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RESUMO 

 

O tema deste trabalho é a História das Instituições Educativas, com enfoque 
específico na escola Megumi, entendendo que ao retomar a história de determinada 
instituição estamos retomando a memória social/regional, tendo em vista a 
preservação do patrimônio educacional. O objetivo do trabalho é (re)construir, 
preservar e resignificar a História da Escola Megumi de Londrina, evidenciando 
como se deu a educação nipo-brasileira nesta cidade. Nosso recorte temporal está 
inserido no período de 1959 a 2012, quando a escola completa 50 anos. O interesse 
surge com relações que envolvem a minha etnia e participação no projeto de 
“Localização e Catalogação de Fontes para a Pesquisa da História das Instituições 
Educativas Escolares e Não Escolares de Londrina” do LEPHE - Laboratório de 
Ensino e Pesquisa em História da Educação que funciona na UEL - Universidade 
Estadual de Londrina, sob responsabilidade da área de História da Educação. 
Metodologicamente optamos por trabalhar com entrevistas semi-estruturadas 
direcionadas a direção e coordenação da escola, no intuito de retomar e entender a 
memória dessa instituição, além de buscar uma identidade da escola. 
 

 

Palavras-chave: História da Educação; Instituições Educativas; Escola Japonesa; 
Escola Megumi; Londrina/PR; 
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INTRODUÇÃO 

Um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) exige sempre um 

momento de reflexão e síntese. Para decidir um tema de estudo foi uma extensa 

viagem, pois fiquei “parada” no tempo por várias vezes, e pesquisar remete a 

sensação de solidão. Além dos problemas enfrentados com a pesquisa em si, 

também enfrentei dificuldades de organizar o tempo da vida cotidiana para dedicar 

tempo para a pesquisa, dificuldade maior ainda na tentativa de estar presente no 

passado e buscar relacionar com o que vivencio hoje. Posso afirmar com certeza 

que foi uma experiência de vida e de trabalho muito gratificante. 

O primeiro tema de pesquisa escolhido era relacionado com minha 

origem, ou seja, da minha etnia, e girava em torno da vinda dos japoneses no pós- 

guerra e a sua educação aqui no Brasil. Mas foi durante o percurso e estudos que 

apareceram novos problemas através da participação no projeto de Localização e 

Catalogação de Fontes para a Pesquisa da História das Instituições Educativas 

Escolares e Não Escolares de Londrina do Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

História da Educação (LEPHE). Concomitantemente comecei a trabalhar numa 

escola bilíngue com algumas características de organização semelhantes à 

educação infantil e escola fundamental dos anos iniciais do Japão em que me 

lembrei da infância vivida neste país e o primeiro idioma que aprendi. 

Morei durante cinco anos e meio no Japão e estudei em uma creche 

integral. Nos primeiros contatos com a pesquisa descobri que não sabia nada da 

minha própria origem. Durante o início do percurso tive bastante medo quando decidi 

por escolher o tema com a primeira orientadora, professora Maria Luiza Macedo 

Abbud, principalmente estabelecer no trabalho com as dificuldades por estar 

iniciando como docente na escola e também estar tentando pesquisar arquivos de 

informações valiosos da escola. Com minhas diversas dificuldades de orientações 

passei a ser orientada pela Professora Ms. Simone Ivashita que me acolheu para dar 

continuidade à pesquisa. 

Primeiramente foi necessário trabalhar arduamente na escola, 

depois ir a várias confraternizações com os professores para conquistar a confiança 

para que pudessem “abrir as portas” para essa pesquisa. Assim, mesmo com muitas 

incertezas resolvemos (re)construir a História da Escola Megumi definindo como 

objeto de pesquisa. 
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Compreendemos que o objeto de pesquisa é escolhido por diversos 

critérios, e o olhar que se debruça sobre uma dada instituição coloca em destaque a 

trama cotidiana de cada escola, suas ações, experiências, e principalmente, as 

representações dos sujeitos nela envolvidos. 

Com certeza essa temática sobre as Instituições Escolares está 

sendo ampliada e muitos pesquisadores brasileiros tem se dedicado para localizar e 

catalogar as instituições escolares. Cabe ao pesquisador contribuir para que um dia 

possa ser constituído um acervo importante por meio dessa análise singular ou uma 

visão geral das instituições para a valorização desses espaços educativos que está 

se perdendo sem nenhum registro ou documento em que busca a identidade da 

educação brasileira. 

Metodologicamente optamos por retratar o cotidiano da instituição 

por meio de entrevista com personagens ligados a história da escola, no sentido de 

conhecer e escutar as experiências que cada indivíduo carrega quanto os sujeitos 

que representam nas falas. Para tanto adotamos a entrevista semi-estruturada, que 

se desenvolve a partir de um esquema elaborado anteriormente. 

A opção por esse tipo de fonte (oral) foi um processo de 

aprendizagem, de como coletar os dados e a ansiedade de como entrevistar, como 

intervir para alcançar os objetivos no final de tudo. 

A importância da fala dos sujeitos entrevistados para o trabalho é 

visível durante a escrita. Assim na medida que fui vasculhando a história da 

Instituição deparei com outros tipos de fontes que registram momentos e a 

identidade da escola, estreitando os caminhos, trazendo diferentes reflexões para a 

pesquisa. 

A questão norteadora do trabalho é: Como foi se formando a escola? 

Ao longo do percurso deparamos com outras questões: Quais professores e alunos 

que constituem a escola? Quais as contribuições da escola para os descendentes? 

No primeiro capítulo estão contidos os estudos realizados sobre as 

fontes de pesquisa e do processo das constituições dos estudos sobre as 

Instituições Educativas de Londrina. 

No segundo capítulo deste trabalho, com a tentativa de trazer novas 

contribuições para este tema de pesquisa na área de História da Educação e no 

processo constitutivo da História das Escolas de Londrina, como imigrante japonesa 

onde habito e faço parte desde a chegada dos meus antepassados aqui no Brasil, 
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verificamos e analisamos uma das Escolas japonesas – uma escola reunida 

japonesa – Escola Megumi – fundada em 1959. 

O último capítulo foca a análise das entrevistas realizadas com todo 

o contexto inserido durante o período, com olhar de representar melhor os 

fenômenos da realidade educativa que investiga o que se passa no interior da 

escola pela apreensão daqueles elementos que conferem a identidade à instituição 

educacional, juntamente com os acervos do Projeto Político Pedagógico. Optamos 

por este material, pois na tarefa de juntar os acervos, diversos materiais se perdem 

na pilha de variados registros que se depara, pois encontram os livros-pontos, 

relatórios, atas de reunião, livros de matrícula incompletos, livros didáticos entre 

outros. Pelo grande material de pesquisa, é perceptível o significado do acervo 

histórico para está pesquisa.  

Foi angustiante e ao mesmo tempo difícil concluirmos este trabalho, 

pois esse tema permite uma análise inesgotável, um campo enorme a ser 

investigado com diferenciados acervos a serem analisados minuciosamente. Então 

compreendo que essa pesquisa existirá enquanto as instituições existirem. Acredito 

que muitas outras pesquisas possam vir para complementar e contrapor com essa 

análise, pois este trabalho intenso de trato com as fontes presta-se a um inegável 

serviço de (re)construção da memória social e regional, sem esquecer a 

conscientização em relação à preservação do patrimônio educacional.  
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 HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 

 

O objeto de estudo da História da Educação é a própria educação 

em que a abordagem da pesquisa historiográfica está baseada em conceitos de 

diferente natureza pedagógica/educacional. A educação é o objeto mais complexo 

para conhecer e (re)construir no plano histórico, pois há vários aspectos e 

significados, dentre os quais a relação entre diversos atores para ser compreendida 

dentro da instituição educativa. 

Assim, investigar a História das Instituições Educativas torna-se 

imprescindível e relevante para a produção da pesquisa Histórica da Educação no 

Brasil retomando e (re)significando o processo de transformação que se tem 

passado na Educação delineando as ações futuras de cada educador. 

Este primeiro capítulo tem por objetivo caracterizar a pesquisa em 

História das Instituições Educativas no campo da História da Educação. Segundo 

Gatti Júnior (2002, p. 30) “o que convencionamos chamar de História das Instituições 

Educacionais tem ocupado cada vez mais espaço no cenário da pesquisa histórico-

educacional envolvendo uma série de pesquisadores”. 

No Brasil, segundo o mesmo autor, ainda temos diversas 

dificuldades, devido à inexistência de fontes organizadas, e/ou muitas vezes 

apagadas ou até mesmo destruídas. No entanto, alguns historiadores e educadores 

“têm-se lançado à tarefa de historiar a educação escolar brasileira, através da 

construção de interpretações acerca das principais instituições educativas 

espalhadas pelas diversas regiões brasileiras” (GATTI JUNIOR, 2002, p. 30), 

buscando a identidade da escola e contribuindo de uma maneira enriquecedora para 

a Historiografia brasileira. 

Segundo Magalhães (1999a) uma pesquisa histórica assume o 

caráter de originalidade e criatividade quando lança mão de fontes primárias inéditas 

ou faz releituras de fontes secundárias, num processo em que o conhecimento 

anterior é revisto, completado, contestado, apresentado em novas visões. 

Quando nos referimos à fonte de pesquisa no campo historiográfico 

trata-se de uma construção para buscar o ponto de apoio ou de origem da pesquisa 

em que o pesquisador procura aprofundar seu tema, por este motivo utilizando as 

palavras de Magalhães (1999a) carecem de uma cuidada vigilância hermenêutica 
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retomando as fontes várias vezes, assim sempre conseguimos atribuir novos 

(re)significados e informações. 

Podemos entender o significado de fonte como origem ou podemos 

determinar como ponto primeiro ou ponto primacial, ou seja, dá ideia de primeiro. “As 

fontes primárias, na investigação e na pesquisa, seriam consideradas a matriz 

explicativa do objeto em estudo, estabelecendo com tal objeto, uma relação de 

dependência” (CAMPOS; CURY, 1997, p. 2). 

 

[...] a palavra fonte é usada em história com sentido analógico. Com 
efeito, não se trata de considerar as fontes como origem do 
fenômeno histórico considerado. As fontes estão na origem, 
constituem o ponto de partida, a base, o ponto de apoio da 
construção historiográfica que é a reconstrução, no plano do 
conhecimento, do objeto histórico estudado. Assim, as fontes 
históricas não são a fonte da história, ou seja, não é delas que brota 
e flui a história. Elas, enquanto registros, enquanto testemunhos dos 
atos históricos, são a fonte do nosso conhecimento histórico, isto é, é 
delas que brota, é nelas que se apóia o conhecimento que 
produzimos a respeito da história (SAVIANI, 2004, p. 5). 

 

Assim de acordo com Saviani (2004, p. 6) e Gatti (2002, p. 75) o 

pesquisador pode recorrer em todos os tipos de informações ao proceder à pesquisa 

encontrando em diferentes formas de resquícios em que foram acumulados e 

preservados para compreender um determinado fenômeno de uma Instituição 

Educativa, como os arquivos escolares que nem sempre estão integralmente 

resguardados, mas se constituem em grandes potenciais informativos. São os 

relatórios, anuários, atas, livros de matrícula, livros de pontos, atas de fundação, 

termo de visita, existem os documentos pedagógicos como os livros didáticos, 

impressos de planejamento, atas de reunião pedagógicas, além dos registros dos 

eventos cívicos e comemorativos, através de imagens fotográficas.  

A história oral faz o elo entre a recordação e a memória, sendo a 

tarefa do pesquisador da História da Educação selecionar e reconstruir analisando o 

objeto de estudo em relação com o problema de pesquisa para que possa servir de 

fonte para futuras pesquisas. 

Deste modo, as fontes possuem validade quando são definidos o 

objeto e objetivos da pesquisa além de tudo quando feita à delimitação do problema, 

se não antagonicamente serão meras informações e/ou registros e não fontes.  



 14 

As fontes só conseguem atribuir um sentido quando os objetos 

mencionados têm o estatuto de fonte diante do historiador e que ao elaborar o 

problema de pesquisa, será feita a delimitação dos elementos a partir das fontes que 

serão buscadas as respostas para as questões levantadas (SAVIANI, 2004). 

