 

Os nisseis começaram a sair de suas cidades para estudarem fora 

(cidades com mais recursos). Ingressando em faculdades, mesmo assim 

os filhos mais velhos, na maioria das vezes, preferiam continuar na roça 

trabalhando com seus pais, onde já havia um certo conforto. As famílias 

dispunham de uma boa rentabilidade monetária, condizente com uma 

vida digna e abundante. 

Em 1939, saí da cidade de Registro e fui trabalhar na cidade do Rio de 

Janeiro e São Paulo (capital). Trabalhando em residências de famílias 

ilustres na época. Procurava ler jornais e revistas que ali chegavam, a 

fim de pesquisar sobre os japoneses e seus descendentes que prestavam 

vestibular e eram aprovados para cursarem as diversas faculdades. 

Soube, assim, que um japonês ou descendente foi o primeiro (não sei 

muito bem) a se formar em medicina no Rio de Janeiro. Tratava-se de 

um imigrante cuja família, de nome Amaya, estava radicada em 

Registro. 

Nesta ocasião, verifiquei que o percentual dos aprovados descendentes 

de japoneses para cursarem o nível superior no Brasil chegava a 10% ou 

mais. Os nomes dos filhos de imigrantes japoneses, hoje em dia os 

Sanseis (3ª Geração), os Yonseis (4º Geração), netos, bisnetos, 

sobrinhos daqueles que na época de 1920 e 1930 aqui chegaram para 

somar com os brasileiros ao desenvolvimento desta grande nação. 

Desde a 2ª Guerra Mundial, não foram poucos os Nisseis (2ª Geração) 

que ocuparam lugar de destaque, quer em medicina, pedagogia, 

engenharia, direito, inclusiva na política, como professores, 

administradores públicos, deputados, etc. 

 

 No relato da Sra. Teresa não há precisão estatística e nem cronológica. Segundo 

Shibata (2009),
62

 ainda há poucos estudos acadêmicos que confirmem estatisticamente a 

evolução da escolarização dos nipo-brasileiros, no período pós-guerra. Mas pesquisas 

recentes e localizadas, como a de Setoguti (2011), tem confirmado a alta participação 

dos estudantes de origem oriental no ensino superior brasileiro atual: 

                                                           
62

 Segundo esta autora os estudos existentes se referem a realidades específicas: a cidade de São Paulo, a 

cidade de Maringa (PR), calouros da Universidade Federal do Paraná. O próprio trabalho de Shibata 

(2009) investiga a trajetória de escolarização de alunos nipo-brasileiros do Colégio Bandeirantes, na 

capital paulista. Faltam, portanto, estatísticas nacionais sobre o tema.  
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De acordo com o Censo Demográfico 2000 do IBGE, enquanto entre os 

amarelos 93,4% das pessoas são alfabetizadas, entre as demais cores ou 

raças, o percentual é inferior: 89,1% entre os brancos; 76,8% entre os de 

cor preta; 78,9% entre os pardos; e 69,8% entre os indígenas. Quanto 

aos que concluem o ensino superior (graduação), entre os de cor branca, 

o percentual é de 9,4%: entre os amarelos, sobe para 25,7%; pretos, 

2,0%; pardos, 2,3%; indígenas, 2,0%; e sem declaração de cor, 4,3%. 

Outro dado educacional dos nipo-brasileiros que confirma a situação 

diferenciada desse grupo étnico diz respeito ao alto percentual de seus 

membros que realizam mestrado e/ou doutorado: 1,2%. Entre as pessoas 

de cor branca, esse índice é de 0,5%; preta, 0,1; indígenas, 0,2%; e sem 

declaração de cor, 0,2% (CENSO DEMOGRÁFICO 2000/IBGE). Ou 

seja, a taxa de nipo-brasileiros que realiza mestrado-doutorado é mais 

do que o dobro da de pessoas de cor branca. 

Em pesquisa recente (Canto, 2008)
63

 coletou dados sobre o desempenho 

dos descendentes de japoneses nos exames vestibulares promovidos 

pela FUVEST e pela VUNESP, confirmando a tendência já manifestada 

por eles, qual seja, a de que apresentam um desempenho acadêmico 

diferenciado em relação ao restante da população nacional. Nos 

vestibulares de duas das mais prestigiadas universidades públicas 

brasileiras, USP e UNESP, o percentual dessa população foi 

significativo, tanto na inscrição quanto na convocação da segunda 

chamada, bem como na matrícula (CANTO, 2008). Nas três áreas do 

conhecimento – Ciências Exatas, Biológicas e Humanas -, o 

desempenho dos nipo-brasileiros, nos exames vestibulares foi 

percentualmente significativo. (Setoguti, 2011, p.145-146) 

 

 Enfim, os dados levantados nessa pesquisa demonstram que os membros da 

comunidade japonesa de Registro e seus descendentes tiveram uma rápida e bem 

sucedida integração na escola nacional brasileira. Tais dados cotejados com outros 

referentes a pesquisas envolvendo a escolarização e ascensão social dos nipo-brasileiros 

no Brasil confirmam esta mesma trajetória. Entretanto, como se verá a seguir, essa bem 

sucedida integração não significou a ruptura e/ou esquecimento de suas raízes culturais 

tradicionais. 

