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RESUMO 

 

 

O presente estudo investiga as relações culturais na trajetória de escolarização de um grupo de 

descendentes japoneses a partir da colônia rural do Bairro Parateí, em Guararema. O recorte 

temporal desta pesquisa situa-se entre 1960 a 1980, período em que ocorreu a escolarização do 

grupo estudado. Esta investigação aborda dois momentos na perspectiva da história da 

educação: a primeira fase analisa o currículo escolar do ensino primário na Primeira Escola 

Mista do Bairro Parateí, localizada na cidade de Guararema. A segunda fase da pesquisa 

concentra-se currículo secundário na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Dr. 

Francisco Gomes da Silva Prado, estabelecida na cidade Jacareí, no Vale do Paraíba Paulista. 

A pesquisa tem como objeto principal a trajetória de escolarização desse grupo de alunos, 

considerando o tema da diversidade cultural e apresentando como hipótese a existência de 

conflitos dessa geração de descendentes de imigrantes japoneses em seu processo de 

integração/conservação cultural. Nessa perspectiva pretende se responder a seguintes 

indagações: Como ocorreu a integração desses sujeitos na escola pública? Quais foram as 

experiências deste grupo de alunos diante das condições encontradas em uma colônia rural de 

imigrantes de japoneses? Que possibilidades de permanências e mudanças da cultura nipônica 

podem ser evidenciadas neste grupo nipônico diante da escolarização? A pesquisa 

fundamentou-se na análise de fontes orais como depoimentos de professores e relatos escritos 

de alunos e fotografias. Como aporte teórico foi utilizado o conceito de cultura (THOMPSON, 

1998), a educação de imigrantes japoneses (DEMARTINI, 1979); de população rural 

(CANDIDO 2001); de cultura japonesa (BENEDICT, 2011); e de currículo (GOODSON, 

2013). 

 

 

Palavras-chave: educação escolar; memória; imigração japonesa e diversidade cultural. 
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ABSTRACT 

 

 

This study investigates the cultural relations amid the schooling process of a group of Japanese 

descendants in a rural settlement located in the Parateí District, in the city of Guararema. The 

time frame of this research lies between 1960 to 1980, the period during which the schooling 

of that group transpired. This research discusses two distinct moments from the perspective of 

their education history: the first phase analyzes the primary school curriculum in the first mixed 

school located in the Parateí District, in the city of Guararema. The second phase of the research 

focuses on secondary school curriculum taught at the State School for Primary and Secondary 

Levels, "Dr. Francisco Gomes da Silva Prado", located in neighboring city of Jacareí, in the 

Paraíba Valley. The main object of this study is the schooling process of a specific group of 

students, considering aspects of cultural diversity and potential conflicts experienced by this 

generation of descendants of Japanese immigrants in their process of cultural 

assimilation/preservation. Under that scope, this study attempts to answer the following 

questions: How did the assimilation of these students take place in the public school? What 

experiences did this group of students go through, considering the conditions of the rural 

immigrant settlement in which they lived? What possibilities for preserving or changing the 

Japanese culture can be identified among this group of Japanese descendants regarding the 

schooling process? The research was based on the analysis of oral sources of information, such 

as testimonials from teachers, as well as written accounts from students, and photographs. As 

theoretical support, the study used the concept of culture (THOMPSON, 1998), the education 

of Japanese immigrants (DEMARTINI, 1979); rural population (CANDIDO 2001); Japanese 

culture (BENEDICT, 2011); and school curriculum (GOODSON, 2013). 

 

 

Keywords: school education; memory; Japanese Immigration, and cultural diversity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa sobre a escolarização de um grupo de alunos de descendência nipônica no 

Bairro Parateí, área rural pertencente ao município de Guararema, região do Vale do Paraíba 

do Sul, no Estado de São Paulo, se integra à temática da história da educação em uma 

abordagem sobre as relações entre escola e diversidade cultural. A trajetória de alunos, filhos 

de descendentes de imigrantes nipônicos, se insere na história da constituição do bairro de 

Parateí, formado originalmente por quinze famílias lineares1, constituídas por pequenos 

proprietários de terras, em geral lavradores e avicultores, oriundos do oeste paulista que traziam 

consigo a experiência resultante do cultivo de café.  

Essas famílias estabeleceram-se no Bairro Parateí na década de 1950, em Guararema, 

onde foram construindo chácaras e dedicaram-se, principalmente, à produção de hortaliças, 

criação de frangos para corte e de galinhas poedeiras. Apesar de não praticarem a rizicultura, 

produção em desenvolvimento no Vale do Paraíba Paulista, houve a instalação, por parte de 

uns poucos moradores, de equipamentos para beneficiamento de arroz como complemento da 

renda familiar. A escolha das famílias pela região, se deve, sobretudo, pelas possibilidades de 

se instalarem como produtores agrícolas em uma região que possuía um suporte de 

comercialização de produtos alimentícios e de apoio técnico oferecido pela Cooperativa 

Agrícola de Cotia2 (CAC). A presença da Cooperativa Agrícola de Cotia foi significativa para 

os moradores do Bairro do Parateí, sendo que 14 famílias dos produtores eram associadas à 

CAC. O contato desse grupo nipônico, com a área urbana, principalmente com a cidade de 

Jacareí, justificava-se pela necessidade de produção e manutenção da propriedade, visto que a 

Cooperativa Agrícola mantinha um depósito de ração e um escritório no centro dessa cidade. 

Esse grupo nipônico e sua trajetória de escolarização, foco de investigação desta 

pesquisa, mantinha relações com a cidade de Jacareí, principalmente quando os chefes da 

família abasteciam a propriedade no depósito regional da Cooperativa, onde eram fornecidos 

insumos agrícolas, vacinas e ração. 

                                                           
1 Famílias lineares: isto é, aquelas em que, além dos cônjuges e seus filhos, encontramos ascendentes ou 

descendentes em linha paterna como membros permanentes. (Cardoso, 1972, p.25) 
2 Fundada em 1927, em Juqueri, sendo que a partir de 1927 passa a ser denominada Cooperativa Agrícola de Cotia. 

Na cidade de Jacareí, a Cooperativa contava com um depósito para fornecimento de ração e insumos agrícolas e, 

posteriormente, com um supermercado na região central da cidade denominado “Abelha” 
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Os demais membros da família também tinham contato com cidade de Jacareí quando 

participavam das exposições agrícolas anuais na Feira Agropecuária de Jacareí3, realizadas no 

recinto da Escola Agrícola “Cônego José Bento” da mesma forma quando faziam compras de 

produtos alimentícios no mercado municipal da cidade. O convívio com a cidade de Guararema 

era raro ainda que as chácaras estivessem na área rural da referida cidade. 

Diante da necessidade de escolarização dos filhos desses proprietários rurais foi criada 

a Primeira Escola Mista do Bairro do Parateí4, que começou a funcionar em uma edificação do 

Clube Recreativo (o kaikan) adaptada para servir como escola e que, posteriormente, também 

recebeu alunos gaijins5 (Sakurai, 1993) em função do reduzido número de crianças nipônicas. 

As professoras primárias vinham de cidades próximas, principalmente de Jacareí e de 

Guaratinguetá, ambas localizadas no Vale do Paraíba Paulista e deslocavam-se diariamente da 

cidade onde residiam para a escola do bairro. Um dos desafios na fase inicial do funcionamento 

da escola era a alfabetização em língua portuguesa, pois algumas crianças falavam somente em 

língua japonesa. Concluído o ensino primário, esses alunos iniciavam seus estudos no 

secundário na Escola Dr. Francisco Gomes da Silva Prado6, localizado em Jacareí, devendo 

deslocar-se diariamente para a cidade. 

O recorte temporal selecionado, de 1960 a 1980, corresponde à fase de escolarização 

do grupo investigado e corresponde a um estudo de uma nova geração de alunos que 

vivenciaram uma fase de expansão urbana e educacional. Para o estudo dessa nova geração de 

alunos selecionamos um corpus significativo de fontes, que, apesar de reduzidas, mereceram 

análise minuciosa e são assim distribuídas: a) aquelas relativas à Primeira Escola Mista do 

Bairro Parateí, formadas por fontes orais (depoimentos de alunos, pais e professoras) e 

iconográficas (fotos de acervo pertencentes às famílias); b) as da Escola Estadual de Primeiro 

e Segundo Grau Dr. Francisco Gomes da Silva Prado, constituídas pelo arquivo morto da escola 

                                                           
3 Popularmente conhecido como Fapija (Feira Agropecuária de Jacareí), o evento, promovido pelo Sindicato Rural 

de Jacareí, ocorria durante nove dias na primeira quinzena do mês de julho. Em 2 de julho de 2012, após 29 edições 

da feira, o tribunal de Justiça de São Paulo emitiu decisão sobre ação requerida por moradores próximos ao recinto 

em função do alto volume dos shows e suspendeu a 30ª feira. 
4Criada em 19 de agosto de 1963 de acordo com a publicação em Diário Oficial Estado de São Paulo e Estados 

Unidos do Brasil ano LXXIII – n. 237- sábado, 14 de dezembro de 1963. Por ser uma escola em área rural pertencia 

ao Colégio Estadual Getúlio Vargas, localizado em Guararema. 
5 Gaijin é um termo cuja tradução é “estrangeiro” ou utilizado para designar todo aquele que não é japonês. Os 

japoneses no Brasil referem-se aos brasileiros até os dias de hoje como gaijin, fazendo uma nítida separação entre  

“nós” e “eles”. 
6  O Ginásio de Jacareí foi criado por meio da Lei nº 01, de 19/02/1936, sendo que, em 24/03/1941, a escola passou 

para a responsabilidade da Sociedade Mantenedora do Ensino de Jacareí, e a criação do ginásio Estadual deu-se 

em 13/06/1945. Em 18/08/1957, transformou-se no Colégio Estadual e, em 19/10/1964, instituiu-se  a Escola 

Normal. 
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(prontuários dos alunos) e pelo Arquivo Histórico Municipal em Jacareí, assim como por fotos 

e depoimentos de professores. 

 

 

1. O interesse pelo tema 

 

Nesse grupo de famílias que formava o bairro Parateí também estava a de meu pai 

Mituo e minha mãe Fukio, do meu tio Sayti e minha tia Mitie e minhas primeiras experiências 

escolares se ligam à história desse bairro. Estudei na escola de Parateí, que funcionava no 

terreno ao lado da chácara de meus pais. Minha experiência em relação ao lugar de memória se 

reduz aos três primeiros anos do ensino primário. Desta forma o presente estudo leva em conta, 

portanto, as questões da memória e história tratadas por vários historiadores.  Segundo o 

historiador Pierre Nora  

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse: 

 

[...] sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança 

e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável 

a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações. A história é a construção sempre problemática e incompleta do 

que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido 

presente; a história, uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica; 

a memória não se acomoda a detalhes que a confortam, ela se alimenta de 

lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou 

simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura ou projeções. A 

história, porque operação intelectual e laicizante demandam análise e discurso 

crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a história a liberta, e a 

torna sempre prosaica. (NORA 1984, p.9) 

 

Diante disso, o presente estudo teve por objetivo apresentar a trajetória de 

escolarização do grupo de imigrantes de descendência japonesa entre os anos de 1960 e 1980 

por intermédio da memória de alunos e de suas famílias, além de professores que viveram essa 

experiência, investigando as formas de integração e de conflitos culturais no processo de 

escolarização em escolas diferentes e em um período de mudanças importantes na educação 

paulista.  
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1.1 Pesquisas sobre a educação de imigrantes  

 

As pesquisas relativas à imigração japonesa no Brasil sempre destacaram a 

importância da educação e da escolarização para os japoneses e seus descendentes.  

Zeila de Brito Fabri Demartini (1980, 1995, 1997, 2000, 2009) concentrou seus 

esforços nos estudos sobre os imigrantes japoneses, sua escolarização principalmente no Estado 

de São Paulo.  

Demartini, em suas pesquisas sobre os imigrantes, destacou as escolas japonesas, as 

escolas noturnas e o fortalecimento do grupo no Brasil. No contexto da imigração, a autora 

considerou as políticas e os conflitos que implicaram em acolhimento ou rejeição, preconceito 

e discriminação. Em sua de tese de doutorado, Observações sociológicas sobre o tema 

controverso: população rural e educação em São Paulo — na qual analisou comparativamente 

a escolaridade de proprietários rurais em duas regiões no estado de São Paulo: o Vale do Paraíba 

(principalmente as cidades de Paraibuna, Ribeirão das Antas e Renópolis) e o Vale do Ribeira 

—, a autora informa que os japoneses só foram introduzidos como imigrantes porque eram 

considerados um povo agrícola muito trabalhador e as fazendas naquele período ainda 

demandavam mão de obra “competente”.  

Segundo Demartini (2010), no período de 1930-1945 no Brasil, alguns grupos de 

imigrantes, tais como alemães, japoneses e italianos, foram visados pelas medidas nacionalistas 

com a instalação no Brasil de um regime ditatorial que, ao mesmo tempo em que os 

discriminava, procurava assimilá-los. 

Circe Bittencourt (1990, p. 115) nos informa que na década de 1930 as escolas 

estrangeiras predominantes no Estado de São Paulo eram japonesas, instaladas em sua maioria 

nas áreas de colonização do oeste paulista7. 

Para Demartini (2012), verifica-se uma constante negação do bom desempenho nos 

estudos entre as gerações mais novas, que pareceu estar relacionada ao fato de não quererem 

criar situações de preconceito em relação aos demais brasileiros que costumam vê-los como 

ameaça. 

                                                           
7 A pesquisa de Selma de Araújo Torres Omuro, A escolarização da comunidade nipo-brasileira de Registro/SP 

(1913-1963), registra a adoção dessas medidas nacionalistas, como o fechamento das escolas estrangeiras em 1938, 

e o impacto de tal acontecimento no processo de inserção social da comunidade japonesa local tanto em âmbito 

regional quanto nacional. 



 
 

18 

Outro dado importante na cultura japonesa é que alguns elementos são ressaltados pela 

sua configuração familiar e estrutura hierárquica, como o hábito da obediência, o ritual de 

débito (o on), as obrigações (gimu) e a cultura da vergonha indicados nos estudos de.  

Nesse sentido, Luiza Mitiko Yshiguro Camacho, em sua dissertação de mestrado — 

As relações entre a cultura japonesa e a educação dos nipo-brasileiros (1993), que estudou os 

elementos que constroem o desempenho escolar positivo dos nipo-brasileiros —, constatou que 

os traços culturais da população, apesar de modificados, ainda conservam sua essência; que a 

sua transmissão se dá no seio familiar durante o processo de socialização primária e por 

intermédio basicamente da mãe; que dentre os valores transmitidos estão aqueles relativos à 

educação e, finalmente, que esses valores culturais influenciam o bom desempenho escolar dos 

nipo-brasileiros. 

A pesquisa de Hiromi Shibata (2009) — Da casa de pau-a-pique aos filhos doutores: 

trajetórias escolares de gerações de descendentes japoneses destacou o empenho das famílias 

pela educação dos filhos. A autora analisou as relações do sucesso escolar e a influência étnica 

a partir de duas gerações do Colégio Bandeirantes em São Paulo, enfocando o período de 1959 

a 1990. Shibata verificou ainda a razão do sucesso escolar até o ingresso na universidade. Seu 

aporte teórico concentrou-se nos conceitos de habitus, capital cultural e capital social de Pierre 

Bourdieu. 

Em relação ao estudo das famílias de imigrantes japonesas especificamente destaca-se 

a pesquisa de Ruth Correa Leite Cardoso (1972) que demonstrou em sua tese de doutoramento, 

Estrutura Familiar e Mobilidade social – Estudo dos japoneses no Estado de São Paulo, que, 

com seus integrantes na condição de trabalhadores agrícolas no Brasil, a família de origem 

japonesa se manteve como unidade de produção e consumo, de modo que e os padrões 

tradicionais de relacionamento puderam ser retomados para organizar a cooperação. 

Considerando o grupo de famílias nipônicas que moravam em propriedades da área 

rural, como o Bairro Parateí, onde foi construída a primeira Escola Mista do Bairro Parateí, na 

qual se dava a formação no ensino primário, e pela continuidade dos estudos (ensino ginasial e 

secundário) acontecer em uma escola pública na área urbana do município de Jacareí, no Vale 

do Paraíba Paulista, selecionamos os trabalhos a seguir. 

A tese de Maria Regina Clivati Capelo que tratou do período histórico dos anos 50 e 

70, isto é, o auge e o declínio da cafeicultura londrinense e nesse contexto destacou a 

consolidação do sistema escolar rural diante do avanço da agroindústria e da implantação da 

estrutura do sistema escolar inclusivo. Analisou escolas japonesas, alemãs e polonesas na região 

de Londrina. Capelo, em sua pesquisa, constatou que o nacionalismo brasileiro durante o 
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governo Vargas não admitia a pluralidade étnica, que precisava ser diluída por assimilação ao 

nacionalismo. A autora apontou, também, que não se deve incorrer no outro extremo, o de se 

deixar seduzir por alternativas educacionais que resultam na formação de guetos culturais 

reprodutores de injustiças e preconceitos sociais. 

Nosso interesse pelo Vale do Paraíba Paulista se baseou também no que constatou 

Edson Trajano Vieira (2009) em sua tese Industrialização e políticas de desenvolvimento 

regional: o Vale do Paraíba Paulista na segunda metade do século, especificamente no capítulo 

II, no qual o autor descreve o processo de industrialização no Vale do Paraíba Paulista e as 

políticas de desenvolvimento regional e demonstrou como o milagre econômico (1968-1974) 

ocasionou o crescimento econômico regional liderado por São José dos Campos e seguido por 

Jacareí e Taubaté, na condição de centros industriais médios. Nesse contexto, Vieira afirma 

também que, entre 1960 e 1980, houve um intenso fluxo migratório das cidades pobres em 

direção às mais ricas.  

Em relação aos estudos sobre a imigração japonesa em Jacareí, cidade do Vale do 

Paraíba Paulista, comparece aqui a dissertação de mestrado de Julia Naomi Kanazawa (2008), 

Os (i)migrantes japoneses e seus descendentes em Jacareí, 1927-1951: contexto, trajetória e 

cotidiano. Uma das grandes contribuições desse trabalho foi situar Jacareí no contexto do 

Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial e, essencialmente, por demonstrar como os 

(i)migrantes japoneses não se abateram durante o período de guerra e continuaram a produzir 

na zona rural onde se estabeleceram como agricultores. 

Cabe destacar, no entanto, os trabalhos que abordaram com mais atenção o tema da 

imigração relacionado aos conflitos culturais, de identidade e as interpretações relativas às 

gerações, embora não tratem das questões específicas de escolarização, mas discorrem sobre a 

diversidade cultural. 

A dissertação de Patricia Tamiko Izumi, Envelhecimento e etnicidade: o processo de 

aculturação dos imigrantes japoneses (2010) revela os reflexos da aculturação dos imigrantes 

japoneses na vida cultural dos idosos isseis. A autora realizou um estudo de caso com uma 

turma de idosos que se reúne para uma atividade de composição de haikus, poemas curtos 

escritos em língua japonesa; analisou a partir de imigrantes japoneses de 1952- 1993 

configurações diante da velhice, além da questão da identidade étnica na poesia e na 

manifestação literária. 

Diante da indagação “Japoneses ou brasileiros?”apresentada no segundo capítulo da 

dissertação de mestrado de Marco Luiz de Castro, Entre o Japão e o Brasil: a Construção da 

nacionalidade na trajetória de vida de Hiroshi Saito (1994), o autor nos informa os dilemas 
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identitários existentes na trajetória de vida de Hiroshi Saito, um imigrante que enfrentou a 

construção da própria nacionalidade entre “ser” e um “dever ser” constantemente negociados e 

pactuados consigo mesmo e com o mundo que o rodeava, cada vez mais globalizado. Outra 

contribuição dessa pesquisa é análise do conceito de assimilação e a ideia de aculturação. 

Tomoo Handa (1987) em “O imigrante Japonês: História de sua vida no Brasil” é uma 

das chaves para muitos estudos anteriormente elencados. Nesta pesquisa são valiosas as 

contribuições de Handa na descrição dos hábitos e costumes e a comparação com a vida caipira 

brasileira e principalmente no estudo da situação das colônias na década de 1960. 

A seleção de estudos apresentados sobre a escolarização nos informa que ela é um dos 

valores culturais relevantes do povo japonês e que isto se manteve nos grupos de imigrantes 

que aportaram aqui no Brasil a partir de 1908. O conjunto de estudos também indica que a 

família, como instituição, apresenta-se essencial na cultura japonesa, e suas relações de 

hierarquia, obediência e lealdade, assim como a noção de débito, implicam na presença ou 

ausência do sucesso escolar. 

Considerando o período a ser estudado, isto é, entre os anos de 1960 a 1980, torna-se 

fundamental relacionar o tema da diversidade cultural na trajetória de escolarização da geração, 

foco de nossa investigação, sob a perspectiva de elementos como preconceito e nacionalismo 

que integraram momentos decisivos da história da educação de grupos de imigrantes e, neste 

caso, os dos japoneses e seus descendentes. 

Portanto, nosso foco se concentra nas divergências de projeto de escolarização, nas 

experiências escolares dos sujeitos estudados e nas permanências, mudanças, acomodações e 

adaptações culturais no processo escolarização. 

O problema da escolarização relacionou-se, de acordo com alguns autores, com os 

desafios de contatos culturais e como eles ocorreram no processo educacional. 

O tema diversidade cultural se justifica igualmente por se tratar de grupos de 

imigrantes que a partir de sua chegada ao Brasil tiveram que enfrentar várias formas de 

discriminação. 

Considera-se o que afirma E.P.Thompson (2011) que   “ [...] o próprio termo cultura, 

com sua invocação confortável de um consenso, pode distrair nossa atenção das contradições 

sociais e culturais, das fraturas e oposições existentes dentro do conjunto”. 

A imigração japonesa na fase nacionalista da era Vargas sofreu vários entraves 

políticos e discriminatórios, sendo que um aspecto importante desse projeto se explicita a partir 
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do texto8 de autoria de Francisco Campos, na qualidade de Ministro da Justiça em 1941, ocasião 

em que dava seu parecer sobre a inconveniência de serem aceitos 400 imigrantes japoneses 

agricultores: 

 

“Nem cinco, nem dez, nem vinte, nem cinquenta anos serão suficientes para 

uma verdadeira assimilação dos japoneses, que praticamente devem 

considerar-se inassimiláveis. Eles pertencem a uma ração e a uma religião 

absolutamente diversas; falam uma língua irredutível aos idiomas ocidentais; 

possuem uma cultura de baixo nível, que não incorporou, da cultura ocidental, 

senão os conhecimentos indispensáveis à realização dos seus intuitos 

militaristas e materialistas; seu padrão de vida desprezível representa uma 

concorrência brutal com o trabalhador do país; seu egoísmo, sua má fé, seu 

caráter refratário, fazem deles um enorme quisto étnico, econômico e cultural 

localizado na mais rica das regiões do Brasil. Há características que nenhum 

esforço no sentido da assimilação conseguirá remover. Ninguém logrará, com 

efeito, mudar a cor e a face do japonês, nem a sua concepção da vida, nem seu 

materialismo.” (apud LENHARO, 1986, p.132). 

 

O período de pesquisa (1960-1980) corresponde a um momento  posterior, superando 

a fase dos projeto de eugenia vivenciado pelos primeiros imigrantes, tratando de uma geração 

que na condição de issei (japoneses imigrados – primeira geração); nissei (seus filhos, segunda 

geração); sansei (netos, terceira geração) e yonsei (bisnetos, quarta geração) podem nos revelar 

novas experiências de adaptação e de reelaboração cultural, ainda que referenciado na distante 

memória do pensamento de que trata o parecer do ministro. 

Embora o texto de Campos esteja situado nos acontecimentos da história e na história 

da educação da década de 1940, é pertinente o conteúdo de suas afirmações com destaque para 

os termos como assimilação e cultura. 