Ainda segundo o mesmo autor fonte pode ser definida como: 

  

uma palavra que apresenta, via de regra, duas conotações. Por um 
lado, significa o ponto de origem, o lugar de onde brota algo que se 
projeta e se desenvolve indefinidamente e inesgotavelmente. Por 
outro lado, indica a base, o ponto de apoio, o repositório dos 
elementos que definem os fenômenos cujas características se busca 
compreender. Além disso, a palavra fonte também pode se referir a 
algo que brota espontaneamente, “naturalmente” e a algo que é 
construído artificialmente. Como ponto de origem, fonte é sinônimo 
de nascente que corresponde também a manancial o qual, 
entretanto, no plural, já se liga a um repositório abundante de 
elementos que atendem a determinada necessidade (SAVIANI, 2004, 
p. 4). 

 

Entretanto, a fonte na pesquisa histórica também seria 

indeterminada, cabe assim ao pesquisador estar em contínuo processo de 

investigação e (des)construção fazendo circular a fonte como objeto de pesquisa. 

Ao iniciar a pesquisa acerca da História das Instituições Educativas, 

o pesquisador depara-se com problemas recorrentes na pesquisa Histórica: as 

dificuldades com as fontes ou até mesmo a inexistência delas, outras vezes 

encontra-as em abundância, mas ainda sem nenhum tipo de organização e/ou 

catalogação. Entretanto, este trabalho intenso de trato com as fontes presta-se a um 

inegável serviço de (re)construção da memória social e regional, sem esquecer da 

conscientização em relação a preservação do patrimônio educacional. 

Sabemos que o objeto de pesquisa é escolhido por diversos 

critérios, o olhar que se debruça sobre uma dada instituição coloca em destaque a 

trama cotidiana de cada escola, suas ações, experiências, e principalmente, as 

representações dos sujeitos nela envolvidos. 

Os principais autores que abordam a temática da História das 

Instituições Educativas que auxiliaram para a construção do trabalho foram Justino 

Magalhães (1999); Lúcia Helena Oliveira e Décio Gatti Junior (2002); Flávia Obino 

Correa Werle, Lenir Maria Trindade de Sá Brito e Cinthia Merlo Colau (2007). 

Nas palavras de Justino Magalhães (1999a, p. 69) 
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O quotidiano de uma instituição educativa é um acúmulo de 
comunicação, tomada de decisões e de participação, cuja 
representação e memória apenas em parte ficam vertidas a escrito, 
ou traduzidas noutro tipo de registros, mas boa parte das quais se 
apagam, quer por se integrar em rotinas, quer pela sua freqüência, 
não constituem um objecto de registro próprio, quer porque se 
inserem num processo continuado, tendendo a fixar-se-lhe o 
princípio e o fim, sendo este, em regra, assinalado por um registro 
dos resultados. É assim com o processo de ensino-aprendizagem; os 
alunos inscrevem-se através de um termo de matrícula e o seu 
percurso escolar fica assinalado numa certificação final. Do processo 
de ensino, para além destes mesmos resultados, fica apenas uma 
memória analógica suportada pelos sumários. De facto, o cotidiano 
de uma instituição educativa fica representado por defeito, nos 
registros e fontes de informação, havendo mesmo dimensões desse 
quotidiano, cuja memória se apaga com a mudança dos actores e 
muitas outras que são regularmente destruídas. 

 

Do mesmo modo, Werle; Britto e Colau (2007, p. 148) afirmam que a 

História das Instituições Escolares é uma abordagem dialética entre o universal e o 

particular. Retomar e registrar as histórias dessas instituições tem como principal 

objetivo rever as mudanças e permanências pelas quais têm passado nos últimos 

tempos no campo da História da Educação. É notório que a construção de 

interpretações sobre o passado se faz no diálogo entre nossos conceitos e 

concepções e os vestígios/fontes que conseguimos agrupar acerca dos 

acontecimentos históricos que desejamos estudar. 

Nesse sentido, a História das Instituições Educativas espera dar 

conta das multidimensionalidades e da complexidade que envolve os fenômenos 

educativos, percebendo que existem diferentes sentidos investigativos “nos planos 

dos atores, dos contextos, dos processos, dos meios, da interação, da relação” 

(MAGALHÃES, 1999a, p. 67). Assim, averiguando aquilo que se passa no interior 

das escolas, gerando um conhecimento mais profundo destes espaços sociais 

destinados aos processos de ensino e de aprendizagem (GATTI, 2002, p. 29). 

Justino Magalhães (1999b, p. 64) afirma que 

 

Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição 
educativa sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o 
sistema educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro de 
evolução de uma comunidade e de uma região, é por fim sistematizar 
e (re)escrever-lhe o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, 
conferindo um sentido histórico. 
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Sendo assim, em contrapartida à Historiografia Tradicional surgiu 

uma nova historiografia valorizando a importância da complexidade desses espaços 

sociais em suas singularidades e particularidades (OLIVEIRA e GATTI JUNIOR, 

2002). Werle et al, (2007, p. 148) também destaca o quanto a pesquisa da História 

das Instituições Escolares pode ser considerada uma abordagem que provoca no 

campo da História da Educação uma renovação metodológica e teórica que leva 

uma discussão as relações dialéticas entre o universal e o particular. 

 

O campo da pesquisa histórica passou nas últimas décadas por um 
intenso processo de renovação teórico e metodológico. Impulsionado 
pelo esforço de superação de uma historiografia que, numa de suas 
formas, produzia uma descrição dos fatos eminentemente políticos, 
construída sob os auspícios da tradição positivista; e, em outra de 
suas modalidades, fomentava uma narrativa carregada de análises 
que privilegiavam os aspectos econômicos da vida social, em 
detrimento de outras esferas da produção do social (GATTI JÚNIOR, 
1997, p. 276). 

 

A referencia é a uma “renovação teórica e metodológica” com a 

incorporação de novas fontes de pesquisa antes não consideradas nos 

conhecimentos científicos, assim por diversos critérios e da carência de novas 

categorias para a elaboração principalmente para a investigação da história das 

instituições educativas que 

 

Desde a segunda metade do século XX que, por herança dos 
Annales e da Nova História, vinculados à historiografia francesa; por 
sequência da micro-história de inspiração italiana; por reacção ao 
modernismo; por abertura ao linguistic turn e ao criticismo ou por 
retorno da narrativa em face da transdisciplinaridade pós-estrutural, a 
História incorporou alternativas de investigação e ensino antes não 
consideradas. Emergiram novos objectos (instituições escolares, 
disciplinas, questões de género, cultura escolar, imprensa, 
legislação, etc.) e foram desenvolvidos métodos e abordagens das 
quais resultou uma diversidade na informação e produção 
historiográficas (MAGALHÃES, 2011, p. 175).  

 

Nessa transição com as antigas tradições e com as novas 

interpretações e análises, partiram um processo de mudanças específicas no campo 
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da História da Educação, alargando e atingindo diversos pesquisadores 

notadamente em historiadores e educadores na maioria dos países.  

Desse modo busca construir na nova historiografia a representação 

melhor dos fenômenos da realidade educativa que investiga o que se passa no 

interior da escola pela apreensão daqueles elementos que conferem a identidade à 

instituição educacional. Conforme Oliveira e Gatti Junior (2002) para analisar um 

determinado espaço é preciso considerar toda a organização e o sistema educativo, 

ou seja, é preciso que se compreenda explicando e integrando em uma realidade 

pluridimensional. Com base na acepção de Justino Magalhães (1999b, p. 63) 

defende que 

 

A abordagem dos processos de formação e de evolução das 
instituições educativas constitui um domínio do conhecimento 
historiográfico em renovação no quadro da História da Educação. 
Uma renovação onde novas formas de questionar-se cruzam com 
um alargamento das problemáticas e com uma sensibilidade 
acrescida à diversidade dos contextos e à especificidade dos 
modelos e práticas educativas. Uma abordagem que permita a 
construção de um processo histórico que confira uma identidade às 
instituições educativas. 

 

Para GATTI (1997, p. 279) nesta nova maneira de elaborar a 

produção do conhecimento histórico, contribuem não só aportes teóricos utilizados 

na investigação como dito anteriormente, mas ampliam o horizonte com as novas 

fontes como as iconográficas e orais, ou seja, faz com que o processo de construção 

de uma interpretação do passado seja entrelaçado com nossos conceitos e 

concepções e com os vestígios com que conseguimos agrupar todas essas fontes 

para daí elaborar as nossas interpretações e uma análise desses espaços 

educativos. 

 

A história das instituições educativas constitui  um  processo 
epistêmico que medeia entre a(s) memória(s) e o arquivo, não se 
limitando a memória às dimensões orais, mas incluindo as crônicas e 
outros textos afins e não se confinando o arquivo à documentação e 
informação escritas. (MAGALHÃES, 1999, p. 69). 

  

Então, é imprescindível nesse empreendimento, conforme Werle; 

Brito; Colau (2007, p. 148) que “a base material é um dos elementos 

necessariamente considerados para compor a cena do relato da história 
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institucional” no qual as fontes primárias ou as secundárias das categorias de 

análise possam buscar em diversos materiais dando também voz a sujeito que não 

tem, sendo o pesquisador o autor circulante desses saberes incluindo as suas 

próprias idéias e não como depósito de fontes (CAMPOS; CURY, 1997, p. 1). 

 

É um processo de investigação onde se cruzam informações de vária 
natureza – orais, arquivísticas, museológicas, arquitectônicas, fontes 
originais e fontes secundárias – um manancial de informação cujas 
exploração e utilização carecem de uma cuidada vigilância 
hermenêutica.  Um vaivém esclarecido entre a memória e o arquivo 
(MAGALHÃES, 1999, p. 63). 

 

A reconstrução por produções humanas é intencional, produção de 

significados que podemos alcançar retomando as leituras várias vezes, formando 

uma ampla rede, ou seja, que possa ser conforme Gatti Junior (1997, p. 279) “capaz 

de levar em conta as especificidades regionais e as singularidades locais e 

institucionais, ancorada num conjunto de estudos monográficos rigorosos e 

criteriosos, elaborados paulatinamente nas diversas regiões brasileiras”. 

Após essas breves considerações acerca da história das instituições 

educativas de modo geral, nosso intuito agora é apresentar a história da instituição 

educativa em Londrina estabelecendo relação com a história da imigração na 

cidade. 

 

1.1. História dos imigrantes japoneses ao Brasil no pós-guerra e a constituição 

dos espaços educativos pelas colônias japonesas 

 

Ao tratar um pouco da História da Escola Megumi (1959-2010) de 

Londrina houve necessidade de retomar desde a primeira vinda dos imigrantes 

japoneses aqui no Brasil destacando principalmente a vinda dos japoneses no pós-

guerra e também depois o movimento contrário, que correu nos meados da década 

de 80, qual seja o retorno desses descendentes ao país de origem. 

Para essa discussão tomamos por base os autores Capelo (2000), 

Handa (1987), Dezem (2008) e Demartini (2000). Sendo assim, esse tópico tem 

como objetivo relatar e focalizar as características educacionais e como foram se 

constituindo as escolas japonesas. 
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É importante ressaltar o motivo pelo qual a maioria dos japoneses 

imigrou para o Brasil como os fundadores da Escola Masahiro Sakai e Mariko Sakai 

que são casados e issei1, ou seja, da primeira geração japonesa que imigraram no 

mês de outubro de 1958 (pós-guerra) com o desejo de conquistar terras e trabalhar 

em um sítio de frutas em Álvaro Machado no interior de São Paulo para enriquecer 

(PPP 2010). 

Lembrando que a situação que o Japão enfrentava nesta época era 

bem ruim com poucas chances de trabalho, enquanto que no Brasil a produção de 

café alcançava seu auge, contudo com falta na mão-de-obra. Por estes fatores 

iniciaram, na segunda metade da década de 1880, transações para a vinda dos 

imigrantes nipônicos. O governo japonês nesta mesma década promulgou a Lei de 

Proteção aos Emigrantes em 1896, transformou a iniciativa de emigrar em política de 

Estado. 

Essa opção por uma política emigratória dirigida pelo Estado 

japonês segundo Dezem (2008, p. 153) foi uma estratégia expansionista japonesa 

na Ásia, fundamentada na obrigação em desimpedir o exíguo arquipélago japonês 

que foi abalado desde a explosão demográfica da década de 1880.  Assim o Japão 

precisava conquistar espaço para fornecimento de terras cultiváveis e que 

contribuísse com matérias-primas essenciais para o desenvolvimento do Japão. 

  

O governo brasileiro, representando os interesses da oligarquia 
cafeeira paulista, constantemente reclamava a falta de braços para a 
lavoura cafeeira em franca expansão no inicio dos 1900. Associada 
diretamente ao interesse de aquisição de mão-de-obra “boa e barata” 
encontrava-se a necessidade de novos consumidores de café e 
açúcar (DEZEM, 2008, p. 152). 