 

 

                                                           
63

 A autora refere-se ao seguinte trabalho acadêmico: CANTO, Cristina. Descendência japonesa e o bom 

desempenho em matemática: uma reflexão sobre as causas. Dissertação de mestrado em educação. São 

Paulo: USP, 2008 
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III. 3. A reelaboração cultural da comunidade nipo-brasileira de Registro no Pós-

Guerra 

 

 Após o término da Segunda Guerra Mundial, aos poucos, as comunidades 

japonesas começaram a reabrir cursos/escolas de língua japonesa. Eram pequenos 

grupos de professores que passavam a dar aulas em suas casas ou nos clubes e 

associações culturais da colônia. O decreto que proibia as escolas estrangeiras ainda não 

fora revogado, mas não havia mais a perseguição e vigilância extrema. Segundo 

Morales (2012), somente em 1951 houve a autorização legal da escola japonesa da 

Freguesia do Ó, em São Paulo, a primeira com reconhecimento oficial do governo 

brasileiro após a Guerra. Nos anos seguintes professores e escolas japonesas começaram 

a se reunir para reestruturar e renovar o ensino da língua japonesa no Brasil. Em 1954 

foi criada a Federação de Escolas de Língua Japonesa do Brasil, renomeada, em 1956, 

como Federação das Escolas Japonesas do Brasil. Nessa época, o ensino da língua 

japonesa se modernizou, com a chegada de novos professores japoneses que trouxeram 

novas metodologias de ensino e atualização da própria língua que se modernizou 

bastante após a vinda da primeira leva de imigrantes japoneses no Brasil. 

 Em Registro também houve uma retomada gradual do estudo da língua japonesa 

após os anos traumáticos da guerra. A Sra. H. Y (nissei, nascida em 1933) assim relatou 

esse processo: 

 

O japonês mesmo, eu aprendi em casa... Depois que acabou a Guerra aí 

foi assim... Você viu lá em Serrote... Em Registro também... Juntava 

uma turminha e fazia (aula) num salão. No tempo do meu filho, então 

era assim, não tinha escola também; tinha um professor ou uma 

professora de japonês e faziam lá onde era o RBBC
64

, tinha um salão, 

onde faziam baile, sabe? Então juntava lá a criançada, eles iam lá 

aprender.   

 

 No Álbum Comemorativo dos 50 Anos da Colônia Japonesa de Registro 

encontram-se registradas fotos de duas escolas de Língua Japonesa criadas no pós- 

guerra: uma no Bairro Serrote e outra no Bairro Boa Vista. 

                                                           
64

 Registro Base-Ball Clube – Clube social recreativo fundado pela comunidade japonesa de Registro em 

1947 
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Foto nº 55: Escola Particular de Língua Japonesa do Serrote. Fonte: AC50. 1963 

 

 Segundo a Sra. H. Y. a escola particular de língua japonesa do Bairro Serrote 

fora reaberta por seu tio, que antes da proibição das escolas japonesas tinha sido 

professor na escola japonesa do Bairro 4, Taquaruçu: 

 

HY – Então eles faziam assim. Lá no Serrote, meu pai estava lá depois 

da Guerra. O meu tio, ele dava aula. Tipo de um clubinho, quando 

chegava o domingo, os mocinhos e as mocinhas iam aprender lá. Mas 

não era escola. Escola mesmo, aqui em Registro, (só) depois que o 

Bunkyo
65

 abriu é que começou a fazer escola. Quem sabia (a língua 

japonesa) fazia uma turminha; e o meu tio dava aula de japonês antes da 

Guerra, lá em Taquaruçu... Esse aqui é no Serrote, então eles alugavam 

um salãozinho assim e juntava o pessoal do bairro lá do Serrote e 

davam aula para as crianças. E quem já era mais velho, que trabalhava, 

rapazes assim, ia domingo. Então quem sabia fazia um salãozinho, um 

clubinho assim, juntava ... e ia aprendendo assim. 

    

 

                                                           
65

 Refere-se à Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro (ACNBR), que só foi oficialmente criada 

em 1993. Mas sua origem está ligada ao Departamento Cultural do clube RBBC Registro Base Ball Club  
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Foto nº 56: Escola particular de japonês do Bairro Boa Vista. Fonte: AC50 

 

 A escola do Bairro Boa Vista também não era propriamente uma escola, mas 

sim um espaço de ensino na residência do professor. Por meio do Sr. Fukuzawa 

(professor da Escola de Língua Japonesa da ACNBR) apurou-se que esta última escola 

era mantida pelo Sr. Toshiaki Matsumura, o mesmo que fora professor na escola 

japonesa do Bairro Quilombo, em Sete Barras, antes da proibição das escolas 

estrangeiras. O Sr. Matsumura fora professor da Sra. Y. Ok. (jun-nissei, nascida em 

1926) e aparecia no Álbum de 1933 (AC20). 
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Foto nº 57: Escola primária do Bairro Quilombo – Construída em julho de 1931 – 68 alunos – Diretor de língua 

japonesa: Sr. Toshiaki Matsumura. O ensino da língua portuguesa começou em fevereiro de 1933 – Fonte: AC20. 