No balanço que realiza Schelbauer (2007, p.242) sobre a temática da diversidade 

cultural, a autora, acrescenta que há necessidade de estudos e pesquisas vinculadas às 

instituições escolares destinadas a atender crianças negras, mestiças, órfãs e imigrantes no 

Brasil que tivessem também como foco a compreensão das concepções e práticas pedagógicas 

empregadas durante o processo de escolarização. 

Lucio Kreutz (2001, p.120-121) enfatiza que o redescobrir a presença múltipla, 

polifônica, das tradições culturais o primeiro passo para se tentar entender estas diferenças é a 

reconstituição de como tais tradições foram sendo engendradas historicamente e como foram 

criando novas articulações nos processos educacionais. 

                                                           
8 Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 10 (114): fevereiro 1944. O texto é datado de 17 de 

maio de 1941, p.268. In.LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. Campinas SP: Papirus. 1986 p.p132 e 133. 
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Considerando o tema da diversidade cultural e tendo como hipótese a existência de 

conflitos na geração apontada de descendentes de imigrantes japoneses em seu processo de 

integração/conservação cultural, a pesquisa — que tem como principal objeto de estudo a 

trajetória de escolarização de alunos de ascendência nipônica — conta com os seguintes 

objetivos: 

 

 Investigar tensões, permanências, mudanças, acomodações e adaptações 

culturais diante da escolarização. 

 Identificar as experiências escolares dos sujeitos estudados relacionados ao 

contexto familiar e suas práticas. 

 Ampliar estudos sobre a presença de colônias de descendentes de japoneses no 

Vale do Paraíba Paulista no contexto da História da Educação Escolar no Brasil. 

 

A hipótese é a de que os conflitos e as tensões gerados no processo de transição de 

uma escola em zona rural para a urbana e a integração/conservação cultural não ocorreu de 

forma homogênea em relação ao grupo de alunos, foco de nossa pesquisa. 

A pesquisa concentra-se na trajetória escolar dos alunos da Escola Primária do Bairro 

Parateí e da Escola Estadual “Dr. Francisco Gomes da Silva Prado”, tendo como fontes de 

investigação as fontes orais como entrevistas9 e depoimentos. No inicio do procedimento para 

coleta de informações com os alunos deste grupo de pesquisa houve certa dificuldade em 

responder as perguntas a partir de um questionário: o entrevistado muitas vezes era restrito em 

suas respostas, foi então que optou-se pelo relato de natureza escrita ou oral, estratégia que 

proporcionou resultados  mais ricos para serem registrados. 

O processo de coleta não se restringiu apenas em única entrevista, em relação aos 

alunos, mas foram realizados vários encontros, acrescentando-se mensagens por correio 

eletrônico, e envio de fotos que foram posteriormente encontrados. Houve, portanto, um 

interesse por parte de cada um deles em participar e colaborar na construção desta pesquisa. 

 

 

 

 

                                                           
9 Foi solicitado aos sujeitos da pesquisa a aceitação do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). A 

autora esclarece que as coletas de depoimentos orais e escritos foram realizadas mediante a Carta de Apresentação 

emitida pela Secretaria do Programa. 
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2. Procedimentos de análise           

        

Para a análise da documentação oral, tivemos como base as reflexões de Paul 

Thompson (1992), para quem a história oral devolve ao historiador a mais antiga habilidade de 

seu ofício, e enfatiza a contribuição dessa reconquista metodológica. 

Ainda sobre a história oral, Verena Alberti informa que se trata de uma metodologia 

de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da história contemporânea que consiste 

em entrevistas para o estudo do passado e do presente, chegada ao Brasil em meados de 1970 

e que possui uma natureza interdisciplinar. A autora também alerta sobre o equívoco de conferir 

ao relato oral uma revelação do real, isto é, considerar que uma entrevista publicada já é 

“História”, entretanto. 

A História oral é hoje um caminho interessante para se conhecer e registrar múltiplas 

possibilidades que se manifestam e dão sentido a formas de vida e escolhas de diferentes grupos 

sociais, em todas as camadas sociais. Nesse sentido, ela está afinada com as novas tendências 

de pesquisa nas ciências humanas, que reconhecem as múltiplas influências a que estão 

submetidos os diferentes grupos do mundo globalizado. (ALBERTI, 2010, p.164) 

Verena Alberti (2010) nos informa que relatos orais são uma estratégia bastante antiga: 

 

A estratégia de ouvir atores ou testemunhos de determinados acontecimentos 

ou conjunturas para melhor compreendê-los não é novidade, Heródoto, 

Tucídides e Políbio, historiadores da Antiguidade, já utilizaram esses 

procedimentos para escrever sobre acontecimentos de sua época. (VERENA, 

2010,p.156) 

 

Verena Alberti completa ainda que a história oral recebe o nome de “História de 

experiência” (Erfahrungsgeschichte) e aparece em combinação com a ideia de mudança de 

perspectiva (Perspektivenwechsel).  

Nesse mesmo sentido, Paul Thompson afirma que: 

 

Por meio da história local, uma aldeia ou a cidade busca sentido para sua 

própria natureza em mudança, e os novos moradores vindos de fora podem 

adquirir uma percepção das raízes pelo conhecimento pessoal da história. 

(THOMPSON, 2002, p. 21). 

  

Zeila de Brito Fabri Demartini (2000, 2010, 2012), em estudos educacionais, privilegia 

os relatos orais, mais especificamente o depoimento oral por intermédio do qual se pode obter 
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informações e o testemunho do entrevistado sobre sua vivência em determinadas situações ou 

nas diferentes formas de participação em determinadas instituições.  

 

 

2.1 Fotografia como fonte 

 

Os procedimentos de análise das fotografias tiveram apoio em Miriam Moreira Leite 

(1986). Segundo a pesquisadora ao analisar uma foto, é preciso questionar por que e para que 

algumas imagens foram construídas. Ela alerta que uma das dificuldades de leitura fotográfica 

está entre o que é visto e o significado daquilo que se é visto. Perceber em que contexto as 

fotografias foram produzidas- tamanho, tipo, amplitude, data, local, fotógrafo, publicação, 

instituição de conservação. Considerar a fotografia não somente como produto, mas como um 

processo decomponível, que envolve o uso consciente e inconsciente da capacidade de resolver 

problemas, propostos em grande parte pelas redes de lembranças. 

Miriam Moreira Leite ao analisar as possibilidades das fonte iconográficas informa ao 

pesquisador atento que: 

 

O conhecimento obtido através das imagens apóia-se num conjunto especifico 

de fenômenos que podem exprimir ou induzir ao conhecimento conceitual, 

embora não corresponda a ele, nem a seu texto verbalizado. Assim como 

existe sempre uma dsitância entre a participação num fato social e o seu 

conhecimento aravés de relatos ou fotografias assim também permanece uma 

distância entre as imagens e a temática cultural que elas pretendem 

representar, embora sejam os melhores recursos para a descrição de 

determinadas aspectos, como é o caso de formas geométricas, gestos e 

expressões faciais e coprporais. Contudo, sem a compreensão da utulização e 

do significado dos fenômenos aparentes, pouco  adianta a respeito daquilo que 

constituii a imagem, mesmo em caso de aparências semelhantes ou idênticas. 

(LEITE, 1986, p. 33) 

 

Em artigo publicado em 1994 Moreira Leite complementa: 

  

A leitura da imagem fixa, portanto, mostrou-se um processo atraente, mas 

muito difícil e que exige cautelas e atenção em todas as suas etapas e rigor em 

sua prática. O estudo desse processo foi alimentado por um instrumental 

interdisciplinar, fornecido inicialmente pela Sociologia e pela Semiologia. 

Aos poucos, foi-se lançando mão dos estudos de percepção visual da 

Psicologia da Gestalt e recorrendo, em muitos casos, aos estudos de atitudes 

da Psicologia Social. A compreensão da imagem, com suas especificidades e 

polissemias, foi sendo esclarecida tanto pela Crítica de Arte quanto pela 

Teoria Literária. E não em menor proporção, a Antropologia veio revelar 

novos horizontes, em suas preocupações com o território de onde se fala, com 
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as transposições significativas de pormenores corriqueiros, com a focalização 

dos rituais sociais, dos símbolos e dos significados. (LEITE, 1994, p.134) 

 

Para Boris Kossoy, toda fotografia é um testemunho segundo um filtro cultural, ao 

mesmo tempo em que é uma criação a partir de um visível fotográfico (KOSSOY, 1989, p.32). 

A seguir, o autor nos informa que a imagem fotográfica é um fragmento da realidade, 

um aspecto determinado e sugere que, ao analisar as fontes fotográficas, cabem as seguintes 

perguntas: Em que medida esses documentos visuais são fidedignos? Em que medida os 

fotógrafos-autores desses registros faltaram com a verdade? 

Bruno Hissatugu (2012) em sua dissertação de mestrado “Retratos maternos: 

fotografias e cartas de imigranes japoneses em São Paulo”, ao questionar o papel da fotografia 

nas trocas interpessoais entre famílias no Japão e no Brasil, contribui para explicar o significado 

de “preservar as relações de parentesco e amizade através da narrativa  fotográfica.” 

O estudo  de Hissatugu contribui também por demonstrar os aspectos técnicos na 

elaboração dos álbuns, isto é, identifica quem os elabora na organização familiar como são 

estruturados, as lacunas e a existência ou não de uma cronologia. 

O presente estudo não avalia os aspectos técnicos da construção dos álbuns, mas é 

importante explicitar que das fotografias disponibilizadas houve dificuldade em identificar com 

detalhes os que estão representados nas fotos. Como afirma Leite (1994), verifica-se, em 

estudos sobre albuns de famílias,  uma dificuldade em descobrir o autor e o ano em que as fotos 

foram registradas, e estas dificuldades também estão presentes na presente pesquisa. 

As coletas das fotos não ocorreram em um único encontro, tendo despertado o interesse 

e a preocupação por parte dos entrevistados  em encontrar fotos ou outras fontes para auxiliar 

na pesquisa. No entanto houve uma concentração dos sujeitos10 que forneceram o acervo 

fotográfico que colaborou para os dois momentos da pesquisa. Assim, as fotos serviram para a 

descrição das famílias assim como para as que compuseram a fase na Primeira Escola Mista do 

Jardim Parateí. 

A análise da escolarização dos alunos nas duas fases- a do bairro de Parateí – e a 

posterior - na escola de Jacareí- se fez com base na análise dos currículos em seu sentido 

múltiplo- o currículo escrito ou pre-ativo e o currículo em ação ou interativo- na perspectiva do 

conceito de currículo de Ivor Goodson (2013). Segundo Goodson entender a escolarização 

significa conhecer a “caixa preta” da escola, e nesse sentido o autor enfatiza: 

  

                                                           
10 Isabel Miura, Elsa Kavashima, Waldemar Akira Aoke, Edmeia Kogiso e a família de Minoru aoke. 
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Ela oferece também uma pista para analisar as relações complexas entre escola 

e sociedade, porque mostra como escolas tanto refletem como refratam 

definições da sociedade sobre conhecimento culturalmente válido em formas 

que desafiam os modelos simplistas da teoria de reprodução. (GOODSON, 

2013, p.118) 

 

O mesmo autor alerta que, quando se trata do currículo, é essencial analisar o contexto 

em que ele se forma: 

 

Iniciar qualquer análise de escolarização aceitando sem questionar, ou seja, 

como pressuposto, uma forma e conteúdo de currículo debatidos e concluídos 

em situação histórica particular e com base e outras prioridades sociopolíticas, 

é privar-se de toda uma série de entendimentos e insights em relação a 

aspectos de controle e operação da escola e da sala de aula. (GOODSON, 

2013, p.27). 

 

Diante disso, vale apontar que o estudo dos métodos, da seleção de conteúdos — isto 

é, explorar noções mais globais do currículo — e o currículo oculto, o currículo concebido 

enquanto tópicos e atividades (GOODSON, 2002, p. 94), merecem ser elucidados diante da 

diversidade cultural em que ele foi forjado. 

Outro autor que auxiliou na análise dos currículos foi Gimeno Sacristan (1995, 2000). 

Para este autor currículo é a soma de todo tipo de aprendizagens e de ausências que os alunos 

obtêm como consequência de estarem sendo escolarizados, e afirma que é importante analisar 

a “cultura vivida”. 

Com base na problemática e das fontes selecionadas, a presente pesquisa ao tratar da 

trajetória de grupo de descendentes de imigrantes e as experiências desses sujeitos no percurso 

de integração em escolas públicas diferenciadas e diante das possibilidades de permanências e 

mudanças da cultura nipônica e dos contornos da geração estudada, estrutura-se em três 

capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta o grupo familiar integrando-se comunidade rural em 

uma nova região e as famílias são analisadas a partir de sua organização, com destaque aos 

elementos que fazem parte da cultura familiar japonesa e de seus descendentes que imigraram 

para o Brasil. Ao descrever a formação dessas famílias em seus hábitos e costumes, evidenciam-

se características identitárias, sendo que se destacam pelas intenções desse grupo familiar para 

o que consideravam importante na escolarização de seus filhos. Para isso as fontes iconográficas 

– fotos de famílias e relatos escritos de alunos serviram como importantes fontes de 

investigação para a construção do primeiro capítulo. 
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No segundo capítulo recupera-se a construção do currículo dos alunos foco de nossa 

pesquisa, na Primeira Escola Mista do Bairro Parateí. A construção social do currículo foi 

possível ao utilizarmos os depoimentos de três professoras que ali lecionaram e, da mesma 

forma, foram importantes as fotografias fornecidas pelos alunos. Para analisar as experiências 

vividas por esse grupo nipônico na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau foram 

elencados documentos como requerimentos, certidões de nascimento, instrumentos de 

avaliação, histórico escolar e fotografias que serviram de referência para a fase em que esse 

grupo de alunos frequentou o ginásio e o segundo grau. 

No terceiro capitulo coteja-se elementos da cultura japonesa e a diversidade cultural 

das famílias de descendentes de imigrantes com as possibilidades de adaptações e modificações 

na trajetória descrita no primeiro e segundo capítulo. Nesta parte da pesquisa o objetivo também 

era o de apresentar a influência religiosas, em especial do catolicismo, iniciada na experiência 

escolar para essa comunidade tanto quanto nas suas alternâncias e permanências na vida 

familiar. 
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CAPÍTULO I – A COMUNIDADE RURAL DO BAIRRO PARATEÍ E AS FAMÍLIAS 

DESCENDENTES DE IMIGRANTES JAPONESES 

 

 

O presente capítulo discorre sobre o modo de vida que caracterizou esse grupo 

nipônico ao se estabelecerem no Bairro Parateí. Da mesma forma, identifica as permanências e 

as mudanças nos hábitos e costumes japoneses nestas famílias diante das condições 

apresentadas por essa colônia na área rural do Vale do Paraíba Paulista. 

As fontes que serviram para este capítulo compõem-se de fotografias proporcionadas 

por membros das famílias Kavashima, Aoke e Miúra e cópia de escritura de terreno cedido pela 

família de Kunio Hirata e depoimentos escritos. 

 

 

1. Alguns aspectos da família japonesa 

 

Ao estudar a história da família japonesa e as relações entre elas depara-se com termos 

recorrentes como cooperação, hierarquia, fidelidade, lealdade, obediência, respeito aos 

antepassados e (auto) disciplina. É no resultado dessas relações e em diferentes recortes 

temporais da história do Japão que a família concentrou sua hegemonia.  

Durante a Era Meiji, por exemplo, que foi marcada pela modernização, ocorreram 

transformações em relação à família e a constituição do indivíduo, e a constituição da cidadania 

para integrar a comunidade nacional: 

 

A partir de 1870 cada família passou a ter um sobrenome próprio. Até então, 

somente o nome de cada família do senhor e o lugar de nascimento é que 

identificavam as pessoas. (SAKURAI, 2013, p.140) 

 

O Japão durante a Era Meiji   teve como premissa a modernização e para que isso se 

concretizasse era necessário ampliar o contato com o Ocidente. Nesse sentido a educação 

tornou-se o elemento articulador para a igualdade sem distinção (SAKURAI, 2013, p. 143). 

Ocorreu também mudanças no modo de encarar a infância, isto é a noção desta fase como 

momento específico da vida. 

Nesse aspecto, a valorização de infância corresponde ao que Philippe Ariès afirma 

sobre a descoberta desta etapa da vida das pessoas na Europa: 
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A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução 

pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e 

XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornam-se particularmente 

numerosos e significativos a partir - do fim do século XVI e durante o século 

XVII. (ARIÈS, 2011 p.28) 

 

No livro História das crianças no Brasil organizada por Mary del Priore um dos 

aspectos abordados é a reflexão do que a criança precisa e de como ela deveria ser. 

 

Para começar, a história sobre a criança feita no Brasil, assim como no resto 

do mundo, vem mostrando que existe uma enorme distância entre o mundo 

infantil descrito pelas organizações internacionais, pelas não governamentais 

e pelas autoridades, daquele no qual a criança encontra-se quotidianamente 

imersa. O mundo que a criança deveria ser ou ter é diferente daquele onde ela 

vive, ou no mais das vezes sobrevive. O primeiro é feito de expressões como 

“a criança precisa, ela deve, seria oportuno que [...] No segundo, as crianças 

são enfaticamente orientadas para o trabalho, para o ensino, para o 

adestramento e moral, sobrando-lhes pouco tempo para a imagem que 

normalmente a ela está associada: do riso e da brincadeira. (DEL PRIORE, 

2002, p.8). 

 

No Japão, a necessidade de modernização e o contato com o Ocidente significou para 

a família japonesa uma transformação-, os filhos em espaços escolares poderiam aprender 

aquilo que seus pais não sabiam e isso implicava até onde poderia ser fixado o limite de respeito 

com os pais e os antepassados. 

A família japonesa como instituição é tão fundamental que também se expressa na 

religião xintoísta: 

 

O culto aos antepassados foi revivido com a premissa de que o respeito aos 

ancestrais é parte da harmonia universal. Do mesmo que a moderação, a 

disciplina faz parte do exercício que cada um deve fazer para alcançar 

elevação espiritual. Com ideias como essas o xintoísmo e o budismo foram 

incorporados numa convivência de religiões em que as rivalidades do passado 

acabaram sendo dissipadas e esquecidas do passado (SAKURAI, 2013, 147). 

 

Diante disso as famílias de imigrantes que aportaram no porto de Santos no navio 

Kasato Maru em junho de 1908 trouxeram consigo o valor de uma educação (HANDA, 1987) 

que se constituiu como uma preocupação relevante nas famílias japonesas e que foi mantida 

pelos imigrantes e seus descendentes (CAMACHO, 1993, 2012; DERMATINI, 2012).  
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2. As famílias do Bairro Parateí  

 

O Bairro Parateí11 formou-se originalmente por quinze famílias de descendência 

nipônica, constituídas por pequenos proprietários de terras, em sua maioria de lavradores 

oriundos do oeste paulista que traziam a experiência resultante do cultivo de café.  

Takeuchi (2007) ao tratar sobre a família de imigrantes japoneses no Brasil em 1915 e 

sobre a produção de café constata que: 

 

Cada família tomava para si a responsabilidade de formar de quatro a oito mil 

pés de café, de acordo como o número de braços disponíveis. Para aumentar 

a renda, os imigrantes tinham permissão de plantar entre os cafezais, o arroz 

e o feijão, cujo era revertido exclusivamente para eles. (TAKEUCHI, 2007, 

p.25) 

 

As famílias, foco de nosso estudo, eram formadas além dos filhos por avós maternos 

e paternos. O número de filhos de cada família variava. As mães e os pais segundo levantamento 

apontado nas certidões de nascimento das crianças eram originários das cidades de Bilac, 

Promissão, Nova Marília, Duartina, Birigui, Guaiçara, Avanhandava no interior do estado de 

São Paulo. 

Tomoo Handa (1987) ao descrever os núcleos coloniais de imigrantes japoneses nos 

revela como era a colônia de Birigui: 

 

O que hoje os japoneses chamam de núcleo Birigüi era uma pequena parte 

daquela vasta área de 50.000 alqueires posta à venda pela Companhia de 

Colonização, Terras e Madeiras de São Paulo, que posteriormente teve dois 

pontos centrais. 

Um deles é o local da mais antiga cidade da história da colonização, hoje por 

nós denominada Água Limpa e pertencente à região de Araçatuba. E o outro 

centro é a antiga Nipolândia, hoje Bilac. (HANDA, 1987, p. 259) 

 

Ele também ressalta o número de japoneses que formavam o núcleo Birigui: 

 

Contudo, esta é uma divisão grosso modo, pois durante algum tempo o núcleo 

de Birigui era composto de um grupo de vários pequenos bairros que, por sua 

vez formavam dez bairros maiores. Por volta de 1932 aí moravam cerca de 

1.200 famílias, chegando a população nipônica a mais ou menos 6.000. Para 

se ter uma ideia geral, todas as colônias administradas pela companhia eram 

ocupadas por cerca de 3.000 famílias, sendo que o maior número de famílias 

pertencia 

                                                           
11 Considera-se o Bairro Parateí em relação ao Vale do Paraíba Paulista. A cidade de Guararema localiza-se na 

região metropolitana de São Paulo. 
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À colônia italiana, seguida pela colônia japonesa, vindo em terceiro lugar a 

colônia espanhola. Do ponto de vista da área adquirida, muitos italianos 

possuíam uma unidade de 100 alqueires. (HANDA, 1987, p. 259) 

 

No grupo nipônico estudado e que formou o Bairro Parateí, foi possível identificar três 

pessoas que nasceram no Japão e suas famílias que imigraram para o Brasil. 

O senhor Minoru Kogiso, que nasceu na província de Aichi, veio para o Brasil em 

1936, com quatro anos de idade. Seus pais tinham planos de trabalhar em média quatro anos 

nas terras brasileiras e retomar para o Japão. Isso não foi possível, o pai do senhor Minoru, 

contraiu febre amarela e acabou falecendo no Brasil, segundo depoimento da filha Edmeia. A 

senhora Toshiko Kogiso, esposa do senhor Minoru, por sua vez, nasceu em Promissão no 

interior de São Paulo e, com a família plantou café em Avanhandava e Guaiçara antes de se 

mudar para a colônia do Parateí. 

 

 

Foto nº 1- Senhora Toshiko e senhor Kogiso na varanda de sua casa no Bairro Parateí. 1970. 

Acervo da família Kogiso. 
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O senhor Yoshito Tomouchi era também um issei que chegou com pouca idade ao 

Brasil e sua família se estabeleceu no interior paulista dedicando-se a atividades agrícolas. 

Casou-se com a senhora Tomie Demizu e vieram morar no Bairro em 1953.  

 

 

 

Foto nº 02 - Senhor Mituo a filha Akiko, Paulo e sua mãe Tomie Demizo. São Paulo. 1977. 

Acervo de Tatiane Tomouchi. Nessa foto pode-se identificar a permanência de casamentos 

entre os descendentes nisseis. 

 

 

Na constituição das famílias que fixaram residência no bairro, é necessário destacar o 

senhor Itiro Doi e sua esposa que nasceram no Japão, mas que diferentemente das famílias deste 

grupo estudado, sua família foi morar inicialmente na cidade de São Paulo e posteriormente, 

somente o casal foi viver no Bairro Parateí. 
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Outro aspecto importante sobre o grupo que se estabeleceu no Bairro, foi a composição 

das famílias, ou seja, as relações de parentesco, como foi o caso dos irmãos Kunio12, Ywao e 

Tioto Hirata que se casaram com as quatro irmãs Kumie, Takeno e Haruko. Esta família era 

liderada, pelo pai Yossaku Hirata que também se estabeleceu no Parateí. Sua esposa ficou 

conhecida por exercer a atividade de parteira no Bairro. Além das três irmãs, fixou residência 

no Bairro o irmão, o senhor Minoru Aoke13 e sua esposa Shizue. 

 

 

 

Foto nº 03 - A senhora Shizue e o senhor Minoru e os filhos.01/04/1966. 

                                                           
12 Kunio Hirata reside até o momento no Bairro Parateí e mantém as granjas funcionado e comercializando frangos 

em sua chácara, apesar de ter se desligado da Cooperativa Agrícola de Cotia na década de 1980. 
13 Minoru, Saity, Mituo e Mitie da família Aoke eram primos. 
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A família Kavashima era formada por dois irmãos Haruo14 e Massame e seus 

respectivos filhos. O pai Hajime Kavashima e a mãe Yoshie Kavashima viviam na mesma casa. 