 

                                                 

1
 Segundo a gramática japonesa, “sei” significa geração. Desta maneira, “issei”, primeira geração, foi 

formada com a anteposição de “is-”, primeira. Em português, ISSEI é o japonês que emigra para a 
América. Quando o issei tem um filho na América, o garoto é um NISSEI — do japonês “ni-sei”, em 
que “ni-“ significa segunda, ou seja, o issei é a primeira geração, e o nissei é a segunda. O filho do 
nissei (neto do issei) nascido na América é um SANSEI, do japonês “san-sei”, em que “san-” significa 
terceira. Ordenadamente o issei é a primeira geração, o nissei é a segunda, e o sansei é a terceira. O 
filho do sansei (neto do nissei e bisneto do issei) nascido na América é um “YONSEI”, em que “yon-” 
significa quarta. Por conseguinte, o issei é a primeira geração, o nissei é a segunda, o sansei é a 
terceira, e o “yonsei” é a quarta geração. (YUKA, Cristiane. ISSEI, NISSEI, SANSEI, “YONSEI”. 
Disponível em: <http://yuka100.multiply.com/journal/item/48>. Acesso em: 08 abr. 2011). 
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Não só na área agrícola de café e açúcar havia uma grande falta de 

mão de obra como em todos os campos, era preciso um vasto povoamento, 

principalmente na área sudeste e sul do país para dar conta da demanda. 

A corrente imigratória japonesa no Brasil envolveu a maioria em 

locais rurais com o intuito da necessidade de povoamento e da mão de obra, assim 

estima-se que entre o período de 1908 e 1958 aproximadamente 210.000 japoneses 

entraram no Brasil, deste total aproximadamente 75% se concentraram no interior do 

Estado de São Paulo2. 

Foi em 18 de junho de 1908 que ocorreu a primeira vinda dos 

japoneses ao Brasil com pequeno número de imigrantes com o navio chamado 

Kasato Maru3, assim começou uma aproximação entre as questões culturais, 

políticas, econômicas e sociais do governo japonês e brasileiro. Segundo Dezem 

(2008, p. 151) essa experiência de aliciar os japoneses foi um caráter experimental 

para o interesse de manutenção e desenvolvimento com o processo de acumulação 

e reprodução do capital dos países, modernizando-se perante as nações europeias, 

por isso a adoção de políticas verticais voltadas para a emigração (Japão) e 

imigração (Brasil). 

Diferente das nações emigratórias europeias, sabendo da primeira 

experiência negativa de emigração, com as propagandas enganosas que teve essa 

intervenção do governo passando antes de enviar os emigrantes para o Brasil, a 

supervisionar absolutamente às companhias emigratórias japonesas cabendo ao 

governo brasileiro dar condições de trabalho e de vida ao recém-chegado. 

Com relação aos japoneses, essa diferença de postura mostrou 

nitidamente, pois ao enviar seus emigrantes para esta região distante do país de 

origem, o governo japonês desejava que a imigração de seus nativos tivesse caráter 

permanente. Sendo o emigrante dessa forma, um legítimo representante do Império 

do Sol em solo estrangeiro, pois se preocupava consolidar positivamente a imagem 

do povo japonês junto aos países ocidentais (DEZEM, 2008, p. 154). 

                                                 

2
 RIBEIRÃO PRETO. Prefeitura Municipal. Festival Tanabata: Imigração Japonesa. Disponível em: 

<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/tanabata/i14principal.php?pagina=/scultura/tanabata/i14i
migracao.htm>. Acesso em: 15 de julho de 2012. 
3
 O navio Kasato Maru aportou em Santos, vindo de Kobe, em uma viagem de 52 dias, com 781 

imigrantes japoneses. (São Paulo. Governo Estadual. A Linha do Tempo da Imigração Japonesa. 
Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/imigracaojaponesa/historia.php>. Acesso em: 15 de 
julho de 2012). 
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Segundo o mesmo autor havia divergência de ideal entre o governo 

japonês e dos imigrantes japoneses. O governo visto como caráter permanente essa 

demanda de trabalho, já no pensamento dos emigrantes eram de modo temporário, 

ou seja, como decasségui (que trabalha até conseguir lucro para depois retornar o 

país de origem). 

No caso dos imigrantes japoneses associados pelo governo japonês 

e estruturados pela iniciativa das companhias de emigração, na maioria seguiu o 

sistema japonês, objetivaram a criação de núcleos ou colônias4 adquirindo um 

caráter singular nas comunidades japonesas que ajudaram para conservar e 

transmitir a identidade cultural, social e se manter na América. 

Conforme Handa (1987, p. 282) o que deu esse tipo de formação de 

associação foi por acreditar que o trabalho coletivo é importante para a 

produtividade do homem (cooperação). Esses Núcleos ou colônias consistem por 

várias famílias criando necessidade de confraternização e reuniões como decisões 

para melhor moradia, saúde e trabalho como acumular fundos para a comunidade e 

principalmente para a educação de seus filhos aprenderem a língua mãe. 

 

Mesmo distante, o mito é passível de ser presentificado, contudo, o 
tempo transcorrido parece nos deixar menos estrangeiros. O tempo 
permite que outros perfis identitários sejam erigidos, porque os 
homens são sempre capazes de reiventar a vida social em qualquer 
situação que estejam (CAPELO, 2000, p. 218). 

 

Mesmo sendo um espaço diferente, os japoneses reconstituíram 

seus valores e representações. Reinventaram uma identidade ainda criaram 

estratégias de inserção à sociedade chamada Colônia. 

Com base nas informações e experiências da existência desses 

espaços das escolas japonesas na região de Londrina acredito que não só aqui, 

mas no Brasil, também prevalece atualmente na organização e convivência dos 

                                                 

4
 Essa formação de núcleos ou colônias (KUMI) como diz Tomoo Handa (1987, p. 281) "Quando três 

japoneses se reúnem, fundam uma associação”. "Os europeus constroem uma igreja; os japoneses, 
uma escola". Perguntei aleatoriamente para as pessoas do antepassado, para minha grande 
confirmadora dessa afirmativa a minha “bachan”, vovó em japonês. Essas colônias são constituídas 
por duas ou três famílias, que se reuniam para ajudarem, mas não somente para a preservação da 
história de transmitir a cultura e a língua, mas para ajudar nas dificuldades que enfrentavam durante 
esse período principalmente financeiro como arrecadação de fundos, tanto para conserto até para 
conseguir pagar um médico ou ter sua alimentação. Além disso, se confraternizavam para comer e 
beber e dividir suas dificuldades através de conversa em que sentiam em casa. 
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descendentes japoneses o caráter de formar núcleos e colônias, características 

trazidas pelos imigrantes, ou uma formação de KUMI em muitas atividades 

realizadas por essa etnia atualmente. 

Assim compreendemos o quanto as nossas raízes estão fortemente 

ligada e a noção de “pertencimento sociocultural marcam nossas subjetividades” 

(CAPELO, 2000, p. 217) de cada etnia ou idade. Podemos estar num país de 

diversidade cultural e étnica, mas o pertencimento étnico da origem é uma 

característica marcante, mesmo saindo do seu território para outro lugar totalmente 

diferente. 

Nos fundos dessas associações contavam com o investimento para 

uma escola, ou seja, uma educação para seus filhos, pois se quisessem um dia 

retornar ao Japão voltará com a língua de origem. 

 

Nas colônias japonesas essa preocupação pode ser constatada por 
meio da organização de associações que tinham por objetivo, em 
primeiro lugar, suprir a educação dos filhos e promover a cooperação 
entre os membros e a comunicação entre os núcleos coloniais 
existentes. Antes mesmo de sedes de associações para seus 
encontros comunitários e sociais, os japoneses procuravam construir 
a escola. Era aí que se reuniam para discutir os problemas da 
comunidade ou simplesmente comer e beber (DERMATINI, 2000, 
45). 

 
 

Muitas referências que retratam o tema da educação entre os 

japoneses (Capelo, 2000; Handa 1987; Dezem, 2008; Demartini, 2000) revelam que 

havia uma preocupação acentuada dessa etnia em relação à educação de seus 

filhos aqui no Brasil e até hoje prevalece esse grande esforço para o investimento na 

educação. Como justifica Miyao (1980, p. 91): 

 

A revolução política e social iniciada na Era Meiji, em 1868, trouxe 
profunda transformação no regime da nação nipônica, dando 
prioridade à difusão da educação, difundindo-a de modo drástico, [...] 
Desde então o Japão emergiu de uma nação fechada, de 300 anos 
de isolacionismo, conseguindo rápida modernização com a 
introdução maciça da cultura ocidental. O japonês que viveu uma 
época assim peculiar sentia no seu âmago que a instrução era a 
coisa mais importante da vida, sobrepondo-se a qualquer outra 
opção. O imigrante japonês que começou a chegar ao Brasil em 
1908 também foi criado nesse ambiente. 
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Como não havia condições para muitos gastos, pois não havia ajuda 

do governo para a construção das escolas japonesas (escolas reunidas ou isoladas), 

eram precárias e às vezes funcionavam na casa do professor que lecionava se 

tivesse poucos alunos, mantida pelas associações criadas pelas colônias. 

Conforme Handa (1987, p. 600) durante o Estado Novo de Getúlio 

Vargas, por volta de 1930 a 1945, os japoneses e outros descendentes estrangeiros 

foram proibidos de se reunirem pela política, mesmo sendo impedidos pelo governo 

nesse longo período, o desejo da maior parte dos japoneses era imediatamente 

constituírem novas associações ou até mesmo fortaleceram os anseios de retornar 

ao Japão. 

 

Os imigrantes que tinham filhos nisseis podiam refletir sobre a 
situação do ponto de vista brasileiro, mas a grande maioria, dada a 
diferença demasiada nos costumes e no modo de viver, não 
conseguia adaptar-se à sociedade brasileira, vivendo confinada na 
sociedade dos conterrâneos, reprimindo sentimentos e não 
conseguindo aceitar a situação. A exigência de nacionalização 
fortaleceu, pelo contrário, o seu sentimento de amor ao Japão. Esta 
situação forma a base psicológica para aceitar como reais falsas 
notícias. Sua única esperança era retornar à pátria quando a paz 
chegasse. Eles tiveram de se conformar com a imposição de 
renúncia à sua liberdade porque estavam no estrangeiro, num país 
de imigração, sentindo na pele que um povo só pode existir onde a 
cultura desse povo seja aceita. Viviam dias de profunda insatisfação, 
alimentando o desejo de retornar à pátria o mais rapidamente 
possível (HANDA, 1987, p. 600). 

 

Esse período do governo repercutiu muito para os japoneses que 

tinham o espírito japonês e amor a sua terra natal. Por esse motivo nesse período 

 

O objetivo da nacionalização é justamente fazer com que as crianças 
brasileiras descendentes de estrangeiros falem a nossa língua e 
compreendam que o Brasil é a sua pátria. Para que possam 
orgulhar-se de sua pátria, é necessário implantar o espírito de 
brasilidade e fortalecê-lo. O espírito alemão ou japonês impedem a 
nacionalização do Brasil e são incutidos na mente das crianças por 
aqueles que querem destruir os lares brasileiros (HANDA, 1987, p. 
600). 

 
 

Devido a implicações seguidas da segunda Guerra Mundial em torno 

de 1942 decaiu a vinda dos japoneses diretamente do Japão, com as posições 
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antagônicas e a suspensão de laços amigáveis entre Japão e Brasil. No decorrer 

desse período, a formação escolar dos descendentes de japoneses foi 

minuciosamente vigiada pelas autoridades brasileiras. Somente retomou o 

crescimento após a Guerra. 

 

Considerados que a escolarização da população japonesa passou 
por dois momentos no período anterior à Segunda Guerra Mundial. O 
primeiro caracteriza-se pelo grande e intenso processo de criação de 
escolas particulares japonesas e por sua procura; o segundo é 
marcado pelas medidas nacionalistas do governo Getúlio Vargas, 
que condena veemente a educação japonesa, induzindo à 
transformação dessas escolas foi provocando seu desaparecimento 
(DEMARTINI, 2000, p. 46). 

 
 

No início da imigração o governo paulista via os descendentes 

japoneses como colonos potenciais para a produtividade cafeeira, coerentemente as 

pessoas deveriam ser formada por experientes agricultores, um dos requisitos para 

poderem imigrar, mas, no entanto, não foram levados rigorosamente, interessados 

ambos os países na modernização e lucro, somente se preocuparam em colaborar 

no povoamento para a expansão do Brasil (DEZEM, 2008). 