1933  

 No AC50, o Sr. Matsumura aparece novamente, na foto que se segue:  

 

Foto nº 58: Sr. Toshiaki Matsumura, família e alunos em 1963 – Fonte: AC50 
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 Como se observa na legenda escrita em língua portuguesa, o Sr. Matsumura é 

apresentado como proprietário de uma fábrica de esteira e criador de gado, mas também 

como correspondente do Jornal Nippaku Mainichi, o que demonstra uma função 

intelectual. Pelos créditos do AC50 viu-se que ele foi um dos responsáveis por sua 

edição e, portanto, uma liderança da comunidade. Segundo o Sr. Fukuzwa, o professor 

Matsumura é o senhor de óculos que segura um cachorro, os jovens que aparecem na 

foto são seus filhos e alunos. A presença dos jovens e o clima de alegria e descontração 

do grupo parecem demonstrar que o professor se reencontrou de maneira prazerosa com 

a antiga profissão. Segundo os Sr. K. O. (nissei, nascido em 1929), o professor 

Matsumura também dava aulas de música. A partir de 1947, quando começaram a 

cessar a animosidades decorrentes de Segunda Guerra, o professor começou a receber 

jovens nipo-brasileiros em sua casa para aulas de japonês, música e atividades 

esportivas, como natação (no Rio Ribeira de Iguape). 

 Por outras fotos do AC50 pode-se verificar que outras atividades culturais da 

colônia já estavam sendo resgatadas pela comunidade, as quais eram encabeçadas por 

uma agremiação esportiva criada em 1947 e denominada Registro Base Ball Clube 

(RBBC). Nela se realizava não apenas a prática do esporte que nomeia o clube, mas 

também a prática de atletismo e os concursos de danças e bailados japoneses: 

 

 

 

Foto nº: 59 - Time de (Base Ball) Veteranos de Registro. Fonte: AC50. 1963 
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Foto nº 60: Atletismo de Registro. Fonte: AC50. 1963 

 

Foto 61: Concurso de cantos e bailados japoneses. Fonte: AC50. 1963 

 

 No clube também funcionava uma escola de língua japonesa, vinculada ao 

Departamento Cultural da agremiação. Aliás, foi a partir do Departamento Cultural do 

RBBC que foi estruturada, em 1993, a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro 

(ACBR), também conhecida como Bunkyo, que desde então centraliza as principais 

atividades da comunidade nipo-brasileira de Registro. 
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 Em 1952, outra associação desportiva voltada para a prática do judô foi criada 

pela comunidade nipo-brasileira de Registro: a Associação Registrense de Judô (Arju): 

 

 

Foto nº 62: Judocas de Registro.  Fonte: AC50. 1963 

 

 A religião budista, que desde o início da colonização era praticada apenas no 

âmbito familiar, passou a ter mais visibilidade. A partir de 1954, começou a se realizar, 

anualmente, no dia 2 de novembro, uma cerimônia em homenagem às pessoas mortas 

no Rio Ribeira. Após um ritual budista, ao entardecer, são lançadas nas águas do rio 

lanterninhas coloridas, que descem a correnteza promovendo um belo espetáculo visual. 

O evento, denominado Tooro Nagashi, inicialmente promovido por um restrito grupo de 

praticantes de uma das várias correntes do budismo tornou-se posteriormente um grande 

evento turístico da cidade. Em 1956, foi construído, no lugar onde se realiza essa 

cerimônia, às margens do Rio Ribeira, um monumento em homenagem às vitimas do 

Rio Ribeira: 
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Foto nº 63: Inauguração do Monumento (budista) às Vítimas do Rio Ribeira de Iguape, em 1956. Fonte: Dossiê da Celebração do 

Tooro Nagashi, IPHAN (2008) 

 

E o primeiro templo budista de Registro foi construído em 1958: 

 

 

Foto Nº 64 - O templo budista de Registro. Fonte: AC50. 1963 
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 Não obstante a reorganização da comunidade de origem japonesa e a ausência de 

mecanismos repressivos, o preconceito com língua japonesa na escola nacional ainda 

era grande. Conforme nos indica o relato da Sra. H. Y. (nissei, nascida em 1933): 

 

Só que no tempo do meu filho, as professoras de português não 

gostavam. Eles proibiam. Mentira. Tanto que agora mudou tudo. Desde 

criança o pessoal aprende inglês, francês. (As professoras) Proibiam 

aprender japonês, porque diziam que vinha com sotaque diferente, que 

escrevia errado. Tudo japonês... Não tem nada que atrapalhe, não é? (...) 