Essa convivência perdurou até a década de 1980, quando os irmãos se mudaram para Jacareí e 

cada uma das famílias fixou residência em casas separadas.  

 

 

 

Foto nº04 - Família Kavashima. De pé o senhor Haruo seu irmão Massame Sentados da 

esquerda para direita os pais. Bilac(SP).  1950. Acervo da Família Kavashima 

 

                                                           
14 O senhor Haruo e a senhora Fussae Kavashima encontram-se com a saúde fragilizada por isso não foi possível 

realizar uma entrevista. O casal reside em Jacareí com as filhas Elza, Yolanda e Sandra. 
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Foto nº 05 - O senhor Haruo, o pai Hajime Kavashima,o irmão Massame, esposas e filhos. 

1970. Casa na chácara do Bairro de Parateí. 

 

 

 

Foto nº06 - Os filhos dos irmãos Haruo e Massame.na chácara em Parateí. 1957. Acervo da 

Família Kavashima. 
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Foto nº07 - As crianças da família de Haruo e Massame. Chácara da família Kavashima em 

Parateí. 1971.Acervo da Família Kavashima. 

 

 

Na família de Francisco Hirata15, sua mãe, Hayany que era viúva, habitava a mesma 

casa com os netos e a nora Mitie Aoke. Quando senhor Francisco e sua esposa saíam para 

trabalhar na roça era a avó quem permanecia na casa e cuidava do neto primogênito Nicolau 

Kenji. Mais tarde nasceram, Flávio e Cláudio. 

 

                                                           
15 O senhor Francisco Hirata não possui laços parentescos com os irmãos Hirata. 
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Foto nº 08 - Família de Francisco Hirata: a esposa Mitie, s filhos Flávio e Kenji e a avó 

paterna Hayany Hirata. Aparecida do Norte(SP). 25/11/1967. Acervo de Waldemar Akira 

Aoke. 

 

 

A família Aoke, proveniente de Birigui, estabeleceu-se em Paratei no ano de 1954. 

Têm se conhecimento que os irmãos Mituo e Sayte e a irmã Mitie  deixaram parentes também 

em Promissão e que os outros irmãos vieram morar na cidade de São Paulo. Um aspecto peculiar 

na família de Mituo Aoke é que o seu pai, Vasakiti Aoke e o pai de sua esposa Fukio, o senhor 

Etuzo Aoki16 eram primos. Evidencia-se desta forma a tendência de união das famílias que 

fixaram residência no Bairro Parateí, conforme se observa pela foto nº 02 (casamento dos filhos 

Paulo e Akiko das famílias Aoke Tomouchi)  

                                                           
16 O senhor Etuzo Aoki nasceu no Japão em 24/03/1896 e faleceu no Brasil em 01/08/1970.  
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Foto nº 09 - Família de Sayti Aoke e sua esposa Hashimoto Sizuka Aoke e os filhos (1955). 

Acervo de Waldemar A.Aoke 

 

 

Foto nº 10 - Filhos da senhora Hashimoto Sizuka Aoke 1965. A filha Maria sentada com o 

irmão Agostinho no colo. Ao lado esquerdo estão Toioko e Davi , à direita Izabel e Aiko. 

Acervo de Izabel Aoke  Miúra 
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As fotos números 09 e 10 mostram também uma tendência de o aumento da prole e 

um certo distanciamento de idade entre os irmãos. Esta diferenciação de idade fazia com que 

os irmãos mais velhos também ajudassem a cuidar dos mais novos. E, também pelas fotos pode-

se verificar que era comum conviverem na mesma casa avós, primos, tios e tias e estes se 

ajudavam mutuamente nos afazeres cotidianos. Os pais, de um modo geral, falavam japonês, 

introduzindo algumas palavras em português: alguns deles tinham escolarização primária 

incompleta e conheciam parcialmente a escrita japonesa, o kandji. De acordo com os 

depoimentos reuniam-se em encontros mensais à noite, no Clube Recreativo, para discutir 

problemas relativos ao bairro, cuja presidência era determinada a partir de um rodízio. As visitas 

sociais entre as famílias eram raras. Em caso de morte, o chefe de cada família contribuía com 

um valor para o funeral.  

Luiza Mitiko Yschiguro Camacho (1993,2012) a partir dos estudos antropológicos de 

Ruth Benedict sobre as relações de obediência e débito na família japonesa afirma que: 

 

[...] O pai, como chefe da casa, toma as decisões, direciona a vida dos filhos e 

tem privilégios no dia a dia familiar. Caso o avô more na casa, o pai necessita 

da sua aprovação para a tomada de qualquer decisão. O filho mais velho é o 

herdeiro. Na ausência do pai, o irmão mais velho decide pelo mais novo. 

Segundo o costume, o filho mais velho herda os bens familiares, continua a 

morar na casa após o casamento e assume a responsabilidade de cuidar a morar 

na casa após o casamento e assume a responsabilidade de cuidar dos pais na 

velhice. Os filhos mais novos, por sua vez, devem deixar a casa paterna após 

o casamento. (CAMACHO, 2012, p.94) 

 

Segundo Camacho a família nipo-brasileira mesmo atualmente mantém essa 

hierarquia – o respeito e a obediência. Desta forma, quando a criança ingressa na escola, ela já 

está devidamente socializada no sentido de se adaptar à estrutura hierárquica escolar 

identificada com a exigência do respeito e da obediência. (CAMACHO, 2012, p.101) 

 

 

3. “Todo o dia era dia de trabalho”:   cultivando a terra, recolhendo os ovos e criando 

frangos. 

 

No levantamento da história das famílias do Bairro Parateí, pode-se identificar que 

cada uma delas dedicou-se a atividades distintas. Sabe-se que o fato de se associarem à 

Cooperativa Agrícola de Cotia, com uma filial na cidade de Jacareí, e a assistência oferecida 

por ela, foi primordial para que essas famílias pudessem trabalhar em suas respectivas chácaras. 
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Aspecto essencial a ser destacado neste estudo é que o Bairro Parateí não era o único 

núcleo nipônico ao logo da Rodovia Presidente Dutra. O trabalho de pesquisa de Júlia Naomi 

Kanazawa (2004), Caminhos da Imigração Japonesa em Jacareí, apresenta dados sobre 

imigrantes japoneses que se instalaram na região na década de 1920 e a partir deles foram sendo 

criados outros núcleos ou bairros como Tanquinho, Lambari, Santana, Jamic e Takamori II. 

Essas famílias também se dedicaram a produções de verduras, legumes, flores e aves. Segundo 

a autora, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e nas condições em que ela 

ocorreu, os imigrantes japoneses da região de Jacareí, não se abaterem e mantiveram suas 

atividades agrícolas.  Ao final da década de 50, a Cooperativa impulsionou a criação de aves 

com a construção de um abatedouro em Jaguaré e mais tarde em Bastos e Salto. Dentro do 

estado de São Paulo a atuação da Cooperativa Agrícola de Cotia passou a ter destaque na 

economia notadamente a partir dos anos de 1950. (Kanazawa, 2004).  

Tais condições favoreceram, desta forma, o grupo nipônico que se instalou no bairro 

Parateí a partir da década de 1950. Estas famílias não chegaram na condição de arrendatários, 

mas foram atraídos pela possibilidade em adquirir terras na região que se tornava próspera e 

contava com a presença de núcleos e colonos de imigrantes japoneses que haviam se 

estabelecido anteriormente e que se dedicavam a novas produções agrícolas destinadas ao 

abastecimento das cidades próximas. 

Uma das primeiras famílias17 que se estabeleceu no bairro foi a de Hidetoshi Aoki. Seu 

pai, Matsushiro Aoki, além das terras que constituíam a chácara, também era proprietário do 

terreno onde se construiu a sede do Clube Recreativo, local em que funcionaria a Escola Mista 

do Bairro do Jardim Parateí. 

A propriedade de cada família no bairro Parateí tinha aproximadamente vinte e quatro 

mil metros quadrados (um alqueire paulista) e em cada uma delas havia de três a quatro poços 

de sete metros de profundida para obtenção de água, primordial para a manutenção das 

chácaras. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Das quinze famílias do Bairro Parateí, somente a família de Itiro Doi não era associada à Cooperativa Agrícola 

de Cotia (CAC), estabelecida na cidade Jacareí. 
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Quadro 1 - As famílias e as atividades na propriedade 

Nome da família  Produtor Atividade 

KOGISO, Minoru avicultor Criação de frango para abate 

AOKI, Hidetoshi avicultor Criação de frango para abate 

HIRATA, Francisco agricultor Hortaliças (alface, tomate e caqui) 

DOI, Itiro comerciante Venda de doces 

KAVASHIMA, Haruo agricultor Hortaliças (alface e morango e laranja) 

KAVASHIMA, Massame agricultor Hortaliças (alface e morango e laranja 

AOKE, Mituo agricultor e avicultor Criação de frango beneficiamento de arroz 

AOKI Sayti  agricultor Hortaliças (alface e cultivo de laranja) 

HIRATA, Yossaku agricultor Hortaliças  

HIRATA, Kunio avicultor Avicultor 

HIRATA,Tioto agricultor Hortaliças  

HIRATA, Ywao avicultor Galinha poedeira – produção de ovos 

TOMOUCHI, Yoshito avicultor Galinha poedeira – produção de ovos 

AOKE, Francisco agricultor Hortaliças 

AOKE, Minoru agricultor Hortaliças 

Fonte: Depoimentos 

 

 

O senhor Itiro Doi, que não era associado da Cooperativa, e juntamente com sua esposa 

eram isseis (nascidos no Japão), e dedicavam-se a um pequeno comércio de doces, pois em 

função da idade avançada do casal, o cultivo era apenas para consumo próprio. Os filhos 

moravam na cidade de São Paulo e o comércio informal funcionava intensamente nos horários 

de recreio ou nos intervalos das aulas da Primeira Escola Mista do Bairro Parateí. Quando se 

estabeleceram na colônia, ambos tinham em torno de 70 anos de idade. Os alunos podiam ir até 

sua casa e comprar balas, chicletes e outras guloseimas e retornarem para a escola. Na parede 

da frente da casa o Sr. Itiro abriu uma espécie de grande janela feita de madeira pintada de 

vermelho. Nas estantes organizadas em “U”, disputavam espaços entre as guloseimas, materiais 

escolares tais como cadernos em brochura, lápis, borracha e um sortimento de armarinhos - 

linhas e agulhas. Para ser atendido precisava bater fortemente na janela de madeira. Para 

auxiliá-los no cuidado da chácara e no cultivo de laranjas os filhos do casal contrataram um 

uma pessoa para auxiliar no cultivo, logo que chegaram no bairro. Com o avanço da idade o 

casal foi morar com os filhos em São Paulo. 

As famílias de Minoru Kogiso, Mituo Aoke, Kunio Hirata, apesar de terem como fonte 

de renda principal a criação de frango para o abate, também se dedicaram ao cultivo de 

hortaliças. Em determinada época tentavam novos plantios como o tomate, abóbora menina, 

vagem e ocasionalmente flores. A produção de frangos para o abate do Sr. Kunio Hirata 

continua até o presente. Deixaram de ser associados da Cooperativa na década de 1980. Seus 
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filhos mais novos, que fizeram parte da trajetória escolar na década de 1970, moram no Bairro 

e trabalham com o pai e a mãe. Construíram silos para o armazenamento e produção da própria 

ração. De forma distinta da época em que   seus pais se instalaram no Bairro, atualmente, 

percebe-se o uso de mão de obra assalariada no local, ainda que seja um investimento familiar. 

De forma distinta da família de Kunio Hirata, os filhos mais velhos do sr. Francisco 

Aoke deixaram a chácara e foram procurar novas oportunidades de trabalho na cidade de São 

Paulo e visitavam os pais aos finais de semana. Parte da família ainda permanece no Bairro e 

continua com a plantação e são responsáveis pela venda das hortaliças. 

As granjas Tomouchi e Ywao Hirata, criavam galinhas para a produção de ovos. Estes 

eram selecionados na própria chácara e embalados para serem enviados para à Cooperativa. 

A família Kogiso antes de construir as granjas plantou em sua chácara tomate, vagem, 

berinjela, abóbora, laranja ponkan e caqui fuyu (caqui do frio) e foi somente a partir de 1960, 

optaram pela criação de frangos. 

  

 

 

Foto nº 11 – Granja Kogiso Próxima à Rodovia Presidente Dutra. 1970. Acervo de Edmeia 

Kogiso 
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O número de granjas em cada propriedade variava.  Alguns proprietários começaram 

com oito granjas, como no caso do senhor Kogiso, e que mais tarde totalizaram quatorze, com 

uma produção trimestral de oito mil frangos como informou a senhora Kogiso em seu 

depoimento. 

 

 

 

Foto nº 12 - Granjas na chácara de Mituo Aoke. 1979. Acervo de Waldemar Akira Aoke 
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Foto nº 13 - Fase inicial na criação de frangos. Interior da granja. Pintinhos se alimentam de 

ração nos comedouros. 1970. Acervo de Waldemar Akira Aoke 

 

 

Os proprietários das chácaras muitas vezes dirigiam-se ao depósito em Jacareí para a 

retirada de rações ou mesmo encomendavam para serem entregues em caminhões no bairro. 

Diante disso e pela localização das granjas necessitavam de tratores, caminhonetes e 

jipes para o transporte de ração para as granjas espalhadas pela propriedade e também no 

período das colheitas das frutas e hortaliças. Em determinada fase os resíduos produzidos pelos 

frangos transformavam-se em esterco para ser utilizado nas plantações e vendido para outros 

bairros. 

A criação de frangos requeria muitos cuidados principalmente quando os pintinhos 

(denominados de pintinhos de um dia) ficavam nas granjas incubadoras.  

Julia Kanazawa (2004) nos informa sobre as raças de pintinhos que foram adquiridos 

pela Cooperativa Agrícola de Cotia para serem vendidos entre os granjeiros. Eram a raça 

Lghoen Branca, raça New Hamspire e a raça Kimber (Kanazawa, 2004). 

A mesma autora elucida que:  

 

Em 1967, com o funcionamento das várias granjas em Jacareí, a Cooperativa 

construiu, numa área, localizada na Avenida Lucas Nogueira Garcez, um 

moinho de rações, que deu maior impulso ao desenvolvimento avícola, 
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reduzindo o custo e aumentando a rentabilidade técnica e econômica. 

(KANAZAWA, 2004, p. 34) 

 

Nas granjas havia uma espécie de berçário que exigia aquecimento artificial usando 

gás de cozinha e atenção constante por causa dos predadores noturnos, como gambás e 

ratazanas que deixava um rastro de pintinhos sem cabeça. 

Segundo o depoimento de Waldemar Akira Aoke pode se verificar como eram 

enfrentados alguns dos problemas para a criação de frangos no bairro estudado   

O episódio ocorreu na juventude de um dos entrevistados, quando ganhou do pai uma 

espingarda munida de chumbinho para caçar o animal que já tinha vitimado cerca de 20 

pintinhos dos oito mil que haviam adquiridos. Após duas noites de insistente vigilância 

conseguiu abater durante a madrugada um gambá. Foi possível observar na parede da sala de 

sua casa um quadro com um diploma18 de segundo lugar como atirador em sua passagem pelo 

Tiro de Guerra de Jacareí. Ao ser questionado sobre o quadro, ele informou quem mais se 

destacou durante sua passagem pelo Tiro de Guerra foi um jovem de ascendência libanesa que 

morava na Rua Coronel Carlos Porto, tradicional rua de concentração de imigrantes árabes, 

sírios e libaneses que dominavam o comércio central em Jacareí. 

Outro aspecto que foi possível verificar por meio do depoimento coletado que era 

comum nas famílias dos colonos de imigrantes japoneses do bairro em estudo, o porte de armas 

como espingarda e revólveres. Todos na família sabiam onde estavam guardadas, pois as 

espingardas sem munição estavam escondidas atrás das portas ou mesmo os revólveres podiam 

ser encontrados nas gavetas entre as roupas. O preparo da munição para a espingarda era 

confeccionado de forma doméstica. Todo o material para o preparo do artefato era comprado 

na Casa do Fazendeiro, na cidade de Jacareí. O porte de armas representava para as famílias 

uma forma de segurança, pois devido a rusticidade das propriedades que estavam delimitadas 

apenas por arame farpado, ficavam bastante vulneráveis. Embora não se tenha constatado neste 

grupo estudado nenhum acidente com as armas de fogo entre as pessoas. 

Para Antonio Cândido (2003) caça é, sobretudo, defesa das roças e divertimento 

praticado nas horas vagas; acessoriamente, complemento da dieta. 

Candido (2003) também nos informa como as balas para munição eram 

confeccionadas pelo caipira quando ainda não se podiam ser compradas: 

  

                                                           
18 O diploma pode ser visto pendurado na parede quando do encontro para o depoimento. 



 
 

46 

Também em casa faziam-se as balas: o chumbo era derretido derramado em 

pequenos buracos abertos no chão duro, do tamanho desejado; resfriamento e 

a solidificação eram rápidos. (CANDIDO, p.2003, p. 51) 

 

Por estas análises do cotidiano da vida dos moradores do interior de São Paulo, pode-

se afirmar que esse grupo nipônico estudado adquiriu alguns hábitos da cultura caipira da 

região. 

Outras famílias como a dos irmãos Kavashima, Sayti Aoki, Francisco Hirata, 

Francisco Aoke e Minoru Aoke dedicaram – se ao cultivo de hortaliças e à produção de laranjas 

e cultivo delicado do morango, muito suscetível à seca: 

 

 

 

Foto nº14 - Cultivo de alface – Chácara Kavashima 1970. Acervo da Família Kavashima. 

 

 

O cultivo agrícola, mesmo com o empenho do lavrador sofre com incontroláveis 

mudanças climáticas conforme nos relata Kanazawa: 

 

A 1ª festa do morango foi realizada em 1969, com a colaboração da 

Associação Desportiva Nipo-Brasileira de Jacareí. Um fato marcou o evento. 

Dois dias antes da festa, uma forte geada, que não ocorria há mais de 28 anos, 

arrasou as plantações de morango, fazendo com que os produtores buscassem 

morangos em outras regiões para expor. (KANAZAWA, p.40, 2004) 
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Foto nº15 - Cultivo de alface e de laranja ponkan. Chácara da família Kavashima. Acervo da 

família. Ano 1970. 

 

 

 

 

Foto n° 16 - Chácara de Sayti  Aoki- plantação de tomate.1950. Acervo de Waldemar Akira 

Aoke 
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Foto nº 17 - Colheita de tomate. Chácara de Saity Aoki. Acervo de Waldemar Akira Aoke. 

1950. 

 

 

A plantação de tomate no Bairro ocorreu de forma diversa juntamente com outras 

hortaliças e mesmo os granjeiros também aproveitavam espaços no terreno para este tipo de 

cultivo.  

Tomoo Handa (1987) nos informa como o tomate integrou os hábitos alimentares dos 

imigrantes: 

 

Uma curiosidade nos hábitos de alimentação: com o aumento da produção de 

tomate, os japoneses, que até então não o consumiam, resolvem adotá-lo em 

sua mesa. Usa-se o tomate na salada. Entra tomate também no arroz cozido. 

O cozido de batatas, onde até então era empregado o colorau, passa a ser feito 

com tomate. E com o emprego do tomate, entra no cardápio dos japoneses a 

macarronada. (HANDA, 1987p. 414) 

 

Handa esclarece que: 

 

Evidentemente, essas transformações não acontecem simultaneamente em 

todas as famílias. Ademais, era preciso que as indústrias produzissem a massa 

de tomate para que o uso do tomate se difundisse mais em todas as casas. Mas 

a verdade é que, ao mesmo tempo em que o tomate revolucionava a mesa dos 

japoneses, ele também diversificava a dos brasileiros. (HANDA, 1987.p. 414) 
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Essa diversidade de produção que ocorria nas propriedades do Bairro Parateí, exigia 

das famílias uma constante disciplina na distribuição de tarefas. 

Essa dedicação ao lavradio dos japoneses pode ser assim explicada: 

 

Dos anos 1930 em diante, os japoneses começaram a ganhar visibilidade 

pública por sua produção agrícola favorecida pelas condições daquele 

momento histórico. Com a mudança na estrutura fundiária e o aparecimento 

de médias e pequenas propriedades, quebrou-se e o quase monopólio do café 

em São Paulo em favor da policultura para fins comerciais. O crescimento 

urbano da capital e de cidades médias no interior paulista incrementou a 

formação dos cinturões verdes e de cidades médias no inteiro paulista com 

legumes, verduras e frutas. Logo se passou a falar na existência de uma” 

vocação agrícola” dos japoneses, reforçada com a organização das 

cooperativas agrícolas que, desde 1912, chamavam a atenção por sua forma 

de entender a agricultura como um sistema que engloba desde a produção até 

a comercialização. Com as cooperativas, outros itens passaram a ser colocados 

nos mercados, como produtos avícolas – carne de frango e ovos -, uma maior 

variedade de verduras, frutas e legumes e também flores. Eles substituíram a 

produção doméstica, pois antes galinhas e verduras dividiam o espaço dos 

quintais das casas mesmo nas cidades. (SAKURAI, p.250, 2013) 

 

Havia também no Bairro do Jardim Parateí, uma máquina de beneficiamento de arroz 

que funcionava na chácara do senhor Mituo Aoke. Era um recurso que complementava a renda 

familiar principal que era a criação de frangos. A máquina para beneficiar o arroz foi instalada 

em um galpão de madeira entre as granjas. O funcionamento da máquina de beneficiamento foi 

assim descrito: 

 

“Depois de introduzida na máquina, o arroz é submetido ao processo de 

peneiramento onde os resíduos como pedra, sementes, galhos e outros 

elementos são separados, principalmente para evitar danos à máquina. Em 

seguida cada grão de arroz passa por polias revestidas de borracha, que por 

esmagamento retira a casca do grão. Um grande ventilador suga a casca 

retirada para fora da máquina. A chamada palha de arroz é um dos 

subprodutos. A etapa seguinte é o polimento do arroz. O grão passa entre um 

êmbolo de pedra e sapatas de borracha. O atrito retira uma pequena camada 

do grão, que resultam em farelo de arroz, outro subproduto. Finalmente, o 

arroz passa por várias gramaturas de peneiras que resultam em arroz, 

partículas de arroz (quirera) e meio arroz. A qualidade do arroz está 

diretamente relacionada com a quantidade de quirera e meio arroz, quanto 

menor melhor. Para execução do beneficiamento, a experiência do operador é 

fundamental, neste caso a do meu pai. Todo o ajuste de pontos críticos é 

efetuado manualmente e com avaliação pós-processo efetuado pelo operador. 

O ajuste fino é efetuado durante todo o processo de beneficiamento e 

monitorado continuamente, para cada lote de arroz. O resultado do 

beneficiamento do arroz é calculado percentualmente entre 45% e 60% e 

dependendo do cliente é considerado os subprodutos. Arroz nunca faltou na 

nossa alimentação. ” (Depoimento de Waldemar Akira Aoke, 2014). 
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Tomoo Handa (1987) descreve a dificuldade dos primeiros imigrantes na obtenção de 

arroz e de seu beneficiamento: 

 

O processo caseiro de beneficiar o arroz era bastante trabalhoso e demorado: 

primeiro, descascava-se o arroz no pilão, depois ele era passado na peneira e, 

em seguida, voltava-se ao pilão — isso, repetidas vezes. Mesmo assim, 

dificilmente se eliminava a casca totalmente. No fim, tinham de catar 

casquinha por casquinha, se quisessem cozinhá-lo. No entanto, se não se 

importassem com esse trabalho, podiam comer arroz branco todos os dias. 

Assim é que, de noite, ficavam todos a descascar arroz. (HANDA, 1987, p. 

535) 

 

Apesar dos lavradores do Bairro Parateí não praticarem a rizicultura, a máquina de 

beneficiamento de arroz atendeu a alguns proprietários da região. Além disso era possível obter 

a palha de arroz que também era comercializada.  