Também foi com a economia abalada que deixaram muitos 

estrangeiros a permanecer definitivamente no Brasil, desistindo do sonho de se 

enriquecer e retornar ao Japão, pois já estavam cientes de que não era fácil se 

enriquecer como dizia em muitos publicitários, pois as condições eram escassas de 

moradia, de salário, eram exploratórios nas fazendas paulistas. Segundo Capelo 

(2000, p. 221) essas terras paulistas das fazendas perdiam a fertilidade ou talvez 

eram inacessíveis para os colonos. 

Segundo o mesmo autor, foi neste momento que muitos mudaram 

para o Paraná com o intuito ter uma condição mais favorável de trabalho. Já sabiam 

que ainda o Japão estaria recuperando suas condições econômicas, estruturas 

física, e que não adiantaria voltar.  

 

A intensa mobilidade dos primeiros imigrantes se deu não porque 
não gostassem da agricultura em si, mas porque eram poucas as 
oportunidades de ganharem dinheiro rápido no setor agrário, como 
queriam. Assim, quando desistiram de fazer fortuna imediata e voltar 
para o Japão, enraizaram-se definitivamente para batalhar a longo 
prazo, construindo os núcleos de colonização, onde se dedicaram 
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com afinco à agricultura. Essa trajetória atesta o quanto os 
imigrantes japoneses eram arraigados à prática da agricultura no seu 
país de origem (HANDA, 1987, p. 527). 

 
 

Como aponta Capelo (2000, p. 220) foi nos anos de 40 que o afluxo 

de imigrantes japoneses na região de Londrina foi intensificado, apesar de que a 

chegada dos primeiros imigrantes partiu desde o inicio dos anos 30 em tempos da 

Revolução, em que o povoamento do norte paranaense aconteceu mediante a 

atitude tomada por companhias colonizadoras que geraram inúmeros centros 

urbanos, especialmente na cidade de Londrina. 

Foi neste contexto que acreditamos que os fundadores da escola 

Megumi imigraram para o Brasil, pelas condições que estava o Japão e após um ano 

transferiram para terras férteis do norte do Paraná sabendo da necessidade desse 

novo Estado que estava em construção e principalmente sem escolas para as 

crianças dos colonos. 

Pela falta de investimento na educação pelo governo brasileiro 

também para as crianças brasileiras, tornava-se necessário construir escolas 

particulares concomitantemente em suprir as deficiências educacionais do sistema 

brasileiro (CAPELO, 2000, p. 86). 

Outro fator que aponta Demartini (2000, p. 50) “Os pais temiam que 

seus filhos estudando em escolas brasileiras fossem se abrasileirando e, desse 

modo poderiam perder o elo com a cultura japonesa”. Assim tanto em São Paulo 

como em Londrina, depois de 1930, essa questão foi a preocupação da preservação 

de transmissão da língua, cultura e valores japoneses. Caso voltassem para o país 

de origem, as crianças não ficariam marginalizadas. No Projeto Político Pedagógico 

de 2010 da Escola Megumi afirma que “em, 1959, Masahiro Sakai e Mariko sakai, 

japoneses, casados, fundaram a Escola Megumi, oferecendo o ensino de idioma 

japonês à comunidade descendente do Japão, que buscava manter a tradição da 

cultura deste país”. Apesar de dois períodos distintos de imigração anterior e 

posterior a guerra, havia necessidades, organizações e preocupações iguais 

conservadas até os tempos atuais. 
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 PERCURSO HISTÓRICO DA ESCOLA MEGUMI (1959-2012) 

 

Buscar por (re)construir a história da Escola Megumi na procura de 

informações para a pesquisa dessa instituição foi um caminho longo. Um dos 

maiores problemas encontrados foi tentar separar minha vida profissional, como 

funcionária da instituição, e minha vida acadêmica, como aluna do curso de 

Pedagogia que realiza esta pesquisa.  

Foi necessário conquistar pouco a pouco a confiança para que 

pudesse abrir os arquivos com informações do passado foi necessário ir à 

confraternização com os professores da escola, conversas informais para que 

pudesse compreender um pouco o percurso e a constituição dessa escola. Foi uma 

busca de memorial de lembranças individuais e coletivas que foram se juntando 

como um quebra-cabeça. 

 

Baseando-nos em relatos dos entrevistados e em outras fontes 
documentais para o município de São Paulo, podemos dizer que 
havia diferentes tipos de escolas japonesas, por nós classificadas da 
seguinte maneira: a) escolas agrícolas construídas pelas companhias 
de imigração; b) escolas noturnas para jovens e adultos; c) escolas 
de língua japonesa para crianças, depois transformadas em escolas 
primárias isoladas e grupos escolares públicos; d) escolas primárias 
completas mantidas por particulares; e) escolas primárias completas 
mantidas por ordens religiosas e f) escolas primárias/médias 
profissionalizantes (DERMATINI, 2000, p. 51). 

 

Aqui delinearemos a tentativa por uma definição de quem são os 

sujeitos envolvidos no processo histórico da escola e toda a organização ao longo 

do percurso da história. Descreveremos também as características particulares da 

escola como algumas organizações diferentes das outras escolas, como algumas 

datas comemorativas e as festividades.  

Quem assume a direção da escola atualmente é a filha dos 

fundadores, Rute Ayumi Sakai que dedica o tempo integral para a escola hoje, 

nasceu em 12 de março de 1969 e cursou Educação Artística e Pedagogia na 

Universidade Estadual de Londrina, teve quase dois anos de experiência em creche 

na cidade de Akita (Japão) e em educação Infantil de Tóquio (Japão).  

Com ela foi realizada a primeira entrevista contando um pouco da 

constituição da escola no início das mudanças de normas para suas adaptações 

com o sistema educacional brasileiro e sua experiência no Japão, bem como as 
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contribuições que trouxeram para a escola. Em sua entrevista relata que muitos 

alunos acompanharam as mudanças ocorridas, desde a vinda dos pais até as 

adaptações e mudanças do espaço físico e do ambiente escolar até os tempos 

atuais. 

A segunda entrevista foi com a atual coordenadora da Educação 

Infantil, Marina Yuriko Tazima, nasceu 7 de dezembro de 1968, na cidade de 

Cornélio Procópio no Paraná. Trabalha na instituição há dezesseis anos, então 

podemos entender que foi por volta dos anos de 1995, no período que ainda o 

ensino era voltado para a língua japonesa, segundo a entrevista da diretora. 

Percebemos que no relato tanto da diretora quanto da 

coordenadora, fica evidente a emergência da época em ter escolas japonesas para 

ensinar talvez não o japonês, mas abrir uma escola que aprendesse ambas as 

línguas: o português e japonês. É possível perceber também que pela falta de 

profissionais não era necessário ter uma formação daqui, mas poderia ser no Japão 

e que entendesse a língua japonesa e escrevesse um pouco do ideograma. 

Atualmente, o Estado do Paraná alcança um dos maiores contingentes de 

descendentes japoneses no Brasil. 

Para analisar as transformações da Escola Megumi entendemos que 

houver três períodos distintos: primeiramente ela nasceu como uma escola reunida 

ou Isolada5 mantida por uma entidade religiosa, a escola continua com esforços e 

interesses dos próprios pais e da comunidade, por fim apresentamos suas 

transformações e adaptações com o intuito de adequar ao sistema educacional 

brasileiro. 

Para explicitar a primeira fase de criação da escola Megumi em 

Londrina, apresentamos o relato da diretora da escola, que indica à situação 

financeira em que se encontrava a família na época e o quanto a entidade religiosa 

influenciou a formação inicial da escola na cidade: 

 

A Família do meu vô que veio primeiro que né, daí meu vô veio junto 
a foi mesmo pela situação financeira mesmo. Eu não lembro porque 
não tinha nascido ainda em 1959. Meus pais contaram que eles 

                                                 

5
 Para saber mais leia FARIA FILHO, Luciano Mendes. Dos pardieiros aos palácios: cultura escolar 

e urbana em Belo Horizonte na Primeira República. Passo Fundo, RS: UPF, 2000 e SOUZA, Rosa 
Fátima. História da organização do trabalho escolar e do currículo no século XX: (ensino 
primário e secundário no Brasil). São Paulo: Cortez, 2008. (Biblioteca Básica da Historia da Educação 
Brasileira, v. 2). 
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vieram para o Brasil em cinquenta e oito, acho que era em cinquenta 
e sete ou cinquenta e oito. Eles vieram primeiramente porque os pais 
da minha mãe né, já estavam aqui, família deles estavam aqui.então 
precisava. Então o pai dela pediu para eles virem para o Brasil né. 
No começo trabalharam no Sítio. Depois eles conheceram um Pastor 
da Igreja Holiness6 de Londrina que convidou para eles abrir uma 
sala de aula para ensinarem a língua japonesa. Então eles vieram 
para Londrina para começar a lecionar mesmo, porque a minha mãe 
lá no Japão, ela dava aula já. Por que ela era professora (RUTE 
AYUMI SAKAI, 2012, p. 2). 

 
 

Importante destacar que neste momento inicial a escola já tinha uma 

professora, a senhora Masahiro Sakai que, juntamente com seu marido, senhor 

Mariko Sakai fundou a escola Megumi em 1959. 

 
Era só o curso de Japonês. Para crianças de... eu não sei muito bem, 
mas quem  poderia falar melhor é o meu pai, mas acho que era 
crianças de seis anos, por aí e tinha adolescentes também e ou pré-
adolescentes. Eu não sei muito bem, mas vou contar o que meu pai 
contou. No começo foi na igreja com uma sala de aula, depois eles 
foram morar numa casa que ficava perto da Igreja, e lá tinha uma 
sala de aula e ganharam uma sala de aula bem grande para poder 
dar aula. Só no começo. Aí depois quem ajudou a construir a sala de 
aula foram os pais dos alunos (RUTE AYUMI SAKAI, 2012, p. 2). 

 

No relato da atual coordenadora conseguimos perceber o ambiente 

em que a escola funcionava, denominado por ela de “familiar”: 

 

Era assim, era bem familiar. Espaço físico da Escola Megumi era 
muito familiar. Tanto é que tinha cozinha, antigamente quando entrei 
era antiga casa dos donos, dos diretores, então tinha tartaruguinha, 
tinha lagoazinha da tartaruga, tinha o jardim deles, tinha pé de café, 
tinha pomarzinho, tinha animalzinho mesmo coelhinho um monte de 
coelhinho, era bem familiar mesmo. Então essa era a parte mais 
triste, hoje em dia não tem a continuidade, tem a educação infantil 
depois a fundamental. Mais era muito triste no inicio da escola, 
porque só tinha educação infantil, e eles iam embora com cinco 
anos, e ai tinha criança que ficava chorando que não queria sair da 
escola de tão gostoso que era, era uma escola pequena, no máximo 
tinha 50 alunos mais ou menos, no máximo. Então era gostoso de 

                                                 

6
 Igreja Envangélica Holiness é fundada no Japão em 1901, pelo pastor Juji Nakada e pelo 

missionário Charles Cowman. A igreja estabeleceu no Brasil em 1925 com o intuito de evangelizar os 
japoneses que aqui viviam pelo processo de imigração e também de expansão. Em Londrina pela 
história da colonização em 1935, dos italianos, dos japoneses e outros descendentes advindos de 
outros lugares em 1938, foi inaugurada a Igreja Holiness de Londrina, existente até hoje próximo ao 
Quintino Bocaiúva na Rua Terezina, 81 - Vila Shima Bokuro, Londrina - PR. Ainda hoje e 
predominante de descendentes japoneses. (A História da Igreja Holiness está disponível em: 
http://holinesslondrina.wordpress.com/historia/). 
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trabalhar porque era pai, professor tudo junto, nossa era assim muito 
gostoso (MARINA YURIKO TAZIMA, 2012, p. 14). 

 

Em um segundo momento de desenvolvimento dessa instituição 

educativa, conseguimos visualizar os esforços de pais e da comunidade que tinham 

interesse em manter uma escola para seus filhos, no sentido de preservar a cultura 

japonesa. 

Quando a escola foi fundada o seu objetivo era para a propagação e 

valorização da cultura de origem. Os filhos de descendentes, como dito 

anteriormente, tinham a preocupação educacional dos imigrantes, prepara para 

quando retornassem ao Japão ou sempre defender sua cultura e seu país.  

 
Ah sim... era os filhos de descendentes mesmo (nissei). Eles foram 
chamados pra vierem para Londrina para ensinar o japonês, porque 
tinha muitos filhos de descendentes e tal que queria continuar a 
transmissão da cultura e tal, então eles vieram para ensinar esses 
filhos de imigrantes. Filhos e netos né (RUTE AYUMI SAKAI, 2012, 
p. 1). 