Aí, naquela época, meu filho estava no primário, no Colégio (São José). 

Então estava todo mundo matriculado na escola japonesa. Ele ia de 

manhã, (...) Não; ia de tarde na escola (brasileira), e de manhã, não era 

todos os dias, na japonesa... Então quando a gente ia à reunião (da 

escola), elas (as professoras) falavam: ―Vocês deixem eles saírem do 

primário, depois vocês põem na escola japonesa, porque atrapalha no 

português. Porque quem está aprendendo japonês, estão todos 

escrevendo errado‖. Não sei o que. Não faziam redação. Mas não tinha 

nada a ver. Meu filho nunca escreveu errado. Mas eles achavam. Porque 

tinham alguns... Por que até hoje, tem bastante japonês assim da minha 

idade, que escreve do jeito... com aquele sotaque errado porque foram 

acostumados. Não é que foi a escola. Eu tenho colegas, da minha idade 

e um pouquinho mais novas, que fizeram até o ginásio e escrevem 

errado e falam errado, pronunciam errado o português porque foi 

acostumado. Então eles achavam que no lugar de ―ra‖, o japonês falava 

de outro jeito, o ―lá‖, o ―ele‖ (continua , inaudível)... A gente tirou tudo. 

Eu tirei (da escola japonesa). Todo mundo tirou, porque tinha que tirar. 

Então, às vezes, a gente queria fazer em casa: ―Você vai fazer a 

liçãozinha aqui‖. Aí, meu filho... Criança já não gosta de estudar, então 

meu filho: ―Mamãe, a professora falou que não pode estudar japonês, 

porque todo mundo escreve errado‖. Então ele não aprendeu. 

 

 Além disso, o interesse das novas gerações nipo-brasileiras pela língua japonesa 

variou muito tendo em vista as novas perspectivas dessas gerações que passaram a se 

integrar na escola nacional buscando sucesso no competitivo sistema de ingresso no 

ensino superior brasileiro. O foco passou a ser no estudo acadêmico do currículo 

nacional. 

 Segundo Cardoso (1998), o acesso ao ensino superior, ao qualificar 

profissionalmente os descendentes, permitiu que estes não dependessem mais das 

relações diretas com a colônia japonesa. Assim as novas gerações mais escolarizadas 

tendem a estar cada vez mais integradas à cultura nacional, mas alguma relação com a 

cultura japonesa ainda se manteve: 
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―A identificação étnica perde, entre os universitários, sua base 

cooperativa. Entretanto, isto não significa que ela desapareça 

totalmente. Entre muitos estudantes que não sabem japonês, notamos a 

intenção de aprender esta língua porque se sentem membros de uma 

comunidade étnica. Dizem, por exemplo que é desagradável serem 

abordados na rua por um issei que lhes fala em japonês e eles, apesar da 

aparência que denuncia sua identidade, não poderem responder na 

mesma língua. 

(...) 

―Essa dupla orientação aparece claramente nas entrevistas com 

estudantes universitários. A preservação da identificação étnica não se 

faz em termos de uma Colônia real mas pela valorização de certos 

padrões culturais que, refletidos na família, permitiram a ascensão pela 

escolarização. A solidariedade étnica decorre da adesão a formas de 

cooperação familial que são japonesas e suportam a profissionalização. 

Estes ideais, numa família que se define como japonesa, é que obrigam 

à manutenção da representação da Colônia em termos de uma tradição 

cultural comum. (Cardoso, 1998, p. 148) 

  

 Segundo Morales (2012) fatores diversos garantiram um público significativo 

para os cursos de língua japonesa. Nos anos 1960 e 1970 não havia muitas opções de 

cursos extracurriculares de inglês, espanhol, computação, etc. e as famílias japonesas 

achavam que o aprendizado da língua japonesa era uma forma de enriquecer a formação 

dos filhos, além de cultivar as tradições familiares. Nos anos 1980, com o aquecimento 

das relações econômicas entre Brasil e Japão, o domínio da língua japonesa criava 

maiores possibilidades para que os nipo-brasileiros ingressassem nas grandes empresas 

japonesas que estavam sediadas no Brasil. Ao final da última década citada, observou-se 

também o movimento migratório inverso, no qual os nipo-brasileiros, diante da crise 

econômica nacional, deslocavam-se para o Japão para ocupar postos de trabalhos menos 

qualificados, mas que podiam garantir bons salários em moeda forte, permitindo o 

acúmulo significativo de recursos para o retorno ao Brasil. Os chamados dekasseguis 

sentiam ter necessidade de conhecer o idioma japonês para melhor se adaptar no 

mercado de trabalho nipônico. 