Era comum as crianças e principalmente os jovens auxiliarem os pais no trabalho da 

chácara seja para a colheita, ou mesmo no momento de pegar o frango para colocar nos 

engradados; na seleção das frutas e ovos. 

A frequência das crianças trabalharem na lavoura já ocorria nas fazendas de café como 

elucida Sakurai: 

 

Todos na família participavam. Crianças com mais de 12 anos já eram 

consideradas aptas ao trabalho na lavoura, sendo, portanto, “uma enxada” das 

três necessárias por família. Os mais idosos ajudavam nas tarefas domésticas 

ou no cultivo das culturas intercalares, de milho ou mandioca, por exemplo, 

plantados entre fileiras de café, permitidas pelos fazendeiros. Os japoneses 

logo se puseram a plantar arroz perto dos cursos de água, que depois era batido 

em pilões manuais para o consumo familiar. Para não deixar de ter verduras e 

legumes na dieta, os japoneses desenvolveram pequenas hortas. A proteína 

vinha da carne de porco e do bacalhau seco comprado no armazém da fazenda 

e preparado na brasa, de forma a lembra o peixe salgado japonês (SAKURAI, 

2013, p.246) 

 

Outro aspecto importante verificado é em relação aos meninos que aprendiam 

precocemente a dirigir veículos principalmente tratores e carros de tração para auxiliar no 

trabalho da família. 
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Foto nº 18 - Granja Kogiso. Acervo de Edmeia Kogiso 

 

 

4. Hábitos e costumes 

 

4.1 Alimentação 

 

As famílias do Bairro Parateí aproveitavam o que produziam para o consumo próprio 

ou mesmo mantinham pequenas hortas em separado daquilo que seria enviado para a 

Cooperativa. Os horários das refeições começavam muito cedo de acordo com as atividades do 

dia. Aos poucos foram sendo introduzidos alimentos consumidos pelos brasileiros. Muitas 

mulheres faziam as conservas de pepino, rabanete e verduras como a acelga. O preparo do arroz 

permanecia o mesmo, isto é, apenas cozido em água, sem sal ou alguma espécie de gordura. 

Este arroz após o seu preparo, ainda quente poderia ser moldado, em forma triangular, ou 

redondo (geralmente servido em funerais). 

As crianças desde a infância eram habituadas a consumir verduras e frutas. Sempre 

havia um abacateiro, limoeiro, goiabeira, bananeira, caquizeiro. 

Além do arroz, algumas famílias criavam porcos para o consumo familiar. A 

introdução da carne de porco na dieta dos imigrantes japoneses assim como da carne, também 

sofreu adaptações conforme explicam Handa. (1987) e Sakurai (2013) 
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Para ter carne e gordura, os imigrantes se viram obrigados a passar por cima de tabus 

seculares ao matar porcos, o que no Japão era considerado tarefa impura, limitada aos 

marginalizados burakumin. (SAKURAI, 2013, p. 246) 

Tomoo Handa (1987) descreve a “matança de porcos” e a dificuldade dos primeiros 

imigrantes na obtenção da gordura e da carne.  

Algumas famílias do bairro Parateí criavam porcos e os abatiam em ocasiões festivas 

como a do ano novo. Permanecia o hábito de presentear os vizinhos ou parentes próximos com 

uma parte do animal. Também se convidava o chefe da família para o jantar, ocasião em que 

era servido pratos elaborados com a carne do animal como o de gosto adocicado misturado à 

pasta de soja fermentada com sal, conhecido como missô. Preservava-se também o hábito de 

fazer a linguiça e obter o toucinho.  

De acordo com Handa (1987) esse hábito foi anteriormente aprendido pelos primeiros 

imigrantes japoneses (1927) com os caipiras. 

O convite não era apenas uma gentileza pois a morte do animal não era uma ocorrência 

silenciosa, isto é, era o anúncio de uma atividade que se seguia de um determinado hábito, ou 

mesmo de um compromisso já aguardado ou esperado que seria o convite para o jantar, que 

ocorria em geral em um sábado. Participavam apenas o pai e o convidado, quando muito o filho 

mais velho. A esposa não se sentava à mesa, mas era encarregada de todo o preparo. 

Uma receita da tradicional culinária japonesa que se manteve entre as famílias do 

Bairro era o preparo do moti (bolinho de arroz recheado com feijão doce). O seu preparo 

envolvia toda a família, inclusive os homens responsáveis em amassar o arroz no pilão, 

geralmente era realizado alguns dias antes da chegada do ano novo. 
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Foto nº 19 - Pilão19 para o preparo do moti ou mochi. Acervo de Waldemar Akira Aoke 

 

 

O arroz e o feijão para o preparo do moti é diferente do consumido pelo brasileiro 

rotineiramente. Como era difícil de encontrar na região, em geral, os pais compravam em São 

Paulo no Bairro da Liberdade, como também a alga, o nori para o preparo do sushi. A partir de 

1973, a Cooperativa Agrícola de Cotia criou um supermercado (Casa da Abelha) localizada na 

rua Dr. Lúcio Malta, no centro de Jacareí, que também vendia produtos japoneses como o muito 

consumido pelos nipônicos: o molho japonês a base soja o shoyou. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 O moti tsuki (literalmente, ‘bater moti ’) é feito num ussu (pilão japonês), com a ajuda de um tsuchi (lê-se tsuti), 

que é uma espécie de grande marreta de madeira. Sendo uma tarefa para duas pessoas, o interessante começa aqui: 

uma bate enquanto outra esborrifa um pouco de água nos intervalos entre as batidas (quando o companheiro levanta 

o tsuchi); isso é feito para o arroz não grudar no bastão ou no pilão. O processo é repetido até o arroz ficar no 

ponto certo do moti: uma massa lisa e firme.www.culturajaponesa.com.br 
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4.2 Casamento 

 

No grupo nipônico que iniciou ao Bairro Parateí foi possível observar casamentos com 

proximidade de parentesco, como ocorreu na família Aoke, ou mesmo os três irmãos que se 

casaram com as três irmãs da família Hirata.  

Célia Sakurai descreve a configuração dos casamentos japoneses da era Meiji à 

Segunda Guerra Mundial que seguia os seguintes preceitos: 

 

Depois do casamento, se o marido era filho primogênito, levava a esposa para 

viver com seus pais. Se não era, formava com ela um novo domicílio. Assim, 

a jovem casada com um primogênito tinha que conviver na mesma casa que 

os sogros. Por conta desse costume, a “sogra japonesa” tem até hoje, uma 

imagem bastante estereotipada como megera que desconta na esposa do filho 

tudo aquilo que sofreu nas mãos de sua sogra; a esposa continua sendo uma 

“mãe sábia”. (SAKURAI, 2013, pp308-309). 

 

Júlia Kanazawa (2004) nos informa também sobre os procedimentos quando ocorria 

alguma comemoração, em especial a do casamento: 

 

Como a casa normalmente, não abrigava mais do que uma dezena de pessoas, 

os casamentos eram realizados nos galpões ou nas barracas construídas. Com 

a construção dos kaikans, os casamentos passaram também a ser realizados no 

local, pelo menos até a década de 70. (KANAZAWA, 2004,p. 36) 

 

No grupo de famílias de descendentes de imigrantes, foco de nosso estudo é possível 

constatar apenas um casamento20 entre os integrantes dos grupos de famílias do Bairro Parateí, 

quando se considera os filhos, e neste caso não seguiu o tradicional casamento arranjado 

denominado miai, sendo que em alguns outros casos foi adotado este costume. Desse grupo 

nipônico, principalmente da geração década de 1970, houve casamentos interraciais e adoções 

de filhos sem ascendência nipônica. 

Na família de Mituo Aoke, a filha Akiko foi enviada para São Paulo com 15 anos de 

idade para uma casa de duas irmãs de ascendência japonesa que tinha um salão de beleza 

localizada no bairro da Casa Verde onde aprendeu o ofício de cabeleireira. Em 1974, com 21 

anos de idade, retornou para Jacareí onde alugou uma casa no centro da cidade, na Rua Dr.Lucio 

Malta e adaptou na sala dessa casa, um salão de beleza. Aos poucos seus irmãos saíram da 

chácara e foram morar com ela para estudar ou trabalhar durante a semana em Jacareí e 

                                                           
20 Akiko, filha do senhor Mituo casou-se com Paulo formando então a família Aoke Tomouchi. 
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retornado ao final de semana para auxiliar os pais que permaneceram no bairro. Aos 27 anos 

Akiko casou-se com Paulo Tomouchi que também morava no Bairro Parateí e trabalhava com 

comércio de ovos.  

Diferente da configuração do casamento japonês descrita por Célia Sakurai (2013), 

após o casamento, Paulo21 veio morar com Akiko em Jacareí e manteve o comércio de ovos da 

família na chácara. O salão de beleza permaneceu nesse ponto comercial até 1988. 

Vale destacar a Rua Dr. Lúcio Malta, como um lugar central e de importância 

comercial na cidade de Jacareí pois ali funcionava também o mercado municipal e a filial da 

Cooperativa Agrícola de Cotia conforme afirma Julia Kanazawa (2004). 

 

Em 1938, com aproximadamente trinta famílias, foi constituída a Cooperativa 

Agrícola de Cotia de Jacareí. Dessa forma, em 12 de novembro desse mesmo 

ano, era aberto o Depósito Regional de Jacareí, sob a gerência de Yoshimasa 

Ohata. O novo depósito, localizado inicialmente na rua Coronel Carlos Porto, 

apresentou grandes resultados com a produção de tomate. Mais tarde ele 

passou a funcionar na rua Dr. Lúcio Malta. (KANAZAWA, 2004, p. 30) 

 

Desta forma, os locais de trabalho na cidade dos jovens que saíam do Bairro de Parateí 

não eram aleatórios e eram escolhidos por possibilitarem apoio da própria comunidade. 

 

 

4.3 A linguagem 

 

Um aspecto que chamou atençou no depoimento da Sra.Toschiko e do Sr.Minoru22 

Kogiso foram as adaptações da língua japonesa com a língua portuguesa. Estas adaptações, no 

entanto, não mudaram a linguagem quanto ao tratamento de respeito e de hierquia da esposa 

para com o marido na família japonesa. 

Esse aspecto hierárquico é elucidado por Célia Sakurai quando do uso do  termo de 

tratamento você: 

 

Um exemplo das nuances da língua japonesa é o uso do “eu”. Para se referir à 

própria pessoa, os japoneses usam o “eu” de acordo com o interlocutor: 

watashi é o termo usual e neutro, mas os homens em muitas situações 

informais usam boku ou ore, expressões que não podem ser usadas pelas 

mulheres em nenhum caso. Entre as mulheres, tratar a outra (você) de anta é 

                                                           
21 Paulo Hissatochi Tomouchi faleceu em outubro de 1985. Akiko permanece com o salão de beleza no centro da 

cidade de Jacareí.  
22 A entrevista foi realizada com o casal concomitantemente, pois o Sr. Minoru utiliza aparelho auditivo, mas 

compreende perfeitamente a língua portuguesa. 
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usual, mas, em situações que exigem mais formalidade, elas usam anta ou, 

ainda mais formal, falam o sobrenome da pessoa ou mulher, acrescido de san. 

Os homens, conversando entre si (entre iguais ou se dirigindo a alguém 

hierarquicamente inferior, costumam usar o omae, outra palavra “proibida” às 

mulheres. (SAKURAI, p.266. 2013) 

 

 

4.4 O ano novo 

 

O ano novo ou o ano bom era muito comemorado entre as famílias. O salão do Clube 

Recreativo era o local reservado para essas comemorações. Participavam os chefes das famílias, 

as crianças e os adolescentes. Cada família levava um prato da culinária japonesa, mas com 

introduções de outras como a coxinha de batata com recheio de frango ou o pastel de carne.  

Antes do início da festa cantava-se o Hino Japonês, seguido pelo Hino Nacional Brasileiro. 

Havia o costume dos chefes das famílias saírem da festa e percorrerem todas as casas 

do bairro. Este hábito aos poucos foi sendo abandonado e criou-se um novo costume, tornando-

se uma ocasião de velhos e novos imigrantes juntarem-se para beber, evitando-se o trabalho de 

percorrer casa por casa para a saudação do início do ano, o nenshi (HANDA, 1987, p.114) 

 

 

Foto nº 20 - Encontro para a comemoração do ano novo na casa do senhor Minoru 

Aoke. Acervo da Família Minoru Aoke   Data: 01/01/1972 
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Outro ritual importante para os japoneses- o funeral- também sofreu mudanças.  

As famílias de modo geral adotavam o ritual católico para o funeral que era feito na 

própria chácara, e seguia o enterro para Jacareí. 

As famílias faziam contribuições em dinheiro para auxiliar no funeral, o kôden. O valor 

era colocado dentro de um envelope, no qual se escrevia em japonês o nome da família que 

estava contribuindo. Após a missa de sétimo dia era oferecido uma refeição para os chefes da 

família, ocasião em que era entregue um presente para cada um deles em sinal de 

agradecimento. Para esse grupo nipônico essa tradição de oferecer esta refeição em algumas 

famílias, se manteve quando ocorria a morte do pai e de um dos avôs, mas aos poucos esta 

tradição também foi sendo abandonada. 

O presente capítulo ao identificar e descrever as famílias do grupo nipônico do Bairro 

Parateí, pode se perceber que havia o interesse em adquirir terras e ali fixar residência. Essas 

famílias ao construíram as chácaras na zona rural de Guararema, pouco mantiveram contato 

com esta cidade, mas, por razões econômicas e também de relações anteriores, criaram vínculos 

com a cidade de Jacareí. Nesta cidade e na zona rural houve uma significativa presença 

imigrantes japoneses desde a década de 1920, inclusive com a formação também de núcleos ou 

colônias nipônicas. Após um período de prosperidade da Cooperativa Agrícola de Cotia que 

possibilitou a organização econômica do bairro de Parateí, a situação modificou e nos anos 

setenta houve mudanças. 

Em relação aos filhos mais velhos foi possível notar a saída da colônia, tanto de moças 

quanto de rapazes, a procura de oportunidades, para a cidade de São Paulo, iniciando uma outra 

migração. 

Esse movimento não foi exclusivo dessa geração do grupo do Bairro Parateí.   

Segundo Sakurai: 

 

Depois da guerra, o movimento de urbanização dos imigrantes e da geração 

dos descendentes, os nisseis, foi bastante acentuado. Mais da metade das 

famílias “deixou o sítio” e dirigiu-se para as cidades, a maior parte para a 

capital de São Paulo ou para cidades de porte médio do estado de São Paulo. 

Procuravam melhorar seu padrão de vida e, principalmente, oferecer estudo 

para os filhos. (SAKURAI, p.258.2013) 

 

Apesar de trazerem consigo a experiência da lavou cafeeira, as famílias que formaram 

o Bairro do jardim Parateí tiveram que aprender novas técnicas de plantio e criação.  
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Nesse sentido a atuação da Cooperativa Agrícola de Cotia foi primordial até para a 

ampliação dessa empresa no estado de São Paulo que se apresentava bastante lucrativa, 

comprovados pelos investimentos realizados na cidade de Jacareí, com a criação de um depósito 

de ração e um supermercado.  

A partir da década de 1983 ocorreu um outro movimento de saída, as famílias como a 

do Sr.Minoru Kogiso, Mituo Aoke, Francisco Hirata, Haruo Kavashima e Massame 

Kavashima, mudaram-se para Jacareí. Em alguns casos, os filhos já estavam morando nesta 

cidade. Outros pais ficaram sozinhos diante do falecimento de um dos cônjuges ou mesmo 

foram morar com os filhos que já estavam em São Paulo. Outros se mudaram para a cidade 

paulista de Americana, como ocorreu com família de Saity Aoke. É importante destacar que a 

Cooperativa Agrícola de Jacareí encerrou suas atividades em 1993. (Kanazawa, p.32, 2004). 
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CAPÍTULO II - TRAJETÓRIAS DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

 

O presente capítulo aborda a trajetória escolar da geração de alunos do bairro do 

Parateí entre os anos de 1960 aos anos de 1980. Esta trajetória educacional pode ser apreendida 

inicialmente no contexto da criação da Primeira Escola Mista do Bairro do Jardim Parateí, uma 

escola pública estadual instalada na zona rural na cidade de Guararema e na continuidade de 

estudos deste grupo nipônico na Escola de Primeiro e Segundo Grau Dr. Francisco Gomes da 

Silva Prado localizada na cidade de Jacareí. O objetivo deste capítulo é o de apresentar as 

experiências escolares desses alunos que continuaram morando no bairro Parateí e identificar 

mudanças e as permanências culturais vivenciadas nesse processo de escolarização. 

Considerando-se as duas etapas do processo de escolarização, esse estudo relata 

inicialmente, o funcionamento da escola do Bairro Parateí, o seu cotidiano e o currículo 

desenvolvido pelas professoras, com o objetivo de apreender as experiências dos sujeitos 

enquanto alunos em uma escola identificada com a comunidade dos moradores descendentes 

de imigrantes japoneses.  Por se tratar de uma escola localizada em um espaço diferenciado, o 

presente capítulo analisa as especificidades de uma educação escolar na qual a comunidade tem 

formas diferenciadas de participação e de identificação na constituição da cultura escolar. 

Na primeira parte do capítulo recorreu-se aos depoimentos de três professoras que 

trabalharam na escola do bairro, entre os anos de 1960 a 1980, isto é, em diferentes momentos 

desde a formação da escola. O relato de experiências de cada uma delas exercendo o seu ofício, 

a relação com a comunidade nipônica e os métodos de ensino utilizados durante as aulas por 

elas serviram para construir parte deste estudo. Da mesma forma procurou-se relatar as 

experiências vividas pelos alunos durante essa fase da vida escolar. Resgatou-se também o 

acervo de fotografias fornecidos por alunos e seus relatos escritos. 

A segunda parte deste capítulo ao tratar da continuidade de estudos deste grupo de 

alunos na Escola de Primeiro e Segundo Grau Dr. Francisco Gomes da Silva Prado recorreu-se 

a documentação do arquivo escolar como requerimentos, certidões de nascimento e histórico 

escolar. Do Arquivo Histórico Municipal de Jacareí resgatou-se um acervo fotográfico da 

Escola Silva Prado e outros grupos escolares. 

 

 

 

 



 
 

60 

1. A Primeira Escola Mista do Bairro do Jardim Parateí.  

 

Os filhos mais velhos das famílias nipônicas que se estabeleceram no Bairro Parateí 

entre os anos de 1955 a .1962, estudavam em uma escola do bairro mais próximo conhecido 

como “Frango Assado”. O deslocamento dos alunos era bastante difícil, ao ter de percorrer uma 

distância relativamente longa junto ao acostamento da Rodovia Dutra no sentido Rio de Janeiro- 

São Paulo. O problema deste percurso se agravava ao se pensar sobre os novos alunos, os irmãos 

menores que entrariam na escola e que deveriam frequentar a 1ª série do ensino primário. 

Diante disso os pais procuraram uma alternativa para que a escola funcionasse na 

própria colônia. Era necessário um espaço, pois o Governo do Estado de São Paulo não se 

responsabilizaria pela construção de uma escola em uma zona rural com pouca demanda de 

alunos. 

A solução encontrada pela comunidade foi a de oferecer espaço do Clube Recreativo 

Jardim Parateí para o funcionamento da escola, segundo depoimento de Toshiko Kogiso, o 

terreno em que foi construído o clube, denominado kaikan, havia sido cedido por Matsuhiro 

Aoki e sua esposa Harumi Aoki, pais de Hidetoshi Aoki. O registro de compra e venda é de 12 

de julho de 1963 e tinha como objetivo expresso o funcionamento do Clube Recreativo Jardim 

Parateí23. Ainda que o documento indique o valor da compra, há nos depoimentos coletados a 

informação de que Matsuhiro teria doado para os sócios o terreno para a construção do clube. 

O clube serviu para as reuniões dos chefes das famílias, encontro dos jovens, e festas 

como o ano novo. Em certa medida era o local no qual diferentes gerações podiam se encontrar 

para a manutenção da cultura nipônica. Nesse aspecto Takeuchi esclarece que: 

 

Iniciativas culturais e filantrópicas da comunidade Nikkei24 do Brasil devem 

ser avaliadas como marcos para a consolidação no meio social brasileiro. Em 

dezembro de 1955, aproveitando-se da estrutura criada para a Comissão 

Colaboradora, foi fundada a Sociedade Paulista de Cultura Japonesa, cujos 

objetivos erma os de estimular a confraternização entre compatriotas, divulgar 

a cultura japonês, promover o ensino do idioma japonês, além de fortalecer o 

intercâmbio entre o Brasil e o Japão. Havia o interesse por parte dessa 

entidade, em centralizar e representar a comunidade Nikkei de todo o Brasil. 

Para tanto, em setembro de 1968, ela alterou seu nome para a Sociedade 

Brasileira de Cultura Japonesa (Burajiru Nihon Bunka Kyikai) o Bunkyô, 

abreviação pela qual ela é mais conhecida entre os japoneses e seus 

descendentes. O Bunkyô passou a ser o órgão central e integrador das 

associações japoneses, sociedades culturais e outras entidades similares 

existentes em todas as localidades. (TAKEUCHI, 96-97.2007) 

                                                           
23 Em 1963 o presidente do Clube Recreativo era o senhor Haruo Kavashima. 
24 Nikkei :individuo de origem japonesa. 
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Foi neste espaço cultural criado no bairro de Parateí que foi instalada a primeira Escola 

Mista do Bairro do Jardim Parateí25 em 19 de agosto de 1963 de acordo com o Diário Oficial 

do Estado de São Paulo, publicado em 14 de dezembro de 1963 e que a partir desta data passou 

a funcionar na sede do Clube Recreativo. Era uma escola isolada em zona rural, vinculada ao 

Grupo Escolar Getúlio Vargas em Guararema e que possuía diferenciações quanto ao modelo 

de escola primária constituída pelos Grupos Escolares: 

Em relação aos grupos escolares Marcus Levy Albino Bencosta (2011) explica que: 

 

 No Brasil, este modelo, denominado de Grupo Escolar, foi implantado pela 

primeira vez no Estado de São Paulo, em 1893. Este tipo de instituição previa 

uma organização administrativo-pedagógico que estabelecia modificações 

profundas e precisas na didática, no currículo e na distribuição espacial de 

seus edifícios. Foi notório, em particular no caso paulista, a importância da 

experiência da Escola-modelo que funcionava na Escola Normal. Tal 

experiência orientou não somente as determinações que levaram à criação dos 

grupos escolares daquele Estado, mas também, em pouco tempo, foram 

adotados por todo o país. (BENCOSTA, 2011,p. 69) 

 

Uma das diferenciações marcantes de uma escola rural com o grupo escolar era o tipo 

de construção. No depoimento de Waldemar, aluno que frequentou a escola entre os anos de 

1968 a 1971 é possível perceber a rusticidade das condições físicas da escola de Parateí:  

 

A construção, até onde me lembro, foi realizada pela associação dos 

moradores do bairro, inclusive bem próximo de nossa casa. Foi construída de 

alvenaria, o chamado meio tijolo, parede grossa e reboco por dentro e por fora. 

O teto estruturado em vigas, caibros e ripas de peroba e coberta com telha 

francesa. Tinha um salão principal acoplado a uma varanda coberta e escada 

de acesso. Tinha uma porta principal de folha dupla que dava acesso à varanda 

e uma porta de fundos. O assoalho era do tipo cimento puro com o famoso 

“vermelhão”. (Depoimento de Waldemar Akira Aoke,07/11/2014) 

 

E havia o problema sobre os professores e suas condições de trabalho em escolas 

rurais.  