 

A escola era mantida no início pela igreja evangélica japonesa com 

características de uma escola reunida. Havia um ou dois ambientes de aula, com 

várias crianças de diferentes idades em uma única sala somente com um ou dois 

professores. Essas características permanecem, mas agora com esforços dos pais. 

O material que utilizavam era bem tradicional da escola do Japão. A 

diretora menciona ter estudado em um determinado período com os próprios pais. 

Os livros  

 
Huunn (pensando), não posso dizer dessa época, mas da época que 
eu estudei, porque também fui aluna do meu pai, era assim era um 
material que já tinha um conhecimento da língua japonesa em casa 
então, meus pais que pesquisaram tal e usaram os livros que na 
verdade são usados no Japão né. Isso Kokugo (livro utilizado no 
Japão ainda nas escolas). Então usaram esses livros primeiro. 
Usavam esses livros, tinham frases para escrever em japonês, os 
kanji que aprendiam (Rute Ayumi Sakai, 2012, p. 1). 

 
Para entender a fala da entrevistada, “kokugo” são os livros didáticos 

importados do Japão mais comum utilizados nas escolas que ensina o idioma 

japonês, nesse material é possível aprender as letras, a construção de frases e 

textos, e, além disso, a interpretar, aumentar o vocabulário, aprender utilizar frases 

como período passado, presente e futuro ou letras de ligação. São separados por 
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série em dois volumes, um para cada semestre mais ou menos, por exemplo, 

dependendo pode ser seguido conforme o ritmo da criança também. Mas que dava 

conta somente do idioma japonês não para outras áreas de conhecimento. 

Estes livros didáticos em japonês kokugo são usados também nas 

escolas do Japão e assim como no Brasil pode ter vários autores e editoras que são 

responsáveis para a produção desses materiais. Abaixo apresentamos exemplos 

deste tipo de material que apesar de não serem as edições utilizadas pela escola, 

são o mais encontrado no Brasil. 

 

Ilustração 1 – Livros didáticos: KOKUGO 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 
O professor fez da sua casa a escola, necessitava à colaboração 

dos pais com os poucos alunos para a construção do espaço. As mudanças também 

ocorriam pelas condições financeiras conta a Rute. 

 

Não, depois dessa casa com sala grande, tiveram que mudar para a 
Rua Santos que utilizam os fundos como sala de aula, depois mudou 
aqui e os fundos tinha a sala de aula (RUTE AYUMI SAKAI, 2012, p. 
3). 

 
  

 Os fundadores da escola usava sempre a moradia dividindo o 

espaço com a escola, no início onde se encontra a atual escola, era utilizada como 

casa também. Podemos perceber o ambiente, que é numa casa de moradia em que 

eram atendidos nesta época somente filhos de descendentes japoneses. 
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Ilustração 2 – Alunos de diferentes idades do ano de 1976, com uma única 
professora.  

 

Fonte: Acervo fotográfico da Escola, 1976 

 

Começam as transformações de uma escola graduada e seriada 

pelas nomenclaturas que passou a ser denominada para a organização da escola e 

com o aumento nos números de alunos. 

 
Então a gente já dividia os pequenos chamavam já de yotien7 Como 
percebeu que tem bastante procura né, na faixa etária da educação 
infantil então a gente resolveu fazer a educação infantil (RUTE 
AYUMI SAKAI, 2012, p. 3). 

 

Na década de 1990 ou anterior, acreditamos que os cursos para 

adultos se manteve, pois pela tradição de ensinar os filhos e para poder participar da 

educação deles, pois já estavam “abrasileirando” como comenta Dermatini (2000). 

Nesse período é provável que o contexto histórico da aliança do Japão e Brasil se 

reforçou com a volta dos nisseis para o país de origem para trabalhar como 

dekasséguis8 ajudando a conservar o curso para adultos. 

                                                 

7
 Yotien é a denominação de educação infantil em japonês. 

8
 Resumindo são estrangeiros que vão para o Japão trabalhar. Para refletir mais sobre o processo e 

entender sobre movimento decasségui apresentamos o Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado pela Cristiane Tokairin da Universidade Estadual de Londrina: TOKAIRIN, Cristiane de 
Oliveira. A Educação das Crianças Dekasseguis. 2010. 7f.Trabalho de Conclusão de Curso 
(Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina. 2010. 
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É como dekasségui. É lá que aprendi muita coisa, muito da cultura. 
Eu aprendi muita coisa que não aprendia na casa, porque minha 
família passou só o básico. É lá que visitei vários lugares lindos, 
então lá que aprendi mais o japonês. [...] Fui em 1991, fiquei três 
anos (MARINA YURIKO TAZIMA, 2012, p. 13). 

 

Para não ir sem saber o idioma e não ficarem marginalizados 

quando chegasse ao Japão. “Os cursos sempre tiveram para adultos. Antigamente 

funcionava a noite e agora de sábado. Já funcionou aqui (na escola atual), à noite 

também. Até que eu já dei aula à noite para adultos” aponta a Diretora Rute (2012, 

p. 12). 

Em pouco tempo a necessidade da comunidade de Londrina que em 

parte é constituída por descendentes japoneses ampliou com o movimento da ida e 

vinda dos nisseis para o Japão. 

A escola também foi se adaptando conforme as Leis e Diretrizes 

Nacionais da Educação Brasileira. Pensava em uma educação que já atendesse os 

problemas da comunidade, não ensinar somente o idioma japonês, mas também 

constituir um plano voltado para a língua portuguesa e outros conhecimentos. 

No ano de 1997 a escola estava muito pequena comparando com a 

quantidade dos alunos e até hoje está enfrentando dificuldades nessa questão do 

espaço físico que constituiu em uma casa, na casa dos fundadores. 

 

[...] era uma escola pequena, no máximo tinha 50 alunos mais ou 
menos, no máximo (MARINA YURIKO TAZIMA, 2012, p. 16). 
 

A escola foi se ampliando conforme seu crescimento nos números 

de alunos. 

 

Quantos alunos já tinham? Acho que já tinha uns 50 alunos. Porque 
dava aula de manhã também. Tinha turma de manhã e a tarde. 
Nessa época, em 97, ah não. (relembrando) Acho que por aí. Estava 
a Yuki sensei, Yuriko sensei, Machiko sensei. (RUTE AYUMI SAKAI, 
2012, p. 4). 

 
Nessa época na verdade. Depois de um bom tempo assim tinha 
bastantes alunos para aprender a língua japonesa e tinha crianças 
pequenas também (RUTE AYUMI SAKAI, 2012, p. 3). 
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Em seu terceiro momento a Escola Megumi nota grande procura 

devido às crises ocorridas no Japão em torno do ano de 2000, com abalos naturais 

ocorrido na região de Fukushima (Japão) fez com que muitos pais voltassem ao 

Brasil e passassem pela escola com intuito de reduzir as dificuldades de adaptação 

em relação ao Brasil. Deste modo, tem como objetivo amenizar as dificuldades das 

crianças que passaram sua primeira infância no Japão em que os pais foram como 

decasséguis e retornaram ao Brasil.  

 
Os dekasséguis chegam com família constituída, incluindo filhos 
nascidos no Japão. O objetivo do programa é facilitar a adaptação 
dos pequenos japoneses que entram na rede estadual paulista ou 
dos brasileiros que passaram algum tempo no Japão [...] As crianças 
muitas vezes não dominam a língua portuguesa e não conhecem a 
cultura brasileira. A partir de agora vamos identificar estes alunos e 
atuar na adaptação deles. Temos a estrutura e contaremos com 
profissionais específicos para este trabalho (CURY, 2008). 

 

Pela procura e com a necessidade de aumentar e ampliar a Escola 

pensou em uma maneira de ampliação do espaço físico.  

 
Do fundamental? No primeiro ano, fizemos gradativo (inserção dos 
anos). Então começou com primeiro ano, depois primeiro e segunda, 
e tal. Depois os outros anos. Até o segundo ano do ensino 
fundamental, segundo ano de existência, usava ali onde era o 
berçário, não tinha essa casa ainda ali dos fundos, do fundamental 
de hoje, era só aqui. Aí a gente ficou era bom procurar um lugar 
maior e viu todas as possibilidades, foi quando a gente perguntou se 
alugariam a casa que agora a gente está alugando do fundamental, 
na época eles queriam vender, só que a gente não tinha condições 
de comprar e ficamos esperando, orando né, para ver o que Deus 
queria da desse trabalho, aí o dono não conseguia vender, ele daí 
resolveu alugar pra gente. Foi ai que alugamos a casa (RUTE AYUMI 
SAKAI, 1987, p. 3). 

 

Apesar das dificuldades de inserir e permanecer com a educação 

japonesa a escola ainda conta com empenho e colaboração dos pais e conhecidos. 

A escola tem pensado em uma maneira de amenizar os problemas dos filhos dessa 

etnia que é um problema desde o início da chegada dos imigrantes e que prevalece 

por causa da ida dos pais no período desde a década dos meados de oitenta e até 

hoje. Podemos notar a dificuldades ambos os países. 
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Começou há pouco tempo, ainda e o segundo voluntário... Que foi 
Kushima sensei que começou (2010) foi o primeiro ano. A JICA9 
procurou a gente estava com um novo projeto né que os professores 
do Japão, os professores de escolas públicas do Japão, estarem 
conhecendo o Brasil né, mas acho que eles começaram com esse 
projeto porque tinha muitas crianças do Brasil nas escolas japonesas 
lá, tendo muitas dificuldades. Então a dificuldades maiores do Japão 
de agora, de um tempo atrás e que os brasileiros que vão lá 
trabalhar, e as crianças dos pais que vão trabalhar, não aprende nem 
um idioma nem outro. Aprende mais ou menos o idioma português e 
mais ou menos o idioma japonês. É um problema para eles, não só 
os japoneses, tanto o Brasil quanto no Japão, esses alunos voltam 
para o Brasil. Quando volta não consegue falar o português direito. E 
se está pensando em voltar para o Japão não tem o idioma japonês 
muito bom. Então vendo isso o Japão começou esse intercâmbio. A 
JICA que ofereceu, que chama até de voluntários, porque o Japão 
que está pagando pro voluntário poder fazer o trabalho aqui. Eles se 
inscrevem lá no Japão em qual escola quer fazer o trabalho de 
voluntário e a gente oferece a nossa escola e assim, assim assado 
(RUTE AYUMI SAKAI, 2012, p. 8). 

 

Este projeto é um intercâmbio começado pelo órgão do governo 

japonês JICA (Japan Internacional Cooperation Agency, voltado para os professores 

das escolas públicas do Japão, para que estejam aprendendo o idioma português 

para ajudar na educação e na aprendizagem dos alunos brasileiros que moram no 

Japão. Pois um dos problemas enfrentados na educação japonesa é tentar ensinar 

aos brasileiros a língua japonesa, pois é difícil a comunicação sem nenhum contato 

com a língua portuguesa. Assim esse projeto do governo procura escolas que 

ensinam e tenham contato com descendentes japoneses ou ensinam o idioma 

japonês para que os professores possam trabalhar no Brasil e ajudar na formação 

dos professores para aprender e conhecer um pouco da cultura brasileira.  

 
Falam bem da nossa escola no Japão. Como nossa escola tem 
reforço e adaptação das crianças que vem, então já divulgaram a 
escola lá no Japão (RUTE AYUMI SAKAI, 2012, p. 9). 

 

Por ser uma escola particular é necessário trazer novidades de 

ensino, projetos. Mas como a diretora e coordenadora afirma as crianças a maioria 

gostam da escola. “Na educação Infantil, a clientela mudou bastante. Assim tem 

                                                 

9
 “A JICA é o órgão do Governo Japonês responsável pela implementação da Assistência Oficial para 

o Desenvolvimento (ODA) que apóia o crescimento e a estabilidade sócio-econômica dos países em 
desenvolvimento com o objetivo de contribuir para a paz e o desenvolvimento da sociedade 
internacional. Com uma rede de escritórios que se estende por quase 100 países, a JICA presta 
assistência a mais de 150 países no mundo todo.” (fonte: 
http://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/abou/) 
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várias crianças não descendentes” segundo Sakai (2012, p. 8). Sendo assim tenta 

manter os princípios educacionais com a cultura. 

 

Para os imigrantes, a ideologia de respeito aos pais e aos mais 
velhos constituía a base do pensamento de suas vidas. Caso o 
sistema familiar japonês desmoronasse e os filhos não obedecessem 
a seus pais quando crescessem, a família não se desestruturaria e 
não ficariam todos separados? Não havia professor japonês que, 
como não ensinasse o respeito aos pais e todos os livros didáticos 
japoneses ensinavam a fidelidade e a lealdade (HANDA, 1987, p. 
621). 