 Assim sendo, o interesse das novas gerações pelo aprendizado da língua e 

cultura japonesas tem variado muito de acordo com fatores diversos, mas observou-se a 

comunidade nipo-brasileira conseguiu se reestruturar e, por meio de diversas 

instituições (associações culturais, clubes esportivos, cursos livres de língua japonesa, 
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templos religiosos),  marcou seu espaço cultural na cidade de Registro. O mesmo parece 

ocorrer em outras cidades em que os imigrantes japoneses se estabeleceram. Houve sim 

uma integração na sociedade nacional promovendo uma grande ocidentalização dos 

costumes dos descendentes, mas também houve a manutenção de um espaço simbólico 

em que a presença do imigrante japonês alcança destaque.   
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Considerações finais 

 

Os estudos realizados durante esta pesquisa permitiram traçar uma visão bastante 

ampla do processo de escolarização da comunidade nipo-brasileira do núcleo colonial 

de Registro revelando: a diversidade das escolas criadas no contexto da incipiente rede 

escolar existente na região, os motivos e o impacto do fechamento dessas escolas, bem 

como as dificuldades e preconceitos enfrentados pelos imigrantes e seus descendentes 

nos primeiros anos da colonização. Foi possível, também, acompanhar o processo de 

expansão e nacionalização do ensino primário iniciado pelo governo estadual paulista e 

concluído pelo Estado Novo, assim como as políticas de restrição à imigração e de 

controle dos imigrantes durante os anos 1930 e 1940 – contexto da Segunda Guerra 

Mundial. Finalmente, pode-se compreender o processo de integração da comunidade nipo-

brasileira de Registro à escola nacional e o processo de resgate e reelaboração da cultura 

japonesa pela comunidade no pós-guerra. 

O conjunto diversificado de fontes permitiu essa visão geral, entretanto, alguns aspectos 

mais específicos, não puderam ser aprofundados devido à ausência de mais fontes. A 

documentação escrita sobre as escolas japonesas locais foram queimadas pelas lideranças da 

comunidade no auge da perseguição aos ―súditos do Eixo‖ durante a Segunda Guerra Mundial, 

cadernos e livros didáticos foram enterrados e deteriorados, os isseis e nisseis mais antigos já 

faleceram. Há ainda alguma documentação em língua japonesa, especialmente diários pessoais 

dos membros da comunidade e os próprios documentos que foram parcialmente utilizados pela 

pesquisadora por desconhecimento da língua. É possível também que nos arquivos da Secretaria 

de Estado da Educação sejam encontrados outros documentos que preencham as lacunas 

referentes aos anos em que não foram editados ao Anuários de Ensino do Estado de São Paulo, 

especialmente na década  de 1930. Espera-se que outros estudos possam completar e detalhar os 

aspectos abordados genericamente. 

Em relação às escolas criadas a partir de 1913 para atender a demanda de 

escolarização daquela comunidade, constatou-se que não houve um modelo único de 

escola que pudesse se configurar em polo exclusivo de divulgação do imperialismo 

japonês, o que fundamentaria a existência real do ―perigo amarelo‖: a ideia de que a 

presença de imigrantes japoneses no Brasil implicaria uma ameaça à segurança 

nacional, tendo em vista o expansionismo militar nipônico no início do século XX. 

Também não se verificou a aceitação passiva de educação nacional brasileira por 

imigrantes dóceis e colaborativos. 
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A maioria das escolas do núcleo colonial era composta por instituições que 

foram denominadas nesta pesquisa como ―escolas compartilhadas‖, nas quais os alunos 

tinham acesso aos dois currículos: brasileiro e japonês. Ainda que o currículo japonês 

seguisse o currículo e os manuais de ensino oriundos do Japão, as crianças tinham 

acesso ao currículo brasileiro, o qual também estava impregnado dos valores 

nacionalistas do Brasil. Constatou-se, por exemplo, que nas aulas do currículo japonês 

se comemorava o aniversário do imperador do Japão, se hasteava a bandeira japonesa ao 

som do respectivo hino e se recitava o Koyiku Chokugo, edito imperial que afirmava os 

princípios da educação nipônica. Mas também se verificou que nas mesmas escolas se 

comemorava a Independência do Brasil, se cantavam os hinos pátrios brasileiros, se 

hasteava a bandeira do Brasil e ensinava a respeito dos grandes vultos da história do 

Brasil, Tiradentes, por exemplo. Embora se saiba que os alunos, em seus lares, tivessem 

o reforço dos valores japoneses, essa influência variava de acordo com o maior ou 

menor grau de convivência das famílias com a comunidade brasileira. Outro dado 

importante é o fato de que a comunidade nipo-brasileira de Registro não era 

homogênea: algumas famílias converteram-se ao catolicismo e outras ao anglicanismo; 

a maioria dos imigrantes veio para região sonhando em enriquecer e retornar 

brevemente ao Japão, mas alguns vieram para se estabelecer definitivamente no Brasil; 

havia ainda os que eram funcionários da companhia de imigração, a qual objetivava 

realizar empreendimentos econômicos permanentes no país; alguns colonos viviam em 

bairros rurais totalmente habitados por japoneses; outros de estabeleceram na sede 

administrativa de colônia, estando mais próximos dos brasileiros. Daí a existência de 

diferentes modelos de educação que englobassem mais ou menos o currículo brasileiro; 

a construção de uma igreja e uma escola católica, estimuladas pela própria companhia 

de imigração e, também, a formação de uma pequena comunidade anglicana com sua 

própria escola bilíngue. 