Maria Luiza Marcilio (2005) trata sobre o ingresso do professor primário na rede 

pública entre 1958 e 1964: 

  

Como eram, então, bem poucos os normalistas que aceitavam as condições 

precárias das escolas rurais isoladas ficando a grande maioria delas vagas, sem 

professor formado, impôs-se um sistema de ingresso, em que o normalista 

aprovado em concurso deveria amargar um período de desterro nas escolas 

                                                           
25 A partir de 1971 a escola do Bairro Jardim Parateí passou a ser vinculada a Escola Estadual de Primeiro Grau 

Fazenda Maracatu pertencente a Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes 
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rurais; só depois poderia vir para as cidades. A nomeação para um Grupo 

Escolar da capital seria o coroamento de uma longa peregrinação que deveria 

começar na escolinha rural 

Pouco a pouco, o sistema foi sendo “aperfeiçoado”, criando-se critérios de 

pontuação que foram se complicando ao longo das décadas. Estabeleceu um 

concurso de remoção de remoção que antecedia ao do ingresso, para auxiliar 

os professores que queriam chegar mais perto de sua família ou de sua cidade. 

(MARCILIO, 2005, p.266). 

 

A escola do Bairro Parateí em 1963, teve como primeira professora, Cleide Inês 

Spósito, formada no Magistério pela Escola Normal de Jacareí que no ano anterior trabalhou 

em uma escola isolada em uma fazenda na cidade de Salesópolis. Para a classificação das 

professoras e dos professores para poderem dar aula, levava-se em consideração os cursos 

realizados e os pontos que acumulavam no exercício de sua função além dos concursos 

públicos. De acordo com a professora Cleide a escolha em trabalhar nesta escola localizada em 

zona rural do Parateí foi: 

 

Escolhi (a escola) por estar próxima a Jacareí aí me falaram dessa escola que 

tinha acabado de ser formada no Jardim Parateí que era na beira da Dutra como 

quem vai para São Paulo. Aí eu falei eu vou lá. Eu vou lá, eu preciso trabalhar. 

Aí eu fui. Cheguei lá. Lá também era longe da estrada até lá. Quando eu 

cheguei lá, fui recebida pelos japoneses. Tinha o seu Haruo Kavashima, parece 

que ele se chamava assim. Eu fui para a casa dele e estavam todos os japoneses 

lá, os homens, porque as mulheres já não participavam muito daquelas 

reuniões. Tratavam bem a gente, comi lá, faziam aquele banquete para mim 

que era uma beleza. Eram muitos bons. E aí ele me explicou – ‘Professora, a 

escola vai começar aqui agora porque no Frango Assado é longe para a 

colônia, as crianças pequenas não vai poder ir e a gente não vai poder levar’. 

Então o senhor me explica como é que é. Ele me levou na escola e ele falou 

que temos começar com a primeira série e eles, os nipônicos, não  tinham 

conseguido tanto aluno. Pedi para uma senhora que me ajudasse. Aí eu saí de 

casa em casa procurando aluno porque os pais não queriam porque achavam 

que as crianças eram muito pequenas. Sete anos naquele tempo. Uma criança 

de sete anos era uma criança, seis, sete anos, mas aí fui conseguindo, 

conversava com eles. Eles vão aprender vai ser bom para eles. Aí consegui 

um número maior de crianças e daí vieram alguns também. Eu não me lembro 

quantos. Vieram também de segunda e terceira série. E aí eu trabalhei um ano 

lá na escola. (Depoimento de Cleide Inês Spósito, 13/06/2014) 
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Foto nº 21 - Professora Cleide, ao centro do grupo de crianças. 1963.  

Acervo de Tatiane Aoke Tomouchi 

 

 

Para esse primeiro grupo de crianças a que frequentou a escola do bairro, 

principalmente as da primeira série, prevalecia no ambiente doméstico a fala em língua 

japonesa, o que dificultava o processo de alfabetização em língua portuguesa, segundo a 

professora Cleide. O convívio constante de gerações diversas desse grupo nipônico como os 

avós, no mesmo ambiente familiar, fez com esse grupo inicial de crianças mantivesse a língua 

materna. 

Segundo a professora Cleide diante da constatação de que as crianças falavam somente 

a língua japonesa, e que isto tornaria mais trabalhoso o processo de alfabetização desses alunos 

nisseis pediu auxílio aos pais e fez algumas exigências: 

 

Os pais também passaram a conversar com eles em português. Antes as 

famílias só conversavam com eles em japonês. Porque eu conversei com eles. 

É importante vocês falarem em português com eles porque meu trabalho vai 

ser mais difícil, muito complicado, porque eu não sei japonês. Nunca falei 

uma palavra em japonês, agora sei uma meia dúzia de palavras, falava para 

eles. Então eles também começaram a se esforçar e tinha os brasileiros que 

vieram juntos. As crianças que trabalhavam na olaria vinham estudar na 

escola, eles conversavam, brincavam, não foi difícil, não sei se tive alguma 

reprovação eu não me lembro. (Depoimento de Cleide Inês Spósito, 

13/06/2014) 

 

Uma particularidade que merece atenção é que a escola do Parateí, por não ser uma 

escola japonesa, isto é, as professoras eram brasileiras e os alunos eram alfabetizados na língua 
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portuguesa, portanto não havia material como livros em japonês sendo usado nas aulas, a 

presença e a convivência com crianças não nipônicas, também contribuiu para o processo de 

alfabetização, como indica a professora Cleide em seu depoimento citado anteriormente. 

Em relação ao processo de alfabetização a professora Cleide descreve o método por 

ela adotado para alfabetizar os primeiros alunos da escola do Parateí: 

 

Você partia a lousa e fazia todos os desenhinhos na lousa e verificava, fazia 

todos os desenhos na lousa do alfabeto inteirinho com palavras do alfabeto 

por exemplo casa, vaca malhada, então va ca ma lha da, então eram sílabas 

que você punha e ali você passava para as vogais, você unia as vogais. Era 

completamente ao contrário de hoje. Depois eram as frases que vinham as 

palavras, naquele tempo não eram das palavras que se forma a frase. Eu achava 

no meu caso, não desfazendo, achava muito mais fácil daquele jeito. Porque 

punha o desenho na lousa, casinha, vaquinha. Tudo ali. E aí ia formando as 

palavras. Eu usava muito desenho também para eles, embora não soubesse 

desenhar bem, eu desenhava muita coisa e ali eu fui conseguindo. 

(Depoimento de Cleide Inês Spósito, 13/06/2014) 

 

A professora Cleide fazia uso da cartilha e citou no depoimento a Cartilha Sodré e a 

Caminho Suave mas especificou que as crianças não compravam as cartilhas porque não havia 

necessidade porque seu método de alfabetização fazia com que o material didático servisse 

apenas como guia. 

Ainda em relação aos métodos empregados por ela, ressaltou que para o processo de 

alfabetização de seus alunos empregava a seguinte estratégia: 

 

O lugar era muito gostoso porque eles davam muita assistência e os japoneses 

a maioria não falava bem o português. Eu consegui graças a Deus, através de 

brinquedos. Toda sexta-feira eu deixava eles levarem brinquedos na escola e 

aí eu ia conversando com eles e tinham os pequenininhos como o Jamil que 

era o menorzinho, falava muito era uma belezinha. E ele falava: ‘Eu vou 

ensinar a senhora a falar japonês professora’. Ficava ensinando. Ele 

conversava comigo e eu conversava com ele. Ele falava do jeito dele da 

criança japonesa e eu falava português e tinha criança que chorava que não 

sabia falar e eu consegui. (Depoimento de Cleide Inês Spósito, 13/06/2014) 
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Foto nº22 - Jamil, e sua irmã Mary na 4ª série. 1967. Acervo de Izabel Miúra. 

 

 

A família Miúra não morava no Bairro Parateí, mas em um outro bairro popularmente 

conhecido como do ‘bar do Chiquinho’. Para chegar até a escola, a irmã e ele caminhavam 

cerca de 20 minutos pelo acostamento da rodovia Presidente Dutra O contato das famílias da 

colônia Parateí com a família do senhor Isamu Miúra era frequente porque a senhora Myra 

Aysae Miura, mãe de Mary e Jamil, era costureira muito requisitada pelas mães do Bairro 

Parateí.  

O relato de experiência escolar de Jamil e a foto nº 22, mostram alguns aspectos que 

expressam a importância das experiências escolares para as famílias e crianças da comunidade: 

 

Entrei na escola em 1963, fiz a 1ª à 4ª série. Foi muito emocionante no ano 

passado (2012), reencontrar, minha primeira professora D. Cleide26. Está 

lúcida, lembra como eu era, lembra da minha família. O meu pai era barbeiro, 

minha mãe costureira, fui privilegiado, tinha um pouco mais de condição 

financeira, muitos colegas iam descalço para a escola, eu escondia os meus 

sapatos no mato para ser igual a eles. 

                                                           
26 A professora Cleide aparece na foto  n° 21.  Não foi possível a identificação da professora da foto  n° 22 . 
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Fui estudioso, mas também fui muito arteiro, as tarefas, as provas não tive 

problemas. As festas, as excursões era só bagunça.  

Meus pais me incentivaram a estudar, e formar, fui fazer ginásio e colegial na 

cidade. (Jamil Miúra, 10/07/2013) 

 

Segundo o relato da professora Cleide, algumas crianças nisseis choravam durante as 

aulas diante da dificuldade de não saberem falar e escrever em português e relembra seus 

métodos para auxiliá-los: 

 

Aí eu pegava e trazia objetos como era o nome em japonês e eu falava em 

português. Toda a atividade eu passava em português. Eu ia contando e 

falando, no lanche, tudo, tudo. (Depoimento de Cleide Ignez Espósito Muniz, 

13/06/2014) 

 

A professora Cleide considerou que desse primeiro grupo poucos continuaram os 

estudos após o término do ensino primário. Ela identificou que alguns desses alunos fizeram 

curso técnico e que muitos saíram da colônia do Parateí e foram morar em Jacareí. 

A despeito de ter trabalhado durante o ano de 1963, apenas um ano, logo que a escola 

começou a funcionar, ela manteve contato com algumas famílias e este contato permaneceu 

mesmo com os alunos depois de adultos. Esse vínculo da professora se comprova por ter sido 

madrinha de primeira Eucaristia dessas crianças como aparece na foto nº 21. 

De acordo com Renk (2014), em artigo sobre escolas étnicas polonesas e ucranianas 

no Brasil, a autora relata sobre os problemas da língua a ser aprendida e a língua de origem: 

 

Em terras brasileiras, novas gerações de imigrantes precisavam aprender a 

língua portuguesa. Quando os jovens começavam a s relacionar com pessoas 

de fora da comunidade, principalmente brasileiros, aprendiam a língua 

nacional, repassavam este aprendizado aos irmãos menores. Fora do ambiente 

familiar, havia necessidade de se expressar em língua portuguesa. Os homens, 

pelas atividades comerciais, necessitavam se expressar mais em língua 

nacional do que as mulheres, que em sua maioria permaneciam no âmbito do 

lar. (RENK, p. 304, 2014) 

 

Além disso no caso da imigração japonesa havia a dificuldade de pronunciar certos 

sons como o dígrafo “R” como nos informa Omuro (2015) e assim palavras como Brasil para 

Buradiru:  bravo se tornava buravo. 

 

 

 

 



 
 

67 

1.2. Os estudos na década de 1970 

 

A década de 1970 correspondeu a mudanças significativas no sistema de ensino no 

Brasil a partir da Lei 5.692/71 como apontam os estudos sobre currículos (Barreto, 1998). A 

nova Lei transformou o ensino primário e trouxe mudanças que facilitavam a continuidade de 

estudos para 8 anos – o ensino de 1º grau sem necessidade de fazer os exames de admissão ao 

antigo ginásio. Mas as mudanças no decorrer dos anos de 1970 para a escola do bairro de Parateí 

foram sendo sentidas lentamente, sobretudo no que se refere ao trabalho das professoras 

considerando as condições das escolas rurais. 

Nos três depoimentos coletados das professoras da Escola do Bairro de Parateí, é 

possível identificar a situação do professor primário e suas condições profissionais, destacando 

as formas de recrutamento e de permanência, tendo em vista as peculiaridades das escolas 

rurais.  

A professora Célia Junqueira ao ser removida em 1971 para Escola do Parateí, trazia 

consigo a experiência de ter trabalhado por seis meses na escola da colônia nipônica do Jamic27. 

 

A experiência que eu tive no Jamic tive muito apoio da prefeitura que eu 

conseguia material. 

Os alunos japoneses tinham um lanche bom, mas os nossos brasileiros 

estavam com um lanche muito ruim e aí comecei a ver na Prefeitura e pedir 

material de cozinha para eu colocar merenda lá. Consegui comprar panela, 

prato, talheres, tudo. As três professoras que davam aula lá agente pagava uma 

merendeira e ela fazia merenda e a gente recebia da prefeitura o básico. 

A colônia mandava frango, ovos, sabe aquele ovo que quebrou, ou que no 

pegar quebrou   a perninha, não serve, então a moça fazia uma beleza de sopa 

diariamente e as crianças passavam a se alimentar bem. Para cima da escola 

eu percebi que tinha um parreiral que quando eles molhavam um parreiral a 

água corria atrás da escola. O que nós fizemos? Fizemos uma horta de tal 

forma que essa água fosse aproveitando nos canteiros, daí nós fizemos uma 

horta enorme que abastecia a cozinha das crianças. Para mim foi uma das 

experiências mais bonitas que eu tive foi lá no Jamic porque a colônia tinha 

condição de fazer (Depoimento de Célia Junqueira, 07/07/2014) 

 

Quando a professora Célia foi removida, em 1971, para a escola rural do Bairro 

Parateí, suas primeiras impressões revelam as carências da escola rural do período:  

 

Eu fui por remoção, daí, lá quando eu cheguei eu vi que a escola estava 

precisando de conserto de coisas. Eu sei que quando eu vi os banheiros, eram 

                                                           
27 Julia Kanazawa no livro Caminhos da Imigração Japonesa em Jacareí (2004) realizou um levantamento dos 

núcleos de imigrantes japoneses que se estabeleceram na cidade de Jacareí nos anos de 1937 a 1968 como nos 

bairros de Figueira, Santana, Jamic, Takamori II, Tanquino, Lambari todos eles em zona rural da cidade de Jacareí. 
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só fossa e eu, meu Deus, muito horrível, aí nós compramos bacia de privada. 

Foi colocado para ficar em ordem, aí descobri que tinha para cima da escola 

tinha água, então a gente trazia assim, cada dia a criançada trazia um pouco 

de água, porque nem para lavar as mãos tinha água lá. Aí eu trabalhei. Foi uma 

experiência muito gostosa. Eu combinei com o pessoal da colônia que era 

excelente, que do mesmo modo tive apoio no Jamic, que eu fiquei só seis 

meses nessa colônia foi, extraordinário. E nessa também, seu Kavashima, ele 

era assim maravilhoso. Tudo o que eu precisava, material de limpeza, deixava 

tudo arrumadinho. Eles usavam a escola mais deixavam tudo em ordem. Na 

época tinha um plantador de rosas, usavam para reuniões e deixavam meio 

bagunçadinho, tinha ponta de cigarros e eu não gostava disso então fui 

reclamar dei um jeito de acabar com aquilo. (Depoimento de Célia 

Junqueira,07/07/2014) 

 

 

 

Foto nº23 - Uso da escola aos finais de semana. Acervo da família de Minoru Aoke. 1970 

 

 

A professora Célia diante das precárias condições resolveu arrecadar fundos para 

melhorar o prédio escolar: 

 

Daí conversei com o seu Kavashima vamos fazer um bazar da pechincha, eu 

peço na cidade e vou trazendo os amigos eu vou conseguir e aí eu fui pedindo, 

fui explicando para as pessoas e recebendo donativo e fui juntando tudo. Aí 

na festa de formatura da quarta série nós fizemos no final da entrega dos 

diplomas a festa. Eu me lembro que o seu Kavashima trouxe pipoqueiro e eles 

também colaboraram, trouxeram sorvete para vender. Tudo para arrecadar 

dinheiro. Aí arrecadamos todo o dinheiro, vendeu tudo. E aí eu fui para a 
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Delegacia de Ensino para ver como é que fazia como documentava tudo isso 

porque envolvia dinheiro. Aí essa diretora da Escola de Guararema: ‘Olha é o 

seguinte: A senhora pega um pai de aluno e a senhora abre uma conta no 

banco. Terminamos abrindo na Caixa Econômica, então abrimos a conta e 

depositamos o dinheiro e ficou combinado assim que quando eles pudessem, 

eles vinham, retirávamos todo o dinheiro e dava na mão deles e eles 

compravam o material e faziam a reforma. Aí eles fizeram o assoalho, 

encanaram essa água lá de cima até levar água na escola. Cada dia tinha uma 

equipe de crianças e antes de eu chegar eles tiravam a água e colocavam em 

uma caixinha. Então embaixo tinha uma torneira, aí nós tínhamos água na 

escola, mas com ajuda das crianças. Então quando eu chegava estava tudo 

arrumadinho. Era uma caixinha pequena ´só para o gasto das crianças e ficava 

próximo ao poço. Aí foi assoalhada a escola, aí como estava suja as paredes, 

Osmar28 comprou tinta e ele pintou a escola antes de começar as aulas, eu fiz 

as cortinas, comprei pano e fiz cortinas do jeito que eu gostava. Eles 

mantinham a escola encerada. E as crianças chegavam varriam e arrumavam. 

Cada dia, cada semana uma equipe. (Depoimento de Célia Mileiro Junqueira, 

07/07/2014). 

 

Mas existiam outras dificuldades para serem enfrentadas pelo professor das escolas 

isoladas. Marcilio (2005) mostra que eram muitos os desafios na vida do professor nas escolas 

isoladas, principalmente quando eram localizadas nas propriedades de fazendeiros tradicionais: 

 

De fato, a vida do professor das escolas isoladas era dura, ainda mais porque 

trabalhava com crianças de diferentes níveis de adiantamento e de idade, 

ganhava menos, era pouco valorizado e respeitado pelos fazendeiros locais e 

não raras vezes tinha de morar em áreas de difícil acesso ou de endemia 

disseminadas. Tinha ainda de prover local para a escola que era o mesmo 

geralmente da sua residência. (Marcílio, 2005. p.175) 

 

Uma das características das escolas isoladas era a de serem constituídas por classes 

multisseriadas, condição que exigia um método de trabalho diferenciado de escolas urbanas ou 

mesmo nos grupos escolares. A professora Célia dava aula para a terceira e quarta série no 

período da manhã: 

 

Tinha uma fileira que era da terceira série, a outra fileira era a quarta série e 

duas lousas. Então eu punha alguma coisa para essa turma ir trabalhando e ia 

explicando matéria nova para outra turma. (Depoimento de Célia Mileiro 

Junqueira, 07/07/2014). 

 

Para comprar livros de leitura, a professora juntamente com os alunos resolveu: 

 

                                                           
28 Osmar Bustamante esposo da professora Célia. Foi professor primário em escola isolada e de colônia japonesa. 

Foi assistente de direção da Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Dr. Francisco Gomes da Silva Prado na 

década de 80. 
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Eu queria muito comprar livrinhos para eles lerem. O que nós fizemos? Como 

cada um levava lanche, as crianças mesmo foram conversar com o pessoal que 

tinha granja e eles vendiam todo o dia uma dúzia de ovos a preço de custo e 

nós vendíamos com um lucrinho pequenininho. Esse dinheiro, tinha um aluno 

que ficava responsável em arrecadar... fazer a marcação de quanto vendeu, 

quanto ele recebeu e quando tinha um x de dinheiro ele me avisava e pegava 

aquele x de dinheiro e vinha e comprava livrinhos de história e levava a nota 

fiscal do comprovante para colocar no caderninho dele na parte da 

arrecadação. Tudo era controladinho. (Depoimento de Célia Junqueira, 

07/07/2014)  

 

Rosa Fátima de Souza (2008) nos informa sobre a criação de mecanismos de auxilio 

econômico aos alunos: 

 

Entre as décadas de 1930 e de 1960, o Departamento de Educação de São 

Paulo buscou incentivar a implantação das instituições auxiliares nas escolas 

primárias. As instituições de assistência social-caixa escolar, Associação de 

Pais e Mestres e Gabinete Dentário foram as mais bem sucedidas, pois 

auxiliavam diretamente os alunos nas escolas. Entre as instituições de caráter 

educativo, as mais adotadas foram o orfeão, a biblioteca e o jornal infantil, 

mas, de modo geral, prevaleceu a experimentação descontínua das inovações. 

(SOUZA, 2008.p.81) 

 

Segundo o depoimento da professora Célia, tanto esse grupo de alunos como o do 

Jamic, ao término do ensino primário prosseguiram seus estudos na Escola Estadual de Segundo 

Grau conhecida como CENE na cidade de Jacareí. Esta continuidade demonstra uma mudança 

significativa em relação aos alunos que concluíam essa fase do ensino quando comparado ao 

ano de 1963. 
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Figura nº 01 - Boletim escolar. Arquivo Particular.  1970 

 

 

 

Figura nº02 - Boletim escolar. 
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A outra professora que lecionou na escola do Bairro Parateí na década de 1970, foi 

Regina Helena Leite Alckmin Prudente que morava em Guaratinguetá, cidade do interior do 

Vale do Paraíba Paulista que trabalhou no primeiro semestre de 1971 e durante todo o ano de 

1972, principalmente com as crianças da primeira e segunda série, dedicando-se à alfabetização 

dos alunos. 

Segundo o depoimento da professora Regina a escola funcionava em três períodos: 

 

Nessa época em 1971, a escola do Parateí funcionava em três períodos: das 

sete às das dez; das dez a uma, e de uma às quatro. Eram três horas, um outro 

atrativo, pois era menos tempo de aula e eu escolhi o período das dez, das dez 

a uma. (Depoimento de Regina Alckmin Prudente, 5/07/2014 

 

Ainda permaneciam as classes multisseriadas, pois que a professora Regina trabalhou 

com crianças de 1ª e 2ª série e com alguns alunos da 3ª série. 

Segundo depoimento da professora Regina, os alunos nisseis em 1972 não 

apresentavam as dificuldades apontadas pela professora Cleide, quando a escola iniciou as suas 

atividades em 1963, período em que os alunos falavam predominantemente a   língua japonesa 

e precisavam aprender a falar e escrever em língua portuguesa. Segundo a professora Regina 

não houve dificuldade no processo de alfabetização e explica o método adotado por ela: 

 

Era um processo completamente diferente do que eu faço e fiz depois de 

alguns anos. A gente fazia alfabetização em cima de cartilhas. E a 

alfabetização que eu fiz no Parateí era em cima de uma Cartilha chamada “As 

boquinhas”. Então você inicia o processo de alfabetização com as vogais 

sempre fazendo aquele trabalho começando com a letra a, com a vogal a e 

depois com o o que tinha uma boca redondinha. Eu tinha o flanelógrafo com 

as boquinhas e desenvolvia com a sequência do alfabeto. Era o b. o c, o f, o g, 

o h,,o j, o h era mais para o fim. Foi a alfabetização de um método que hoje 

pode se dizer sintético, que iniciava com as partes para depois fazer as junções 

de sílabas e construir as palavras. Esse era o processo de alfabetização. 

(Depoimento de Regina Helena Leite Alckmin Prudente, 05/07/2014) 

 

Diante dos depoimentos das professoras podemos considerar que tinham experiência 

anterior com escolas isoladas. Elas também apontam como o apoio da colônia nipônica foi 

importante e contribuiu no processo de escolarização com as crianças do Bairro Parateí. Nos 

três depoimentos percebe-se a importância dada pelo grupo nipônico em relação à figura do 

professor. 

Considera-se aqui o depoimento da professora Regina sobre a forma de tratamento dos 

pais dos alunos do Bairro de Parateí em relação a figura do professor: 
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De enxergar o professor com uma certa importância de uma autoridade, por 

assim dizer, isso era muito nítido no grupo da comunidade, a importância que 

eles davam para a figura do professor. Quando eu vinha lá do Parateí com flor, 

com caqui, com laranja, sempre eles me presenteavam. Então, quando eu saí 

de lá em 72, fizeram uma ‘big’ de uma mesa com pastel[...], era muito 

acolhedora a comunidade.  

 

Daquele período o que me marcou foi a hospitalidade da comunidade 

japonesa, a valorização que essa comunidade dava para os professores, isso 

marcou e eu carrego. Não têm como você esquecer essa valorização.  