 

Ainda pensa na ideologia do repeitar as pessoas mais velhas, isso 

fica evidente na fala das entrevistadas em relação ao repeito e a dificuldade de 

passar a base do pensamento desde os primeiros emigrantes que foram passados 

de gerações para gerações. 

 

Os cumprimentos (Bom Dia, Boa tarde, Tchau em japonês), e 
principalmente o respeito ao próximo que esteve tentando passar 
para os pais para as crianças, apesar de que hoje em dia está 
ficando mais difícil fazer isso, mas a gente vai ensinando as crianças 
dessa forma (RUTE AYUMI SAKAI, 2012, p. 6). 

 
Esta ideia é reforçada ainda mais nos ensinamentos que a escola 

tenta reproduzir 
 

[...] cultiva pouquinho da descendência dos japoneses. Sempre 
respeitar, não desobedecer, não fazer bagunça ouvir sempre, a 
maioria e assim, ainda (MARINA YURIKO TAZIMA, 2012, p. 17). 

 

Na rotina da escola são ensinadas músicas de tradição japonesa. 

Hoje como funcionam as aulas somente no período vespertino é denominado o 

momento de “Konnichiwa” que significa Boa Tarde em japonês. De manhã as 

crianças brincam com crianças de diferentes idades. Como explicita a diretora (Rute 

Ayumi Sakai, 2012, p.) “O que mudou é que agora não temos o período da manhã e 

sim o período integral”. Está imagem abaixo refere-se à descrição da rotina da 

escola Megumi quando funcionava em dois períodos. 
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Ilustração 3 – PPP 2006- Rotina da Escola 

 
Fonte: Acervo da Escola Megumi, 2006 

 

O modelo de pensamento japonês das influências que desde a 

chegada dos primeiros imigrantes não mudaram. 

 

Mesmo assim, na época ainda havia alguns defensores da imigração 
permanente cujo desejo final era que, embora os nisseis perdessem 
a cultura nipônica, não perdessem o orgulho de ser descendentes de 
japoneses. Estas pessoas davam muita importância à educação, aos 
hábitos e costumes aprendidos no seio da família (HANDA,1987, p. 
628). 

 

Alguns hábitos das escolas são trazidos desde o período dos 

imigrantes que são conservados pela escola. 

 
A impressão que causaram no início deve ter sido tão boa que o 
jornalista só faz referências elogiosas ao comentar-lhes os costumes 
e a educação: "São muito dóceis e sociáveis, tendo manifestado uma 
grande vontade de aprender a nossa língua, e no refeitório não 
deixam cair um grão de arroz ou uma colher de caldo. Depois de 
cada refeição, que dura de uma e meia a duas horas, o pavimento do 
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salão está como antes delia. Os dormitórios quase não precisam ser 
varridos, mal se encontrando de longe em longe um pedacinho de 
papel ou um phosphoro queimado, que algumas vezes são dos 
serventes da hospedaria.” (HANDA, 1987, p.9) 

 
 

Principalmente quando se fala na aprendizagem escolar: 
 

Eu via muito resultado, e graças a Deus os alunos que eu formei 
naquela época, dezesseis anos atrás, são rapazes moças, todos com 
faculdade, alguns estão no exterior né, então é uma satisfação 
descobrir o que a gente ensinou, uma sementinha que plantou lá 
para quatro cinco anos deu resultado e hoje em dia eles são 
vitoriosos na parte escolar... (MARINA YURIKO TAZIMA, 2012, p. 
15). 

 

A coordenação/organização sempre pensou em manter suas 

tradições desde a época em que seus pais assumiam a direção. Os eventos que os 

alunos, família e a comunidade participam durante o ano e na tentativa de preservar 

as tradições, com intuito de reunir famílias e professores como um dos eventos mais 

importantes que é o Undokai (gincana esportiva) que reúnem no mês de abril várias 

associações de descendentes japonesas para realizar esportes de corrida por time, 

em outros como oficina de taiko10 após as aulas que realizam apresentações em 

festas japonesas ocorridas na cidade. 

 

As confraternizações a gente desde a época do meu pai, fez o 
piquenique que a gente falava, o piquenique era no dia das crianças, 
só que daí começou a chover muito. Todas as vezes que tinha 
chovia daí resolveu fazer no dia dos pais, agora no dia dos pais 
acabou tendo o undokai (gincana esportiva), agora 
confraternização... A gente sabia o que fazer como fazer esses 
eventos que são importantes, né. Reunirem os pais e as crianças e 
tal. Bom e a gente vai se aperfeiçoando. Quer saber quem fez? Isso 
vem da época do meu pai. Bom até hoje faz a gente se reunir, dar 
idéia, o que a gente fez e que o professor pudesse dar opinião para 
esses eventos ou mesmo as apresentações dos alunos, sempre 
fizemos alguma coisa que todos pudessem participar. É difícil 
agradar todo mundo né. Tendo os professores essa liberdade de 
criar, sai uma coisa bem melhor. Isso a gente sempre pensou (RUTE 
AYUMI SAKAI, 2012, p. 6). 

 

                                                 

10
 Tambor japonês. 
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Mas as adaptações com o sistema nacional de ensino brasileiro, fez 

com que separasse por disciplinas e um horário específico para aprender língua 

japonesa. Diminuindo a carga horária dos conteúdos da língua japonesa 

 

Mudou bastante, na época, ensinava mais o japonês nas salas, 
porque era no dia a dia o japonês que a gente ensinava. Tinha a 
parte do português, mas a gente ensinava mais o japonês. Tinha 
mais horas. Todas as professoras falavam em japonês. Hoje já fica 
mais difícil em encontrar que fale japonês. Agora separa a aula de 
japonês (RUTE AYUMI SAKAI, 2012, p. 5). 

  

 Retrata aqui uma das confraternizações dos professores para 

terminar o ano e discutir e refletir sobre as realizações de todo o ano. Além disso, 

notamos uma organização que ampliou em um período curto a partir do ano de 

2000. Notamos também nessa foto que já existem muitos professores não 

descendentes. 

 

 

 

 

 
Ilustração 4 – Corpo docente e funcionários da instituição 

 
Fonte: Acervo fotográfico da Escola Megumi, 2011. 

 

Para trazer os hábitos, costumes lembrando sempre dos 

antepassados inserem no calendário da escola também as comemorações ocorridas 

em ambos os países. 
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Como ensina a língua japonesa tentamos preservar essas datas 
comemorativas do Japão, o dia das meninas, dos meninos, 
tanabata11 e agora esta fazendo setsubun12 (lembrando a palavra), 
isso ocorre mais nos cursos e no fundamental (RUTE AYUMI SAKAI, 
2012, p. 7). 

 

Portanto, nesse capítulo tentamos retratar um pouco da organização 

pedagógica, do tempo e espaço dessa instituição. Podemos pensar que a cultura 

dos imigrantes de ambas as entrevistas estão presentes, dos hábitos, dos 

ensinamentos, mas que na organização carrega sua identidade própria da escola 

que tenta manter o seu ambiente familiar, os atores, as ações que permaneceram 

desde o início, as mudanças que ocorreram e os princípios que orientam o dia-a-dia 

da escola. Assim concerne agora nas últimas considerações provocar as profundas 

contribuições que trouxeram com essas análises. 

                                                 

11
 Tanabata um festival que acontece no mês de julho. Existe uma lenda que é contada para as 

crianças em comemoração a este dia. 
12

 Setsubun é um dia comemorado para espantar os demônios. “Fazer uma limpeza espiritual”. Nas 
escolas do Japão os professores se vestem de demônios e as crianças com grãos de soja jogam para 
espantar. Utiliza a tradicional frase: “Oniwa soto, fukuwa uchi.” “os demônios fora, e que a sorte venha 
em casa”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Problematizar como foi se constituindo a Escola Megumi foi 

importante porque nos possibilitou compreender o quanto a memória individual e 

social está presente em nossas lembranças, o quanto é importante para (re)significar 

a História para uma mudança na prática escolar. 

No primeiro momento da investigação tentamos buscar respaldo 

teórico acerca da História das Instituições Educativas de modo geral, e 

especificamente na cidade de Londrina, que contribuíram para compreender a 

relevância do tema escolhido, que está sendo ampliado e debruçado em várias 

localidades do país. Além de discernir a relevância das fontes que escolhemos para 

a pesquisa. 

No decorrer do caminho, ao retomar a chegada dos primeiros 

imigrantes japoneses, todo o contexto histórico do Brasil e da cidade de Londrina é 

um emaranhado de história que faz parte da formação das escolas. Enquanto os 

descendentes de japoneses começaram a habitar e alargar o número da população 

nesta cidade, foi possível perceber que havia uma exigência no sentido de constituir 

um ambiente apropriado que atendesse os problemas que eles enfrentavam: 

valorização da cultura, dos hábitos e das tradições japonesas. 

Diante da (re)construção da História e Memória da Instituição 

educativa o que motivou foi quando pude me aproximar da escola e tentar apreender 

a identidade das suas características particulares e singulares da instituição vigente 

das mudanças e permanência que ocorreu ao longo do percurso. 

Consideramos que a metodologia utilizada no trabalho por meio de 

entrevistas semi-estruturadas, nos possibilitou o trato com fontes (orais). Sendo 

assim conseguimos adentrar no interior da instituição, tendo acesso às ações do dia-

a-dia da escola, na lembrança daqueles sujeitos que fizeram/fazem parte da história, 

dando voz ao que não era permitido exaltar, as experiências que trouxeram fazendo 

refletir o problema levantado para esta pesquisa. 

Ao analisar as duas entrevistas, é saliente como a Escola era e está 

sendo imprescindível para a comunidade londrinense desde o período da chegada 

dos primeiros imigrantes japoneses no âmbito nacional, depois para uma 
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determinada região. Com o fluxo que aumentou na região sul do Brasil com o 

processo de urbanização da cidade, assim com a chegada dos estrangeiros vindos 

principalmente de descendentes alemães, italianos e japoneses foi necessária uma 

instituição, ou seja, um espaço que atendesse essa população. 

Por ausência das políticas públicas voltada para a educação, 

principalmente escolas voltados para estrangeiros, as comunidades formavam 

núcleos, associações criavam meios para arrecadar fundos e se manter 

particularmente ou até mesmo criando filiações religiosas, mas colocando acima de 

tudo a educação. 

A escola tenta permanecer com os princípios educacionais dos 

primeiros descendentes que imigraram aqui, ou aquelas escolas que ainda se 

reuniam na casa dos professores, ou seja, como a escola começou em uma 

pequena sala isso é presente na fala das entrevistadas, tentando criar um ambiente 

familiar entre os funcionários da escola, pais e comunidade. 

Na entrevista a diretora se mostrou preocupada com a educação 

dessa etnia, de buscar relações educacionais com o Japão. Pois tanto o Brasil como 

o Japão têm enfrentado problemas no sentido da educação de seus descendentes a 

partir do momento que as famílias começaram a trabalhar no Japão e voltavam com 

seus filhos para o Brasil. 

No passar das décadas, nota-se que a organização em âmbito 

nacional da escola foi necessária para que a escola pudesse se ampliar, com a 

divisão das disciplinas, um ambiente maior com bibliotecas, mais salas de aula, 

materiais e livros, criações de um calendário mais elaborado, atividades e oficinas 

mais planejadas voltadas para o ensino-aprendizagem tanto do idioma japonês 

como da língua portuguesa das crianças dos filhos dos “isseis e nisseis”. 

A discussão acerca da História da Educação das Instituições 

Educativas é fundamental para a formação e organização de novas escolas que vem 

se constituído, pois é esse espaço que formamos os seres humanos, aprendemos, 

ensinamos, refletimos, que organizamos para viver em sociedade. 

A partir da realização deste trabalho compreendemos também o 

papel de cada instituição valorizando o interior e as relações cotidianas dos sujeitos, 

assim outras questões podem ser levantadas: Como é formação dos docentes dessa 
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instituição? Quais contribuições trouxeram para os alunos de aprender os dois 

idiomas ao mesmo tempo? Esses questionamentos podem ser considerados como 

ponto de partida para outras pesquisas que poderão ser realizadas posteriormente. 