Somente uma escola de Registro era exclusivamente japonesa: o Colégio 

Particular da Sede da Colônia que oferecia o ensino primário e suplementar japonês e o 

curso de técnicas agrícolas. Mas esta escola funcionou por um curto período (1932 a 

1938), atendendo a um pequeno número de alunos da comunidade e mesmo sendo 

denominada, neste trabalho, como ―escola japonesa pura‖, não deixou de ministrar o 

ensino da língua portuguesa e nem de ostentar a bandeira do Brasil em sua fachada. 
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Essa diversidade de situações indica que os alunos de tais escolas estiveram 

sujeitos a diferentes influências ideológicas: o nacionalismo japonês, o nacionalismo 

brasileiro, o cristianismo católico romano, o cristianismo anglicano, o budismo, o 

xintoísmo. Tal constatação possibilita a reflexão sobre as operações dos usuários, 

conforme as considerações teóricas de Certeau (2012). Segundo este autor é preciso 

considerar que os usuários da cultura não são sujeitos totalmente passivos, mas que 

podem fazer usos diferenciados dos objetos e elaborações culturais a que têm acesso. 

Essas diferentes formas de apropriação também variam pelas próprias transformações 

de seu contexto. Assim o próprio desenrolar dos acontecimentos históricos levaram os 

membros da comunidade a se apropriarem mais de algumas produções culturais do que 

de outras. Assim pode-se explicar o fato de que, não obstante a força da ideologia 

nacionalista japonesa inculcada pelo modelo educacional do Estado Japonês, esta 

ideologia pôde ser rapidamente ser neutralizada pela escola nacional. Tanto que, quando 

as escolas japonesas foram definitivamente proibidas pelo governo federal em 1938, as 

crianças nipo-brasileiras foram se integrando de forma relativamente breve à escola 

nacional. Houve, de acordo com as reflexões de Certeau (2012), uma transferência de 

credibilidades, um processo no qual a crianças foram gradualmente substituindo 

elementos da escola japonesa pelos da escola nacional brasileira. 

Entretanto esse processo gradual não implicou necessariamente passividade e 

negação definitiva da cultura japonesa. Considerando as diferentes versões sobre a 

reação das comunidades nipo-brasileiras ao fechamento de suas escolas - o desrespeito 

às leis por meio da manutenção de escolas clandestinas que desafiavam as autoridades 

estabelecidas em oposição à aceitação passiva da educação nacional – constatou-se que 

nenhuma delas representou a realidade local. 

Com base nos documentos do DEOPS, estudados por Takeuchi (2002 e 2008), 

nos Anuários de Ensino de São Paulo e nos Relatórios das Delegacias de Ensino de 

diversas regiões do Estado, verificou-se que houve diferentes formas de reação. Na 

verdade as autoridades governamentais do Estado de São Paulo e do governo federal, 

especialmente durante os Estado Novo, elaboraram, ao longo dos anos 1920 e 1930, 

uma grande estratégia para consolidar um modelo de educação nacional eliminando as 
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influências culturais e políticas que pudessem divergir do projeto de nação moderna
66

 

que se procurava criar desde a Proclamação da República. Em relação a esta estratégia, 

que objetivava a eliminação dos elementos culturais estrangeiros no currículo escolar e 

na organização da sociedade, as comunidades nipo-brasileiras desenvolveram diferentes 

táticas para preservar sua cultura. 

No caso específico de Registro, considerou-se que a comunidade nipo-brasileira 

local optou por preservá-la por meio do ensino doméstico, evitando o confronto direto 

com as autoridades educacionais e policiais. Não há registro de reações violentas e da 

abertura de escolas clandestinas na localidade. A maioria das crianças nipo-brasileira 

continuou a frequentar as mesmas escolas em que compartilhavam o espaço com 

escolas japonesas, outras se transferiram para elas sem grandes problemas. Mas isso não 

significou que as famílias estivessem conformadas em oferecer aos filhos apenas a 

educação nacional moldada pelo Estado brasileiro. Alguns pais chegaram a mandar os 

filhos para estudar no Japão; outros ensinavam a língua japonesa em casa ou arranjavam 

professores particulares. Somente no auge da repressão aos ―súditos do Eixo‖, entre 

1942 e 1945, algumas famílias restringiram o uso da língua japonesa mesmo no âmbito 

da família. 