(Depoimento de Regina Alckmin Prudente, 05/07/2014) 

 

Em seus depoimentos as professoras afirmavam que a distância, o fato da escola ser 

isolada, foram as causas para se inscreverem no concurso de remoção, isto é, elas procuravam 

escolas mais próximas de onde moravam ou de sua cidade: 

 

Era uma escola de passagem, iniciando minha vida profissional e eu já tinha 

meus pontos bons e então quando teve a primeira remoção em 72 eu já vim 

para Guará. Era raríssimo naquela época, porque eu já tinha Pedagogia e tinha 

o curso de administração escolar que também dava muitos pontos. 

(Depoimento da professora Regina Alckmin Prudente, 05/07/2014) 
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Foto nº 24 - Professora Neusa na entrada principal da escola.  1971 

Acervo Isabel Aoki Miúra 

 

 

 

Foto nº 25 - Professora Neusa na única sala de aula da escola. 1971. Acervo Izabel Miúra 
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Foto nº 26 - Primeira Escola Mista do Bairro do Jardim Parateí, 1971 Acervo de Izabel Aoki Miúra 

 

 

 

 

Foto nº 27 - Grupo de alunos. 1971Acervo de Izabel Aoki Miúra 
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Foto nº 28 - Grupo de alunos na parte de baixo da escola. Ao fundo é possivel notar a casa do 

Sr. Itiro Doi, onde eram vendidos guloseimas durante o intervalo.- 1971. Acervo Izabel Aoki 

Miura. 

 

 

 
Foto nº 29 - Grupo de meninas com a professora Neusa, 1971. Acervo de Edmeia Akemi 

Kogiso 
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1.3. As experiências dos alunos da escola do Bairro Parateí 

 

Nesta parte do capítulo destacamos observações e registros de experiência de 

escolarização sob a perspectiva dos alunos com base em seus depoimentos. 

 

Depoimento 1- Izabel Missae Aoki Miúra, nascida em 7 de agosto de 1959 em Jacareí, 

filha de Sayti Aoki, o pai e Shizuka Aoki, a mãe.  Foi aluna no período de 1966 a 1970. 

 

Me lembro da Dona Neusa, com muita saudade, uma professora 

bondosa, muito rigorosa. Outra professora que tenho contato é a dona 

Cleide, tenho muito respeito por ela e ela foi professora do meu marido. 

Me lembro até hoje das tabuadas. Não conseguia decorar, ficava de 

castigo de pé, e o ditado então! Meu pai tomava tabuada todos os dias. 

Gostava muito das festas juninas, das excursões para o zoológico, 

cachoeira, do recreio. Nessa escola que também era associação, era 

encontro dos jovens, nos sábados tinha baile, domingo tinha lazer, 

como ping- pong, encontro para o bate papo, e também todo o 2º 

domingo do mês tinha missa. E a lembrança mais marcante era o 1º de 

janeiro (ano novo) encontro das famílias, cada um levava um prato, 

eles cantavam o hino nacional, e as crianças ganhavam um saquinho 

de doces, tinha muita comida gostosa. E o fim de ano era muito 

esperado, porque nossos pais compravam um vestido pro natal e outro 

pro ano novo, e o refrigerante como era gostoso, também só no final 

do ano. (Depoimento de Isabel Aoke Miúra, 10/07/2013)?Me lembro 

também que as tarefas da escola quem me ajudava era meu pai, porque 

minha mãe não sabia ler nem escrever, e as tarefas eram muitas contas, 

e também tinha que fazer 100 vezes o que tinha errado no ditado. 

Estudava muito, mas tirava muitas notas baixas, era uma vergonha, 

mas era muito feliz. A gente ia descalço para a escola, roupas sujas, 

unha compridas, nossos pais não eram tão zelosos, não tinham tempo, 

viviam nas colheitas e quando a professora resolvia revistar a gente do 

pé até a cabeça, eu passava vergonha. 

Desde criança, já ajudava na roça, tinha responsabilidade, já sabia 

cozinhar, cuidar dos irmãos pequenos, era meio período na roça e meio 

período na escola... divertimento era só no domingo, quando não tinha 

colheita. 

Apesar das dificuldades, ainda consegui fazer ginásio e colegial na 

cidade de Jacareí e a muito custo consegui os diplomas. (Depoimento 

de Izabel Missae Aoki Miúra, 10/07/2013) 
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Foto nº 30 - Grupo de alunos e alunas.1969. Acervo de Edmeia Akemi Kogiso 

 

 

Depoimento 2:  Yolanda Myuki Kavashima, nascida em 8 de novembro de 1963 em 

Jacareí. Família: Kavashima: filha de Haruo Kavashima (pai) e Fussae Kavashima (a mãe). 

 

Entrei na escola em 1970 e terminei em 1973. Minha primeira 

professora foi dona Margarida e através dela e mais duas professoras, 

Dona Estela e Dona Neusa, tivemos a oportunidade de ir numa 

excursão no zoológico de São Paulo, e no Aeroporto de Congonhas, na 

qual tivemos a oportunidade de conhecer um avião por dentro. Lembro 

também que a limpeza da escola era feita pelos próprios alunos, cada 

um tinha que levar sua merenda. As carteiras da escola não eram 

individuais, tínhamos que sentar ao lado de um outro aluno e o 

interessante é que assim mesmo ninguém colava de ninguém. O período 

da manhã era dividido em três turmas do 3º ano e 4º ano e o mesmo 

horário e a professora se desdobrava para dar as aulas. E escola era 

utilizada para realizar as festividades do bairro. Tivemos algumas 

sessões de cinema (filme em Japonês) uma vez por mês, também a 

escola era utilizada para uma missa. Aos domingos os jovens a 

utilizavam para prática de esporte, para ping pong e os mais adultos 

realizavam bailes. A escola funcionava como “posto de saúde”, pois as 

vacinações eram realizadas lá. (Depoimento de Yolanda Kavashima, 

20/07/2013) 
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Depoimento 3: Edmeia Akemi Kogiso, nascida em 26 de junho de 1962. Família 

Kogiso: Minoru Kogis( o pai), Toshiko Kogiso (a mãe). 

 

E 1969 a 1973 estudei na escola. Minha professora foi Dona Neusa... 

lembro da carteira de madeira, sentava de dois em dois, entrava na 

sala em fila, cantava o Hino, tinha recreio e as provas. Lembro que 

tinha uma criança com ataque epilético, das excursões, dos amigos do 

bairro, de ir à escola a pé e tinha medo do ‘arvorão’ e o lanche era 

caseiro. Lembro da visita ao aeroporto. (Depoimento de Edmeia 

Kogiso, 18/07/2013) 

 

Depoimento 4: Nicolau Kenji Hirata. Nascido em 03 de maio de 1961. Família Hirata: 

Francisco Hirata (o pai) e Mitie Aoki Hirata (a mãe). 

 

Estudei da 1ª a 4ª série do primário, lembro de ir ao zoológico de 

receber na 4ª série uma medalha como melhor do ano do aluno de fazer 

à noite as tarefas e tive dificuldade na 2ª série. Fui para o CENE na 5ª 

série junto com a turma do Oscar, Waldemar Kavashima e do Roberto 

Kavashima. Não me lembro de muita coisa, lembro das excursões. 

(Depoimento de Nicolau Kenji, 14/07/2013) 

 

Nos depoimentos, cabe ressaltar, fica evidente a diversidade cultural no uso do espaço 

escolar pela comunidade. A escola serviu para as missas da religião católica, a manutenção de 

elementos da cultura japonesa, mais especificamente a festa do ano novo, bem como a 

introdução de elementos de manifestação da cultura brasileira como o caso da Festa Junina. 

Também era na escola em que se cantava o Hino Nacional Brasileiro e o Hino Nacional Japonês 

entoado apenas pelos mais velhos, ou seja, pelos chefes da família, ao comemorarem a chegada 

do ano novo. 

Os depoimentos também nos revelam a frequência de algumas atividades escolares, 

como a excursão ao zoológico e ao aeroporto. Estas atividades extraclasse são recorrentes na 

memória dos alunos. 

A foto nº 27 mostra a prática de atividade esportiva, sendo que o futebol, estava 

incorporado como lazer no momento do recreio. Na mesma foto é possível perceber o modo 

como os meninos se posicionaram para o registo da imagem de forma semelhante ao tirados 

pelas agremiações futebolísticas ou por times profissionais. 

É curioso também que, na memória dos entrevistados, o primeiro nome da professora 

que citam é o da professora Neusa, entendendo-se assim ser ela uma referência importante para 
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os alunos, mesmo que tenham tido aula com outras professoras durante a escolarização do 

ensino primário na Primeira Escola Mista do Bairro do Jardim Parateí. 

A cobrança pelos pais na dedicação dos estudos foi mesclada com as outras obrigações, 

evidenciando que outras tarefas que os alunos deveriam executar na chácara.  

As fotos elencadas nesta primeira parte indicam que houve convivência de alunos 

nipônicos e não nipônicos, o que possibilitou troca de experiências culturais e facilitou a prática 

da língua portuguesa. 

As classes eram mutisseriadas e mistas, mas no momento do registro fotográfico há 

momentos em que somente aparecem os meninos separadamente das meninas de diferentes 

faixas etárias. 

Os entrevistados, ao relatarem os diversos usos do espaço escolar tanto pelos alunos 

como para a comunidade, indicam a manutenção da prática cultural japonesa passada de 

geração a geração agregada aos valores culturais nacionais. 
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Foto nº 31 - Alunos visitam o Aeroporto de Congonhas acompanhadas pelas professoras: 

Neusa, Margaria e Estela, 1971 Acervo da família Kavashima 
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Foto n° 32 - Visita ao zoológico em São Paulo. Professoras Neusa, Margarida e Estela. 1971. 

Acervo da família Kavashima.  

 

 

As professoras organizavam as excursões e os pais financiavam as despesas com 

transporte e também alguns deles acompanhavam as visitas. Em certa medida as atividades 

escolares como as excursões, termo utilizado pelos próprios entrevistados, tinham um duplo 

significado: para os alunos conhecer outros lugares, requeria uma organização, apresentava-se 

como uma aventura. E para o professor novos conhecimentos a serem adquiridos. 

Circe Bittencourt (2008) em seus estudos sobre as práticas de atividades escolares nos 

revela que: 

 

A realização de estudo do meio faz parte, portanto de “tradição escolar”, 

embora seus objetivos nem sempre sejam os mesmos para os educadores. 

Organizar saídas dos alunos da escola é, normalmente algo bem aceito e visto 

sempre de maneira positiva, quer pela motivação que provoca nos alunos, quer 

pelas oportunidades pedagógicas que pode oferecer. Muitas vezes, entretanto, 

o estudo de o meio torna-se sinônimo de excursão, de passeio, sem representar 

efetivamente um estudo de campo”, um momento específico de aprendizagem 

mais dinâmica e significativa. (BITTENCOURT, 2008, p.273) 

 

Na trajetória de escolarização do grupo nipônico, foco da pesquisa, diante da 

indagação sobre experiência como aluno na Escola do Parateí, era significativo na memória do 
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entrevistado as atividades de visita ao zoológico em São Paulo e ao aeroporto, isto é, 

experiências que estavam além do bairro em que viviam. 

Durante as entrevistas com as professoras Cleide, Regina e Célia apresentamos as fotos 

números de nº 31 e nº 32 e segundo elas essas atividades, isto é, visitas, passeios e excursões 

desapareceram como prática escolar na escola do Parateí, a partir de 1972. “No meu tempo não 

saíamos para nada. ” Ou “Não pode ser do meu tempo pois não me recordo de visitas ou 

excursões.” 

Diante dos depoimentos dos alunos sobre a experiência no ensino primário na Escola 

do Parateí observa que: 

 

a) Houve dificuldades de aprendizagem para alguns, especialmente quanto à 

memorização da tabuada; 

b)  Houve consenso entre os depoentes sobre a experiência escolar proporcionada 

pelas excursões, como uma das principais lembranças dessa fase da vida escolar; 

c) Existência de relações afetivas entre professoras e alunos; 

d)  O espaço escolar como lugar de memória: sobre as práticas de festividades 

relativas às tradições japonesas, os momentos de lazer aos finais de semana principalmente para 

os jovens (bailinhos, jogos de ping-pong) como sugere a foto nº 23; 

e) O uso do espaço escolar na prática religiosa, como as missas e com 

f) O espaço escolar como posto de saúde para vacinações. 

 

 

2. A escolarização na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Dr. Francisco 

Gomes da Silva Prado – CENE 

 

A Escola Silva Prado foi criada inicialmente como Ginásio de Jacareí em 1936 sob a 

responsabilidade da administração pública municipal. Em 1941 a prefeitura passou a 

responsabilidade de seu funcionamento para a Sociedade Mantenedora do Ensino de Jacareí e 

em 1945 por meio de decreto deu-se a criação do Ginásio Estadual na cidade que funcionou 

temporariamente no antigo prédio do ginásio, na Rua XV de novembro, nº 130 na região central 

da cidade. Durante o funcionamento nesse local enquanto a prefeitura encontrava um local para 

a construção do Ginásio, passou a funcionar o Curso Normal tornando-se Curso Ginasial da 

Escola Normal. Ao agregar os dois segmentos deu origem à abreviatura ou sigla “CENE” em 
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1957. Somente 1962 passa-se a denominar Colégio Estadual e Escola Normal “Dr. Francisco 

Gomes da Silva Prado. ” 

Em 1958 o Colégio Silva Prado passou a funcionar na rua Barão de Jacareí, número 

910. 

 

 

 

Foto nº 33 - Calçamento da Rua Barão de Jacareí. Colégio Estadual e Escola Normal Dr. 

Francisco Gomes da Silva Prado. Década de 1950. 
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Foto nº 34 - Colégio Estadual e Escola Normal Dr. Francisco Gomes da Silva Prado 1958. 

Acervo Histórico Municipal 

 

 

 

Foto nº 35 - Vista Panorâmica da Escola Silva Prado Acervo do Arquivo Histórico 

Municipal. Década de 1960 
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Foto nº 36 - E.E. Dr. Francisco Gomes da Silva Prado. 2010 Acervo Histórico Municipal 

 

 

O CENE, como ficou popularmente conhecido por oferecer o curso ginasial e o curso 

normal, recebeu alunos de outras colônias nipônicas como a do Jamic, Takamori, Tanquinho 

Figueira localizadas na zona rural de Jacareí. 

Em Jacareí havia os tradicionais grupos escolares como Grupo Escolar Coronel Carlos 

Porto e o Grupo Escolar Lamartine Delamare.  
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Foto nº 37 - Grupo Escolar Lamartine Delamare. Década de 1950. Acervo Histórico 

Municipal de Jacareí 

 

 

Foto nº 38 - Primeiro Grupo Escolar Gomes Leitão Década de 1930. Acervo Histórico 

Municipal de Jacareí 
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Esse grupo de alunos nisseis que havia concluído o ensino primário na Primeira Escola 

Mista do Bairro do Jardim Parateí, foi, em sua maioria, para o Colégio CENE porque esta escola 

ofereceria a partir de 1971, a segunda etapa do Primeiro Grau – de 5ª a 8ª séries (antigo Ginásio) 

e também o ensino de Segundo Grau  

Durante a entrevista com a professora Célia que trabalhou na escola do Bairro Parateí 

em 1971 descobriu-se que seu esposo, o professor Osmar Bustamante foi assistente de direção 

da Escola Estadual Dr. Francisco Gomes da Silva Prado na década 1980 e aproveitou-se o 

momento da entrevista com a professora para que ele relatasse sobre a história da fundação da 

Escola Silva Prado: 

 

Eu tenho ideia porque praticamente estudei no Silva Prado de 5ª a 8ª série. 

Estudei no Silva Prado. Naquela época não se chamava Silva Prado, era 

Ginásio Estadual de Jacareí, que foi criado pelo ato do Governador criando o 

Ginásio de Jacareí. E aí teve uma troca de todos os professores. (Depoimento 

de Osmar Bustamante, 07/07/2014) 

 

Em reportagem do jornal Diário de Jacareí de 1986 informa-se sobre a criação do 

ginásio: 

 

Há quase 49 anos foi criado o Ginásio de Jacareí, através da Lei nº 1 de 

19/02/1936: Essa Lei foi oriunda da Câmara Municipal com aprovação de 

todos os vereadores e prefeito da época, sendo que em 24/03/1941 a escola 

passou para a responsabilidade da Sociedade Mantenedora do Ensino de 

Jacareí, que começou a administrar aquele próprio municipal cuidando de sua 

organização, orientação e mantendo os para atendimento da população escolar 

do município e demais cidades limítrofes, com ênfase para Santa Branca. A 

inspeção era a nível Federal sendo preliminarmente concedida pela Portaria 

Ministerial de 05/10/1937. 

A criação do Ginásio Estadual deu-se a 13/06/1945 através do decreto-lei nº 

14.786. (Diário de Jacareí,11/03/1986, p.4) 

 

Em decreto de 17/06/1960 o Ginásio passou a ser denominado Colégio Estadual e 

Escola Normal Doutor Francisco Gomes da Silva Prado. Posteriormente A Escola passou a ser 

denominada Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Dr. Francisco Gomes da Silva Prado. 

Segundo o depoimento do professor Osmar  

 

Tinha o anexo29 que funcionava o Curso Primário de 1ª a 4ª série que passou 

de Primeiro Grau, de 1ª a 8ª série, aí vinha o colegial e tinha o Magistério. 

 

                                                           
29 O anexo era um prédio ao lado do Colégio que passou a funcionar na Rua Barão de Jacareí 
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Segundo Souza (2008) essa era a situação dos ginásios principalmente no Estado de 

São Paulo entre 1959 e 1961: 

 

As escolas das periferias urbanas padeciam da limitação de espaço físico, 

muitas delas com salas com um grande número de alunos e as condições 

materiais eram sofríveis. Quanto aos alunos, a maioria era pertencente às 

camadas populares, provindo de famílias que migraram do campo para a 

cidade e que passavam por processos de ajustamento ao mundo sociocultural 

urbano. Muitos alunos conciliavam o trabalho com os estudos. (SOUZA, 

2008, p.262.) 

 

Romanelli (2014) aponta as mudanças na estrutura do ensino com a Lei 5.692/71 um 

destaque para as mudanças no plano vertical: 

 

No plano vertical, a modificação se fez, com a junção do curso primário e do 

curso ginasial num só curso fundamental de 8 anos. Com isso, eliminou-se um 

dos pontos de estrangulamentos do nosso antigo sistema representado pela 

passagem do primário ao ginasial, passagem que era feita mediante aos 

chamados exames de admissão. Com a eliminação, legalmente, em 

consequência, um instrumento de marginalização de boa parte da população, 

que concluía o curso primário. (ROMANELLI, 2014, p.248) 

 

Mas a medida não foi bem recebida pelos professores como destaca Souza (2008): 

 

A facilitação dos exames de admissão aos ginásios instituída pelo governo do 

Estado de São Paulo a partir de 1967 foi recebida com grande indignação e 

resistência pelo magistério. A medida que buscava minimizar e 

gradativamente eliminar as barreiras históricas entre o curso primário e o 

secundário foram sentidas pelos professores como um golpe implacável aos 

padrões de qualidade da escola secundária. (SOUZA, 2008, p. 264 
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Quadro 2 - Relação de alunos que frequentaram o Colégio CENE – 1970-1986 

 Nome do Aluno Nome do Pai Nome da Mãe Período de frequência 

01 Jorge Satio HIrata Yuao Hirata Haruco Hirata 1970 

1971 a 1973 

02 Oswaldo Shingo Hirata Yuao Hirata Haruco Hirata 1975-1979 

1978 

1980- 1982 

03 Wilson Takashi Hirata Francisco Hirata Mitie Aoki Hirata 1977-1980 

1981-1983 

04 Antonio Takeo Aoki Sayti Aoki Hashimoto Sizuka Aoki 1977-1981 

Solicitou transferência 

05 Teresa Sacue Hirata Yuao Hirata Haruco Hirata 1976-1978 

06 Catarina Aiko Aoki Sayti Aoki Hashimoto Sizuka Aoki 1971-1974 

1976-1977 

07 Shigueyochi Hirata Kunio Hirata Kumie Hirata 1971-1974 

08 Miguel Toshitaka Hirata Yuao Hirata Haruko Hirata 1977-1980 

1981-1983 

09 Mario Yoshiyuki Hirata Kunio Hirata Kumie Hirata 1971-1974 

1975-1977 

10 Alberto Hissao Hirata Kunio Hirata Kumie Hirata 1979-1982 

1983-1985 

11 Elsa Satie kavashima Haruo Kavashima Fussae Kavashima 1977-1980 

12 Waldemar Akira Aoke Mituo Aoke Fukio Aoke 1972-1976 

13 Edmeia akemi Kogiso Minoru Kogiso Toshiko Kogiso 1974-1978 

1979-1981 

14 Oscar kogiso Minoru Kogiso Toshiko Hirata 1972 

15 Edsel iwao kogiso Minoru Kogiso Toshiko Kogiso 1970 

16 Inês Hiroko Hirata Kunio Hirata Kumie Hirata 1975-1979 

1980-1982 
Elaborado a partir do Arquivo Escolar 

 

 

Ao terminarem o ensino primário na Primeira Escola Mista do Bairro do Jardim 

Parateí, especificamente da década de 1970, esse grupo nipônico continuou os estudos na 

Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Dr.Francisco Gomes da Silva Prado. 

Diante do quadro 1 e da relação de alunos podemos perceber que um número 

significativo, ao terminar o ginásio de quatro anos, permaneceu no Colégio para concluírem o 

curso de Segundo Grau. 

Esses alunos deslocavam-se, diariamente, das chácaras do Bairro Parateí de ônibus de 

linha para estudarem em Jacareí. Houve casos de alunos que tiveram que estudar no período 

noturno para ajudarem os pais na chácara durante o dia.  

Era comum alguns pais solicitarem dispensa das aulas de Educação Física, que 

ocorriam em horário contrário os das outras aulas, e apresentavam como justificativa o 

deslocamento e essencialmente o fato de que os filhos terem que auxiliar no trabalho da chácara. 
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Os alunos não passavam pelo exame de admissão, contudo o Colégio realizava uma 

espécie de Vestibulinho: 

 

A gente fazia aquela espécie de Vestibulinho e quando a turma saía da 

8ª série para entrar no Silva Prado tinha um Vestibulinho de 

classificação. 

Os alunos que não conseguiam passar iam fazer particular. 

(Depoimento de Osmar Bustamante,07/07/2014) 

 

O número de alunos que procurava o Colégio Silva Prado superava o número de vagas 

oferecidas e a escola implantou o “Vestibulinho” como regra para o ingresso do aluno no 2º 

Grau. Houve pedidos de reconsideração quando o aluno não era bem classificado ou quando a 

alternativa era estudar à noite: os motivos alegados se repetiam como o fato do aluno morar em 

zona rural e a dificuldade de deslocamento. 

Até o ano de 1975 os registros do rendimento do aluno bem como a avalição eram 

lançados por meio de notas de zero até dez (0 a 10), mas a partir de 1976 o lançamento passou 

a ser realizado por intermédio de conceitos. (A a E). Houve os casos de revisão de notas ou 

solicitação de prova de segunda época. O ensino da língua como o francês aparece em alguns 

documentos somente na 5ª e 6ª série e inglês na 7ª e 8ª série do curso ginasial. Para alguns 

alunos, a aprendizagem dessas línguas estrangeiras representavam um desafio. 

Pode-se observar que a nova configuração das disciplinas para alguns desses alunos, 

quando começaram a frequentar o ensino de Segundo Grau, foi bastante difícil e alterou seu 

cotidiano nas atividades do Bairro de Parateí. As exigências em relação ao trabalho nas chácaras 

se ampliaram do mesmo modo que para alguns houve a possibilidade de solicitar transferência 

para cursos técnicos existentes em outras cidades, principalmente na de São José dos Campos, 

cidade do Vale Paraíba Paulista. 