O fim deste trabalho de pesquisa abre os horizontes para o começo 

de novos e outros milhares de problemas que surgem para dar continuidade a esse 

tema. É importante destacar ainda que este trabalho me fez refletir como foi minha 

formação acadêmica e como pode ser a minha atuação profissional nessa instituição 

para que possa atender as necessidades ambos os idiomas. 
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ANEXO A 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A DIRETORA E 
COORDENADORA DA ESCOLA MEGUMI 

 
ROTEIRO PARA A ENTREVISTA: 

Objetivo da Entrevista: História da Escola Megumi, a sua constituição. 

1. Pode começar se identificando (nome, onde, nasceu, ano, filiação). 

2. Que ano, por quem e como nasceu a Escola Megumi? A que público 

destinava e qual curso oferecia no começo? Como eram as aulas e 

avaliações? 

3. O espaço físico da escola ela foi localizada sempre no mesmo local? Como 

era?  

4. O ano de 1997, assim como o ano de 2003, foi um marco para a escola, fale 

mais sobre isso.  

5. Como a escola procura manter a proximidade com a cultura japonesa? 

6. Quais os projetos que ocorrem na escola durante o ano? Como foi elaborado 

o calendário escolar? 

7. E hoje, como funciona a escola? Que público ela atende? 

8. É muito importante ter professores que chegam do Japão na Escola Megumi, 

poderia contar um pouco desse intercambio. (quando começou, como 

começou) 

9. Atende atualmente para adultos. Quais são interesses desse público pela 

língua japonesa, e a partir de que ano a escola começou a atender para 

adultos? 

 

Experiência da Coordenadora da Educação Infantil: 

1. Pode começar se identificando (nome, onde, nasceu, ano, filiação). 

2. Quais séries ou ano lecionou? 

3. Poderia relatar a experiência com a língua e a cultura japonesa fora da 

escola? 

4. Como era o espaço físico quando conheceu até chegar o espaço da escola 

que conhece hoje? (como era as mesas, a construção). 

 

5. Como eram organizados os horários de aula no inicio?(Pode contar como foi 

se organizando) 
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6. Poderia contar de como era a organização das aulas, as avaliações, 

planejamentos de educação infantil antes da inserção dos anos iniciais do 

fundamental e após a criação da escola fundamental? 

7. Quais as contribuições que trouxe durante os anos de trabalho na escola? 

8. Poderia contar um pouco da experiência que mais marcaram aqui na escola? 

Pode ser o que lembra. 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 

Entrevista com a Diretora 

 

DATA DA ENTREVISTA:  

A entrevista com a diretora Rute Ayumi Sakai foi realizada no dia seis de setembro 

de 2012 às oito horas no período noturno. 

 

Érica: Pode começar se identificando (nome, onde, nasceu, ano, filiação). 

Rute: Meu nome é Rute Ayumi Sakai, eu nasci no dia 12 de março de 1969, que 

mais? 

Érica: Onde nasceu? 

Rute: Onde? Em Londrina. Nasci em Londrina e meus pais são Masahiro Sakai e 

Mariko Sakai. 

Érica: Que ano, por quem e como nasceu a Escola Megumi? 

Rute: Foi em 1959.  

Érica: Por quem? 

Rute: Foi pelo meu pai Masahiro Sakai que fundou a escola. 

Érica: Como? 

Rute: A tá. Então e uma longa história né. (risadas)  

Érica: Pode contar o que lembra 

Rute: Eu não lembro porque não tinha nascido ainda em 1959. Meus pais contaram 

que eles vieram para o Brasil em cinquenta e oito, acho que era em cinquenta e sete 

ou cinquenta e oito. Eles vieram primeiramente porque os pais da minha mãe né, já 

estavam aqui, família deles estavam aqui. Então precisava. Então o pai dela pediu 

para eles virem para o Brasil né. No começo trabalharam no Sítio. Depois eles 

conheceram um Pastor da Igreja Holiness13 de Londrina que convidou para eles 

abrir uma sala de aula para ensinarem a língua japonesa. Então eles vieram para 

                                                 

13
  Igreja Envangélica Holiness é fundada no Japão em 1901, pelo pastor Juji Nakada e pelo 

missionário Charles Cowman. A igreja estabeleceu no Brasil em 1925 com o intuito de evangelizar os 
japoneses que aqui viviam pelo processo de imigração e também de expansão. Em Londrina pela 
história da colonização em 1935, dos italianos, dos japoneses e outros descendentes advindos de 
outros lugares em 1938, foi inaugurada a Igreja Holiness de Londrina, existente até hoje próximo ao 
Quintino Bocaiúva na Rua Terezina, 81 - Vila Shima Bokuro, Londrina - PR. Ainda hoje e 
predominante de descendentes japoneses. (A História da Igreja Holiness está disponível em: 
http://holinesslondrina.wordpress.com/historia/ 
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Londrina para começar a lecionar mesmo, porque a minha mãe lá no Japão, ela 

dava aula já. Por que ela era professora.  

Érica: Então era família da sua mãe... 

Rute: Isso que estavam aqui já, e só ficou a minha mãe e um tio lá no Japão. Daí ela 

resolveu vir também junto com meu pai. 

Érica: Como estava a situação do Japão...  

Rute: Também, só que foi pós-guerra né. A Família do meu vô que veio primeiro que 

né, daí meu vô veio junto a foi mesmo pela situação financeira mesmo. 

Érica: A que público destinava a Escola Megumi? 

Rute: Ah sim... Era os filhos de descendentes mesmo (nissei). Eles foram chamados 

pra vierem para Londrina para ensinar o japonês, porque tinha muitos filhos de 

descendentes e tal que queria continuar a transmissão da cultura e tal, então eles 

vieram para ensinar esses filhos de imigrantes. Filhos e netos né. 

Érica: O curso que oferecia no começo? 

Rute: Era só o curso de Japonês. Para crianças de... eu não sei muito bem, mas 

quem  poderia falar melhor é o meu pai, mas acho que era crianças de seis anos, 

por aí e tinha adolescentes também e ou pré-adolescentes. 

Érica: Só tinha uma sala de aula? 

Rute: Isso só tinha uma sala de aula. Aí... 

Eu não sei muito bem, mas vou contar o que meu pai contou. No começo foi na 

igreja com uma sala de aula, depois eles foram morar numa casa que ficava perto da 

Igreja, e lá tinha uma sala de aula e ganharam uma sala de aula bem grande para 

poder dar aula.  

Érica: Tinha ligação com a igreja também? 

Rute: Só no começo. Aí depois quem ajudou a construir a sala de aula foram os pais 

dos alunos. 

Érica: Tinha hahanokai? (Associação de mães dos alunos para arrecadações 

de fundos) 

Rute: Não ainda não. No comecinho ainda não. Não sei de muitos detalhes, posso 

estar falando errado. 

Érica: Saberia contar um pouco da quantidade dos alunos? 

Rute: No começo? Acho que era poucos, pelos que eles falaram dez alunos não sei. 

Alguma coisa assim. Aumentou bastante em pouco tempo que ele contou. 

Érica: Todas as crianças de idade diferente ficavam em uma sala? 
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Rute: Era, mas depois foi dividido. A minha mãe ficava com os mais novos e o meu 

pai ficava com os maiores né. 

Érica: Sabe como era as aulas e as avaliações? 

Rute: Huunn (pensando), não posso dizer dessa época, mas da época que eu 

estudei, porque também fui aluna do meu pai, era assim era um material que já tinha 

um conhecimento da língua japonesa em casa então, meus pais que pesquisaram 

tal e usaram os livros que na verdade são usados no Japão né. 

Érica: Kyokasho? 

Rute: Não aquele, como que chama... 

Érica: Kokugo? 

Rute: Isso Kokugo (livro utilizado no Japão ainda nas escolas). Então usaram esses 

livros primeiro. Usavam esses livros, tinham frases para escrever em japonês, os 

kanji que aprendiam. 

Érica: Daí o espaço físico sempre foi no mesmo local? 

Rute: Não, depois dessa casa com sala grande, tiveram que mudar para a Rua 

Santos que utilizam os fundos como sala de aula, depois mudaram aqui e os fundos 

tinha a sala de aula.  

Érica: Mudaram três vezes até chegar o local? 

Rute: Sim três vezes. 

Érica: Daí morava nessa casa? 

Rute: Era nessa casa (uma parte da escola), que nos fundos era a sala de aula. 

Érica: Era só esse “pedaço” (parte da casa)? 

Rute: Sim era só aqui. 

Érica: Então no ano de 1997 como estava escrito no PPP e tanto no ano de 

2003 foi um marco para a escola isso né? 

Rute: Isso. 

Érica: Poderia contar um pouco dessa transformação? 

Rute: Nessa época na verdade. Depois de um bom tempo assim tinha bastantes 

alunos para aprender a língua japonesa e tinha crianças pequenas também. Então a 

gente já dividia os pequenos chamavam já de yotien14 Como percebeu que tem 

bastante procura né, na faixa etária da educação infantil então a gente resolveu 

fazer a educação infantil. 

                                                 

14
  Yotien é a denominação de educação infantil em japonês.  
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Érica: Nessa época já estavam com quantos alunos? 

Rute: Quantos alunos já tinham? Acho que já tinha uns 50 alunos. Porque dava aula 

de manhã também. Tinha turma de manhã e a tarde. Nessa época, em 97, ah não. 

(relembrando) Acho que por aí. Estava a Yuki sensei, Yuriko sensei, Machiko sensei. 

Érica: Daí só tinha uma sala? 

Rute: Não daí já separava por idade. Acho que era 50 mesmo. Nós éramos em cinco 

(professores). Tinha umas 50 crianças. 

Érica: A construção da casa já era de tijolos? 

Rute: Sim. (apontou na construção). Aqui onde tem essa viga era separação do 

quarto dos meus pais com a sala. Aqui onde estamos era só os cursos. Teve uma 

época que funcionava só os cursos e nós mudamos para um apartamento. E aí 

quando fez a educação infantil. Abriu esse daqui, esse salão grande (apontou na 

construção). Onde tem o banheiro dos professores não tinha banheiro. Ali era uma 

sala. Só que uma sala muito pequena, então usava como almoxarifado.  

Érica: Comentário da foto do jornal da Escola em comemoração aos 50 anos. 

Rute: Essa foto aqui era aqui nos fundos. Tinha uma sala bem grande. Aqui foi logo 

depois, em 98 que reformou. Lá no fundo tinha um salão bem grande. Então 

tomavam todas as salas. Só que uma só. (Agora e divida em duas salas e uma 

biblioteca) Daí aumentou mais um metro. E depois construiu a parte de cima 

também. Isso com a ajuda de uma associação de são Paulo, uma associação que é 

do Japão o urikokai que deu minha bolsa de estudos para o Japão para estudar. Daí 

eu encontrei o presidente do urikokai, daí ele pegou e falou para mim se eu queria a 

ajuda dele, da associação para aumentar a escola, aí a gente conseguiu construir os 

fundos a parte de cima. 

Érica: Tem bastante história... 

Rute: Então eles ajudaram bastante. Eles emprestaram dinheiro e nós fomos 

pagando. 

Érica: Essa reforma foi em? 

Rute: Essa reforma foi mais ou menos em 98 começando a educação infantil 

mesmo. Que eu estava com ânimo para melhorar a escola. 

Érica: Daí em 97 na questão da organização das atividades mudou bastante? 

Rute: Mudou bastante, na época, ensinava mais o japonês nas salas, porque era no 

dia a dia o japonês que a gente ensinava. Tinha a parte do português, mas a gente 

ensinava mais o japonês. Tinha mais horas. Todas as professoras falavam em 
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japonês. Hoje já fica mais difícil em encontrar que fale japonês. Agora separa a aula 

de japonês. 

Érica: Então ficaram algumas características das escolas brasileiras. 

Rute: Isso. 

Érica: Antes de 97 os horários das aulas eram menos ou mais? 

...Ficava a tarde toda. Ficava a manhã toda. 

Érica: Nesse marco tinha quantas turmas? 

Eram três, quatro, cinco e seis anos. Quatro turmas a tarde e no período da manhã 

uma turma. De manhã sempre foi pouco então ajuntava as turmas. 

Érica: Daí quando inseriu os anos iniciais? 

Rute: Do fundamental? No primeiro ano, fizemos gradativo (inserção dos anos). 

Então começou com primeiro ano, depois primeiro e segunda, e tal. Depois os outros 

anos. Até o segundo ano do ensino fundamental, segundo ano de existência, usava 

ali onde era o berçário, não tinha essa casa ainda ali dos fundos, do fundamental de 

hoje, era só aqui. Aí a gente ficou era bom procurar um lugar maior e viu todas as 

possibilidades, foi quando a gente perguntou se alugariam a casa que agora a gente 

alugando do fundamental, na época eles queriam vender, só que a gente não tinha 

condições de comprar e ficamos esperando, orando né, para ver o que Deus queria 

da desse trabalho, aí o dono não conseguia vender, ele daí resolveu alugar pra 

gente. Foi ai que alugamos a casa. 