Os motivos da opção pela resistência pacífica não puderam ser objetivamente 

explicados. Talvez um estudo comparativo com o processo de nacionalização do ensino 

ocorrido em outras regiões do Estado onde houve mais violência, na região de Lins, por 

exemplo, pudesse fornecer dados diferenciados sobre a questão. Há uma versão local 

que defende a tese de que se estabelecera um pacto entre as lideranças da comunidade 

nipo-brasileira e os políticos brasileiros locais – aqueles que teriam procurado as 

autoridades do Estado Novo para que os japoneses de Registro não precisassem deixar a 

região bem próxima ao litoral durante a Segunda Guerra. O fato de que o movimento 

Shindo- Renmei não ter apresentado o mesmo grau de violência desenvolvido no 

interior do Estado, também é destacado pela comunidade. Tudo isso contribui para que 

se tenha na memória local uma ―versão conciliatória‖ do processo de colonização local: 

a ideia de que em Registro sempre houve uma convivência harmoniosa entre imigrantes 

e a população local. Seria quase como um novo e pequeno mito de ―democracia racial‖. 

                                                           
Neste caso, se reconhece que o projeto do paulista não era o mesmo que o do Estado Novo, mas que eles 

tiveram convergiram em determinado momento no sentido de criar por meio da escola publica elementar 

uma unidade nacional que seria útil para a formação de cidadãos ordeiros e obedientes. 
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A pesquisa demonstrou que a convivência entre as diferentes culturas nem 

sempre ocorreu de forma totalmente harmônica. A comunidade local admite os 

problemas relativos ao contexto das restrições determinadas durante a Segunda Guerra 

Mundial, quando os estrangeiros oriundos dos países do Eixo passaram a ser vistos 

como ―inimigos internos‖. Mas em alguns depoimentos verificou-se que atitudes 

preconceituosas aconteceram antes da explosão do grande conflito mundial. O próprio 

fechamento das escolas estrangeiras ocorreu em 1938, ou seja, num período anterior à 

Guerra. Então há de se destacar que a Guerra não foi a causa dos conflitos e tensões 

raciais, mas sim uma consequência de um contexto internacional de intolerância 

fundamentado em teorias racistas e autoritárias, presentes também no cotidiano e na 

mentalidade das pessoas comuns, tanto do lado dos brasileiros, quanto dos japoneses. 

Finalmente o desfecho da Segunda Guerra Mundial, com a derrota das forças do 

Eixo, acabou por determinar a inviabilidade do retorno dos colonos para o Japão, uma 

vez que aquele país estava destruído. A comunidade nipo-brasileira entrou em crise e 

teve que se reconstruir internamente. Mas longe de renegar totalmente seus valores e 

sua cultura, teve que se adaptar à realidade brasileira, ao mesmo tempo em que procurou 

resgatar e reelaborar sua identidade diferenciada dentro da sociedade brasileira. 

Os estudos realizados, nesta pesquisa e em outras, indicam que a comunidade 

nipo-brasileira se integrou rapidamente e de maneira bem sucedida ao sistema de ensino 

nacional, haja vista os altos índices de escolarização de seus descendentes. Na verdade a 

escolarização foi incorporada pela comunidade como uma forma de ascensão social. Por 

outro lado a rápida integração escolar não significou um processo de aculturação. 

Especialmente na cidade de Registro, observou-se que a comunidade local conseguiu se 

reorganizar resgatando algumas práticas culturais de origem nipônica, que 

modernizadas e integradas à cultura brasileira marcam a presença dos japoneses na 

localidade. 

Em relação à existência de uma ―memória de conciliação‖ na comunidade, 

embora não se queira defender uma ideia oposta, a de que houve uma oposição ferrenha 

entre duas culturas tão diferentes, esta tese pretendeu mostrar que a convivência entre 

elas foi uma construção gradual, onde a aceitação do diferente enfrentou momentos de 

conflitos e tensões. Reconhecer as diferenças e admitir os estranhamentos mútuos é o 

primeiro passo para aprender a respeitar e a conviver com o outro. 
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Anexo I - Termo de consentimento livre e esclarecido 

O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa ―A escolarização da colônia 

de Registro/SP (1913-1963)‖, realizada por aluna do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação: História, Política, Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), sob orientação dos professores do referido curso. Abaixo estão algumas informações 

importantes: 

1. A sua participação não é obrigatória e a qualquer momento o(a) senhor(a) pode desistir 

de participar e retirar seu consentimento. 

2. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador. 

3. Os objetivos dessa pesquisa são: a) resgatar e registrar a memória do processo de 

escolarização dos imigrantes japoneses e seus descendentes no Núcleo Colonial de 

Registro, b) compreender o processo de integração da comunidade japonesa na região, 

c) contribuir para a construção de uma cultura de tolerância, respeito e valorização das 

diferenças culturais que caracterizam a sociedade brasileira. 

4. Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de uma entrevista, respondendo 

as perguntas feitas pela pesquisadora. Se houver sua autorização a entrevista será 

gravada em áudio. 

5. As perguntas estarão relacionadas às experiências do(a) senhor(a) como estudante em 

escolas do núcleo colonial japonês de Registro, durante os primeiros 50 de sua 

fundação. O tema abordado poderá trazer recordações de momentos de tensão e de 

conflito vividos pela comunidade local, mas o registro desses momentos são 

importantes para a reflexão das atuais gerações, contribuindo para que situações 

semelhantes sejam evitadas no futuro. 