É possível identificar, no entanto, que para o grupo nipônico do Parateí ao continuar 

os estudos tanto na época do Ginasial quanto da fase do Segundo Grau na Escola Estadual de 

Segundo Grau Dr. Francisco Gomes da Silva Prado, permaneceu a valorização dos estudos 

escolares. No entanto, isto ocorreu de acordo com certas adequações diante das condições 

impostas pelo compromisso do trabalho que se acentuava com a escolarização. 
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CAPÍTULO III - ESCOLARIZAÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL DO GRUPO 

NIPÔNICO DO BAIRRO DO PARATEÍ  

 

 

A trajetória de escolarização do grupo de alunos da pesquisa foi marcada por uma 

cultura escolar específica da educação brasileira, que integrava os projetos de nacionalização 

em um contexto de desenvolvimentismo e de crescimento urbano e que buscava estender-se a 

todos os grupos sociais do país. De acordo com tais propósitos o objetivo deste capítulo foi o 

de investigar as possíveis tensões entre a cultura japonesa e as formas de adaptações no processo 

de integração social dos estudantes na vida do Bairro do Parateí e na cidade de Jacareí no 

percurso de seus estudos escolares 

Como foi apresentado pela investigação da história dos estudantes do Bairro de 

Parateí, havia uma diversidade de usos no local onde funcionava a escola, servindo o 

estabelecimento como lugar de encontro e reunião de moradores e, também, como espaço de 

lazer para os jovens aos finais de semana. 

Diante dessa diversidade de usos desse espaço, isto é, do escolar ao lazer, foi possível 

identificar os novos costumes, notadamente quanto aos aspectos de sociabilidade assim como 

os religiosos.  A partir de tais constatações o presente capítulo aborda inicialmente as relações 

familiares nipônicas e o processo de escolarização dos filhos no enfretamento dos problemas 

para dar continuidade aos estudos e, em seguida, versa sobre o significado e a importância das 

práticas religiosas para as famílias e para o grupo de alunos deste estudo. 

Sendo assim o presente capítulo está dividido em duas partes: a primeira que trata 

sobre as relações familiares nipônicos com os procedimentos de escolarização dos filhos e a 

segunda parte versa sobre o significado da prática religiosa para as famílias e do mesmo modo 

em relação ao grupo de alunos deste estudo. 

 

 

1. A cultura japonesa e as relações de obrigações 

  

Ao iniciar este estudo destacamos que é inerente à cultura japonesa o valor à educação 

e principalmente a dedicação das famílias na organização da vida escolar dos filhos e mesmo 

para os imigrantes que aqui aportaram esta tendência permaneceu, isto é, este conceito de 

valorização da escolarização para os filhos conforme demonstrou o estudo de Shibata (2009). 
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Camacho (1993) explica que esta valorização quanto à educação escolar não se dá 

apenas pelo valor atribuído ao estudo, mas também a um conjunto de obrigações nas relações 

sociais dos japoneses que é construído desde a infância, isto é, nos vínculos familiares e que 

este encargo se estende nas relações de amizade, no trabalho e na escola. 

É importante destacar, do mesmo modo, a pesquisa de Ruth Benedict (2011) ao 

identificar que esse conjunto de obrigações nas relações sociais da cultura japonesa e ocorre a 

partir de uma relação de débitos. A autora afirma que essa relação de débitos que começa na 

vida familiar, se estende no ambiente profissional, ou seja, no trabalho. Essa relação é 

identificada na hierarquia e obediência em constante vínculo com o débito e aponta os 

elementos que compõem as relações familiares (obrigações familiares) do grupo nipônico, 

descrevendo como eles funcionam e se articulam em outros momentos da vida social do 

japonês. 

Dentro dessa configuração das análises de Benedict (2011) procurou-se, então, 

identificar estas mesmas tendências nas famílias do Bairro Parateí em suas relações com seus 

filhos, ou seja, junto ao grupo de alunos no período estudado no recorte temporal proposto que 

se situa entre anos de 1960 a 1980, e que se possa identificar permanências ou ausências no 

resultado dessas interações sociais.  

O quadro esquemático das obrigações japonesas e suas formas de reciprocidade 

elaborado por Ruth Benedict pode ser assim apresentado: 

 

 

Obrigações Descrição das obrigações 

1. On:  Obrigações incorridas passivamente. “Aceitar um on, dever um on, isto é 

são obrigações do ponto de vista do recebedor 

oya on O on aceito dos pais 

shi no on O on aceito do chefe 

on Aceito em todos os contatos durante a vida 

2. Gimu O pagamento integral destas obrigações continua não mais do que parcial, 

sem limites de tempo 

ko Dever para com os pais e ancestrais (por consequência da descendência) 

nimmu Dever para com o próprio trabalho 

3. Giri Estas dívidas são consideradas como tendo de ser pagas com equivalência 

matemática em relação ao favor recebido, havendo limites de tempo 

Giri para com o mundo Deveres para com a família  
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Deveres para com pessoas não apresentada (originárias de um on) aceito, 

por exemplo, quanto a um presente em dinheiro, um favor, contribuição 

em trabalho 

Deveres para com pessoas de parentesco não suficientemente próximo 

(tias, tios, sobrinhos, sobrinhas) originários de um on tácito não deles e 

sim de ancestrais comuns 

Giri para com o nome  O dever de não admitir fracasso (profissional) ou ignorância 

O dever de cumprir todas as regras de etiqueta japonesas, por exemplo, 

observar conduta respeitosa, não viver além das posses, dominar todas as 

demonstrações de emoção em ocasiões inadequadas etc. 

 

 

Segundo Luiza Yshiguro Mitiko Camacho (1993) essa relação de débito se estende no 

processo de escolarização, e em sua pesquisa, ela comprovou que essas regras se estendem no 

desempenho dos alunos por ela estudado. 

É, portanto, a partir dos estudos de Benedict (2011) e de Camacho (1993) que 

descrevem e analisam essas relações de débito que se procura no presente estudo averiguar se 

essas regras se apresentam nas relações familiares no grupo nipônico do Bairro Parateí ou se 

estas estiveram ausentes indaga-se quais adaptações ou adequações ocorreram no processo de 

constituição de uma diversidade cultural, mesclada pela cultura escolar brasileira. 

O grupo que se estabeleceu no Bairro Parateí era composto por famílias com parentes 

próximos, tais como os irmãos Saity e Mituo, que apesar de viverem em casas distintas, suas 

propriedades eram vizinhas. Esta situação também se estende à família dos irmãos Hirata, 

formada por quatro irmãos casados com quatro irmãs, sendo que o pai e a mãe dos irmãos eram 

vizinhos e também moravam próximos de todos. 

A foto número 05da família Kavashima apresenta o senhor Haruo, o irmão Massame, 

seu pai, suas respectivas esposas e filhos vivendo todos na casa e trabalhavam conjuntamente 

na mesma chácara, situação que demonstra, assim, a obrigação denominada ko, isto é, o dever 

do filho para com os pais por consequência da descendência e grau de hierarquia. 

O mesmo pode ser observado quanto à família de Francisco Hirata, quando sua mãe 

Hayana Hirata, nascida no Japão na cidade de Fukuoka em 1906, vivia com a família a foto n° 

08 ou mesmo no depoimento do neto que se recorda da convivência com a avó quando os pais 

saíam para trabalhar na plantação de verduras da chácara. 
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Fazia as tarefas da escola à noite. Minha avó morava com a gente. (Nicolau 

Kenji Hirata, 14/07/2013)  

 

Outro aspecto a ser abordado sobre as relações de débito e obrigações na cultura 

japonesa ocorre com a senhora Toshiko Kogiso ao revelar em seu depoimento que recebeu 

auxilio do sogro para comprar a propriedade no Bairro Parateí: 

 

As terras do Parateí foi o sogro que comprou foi a mesma, que comprou do 

seu parente, não foi a gente que comprou, foi meu sogro e depois deu para 

gente né, aí a gente ficou morando lá até 83. Aí plantamos verduras, tomate, e 

tudo essas coisas eu não sei quantos anos ficamos plantando...A granja eu não 

sei quantos anos. (Toshiko Kogiso, 18/07/2013) 

 

Em relação ao grupo de alunos estudados, isto é, da geração de 1964 a 1980, percebe-

se que essa obrigação, o Giri, permaneceu. No relato de Isabel Miúra encontra-se o dever para 

com a família, que quando não estava na escola tinha deveres e obrigações, tarefas a serem 

cumpridas em casa tais como cuidar dos irmãos ou mesmo tinha como hábito trabalhar na roça 

desde pequena. 

 

Desde criança, já ajudava na roça, tinha responsabilidades, já sabia cozinhar, 

cuidava dos irmãos pequenos, era meio período na roça e meio período na 

escola, divertimento só domingo, quando não tinha colheita. (Izabel Aoki 

Míúra, 10/07/2013) 

 

É em torno da figura do senhor Haruo Kavashima que ocorre o reconhecimento por 

parte das docentes Cleide, Regina e Célia. Durante os depoimentos o nome do senhor Haruo 

foi, em certa medida, um ponto de referência, por representar a liderança da comunidade e da 

mesma forma percebe-se a sua aceitação ao se sujeitar diante das obrigações que implicavam 

ser ele o elo entre a comunidade e a escola. 

 

Eu lembro que tudo o que era para resolver era na casa do Haruo. A gente ia 

lá sentava, tomava café, almoçava. O que fosse na hora e resolvia na escola. 

(Depoimento de Cleide Ignez Espósito Muniz, 13/06/2014) 

[...] E nessa também, o seu Kavashima e ele era maravilhoso.... Tudo o que a 

gente precisa, material de limpeza. [...] Daí eu conversei com o seu Kavashima 

vamos fazer um bazar da pechincha. (Depoimento de Célia Junqueira, 

07/07/2014) 

 

Em todos esses casos ocorrem as relações de obrigações e deveres entre a família e a 

escola. 
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Quando o grupo de alunos concluiu o ensino primário todos passaram a frequentar   a 

Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Dr. Francisco Gomes da Silva Prado, na cidade 

de Jacareí para estudarem no curso   ginasial e depois colegial. Mas, mesmo estudando na 

cidade, o grupo de alunos permaneceu morando no Bairro Parateí e os alunos se deslocavam 

todos os dias para a cidade. O fato de continuarem vivendo no Bairro trazia dificuldades para a 

continuidade aos estudos, mas, os jovens alunos enfrentavam tais situações dentro dos acordos 

culturais da comunidade porque ao irem para a escola em Jacareí, nos diferentes momentos da 

vida escolar, tiveram também que cumprir com suas obrigações para com a família. Desta forma 

a frequência e o deslocamento para a escola da cidade diariamente e a obrigação de trabalhar 

junto as famílias eram parte dessas obrigações. 

Pela documentação da escola pode-se identificar uma série de solicitações de algumas 

famílias do Bairro Parateí junto à direção da escola no sentido de favorecerem a conciliação das 

atividades de estudos com o trabalho no Bairro. Por exemplo, alguns pais solicitaram à direção 

da escola que o filho fosse dispensado das aulas de Educação Física que ocorria em horário 

contrário dos estudos do núcleo comum para que pudessem manter suas obrigações nas tarefas 

na chácara como consta em requerimento   

Durante a pesquisa não encontramos indícios de outra forma de mão de obra utilizada 

no trabalho da propriedade além dos componentes da família considerando-se, então, que 

independentemente da idade todos tinham deveres na produção familiar. 

Da mesma forma havia restrição por parte dos pais para que as filhas não estudassem 

à noite na escola do Silva Prado, em Jacareí, diante das dificuldades de deslocamento durante 

o período noturno para retornar para a chácara de acordo com requerimento encontrado no 

arquivo escolar. É importante observar os cuidados e as diferenças do tratamento quanto às 

filhas uma vez que não encontramos restrições dos pais quanto ao fato dos filhos frequentarem 

o período noturno na Escola Silva Prado. 

A frequência de estudos do período noturno na escola provocou medidas constantes 

dos pais dos alunos do Bairro de Parateí. Assim, no ano de 1980 ocorreu um número reduzido 

de matriculas de alunos no período diurno para o 3º ano do Segundo Grau30, na Escola Silva 

Prado e desse modo todos seriam matriculados no período noturno. 

Diante da situação, um dos pais, ciente de que sua filha seria matriculada do período 

noturno, solicitou à direção da escola que esta pudesse permanecer no período diurno e apontou 

                                                           
30 O número mínimo de alunos para a abertura e funcionamento da turma no 3º ano do Segundo Grau no período 

diurno seria de 20 alunos. 
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como justificativa o fato de morarem em uma chácara e das dificuldades de transporte para a 

filha estudar à noite. 

Ao analisar o conteúdo de duas fontes, uma solicitação manuscrita assinada pelo pai 

do aluno31 dirigido à direção da escola pode se constatar que se trata de um pedido de 

transferência motivada pela necessidade do filho trabalhar na chácara. O segundo documento, 

um requerimento datilografado, com conteúdo formal e apresentando argumentos pedagógicos 

relata a necessidade da permanência de uma turma do 3º ano do Ensino Segundo Grau no 

período diurno para que a filha pudesse frequentar o período da manhã. 

O segundo documento aponta inclusive a distinção sobre o aproveitamento e o ensino 

oferecido no período diurno e noturno, ressaltando que o ensino oferecido no diurno seria 

“maior”. E seguem-se outras expressões como “calada da noite” ou mesmo os diversos tipos de 

violências que os alunos poderiam sofrer à noite caso tivessem somente essa opção. O 

requerimento especifica ainda que se todos os alunos que não trabalhassem fossem matriculados 

no período noturno “não haveria mais vaga destinado aos trabalhadores”. 

O documento era destinado ao Diretor do Departamento dos Recursos Humanos do 

Estado de São Paulo e procurava justificar os motivos para o funcionamento do 3º ano no 

período da manhã na Escola Silva Prado em Jacareí, apelando para a segurança e o 

deslocamento dos alunos que moravam no Bairro Parateí, principalmente para as filhas das 

famílias envolvidas. 

O requerimento foi elaborado a partir da narrativa dos alunos e assinada pelos pais. As 

fichas individuais desses alunos demonstravam que eles estudavam desde Ensino Ginasial nessa 

escola, sempre no período diurno. As questões sobre a segurança e o deslocamento podem ter 

sido relevantes como argumentos, mas o documento ressalta os inúmeros casos de violência 

que ocorriam no período noturno, conforme noticiavam os jornais, sugerindo assim como seria 

arriscado para os alunos o fato de estarem expostos a situações de violência durante o 

deslocamento para a escola. 

Diante disso e de todos os argumentos, em outubro do ano de 1980, houve casos de 

pais que pediram a transferência do filho e não apenas para o caso da filha, para o período 

noturno, com a justificativa da importância do auxilio deles nas atividades na chácara. 

Outros pedidos que ocorreram antes na década de 1970, permaneceu sempre nesses 

requerimentos a solicitação da transferência do aluno que frequentava o Ensino de Segundo 
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Grau, para que este pudesse estudar a noite sendo assim possível ele ter condições de continuar 

a trabalhar na propriedade da família durante o dia. 

Esse procedimento, por ter ocorrido em diferentes fases, atingiu em uma mesma 

família os irmãos de forma sistemática e não houve distinção em relação aos filhos, mas tão 

somente em relação às filhas. 

A interpretação possível é que era necessário adequar as relações de obrigações 

familiares com o processo de escolarização. Da mesma forma havia uma distinção ao 

tratamento destinado aos filhos e as filhas quanto ao fato de estudarem em determinados 

períodos escolares. 

Pode-se também perceber nitidamente que a escolarização dos filhos para as famílias 

nipônicas era importante tanto quanto a manutenção da produção de hortaliças, frangos e ovos 

que dependiam dos pais, dos filhos e dos avós, exigindo uma constante autodisciplina nas 

relações de obrigações. 

Há também no conteúdo   dos requerimentos dos pais uma desqualificação em relação 

ao ensino oferecido para o aluno trabalhador quando se afirma que “muitos pedagogos e 

técnicos de educação, tem insistido em suas teses que o nível de apreensão de conhecimento é 

maior no período diurno”. 

É importante salientar que para alguns alunos foi um desafio aprender outros idiomas 

como o francês e o inglês que constituíam a parte diversificada do currículo, considerando que 

no ambiente doméstico conviviam a língua japonesa e a língua portuguesa. 

Diante desse contexto e considerando o conceito de tradição de apropriação Burke 

(2010) afirma que: 

 

A partir de meados do século XIX até hoje, os japoneses têm emprestado 

elementos culturais do Ocidente como aparente facilidade: o sistema 

parlamentarista da Inglaterra, o sistema universitário e as práticas militares da 

Alemanha, e a maior parte de sua cultura material dos Estados Unidos. A 

velocidade com que os japoneses começaram a emprestar desta forma depois 

de 1850 dificilmente seria inteligível se não houvesse um precedente. 

(BURKE, p.68,2010) 

De fato, os japoneses já haviam emprestado e adaptado muitas tradições 

culturais entre os séculos VIII e XVIII, especialmente da China. Adotaram o 

budismo em sua versão chinesa, em vez da forma indiana. Adotaram o sistema 

de escrita chinês, a despeito do contraste entre chinês, uma língua sem flexões, 

e o japonês, uma língua cheia de flexões. (BURKE, p.68-69.2010) 

 

Segundo Fernando de Azevedo (2010): 
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[...] se a cultura pressupõe e implica um complexo de condições que se 

estabelecem o clima social e histórico favorável no florescimento das letras, 

ciências e artes, e cujo estudo não é somente útil, mas indispensável à 

compreensão dos fenômenos de cultura, o sistema educativo que em cada 

povo, se forma para conservar e transmitir o patrimônio cultural, 

constantemente renovado e enriquecido através de gerações sucessivas, tende 

a desenvolver-se e a complicar-se na medida em que aumentam as criações do 

espirito nos vários domínios da cultura e da civilização. É preciso, para 

compreendê-las e explica-las, situar a cultura nacional no seu quadro 

geográfico, social e histórico, acompanhá-las nas diferentes etapas de sua 

evolução, nas suas orientações e tendências, para mostrar, em seguida, quais 

as instituições que se organizaram, prepostas ao fim de transmiti-la, já 

sistematizadas, de geração em geração para assegurar a sua continuidade no 

tempo, a sua unidade, a sua difusão e os seus progressos. (AZEVEDO, 2010, 

p.33). 

 

 

2. A experiência religiosa do grupo nipônico Parateí 

 

 

 

Foto nº 39 - Primeira Eucaristia. 1963. Porta dos fundos da Escola. Acervo de Izabel Aoki 

Miúra. 

 

 

Acredita-se que a foto nº 39 registre a primeira experiência religiosa dos jovens do 

grupo nipônico do Bairro Parateí, sendo que a imagem também registra a significativa presença 
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de meninas não nipônicas que moravam em outro bairro onde funcionava uma olaria. Outro 

aspecto importante era o fato da professora Cleide ter sido madrinha dessa turma de alunos para 

a Primeira Eucaristia, como sugere a foto nº 21 do capítulo 2.   

Nos depoimentos coletados dos pais, alunos e das professoras quanto ao uso do espaço 

da escola para outros fins, nota-se a referência às missas que ocorriam todo o segundo do mês.  

Cabe ressaltar que as famílias que optavam pela religião católica enviavam os filhos 

para a Casa Nazaré, no bairro de Guaió na cidade paulista de Suzano por três semanas para a 

catequização culminando com a primeira Eucaristia como mostra a foto nº 45  

A experiência religiosa das famílias nipônicas do Bairro Parateí tornou-se sistemática 

com a presença do padre Guilherme responsável pela Casa Nazaré e quando as missas passaram 

a ocorrer todo segundo domingo de cada mês. 

Os jovens ficavam responsáveis em preparar a escola para a vinda do padre Guilherme 

e das catequistas da cidade de Suzano, uma cidade mais próxima da região metropolitana de 

São Paulo. 

As carteiras eram encostadas nas paredes da única sala de aula, e os bancos de madeira 

(confeccionados por um dos pais) eram enfileirados no centro para que as mulheres e as pessoas 

idosas pudessem sentar-se durante a missa. O armário de madeira de duas portas era trancado 

pois ali eram guardados os cadernos dos alunos, diários de classe, livros e demais materiais 

escolares. O armário era deslocado para o fundo da sala e posicionado na lateral da porta dos 

fundos onde era improvisado um confessionário32 e o penitente deveria ajoelhar-se frente ao 

padre que permanecia sentado. A mesa da professora era colocada em frente da lousa um pouco 

ao centro e ganhava nos pés tijolos para que ficasse em posição mais alta. As catequistas 

colocavam sobre a mesa uma primeira toalha branca seguida de outra toda bordada na qual 

eram posicionados o cálice, dois castiçais, as velas e um crucifixo de mesa. Em frente a mesa 

com certa distância eram colocados de três a quatro carteiras para que os penitentes pudessem 

ajoelhar-se. As demais carteiras e bancos eram colocados na varanda da escola. As confissões 

começavam quando o padre chegava, as 16 horas, sentavam-se por ordem e aguardavam sua 

vez. Após as confissões alguns fiéis iam para casa para terminarem alguma tarefa e outros 

aguardavam na varanda. A missa começava às 18 horas, e durava cerca de duas horas, mulheres 

crianças e idosos sentavam-se nas carteiras e bancos e os homens permaneciam de pé ao fundo 

da sala. Cantava-se o cântico de entrada, ouvia-se o sermão, os hinos religiosos, enfim seguia-

se a missa até o momento da comunhão.  

                                                           
32 Em certa ocasião um dos pais montou um genuflexório. 
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Encerrado o ritual, o Pe. Guilherme e as catequistas eram convidados a uma refeição 

na casa de uma das famílias. Para organizar esse momento as famílias se organizavam em um 

esquema de rodizio. 

Não eram todas as famílias da colônia nipônica que participavam das missas. Muitas 

vezes os filhos participavam e os pais permaneciam na religião de seus ancestrais, o xintoísmo, 

como as famílias Kogiso e Kavashima. 

O padre Guilherme vinha de Suzano dirigindo um automóvel “Fusca” acompanhado 

por duas catequistas japonesas sendo que, ocasionalmente, uma delas também servia de 

motorista.  

Segundo documento obtido na Casa Nazaré, o padre Wilhelm Hopp era sacerdote da 

congregação do Verbo Divino e trabalhava na conversão das famílias, na catequese de adultos 

e crianças, e no trabalho vocacional entre os jovens. Ele teria vivido no Japão na década de 

1950 na cidade de Mitsuke, perto de Sanjo e desenvolvido obras como a Escola Tenshi Yohien 

e no orfanato “Seibo Aizien”. 

Por sua experiência no Japão e com o objetivo de auxiliar as famílias de imigrantes 

japoneses com dificuldade com a língua portuguesa, em julho de 1961 padre Wilhelm deixou 

aquele país para vir morar em Suzano e iniciar as obras do Centro Familiar que se tornaria a 

Casa Nazaré. 

 

Cheguei em São Paulo em 30 de julho de 1961, como propósito de dedicar-

me ao apostolado junto das famílias japonesas. O Rev.Pe. Superior Provincial 

já tinha recebido de Roma ordem do Rev. Pe. Superior Geral para que eu me 

dedicasse a este trabalho. Faltava saber onde começar este apostolado. Por 

isso viajei para Registro, onde havia um núcleo japonês. Durante três semanas 

naquela cidade, notei que embora alguns membros da família fossem 

batizados, não havia no seio familiar uma verdadeira tradição cristã. Fiz 

depois várias visitas rápidas: a Londrina, Araponga, Assaí, Colônia, 

Esperança, Jundiaí, Mogi das Cruzes e Suzano. (Pe. Wilhelm Hopp 20 de 

janeiro de 1978) 

 

O terreno de dois alqueires adquirido para a sede do Centro Familiar possuía três casas 

e uma granja que necessitou da contratação de duas famílias japonesas para o cuidado com a 

granja e a plantação de rosas. Entre os anos de 1962 e 1967 chegaram ao Brasil cinco 

colaboradas japonesas vindas do Japão para auxiliar nas obras do padre Wilhelm que se 

ampliaram com a criação de uma escola de língua japonesa. 

A doação principal vinha da Alemanha para as obras desenvolvidas aqui no Brasil e 

especificamente as de Suzano. O padre Guilherme como ficou conhecido o Pe.Wilhelm nos 

núcleos onde trabalhou, também gerenciou outras atividades como a fábrica de macarrão: 



 
 

102 

 

Com o passar do tempo as duas famílias resolveram trabalhar por conta 

própria, pedindo o desligamento do grupo. Depois veio outra família que, com 

sua experiência de ter trabalhado na fabricação de macarrão comprou uma 

máquina e um equipamento de secagem de massas e começou a produzir 

macarrão, que era vendido para o Seminário da Congregação em Santo Amaro 

e aos consumidores da região. A fábrica não deu certo. E outra família vem 

para fazer biscoitos, aproveitando os equipamentos já instalados. As 

catequistas também ajudavam na embalagem e no empacotamento até altas 

horas da noite. (Anotações do padre Guilherme) 

 

Uma das causas para o fechamento da fabrica que ocorreu na década de 1970 foi a 

diminuição dos pedidos e os produtos que foram se acumulando. 

Chama atenção o outro motivo que levou o encerramento das atividades da fabrica: 

 

Num dia de outubro, o encarregado da fábrica, um homem brasileiro foi 

levado pela polícia. Mais tarde ficou-se sabendo que foi por motivos políticos, 

e a fábrica fechou por falta de mão de obra qualificada. (Anotações do padre 

Guilherme) 

 

Diante desse fato e a necessidade de gerenciar as despesas abriu-se uma escola para 

crianças japonesas, a Escola Jardim de Infância Anjo da Guarda que funcionava em uma das 

dependências da Casa Nazaré. O diretor da escola era o Pe. Guilherme que também fazia o 

transporte das crianças com a ajuda de uma das catequistas. Em 1973 com ajuda dos pais e 

doação vinda da Alemanha a escola foi transferida para o centro da cidade Suzano. 

 

O Jardim de Infância funciona desde maio de 1970. No começo, eram apenas 

25 crianças de pais brasileiros, de procedência não japonesa. Por influência 

dessa escola, vários pais já receberam o batismo. O acesso às famílias, que no 

começo foi um tanto difícil, agora torna-se fácil, por intermédio dos filhos. 

Em 27 de setembro de 1977, com ajuda dos pais dos alunos e dos católicos 

alemães, pudemos ampliar o prédio do jardim, para aumentar o número de 

classes. (Pe. Wilhelm Hopp 20 de janeiro de 1978) 

 

Diante disso o Pe. Guilherme voltou-se mais para o atendimento a núcleos de 

japoneses que ficavam mais distantes como Salesópolis, Biritiba Mirim, Capela, Guararema, 

Bom Sucesso e São José dos Campos. 

A partir de 1973, nas férias de janeiro, padre Guilherme ajudado pelas catequistas 

preparavam as crianças para a primeira comunhão com um retiro de três semanas na Casa 

Nazaré. 
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O próprio Pe. Guilherme transportava as crianças para Casa Nazaré. Ele dirigia uma 

“Kombi” e passava nos núcleos de colônia de imigrantes japoneses e com autorização dos pais 

levava meninos e meninas para o retiro. Algumas famílias colaboravam com doações em 

dinheiro, outras com hortaliças, ovos e frangos para a permanência dos filhos na Casa Nazaré. 

A lista das crianças que eram levadas para o retiro era registrada em um caderno de 

modo rudimentar como mostra a foto nº 40. 

 

 

 

Foto nº 40 - Caderno de Registros.  1977 
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Foto nº 41 - Lista de nomes das crianças. 1978 

 

 

 

 

Foto nº 42 - Lista de nomes das crianças que participavam do retiro e contribuições. 1979 
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É interessante ressaltar que apesar dos registros serem feitos de modo bastante simples, 

as fotos números 40, 41e 42 mostram registros feitos pelo Pe. Guilherme em português e 

também em japonês, o que evidencia o domínio do idioma e de sua experiência no Japão. 

Outra questão interessante é que as missas eram todas proferidas em língua portuguesa, 

da mesma forma com as crianças que iam para o retiro. 

As crianças quando chegavam na Casa Nazaré eram instaladas em casa separadas e 

realizavam atividades diversas, prescritas, distribuídas e organizadas em horários como mostra 

a foto nº 43. 

Aos domingos o horário para o início das atividades alterava-se para as 6h30 pois a 

missa ocorria as 7h, neste dia era permitida visitas dos familiares que aproveitavam para 

participar da missa. Houve casos em que as crianças não conseguiam permanecer no retiro e 

acabavam interrompendo o processo e retornando para casa. 

A foto n° 45 mostra crianças do grupo do Bairro Parateí e de outros núcleos nipônicos. 

Esse momento ocorria geralmente em um domingo pela manhã, quando os pais eram 

convidados a participarem da missa e da primeira comunhão dos filhos. Após um lanche 

coletivo os pais retornavam com os filhos para casa após as três semanas de retiro. 

 

 
Foto nº43 - Folha colada anexa ao Caderno com os horários e as respecivas atividades 1979 
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Em relato do padre Guilherme, responsável pela Casa Nazaré assim descreve o curso 

de férias para crianças: 

 

Durante sete anos nas férias, damos um curso de três semanas, em preparação 

para a primeira comunhão, procuramos seguir as crianças com a finalidade de 

que perseverem na prática da vida cristã. (Pe. Wilhelm Hopp 20 de janeiro de 

1978) 

 

As catequistas, colaboradas do Pe. Guilherme moravam e trabalhavam na Casa Nazaré, 

elas vieram do Japão e algumas delas já faziam parte da obra iniciado por ele na cidade japonesa 

de Sanjô. Era habitual o retorno de uma delas para visitar a família ou convidar as colegas que 

permaneceram no país para a vida religiosa no Brasil e particularmente na Casa Nazaré. 

Foi o caso de Noriko Kojima que em 1970 foi ao Japão convidar antigas conhecidas 

do grupo, mas a viagem foi infrutífera, como relata o documento. 

 

 

 

Foto nº 44 - Entrada da Capela na Casa Nazaré.2014 

 

 

O Pe. Wilhelm Hopp trabalhou na formação espiritual com palestras, retiros, aulas de 

catecismo e também dava aulas de português. Retornou a Alemanha em 1969, 1976, 1982 e 
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1983 com o objetivo de obter doações para sua missão religiosa: construção de Escola para 

noivas, compra de micro-ônibus para a Escola do Jardim de Infância e construção de quartos 

para as catequistas na Casa Nazaré. 

Essa ajuda vinda da Alemanha encerrou-se com o falecimento do Pe. Guilherme em 2 

de agosto de 1985 em São José dos Campos. A Casa Nazaré tornou-se então um retiro e as 

mesmas catequistas (Irmãs religiosas, noviças) continuam até o momento a obra com apoio de 

20 pessoas entre padres e leigos da comunidade. 

O período de retiro que as crianças do Parateí vivenciaram deixaram forte impressão 

na memória destes sujeitos. Os depoimentos relacionam as atividades escolares no bairro, 

proporcionalmente com essa experiência vividas na Casa Nazaré e, portanto, em sua formação 

religiosa: 

 

Todo segundo domingo do mês a escola dava lugar a uma missa, celebrada 

pelo Padre Guilherme. A sede do Padre Guilherme ficava na cidade de Suzano 

e tipicamente reduto da comunidade nipônica, ele falava fluentemente a língua 

japonesa, um atributo fundamental para atender a comunidade do nosso bairro. 

A missa era um evento que começava cedo[...]lembro que a gente passava 

quinze dias na Casa Nazaré para a catequese. (Depoimento de Waldemar 

Akira Aoke)  

 

 

 

Foto n° 45 - Padre Guilherme e grupo de crianças ao final do período de retiro em frente a 

Casa Nazaré. Acervo de Izabel Aoki Miúra, 1973. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A primeira fase de escolarização do grupo nipônico estudado, iniciado em 1964. 

ocorreu na Primeira Escola Mista do Bairro do Jardim Parateí, escola isolada da zona rural e 

que funcionava em única sala na Associação da comunidade nipônica. 

As pesquisas sobre a imigração japonesa no Brasil relatam a importância da 

escolarização para os descendentes e esta tendência se comprovou no decorrer da pesquisa. Na 

primeira fase da história dos imigrantes japoneses, muitos deles tinham a intenção de retornar 

ao Japão e para isso as escolas criadas eram japonesas nas quais se ensinava a língua japonesa 

e onde havia o recrutamento de professores japoneses com o objetivo de preservar a cultura na 

possibilidade de retorno ao país de origem. 

O grupo familiar que se estabeleceu no Bairro do Jardim Parateí, diferente dos 

primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil em 1908, trazia consigo a experiência da produção 

agrícola e das relações familiares nas antigas propriedades de produção de café e tinha a 

intenção de permanecer aqui no Brasil com seus filhos. A evidência dessa constatação encontra-

se nos investimentos realizados pelas famílias e nas propriedades adquiridas no Bairro Parateí 

e nos laços econômicos com a Cooperativa Agrícola de Cotia. 

Em muitos casos as famílias haviam vendido parte ou toda a propriedade localizada 

nas cidades de Tupi Paulista, Birigui, Araçatuba e Promissão para aquisição das novas 

propriedades. Algumas famílias com a de Kogiso receberam ajuda de parentes33 como para 

compra da nova terra e em outros casos como da família de Francisco Hirata, Saity Aoke e 

Mituo Aoke que separaram se de irmãos e pais que permaneceram na região. 

Zeila Demartine (2012) nos informa sobre as transformações ocorridas na segunda fase 

dessa imigração durante a década de 1930 e sobretudo após a derrota do Japão na Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) e diante da adoção do nacionalismo na política do governo do 

presidente Getúlio Vargas. Segundo a pesquisadora havia diferentes tipos de escolas japonesas 

classificadas em: 

 

a) Escolas agrícolas construídas pelas Companhias da Imigração 

b) Escolas noturnas para jovens e adultos 

                                                           
33 O senhor Kogiso recebeu ajuda do sogro para a aquisição de terras no bairro Parateí de acordo com a entrevista 

realizada. 
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c) Escolas de língua japonesa para crianças, depois transformadas em escolas 

primárias isoladas e grupos escolares públicos 

d) Escolas primárias completas mantidas por ordens religiosas e 

e) Escolas primárias/médias profissionalizantes 

 

Diante disso, a escola que se estabeleceu no Bairro Parateí não era japonesa de acordo 

com as categorias apresentadas por Demartine. As professoras que ali vieram trabalhar eram 

todas brasileiras, contratadas pela Governo do Estado de São Paulo, portanto a escola do Bairro 

Parateí era pública, funcionando em um local adaptado, construída pela comunidade nipônica 

e que originalmente funcionava como associação e clube recreativo das famílias nipônicas. 

A escola do Bairro Parateí funcionava no período da manhã e da tarde e as professoras 

não eram japonesas, mantendo suas residências em Guaratinguetá e Jacareí. A escola era isolada 

e estava localizada em zona rural sendo que nesta circunstância respondia burocraticamente ao 

Grupo Escolar Getúlio Vargas, localizada na parte central da cidade Guararema. 

Segundo Souza (2008) estas escolas diferenciavam-se dos grupos escolares que 

encarnaram o modelo ideal de uma escola pública. As escolas rurais eram contrastantes em 

relação aos grupos escolares e mantinham formas educacionais específicas, mantendo-se em 

uma simplicidade que sempre caracterizou as escolas isoladas e, nesta perspectiva, é importante 

destacar a importância do apoio dos pais e da comunidade como um todo junto à escola do 

Bairro de Parateí. 

Por um outro lado é importante salientar que a pesquisa abordou um momento de 

mudanças que ocorreram na década de 1960 na história do Brasil e principalmente na história 

da educação brasileira, foi marcada por transformações políticas principalmente na instalação 

do governo militar a partir de 1964. 

Hilsdorf informa que foram assinados entre 1964 e 1968 doze acordos MEC-USAID 

com a seguinte finalidade: 

 

[...]diagnosticar e solucionar problemas da educação brasileira na linha do 

desenvolvimento internacional baseado no “capital Humano”. Os assessores 

da USAID agiam segundo uma evidente mentalidade empresarial, que 

combinada às medidas da área militar deu as marcas da política educacional 

do período: desenvolvimento, produtividade, eficiência, controle e repressão. 

[...] (HILSDORF 2011.p.124) 

 

Em relação à questão econômica é relevante indicar em nosso estudo o processo de 

desenvolvimento econômico no Brasil segundo Celso Furtado citado por Romanelli: 
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a) Uma que se inicia em 1964 e se define como um período de “recuperação 

econômica” no qual o governo se ocupa da captação de recursos e recuperação do nível de 

investimentos; 

b) Outra que se define como uma fase de retomada da expansão (67/68 em diante) 

com acentuado desenvolvimento do setor industrial. (FURTADO, 2014, p.200) 

 

Marilia Spósito nos informa sobre a expansão de escolas secundárias que ocorreram 

em 1958, principalmente no Estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, portanto anterior 

ao período estudado, constatando em que condições ocorreram esse derrame de escolas, com 

instalações inadequadas, as adaptações em seções os órgãos administrativos, tinham apenas a 

intenção de atender apenas aos números e esquecendo-se de proporcionar o apoio e qualidade 

que exigia a expansão do ensino secundário para o seu funcionamento. A autora ressalta que 

ocorria a expansão, sem ter sido resolvido a questão da oferta do ensino primária. 

O empenho da comunidade nipônica do Bairro Parateí em manter uma escola para seus 

filhos demonstra que permaneceu nesse grupo o significado de educação e escolarização 

trazidas pelos imigrantes japoneses. 

O empenho também pode ser notado no trabalho das professoras primárias que 

receberam apoio pessoal e material da comunidade para a manutenção de uma escola pública. 

A expansão de ginásios e colégios públicos que ocorreu da década de 1950 

principalmente em 1958 (Spósito,1992) indica a precariedade do funcionamento dessas escolas 

que também foram adaptadas, mas, que não recebiam apoio do governo. 

Cabe aqui salientar que uma das dificuldades dos primeiros alunos que frequentaram 

o ensino primário na escola do Parateí, portanto a partir de 1964, foi a alfabetização em língua 

portuguesa. Ressaltou-se aqui uma medida prescritiva adotada pela professora não somente 

para os alunos mas para os pais que também conversassem com seus filhos em língua 

portuguesa. 

Diante disso o que resultou foi a intensificação do uso da língua portuguesa, mas isso 

não significou que no meio doméstico a língua materna fosse abandonada. 

Segundo relatos das professoras que deram aula a partir de 1970 a língua materna não 

era mais um obstáculo, ou mesmo isso foi atenuado, já que esse grupo de alunos não teve 

dificuldade na aprendizagem das primeiras letras. O que se manteve foi o apoio da comunidade 

na manutenção da escola. 
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A escolarização para esse grupo nipônico era tão importante como as obrigações de 

seus filhos com as tarefas da chácara, portanto as atividades escolares eram essenciais bem 

como no trabalho na produção de hortaliças e criação de aves. 

As atividades na chácara não impediam que o aluno se ausentasse da escola, mas havia 

uma adaptação das duas obrigações, independentemente da idade dos filhos. 

A associação criada pelo grupo nipônico do Parateí, passou a ser identificada na 

comunidade com a escola do bairro mas isso não impediu que ela fosse utilizada para outros 

fins até mesmo para a conservação da cultura nipônica como a festa de 1º de janeiro e também 

para ritual religioso. 

Essa tradição de apropriação, como entende Peter Burke (2010), não impediu que 

houvesse uma perda, pois ainda que se conservasse alguns elementos da cultura nipônica, a 

língua materna sofreu prejuízo, tanto na escrita quanto na fala, pois esse reducionismo se 

restringiu ao domínio de algumas palavras, poucas frases, ou mesmo a dificuldade de 

pronúncias de algumas palavras já apontadas por Omuro (2015). 

Diante disso era importante inserir-se e adequar-se como brasileiro mesmo que a marca 

de identidade já estivesse estampada fisicamente. 

Nesse estudo foi possível perceber que para os filhos nascidos antes de 1960, destinou-

se a escolarização até o ginásio e com expectativas para atividades manuais. Em relação aos 

que frequentaram a escola a partir de 1970 completou-se o processo de escolarização tanto o 

ginásio quanto o segundo grau na mesma escola, especificamente os que frequentaram a Escola 

Estadual de Primeiro e Segundo Grau Dr. Francisco Gomes da Silva Prado em Jacareí. 

Mas também se constatou que o início de escolarização na escola da cidade 

representou de certo modo para esse grupo nipônico, foco de nosso estudo, a ampliação de 

responsabilidades familiares. Ainda que permanecesse a importância da escolarização, as 

obrigações com a família e a as atividades produtivas na chácara também se tornaram mais 

intensas principalmente para os meninos. Foi destinado para alguns deles estudarem a noite 

para ajudar os pais na plantação e criação de aves durante o dia. 

Essa relação hierárquica de obrigações da cultura japonesa que ocorre na família se 

manteve e, em certos aspectos, em detrimento da escolarização. 

A experiência religiosa foi significativa para esse grupo e salienta-se que em alguns 

casos os pais permaneceram na religião de seus antepassados, mas determinaram que seus filhos 

acompanhassem o catolicismo. 
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Diante desse contexto pode-se afirmar que para esse grupo nipônica do Bairro Parateí, 

procurou-se manter em determinados aspectos a cultura nipônica, houve adaptações, exigindo-

se relações de obrigações, principalmente com os deveres familiares. 
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ANEXO I  - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio do presente termo, que consinto livremente em participar da 

pesquisa intitulada: ESCOLARIZAÇÃO DE IMIGRANTES JAPONESES EM JACAREÍ 

(1960-1980) desenvolvida por ANA HIROKO AOKE sob orientação PROF. DR. CIRCE M. 

FERNANDES BITTENCOURT da Faculdade EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE PÓS 

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: HISTÓRIA, POLITICA, SOCIEDADE da PUC/SP. 

 Fui informado que esta pesquisa tem como objetivo INVESTIGAR AS 

RELAÇÕES CULTURAIS.  Minha participação se dará por meio de ENTREVISTAS, 

FORNECIMENTO DE FOTOS, DOCUMENTOS PESSOAIS  que serão utilizados para 

 ESTUDAR AS RELAÇOES CULTURAIS DE IMIGRANTES JAPONESES EM 

JACAREI. 

Meus dados serão mantidos sob a guarda e responsabilidade de ANA HIROKO AOKE. 

Na publicação e divulgação dos resultados, serão garantidos meu sigilo e anonimato, não sendo 

divulgados dados que possam levar à minha efetiva identificação pelos que vierem a ter 

conhecimento deste estudo. 

Fui informado de que posso me recusar a participar do estudo ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificá-lo, e de que, por desejar sair da 

pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo. Também fui alertado sobre os possíveis desconfortos 

e riscos decorrentes do estudo, tais como: sentimentos decorrentes da memória afetiva, emoções 

relacionadas a tristeza, saudosismo e repúdio. 

É assegurada toda a assistência referente à pesquisa, bem como o livre acesso a 

informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências. Poderei estes 

esclarecimentos antes, durante e após a conclusão da pesquisa, por meio dos contatos que se 

seguem: 
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Pesquisador(a) – orientando(a) Pesquisador – Orientador Comitê de Ética em Pesquisa34 

Ana Hiroko Aoke 

Tel. (12) 39585903 

(12) 39582714 

Cel. (12) 981624391 

e-mail: anahiroko@gmail.com 

Prof.Dr. Circe M.F. 

Bittencourt 

Tel. (11) 3670-8510 

e-mail: 

cbittencourt@pucsp.br 

Comitê de Ética em Pesquisa da 

PUC/SP 

R. Ministro Godói, 969 – sala 63C 

05015-001 – Perdizes – São Paulo – SP 

Tel. (11) 3670-8466  

e-mail: cometica@pucsp.br  

 

 

Fui orientado quanto ao teor de tudo o que aqui é mencionado e compreendido a 

natureza e o objetivo do referido estudo e, assim, manifesto meu livre consentimento em 

participar e estou totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar 

por isso. 

Por estar assim ciente: 

 

 

 

 

Ana Hiroko Aoke  

 

CPF:  066149528-03 

RG:12274736-7 

 Circe M.F.Bittencourt 

Docente orientador 

CPF: 

RG: 

 Sujeito participante da 

pesquisa 

CPF: 

RG: 

 

Testemunha 1:  

CPF:   

RG: 

   Testemunha 2:  

CPF:   

RG: 

 

 

 

 

 

Assinar o presente em (02) duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas). 

                                                           
 

mailto:cometica@pucsp.br
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ANEXO II - ROTEIRO BÁSICO (ALUNOS) 

 

Familia: 

Nome: 

Data de nascimento:  

Local de nascimento: 

Filiação:                                         

Mãe: 

Irmãos: 

 

 

 

1-Nome completo:____________________________________________________________ 

 

2-Quando estudou na escola? Ano:_________ 

1ª série x               2ª série          3ªsérie          4ª sérieX 

 

3-Quem foram seus professores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Como eram as aulas? 
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5-Quais as lembranças que tem da escola? 

 

 

 

 

 

 

 

6-Quando foi para outra escola ? Como foi frequentar a outra escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-A escola na roça era: 

Mista             Meninos                Meninas 

 

8-Como eram as tarefas? 
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Atividades escolares: 

 

 

 

 

9-E as provas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-Como era conciliar o trabalho no sítio com a escola? 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-Elementos facilitadores da escola 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 

12-Elementos dificultadores 

 

 

 

 

 

 

Observações:________________________________________________________________ 

 

Roteiro Básico (Professores) 

1. Nome completo:________________________________________________________ 

2. Quais foram as suas experiências com os alunos da Escola do Bairro Parateí? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Que método utilizou para alfabetizar os alunos?________________________________ 

4. Como era a sua relação com a comunidade nipônica do Parateí?___________________ 

5. Como era a sua relação com os alunos?______________________________________ 

6. Houve dificuldade em relação a aprendizagem dos alunos? Quais?_________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Por que foi dar aula em uma escola de zona rural?______________________________ 

8.  Houve dificuldade em relação a comunidade? Quais?___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Como era a escola do Bairro? ______________________________________________ 

10. Apresentação de fotos.___________________________________________________ 
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ANEXO III - ENTREVISTAS 

 

Quadro 1 - Entrevista - Professoras 

Professoras Data da entrevista Local 

Cleide Ignez Espósito Muniz:  18/07/2013- 13/06/2014 Guararema 

CéliaMileiro Junqueira  

Regina A. Prudente 

26/08/2013- 07/07/2014 

05/07/2014 

Jacareí 

Guaratinguetá 

 

 

Quadro 2 - Entrevista - Pais 

Pais Profissão Data de entrevista Local da entrevista 

Minoru Kogiso 

Toshiko Kogiso 

avicultor 18/07/2013 Jacareí 

   

 

 

Quadro 3 - Relatos  escritos Alunos e Alunas 

Alunos e alunas Data da entrevista Local da entrevista 

Isabel Missae Aoke Miúra 10/07/2013 São José dos Campos 

Elza Satie Kavashima 20/07/2013 Jacareí 

Yolanda Kavashima 20/07/2013 Jacareí 

Edmeia Akemi Kogiso 18/07/2013 Jacareí 

Catarina Kavashima 29/07/2013 Jacareí 

 

 

Quadro 4 - Fontes iconográficas: fotos relacionadas à Escola Primária 

Sobrenome de família Arquivo pessoal Total de fotos 

Aoke Isabel Missae Aoke Miúra 17 

Kavashima Elza Satie Kavashima e Yolanda Kavashima 06 

Kogiso Edmeia Kogiso 07 

Tomouchi Tatiane Tomouchi 17 
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Quadro 5 - Fontes escritas 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo  Data da criação da Escola Mista do Bairro 

do Jardim Parateí 

 Escola Getúlio Vargas   Arquivo Morto 

Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau 

Dr. Francisco Gomes da Silva 

 17 prontuários dos alunos originários da 

escola primária a ser estudada 

Arquivo Histórico Municipal de Jacareí  Notícias de jornal sobre a história de 

fundação da Escola Francisco Gomes e 

acervo de fotos dos anos de 1945, 1946 e 

1967. 

 

 

Quadro 6 - Relatos escritos de experiência escolar 

Aluno Alunas 

Waldemar Akira Aoke Edmeia Akemi Kogiso 

Isabel Missae Aoke Miúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