6. O(A) senhor(a) poderá deixar de responder as questões que possam lhe trazer algum 

constrangimento ou forte emoção. 

7. As informações obtidas nessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre 

a sua participação. 

8. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 

9. O(A) senhor(a) receberá uma cópia deste termo no qual consta o telefone e o endereço 

da pesquisadora, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou 

qualquer momento. 

 

Declaro que entendi os objetivos de minha participação na pesquisa e concordo em participar. 

Registro,___de _____________________________________ de 20___ 

_________________________________________________________ (Nome do entrevistado) 

______________________________________________________ (Assinatura do entrevistado 

Dados da pesquisadora: 

Selma de Araujo Torres Omuro – RG: 11.024.149-6 – CPF: 116.467238-05 

 ________________________________________________ 

Rua São Paulo, 357 – Vila Fátima – Registro/SP 

Tel.: (13) 38216079 
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Anexo II – Roteiro básico para entrevistas 

Questionário básico para entrevista. 

1) Dados pessoais 

a) Nome ______________________________________________________ 

b) Local de data de nascimento: _____________________________________ 

c) Ano de chegada da Família no Brasil: _____________________________ 

d) Nome dos pais: _______________________________________________ 

e) Província de origem: ___________________________________________ 

 

2) Questionário sobre a escolarização na infância: 

a) O (A) senhor(a) sabe falar, ler e escrever na língua japonesa? 

b) Como aprendeu a língua japonesa? Quando, onde e com quem? 

c) Como foi a sua escolarização? Quais escolas freqüentou? 

d) Trouxe alguma foto de sua escola, seus colegas e professores? Que 

lembrança essa foto lhes traz? 

e) Caso tenha freqüentado escolas japonesas, quais as lembranças que tem da 

época? (Professores, o espaço e o mobiliário escolar, os materiais didáticos, 

os colegas, as atividades escolares, eventos comemorativas e esportivos) 

f) Ainda para quem estudava na escola japonesa: O que se aprendia na escola 

japonesa? (Além da língua japonesa, que outros conteúdos?) 

g) O (A) senhor (a) tem lembranças do período em que as escolas japonesas 

foram proibidas? Como essa notícia foi recebida em sua escola e em sua 

família? 

h) Na escola japonesa vocês recitavam o ―Kyoiku Chokugo‖ ? 

i) Quando a escola japonesa foi fechada, o(a) Sr.(a) deixou de estudar japonês? 

Sua família e comunidade procuraram alguma alternativa para que os filhos 

continuassem aprendendo o japonês? 

j) Seus pais preocupavam-se com o aprendizado da língua portuguesa? 

Achavam importante que seus filhos frequentassem também a escola 

brasileira? 

k) Qual escola brasileira o (a) sr.(a) freqüentou? Quais as lembranças dessa 

escola? 

(Professores, o espaço e o mobiliário escolar, os materiais didáticos, os 

colegas, as atividades escolares, eventos comemorativas e esportivas) 

l)  O Sr. reconhece a imagem desta foto (apresentar a foto da escola 

brasileira em que estudou)? Fale um pouco sobre essa escola? Como foi 

sua adaptação nessa escola brasileira? Como era o relacionamento com a 

crianças não descendentes de japoneses? Como era o relacionamento com os 

professores? Como era o relacionamento com os professores? Como era a 

disciplina escolar?  
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m) O Sr.(a) teve professor particular de língua japonesa? Onde ocorriam essas 

aulas particulares? Que materiais eram usados nessas aulas? O que se 

aprendia nessas aulas? 

n) Que outras lembranças o(a) Sr.(a) tem sobre o período da 2ª Guerra 

Mundial? Quais as dificuldades passadas pelos membros da Colônia 

Japonesa? Quais as dificuldades para toda a cidade? 

o) O(A) senhor(a) sabe alguma coisa sobre a proibição ocorrida durante a 2ª 

Guerra Mundial de que os japoneses permanecessem na zona litorânea e 

porque os japoneses de Registro não precisavam sair daqui embora 

estivessem próximos ao litoral? 

p) Após o final da Guerra, houve organização do Shindo Renmei nesta região? 

Qual foi o posicionamento de seus pais nesse episódio: Makegumi ou 

Kashigumi? 

q) O Sr(a) lembra do prédio onde funcionava a Escola Particular  da Colônia 

(local onde hoje se encontra o Estádio Municipal Alberto Bertelli - Mostrar 

a foto da escola particular da colônia)? Depois de fechado, quando foi 

demolido? A comunidade japonesa não teve mais oportunidade de reabrir o 

prédio, após a Guerra? 

r) Em uma das minhas leituras eu vi que houve uma escola agrícola aqui em 

Registro. O senhor sabe alguma coisa sobre ela? 

s) Seus filhos e netos aprenderam a ler e a escrever em japonês? Qual o grau de 

escolaridade deles? 

 

 