Sim... 

Érica: Aí teve o outro lado também? 

Rute: Ali eram os cursos.  Quando fizemos o fundamental aqui que alugamos lá para 

fazer os cursos lá. (tentando lembrar) Até que dava volta para entrar. 

Érica: Tinha bastantes alunos já né... Já nesse período... 

Rute: Já. No primeiro ano começamos começou com treze alunos. Aí foi 

aumentando na medida em que foi passando os anos da mudança que teve do 

fundamental, de oito para nove anos. 

Érica: Sei de série para anos (2007 começou a reorganização). 

Rute: Naquele ano já fiquei bastante preocupado com questão as idades que 

poderia ir para o primeiro ano quem completasse seis anos já no começo do ano. 

Daí eram só dois alunos. Daí não sabia como fazer. Então vamos começar com dois 

alunos só no primeiro ano. Não tinha como.  

Érica: Não dava para fechar a turma né... 
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Rute: É não dava né. Mas daí depois mudou tudo. Teve mais alunos. Daí deu tudo 

certo. 

Érica: Como a Escola procura manter a proximidade com a cultura japonesa? 

Rute: Acho que porque a gente vai passando isso (geração) e também porque os 

próprios pais já tem essa cultura mais forte. Bem que já mudou bastante daquela 

época no começo né e de hoje mudou bastante.  

Érica: Tem alguns pais que estudaram aqui também... 

Rute: Têm que estudaram. Tentou manter o konnichiwa15. O horário de entrada que 

todo mundo canta junto. Esse horário sempre teve. Desde faz tempo. Essas coisas a 

gente manteve. Os cumprimentos (Bom Dia, Boa tarde, Tchau em japonês), e 

principalmente o respeito ao próximo que esteve tentando passar para os pais para 

as crianças, apesar de que hoje em dia está ficando mais difícil fazer isso, mas a 

gente vai ensinando as crianças dessa forma. 

Érica: Quais os projetos que ocorrem na escola durante o ano e como foi 

elaborado o calendário escolar? Porque tem algumas relações, e os eventos. 

Rute: As confraternizações a gente desde a época do meu pai, fez o piquenique que 

a gente falava, o piquenique era no dia das crianças, só que daí começou a chover 

muito. Todas as vezes que tinha chovia daí resolveu fazer no dia dos pais, agora no 

dia dos pais acabou tendo o undokai (gincana esportiva), agora confraternização.  

Como assim quer saber se a gente... 

Érica: Como foi elaborado e inserindo... 

Rute: A gente sabia o que fazer como fazer esses eventos que são importantes, né. 

Reunirem os pais e as crianças e tal. Bom e a gente vai se aperfeiçoando. Quer 

saber quem fez? Isso vem da época do meu pai. Bom até hoje faz a gente se reunir, 

dar idéia, o que a gente fez e que o professor pudesse dar opinião para esses 

eventos ou mesmo as apresentações dos alunos, sempre fizemos alguma coisa que 

todos pudessem participar. É difícil agradar todo mundo né. Tendo os professores 

essa liberdade de criar, sai uma coisa bem melhor. Isso a gente sempre pensou.  

Érica: O calendário escolar também tem bastante aproximação com a cultura 

japonesa né?Poderia contar... Das datas comemorativas... 

                                                 

15
  Konnichiwa é boa tarde em japonês, na escola tem até hoje a recepção de chegada que 

todas as turmas da educação infantil faz uma roda na quadra ou em uma sala grande junto com os 
professores e cantam as músicas com gestos em português e as músicas tradicionais infantis 
japonesas. 
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Rute: Como ensina a língua japonesa tentamos preservar essas datas 

comemorativas do Japão, o dia das meninas, dos meninos, tanabata16 e agora esta 

fazendo setsubun17 (lembrando a palavra), isso ocorre mais nos cursos e no 

fundamental. 

Érica: E hoje, como funciona a escola? Que público ela atende? 

Rute: O que mudou é que agora não temos o período da manhã e sim o período 

integral.  

Então o período da manhã focamos para o período integral né. Hoje temos mais 

alunos, mais professores, mais aulas extras. O fundamental mudou bastante, vejo 

porque tem menos anos de funcionamento. Mas teve uma fase que tentamos fazer 

período integral, não conseguiu, voltou para o meio período. Mas a gente aumentou 

filosofia, a não filosofia sempre teve, aumentou música, por fato da aula de música 

tivemos que aumentar o horário de aula dos alunos. Então antes era de manhã 

vinha duas vezes por semana e ficava até à tarde. Mas os alunos começaram a 

faltar no período da manhã. Eles não estavam dando valor. E só porque é aula de 

música e artes então vou faltar.  

Érica: Em 2009 ou 2010 ? Estava funcionando no período da manhã? 

Rute: Acho que foi em 2009. 

Na educação Infantil, a clientela mudou bastante. Assim tem várias crianças não 

descendentes. 

Érica: Eles procuram com intuito de conhecer a cultura? 

Rute: Eles vêm mais porque conhece a escola, de outra pessoa que a escola e boa, 

geralmente vêm assim os que não são descendentes. Alguns têm preconceito que 

vai entrar no mundo muito diferente e acaba não matriculando. Mas na maior parte 

tem uma boa aceitação. 

Érica: Atende atualmente para adultos. Quais são interesses desse público 

pela língua japonesa, e a partir de que ano a escola começou a atender para 

adultos? 

                                                 

16
  Tanabata um festival que acontece no mês de julho. Existe uma lenda que é contada para as 

crianças em comemoração a este dia. 
17

  Setsubun é um dia comemorado para espantar os demônios. “Fazer uma limpeza espiritual”. 
Nas escolas do Japão os professores se vestem de demônios e as crianças com grãos de soja jogam 
para espantar. Utiliza a tradicional frase: “Oniwa soto, fukuwa uchi.” “os demônios fora, e que a sorte 
venha  em casa”.  
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Rute: Os cursos sempre tiveram para adultos. Antigamente funcionava a noite e 

agora de sábado. Já funcionou aqui (na escola atual), à noite também. Até que eu já 

dei aula a noite para adultos. 

Érica: São todos os dias que está em funcionamento os cursos? 

Rute: Os cursos não. Antigamente eram todos os dias. Agora os alunos não têm 

mais tempo. Têm alguns que fazem três vezes por semana, têm alunos que faz duas 

vezes por semana. Antes era uma hora e meia todos os dias. 

Érica: É muito importante ter professores que chegam do Japão na Escola 

Megumi, poderia contar um pouco desse intercambio (quando e como 

começou?). 

Rute: Começou há pouco tempo, ainda e o segundo voluntário... Que foi Kushima 

sensei que começou (2010) foi o primeiro ano. A JICA18 procurou a gente estava 

com um novo projeto né que os professores do Japão, os professores de escolas 

públicas de o Japão estarem conhecendo o Brasil né, mas acho que eles 

começaram com esse projeto porque tinha muitas crianças do Brasil nas escolas 

japonesas lá, tendo muitas dificuldades. Então a dificuldades maiores do Japão de 

agora, de um tempo atrás e que os brasileiros que vão lá trabalhar, e as crianças 

dos pais que vão trabalhar, não aprende nem um idioma nem outro. Aprende mais 

ou menos o idioma português e mais ou menos o idioma japonês. É um problema 

para eles, não só os japoneses, tanto o Brasil quanto no Japão, esses alunos voltam 

para o Brasil. Quando volta não consegue falar o português direito. E se está 

pensando em voltar para o Japão não tem o idioma japonês muito bom. Então vendo 

isso o Japão começou esse intercâmbio. A JICA que ofereceu que chama até de 

voluntários, porque o Japão que está pagando pro voluntário poder fazer o trabalho 

aqui. Eles se inscrevem lá no Japão em qual escola quer fazer o trabalho de 

voluntário e a gente oferece a nossa escola e assim, assim assado. 

Érica: Os professores vai em escolas que tem alguma ligação com a cultura 

japonesa? 

Rute: É isso. 

                                                 

18
  “A JICA é o órgão do Governo Japonês responsável pela implementação da Assistência 

Oficial para o Desenvolvimento (ODA) que apóia o crescimento e a estabilidade sócio-econômica dos 
países em desenvolvimento com o objetivo de contribuir para a paz e o desenvolvimento da 
sociedade internacional. Com uma rede de escritórios que se estende por quase 100 países, a JICA 
presta assistência a mais de 150 países no mundo todo.” (fonte: 
http://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/abou/) 
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Érica: Sabe quantas escolas? 

Rute: No Brasil todo é bastante. Belém, São Paulo tem umas três escolas. Tem mais 

ou menos dez escolas... Outro sensei que foi no undokai (ocorrido em abril) de 

Amazonas. Falam bem da nossa escola no Japão. Como nossa escola tem reforço e 

adaptação das crianças que vem, então já divulgaram a escola lá no Japão. 

Quais os interesses do público adulto pela língua japonesa? 

Rute: Alguns por interesses de aprender a língua. 

Sobre a formação no Japão... 

Rute: Então em 91, eu ganhei uma bolsa de estudos do kenjinkai (associação), akita 

kenjinkai19 e aí fiquei dez meses fazendo estágio em uma creche (hoikuen), então 

tinha crianças de zero a três meses até seis anos. Foi uma experiência legal porque 

era interior não era capital. Assim era difícil... 

Tinha bastante sotaque... (diferente) 

Rute: Tinha. Assim morando lá com os velhinhos, tinha bastante dificuldade de 

comunicar, não entendia o que eles falavam era diferente, lá foi legal porque tinha 

uma educação bem diferente. Que a criança tinha que ser forte, enfrentar muita 

coisa. O Japão é bem assim né, a criança tem que ser forte, tinha que enfrentar o 

frio, e tal. 

Érica: Meus pais também contavam né. As creches japonesas, tinha que deixar 

a criança enfrentar o frio, chorar, tinha que enfrentar o taifu (tufão), o jishin 

(terremoto) para ir acostumando.  

Rute: Tinha algumas coisas que ficava meio assustada... Então lá as crianças 

estavam brigando e o professor não interferia. Ele tem que se virar e resolver o 

problema, então para de brigar aí, ou defender aquele que está sendo judiado, 

sabe... Então para mim era bulling aquilo, todo mundo judiava dele, do menino, a 

meu Deus a quero salvar o menino! Até que um dia eu fui salvar o menino, e o 

menino ficou bravo que eu salvei ele para ter uma idéia, pois ele iria ficar fraco 

                                                 

19
  “As Associações de Província (Kenjinkais) foram formadas, inicialmente com objetivo de 

manter os imigrantes em contato com a província de origem. Atualmente encontram várias 
dificuldades para continuarem coexistindo, pois, basicamente, as pessoas que atuam nas mesmas 
são os próprios imigrantes já com avançada idade. A fim de atrair também os descendentes e amigos 
dos mesmos, os Kenjinkais têm assumido uma postura de valorização do intercâmbio cultural, tanto 
na forma de bolsas de estudo ou estágios (cerca de 300 bolsistas vão ao Japão anualmente) quanto 
com eventos comemorativos e programas de envio de grupos de descendentes para conhecer as 
suas respectivas províncias te origem (Furusato Sosei). O Brasil é o único país da América Latina no 
qual existem Kenjinkais de todas as províncias do Japão.” 
(http://www.asebex.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=36) 
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perante os outros se eu salvasse ele. Então essa ideia eu fiquei chocada, mas era 

da escola isso, era uma educação da escola. Então tinha coisas que eu achei legal. 

A total liberdade que eles davam, assim para as crianças, naquela época eu era só 

formada em educação artística. Fui com o diploma de educação artística, então eu 

me interessava mais, por produções deles, os desenhos que eles faziam. Nossa era 

muito legal os desenhos que eles faziam. Então por ter bastante liberdade criavam 

coisas muito legais, eles tinha muita liberdade para criar. Nesse ponto eu achei 

muito legal a escola. Nossa eles curtiam muito a natureza. A gente ia em passeio no 

meio do mato. Lá e bem definido as quatro estações. Então tinha um parque que foi 

no verão e no outono, então deu para ver bem as diferenças da paisagem, essas 

coisas assim achei bem legal. Assim no dia a dia passeava pelo bairro.  

Érica: Tinha bastante tambo (campo de arroz)20? 

Rute: Tambo, tinha bastante. E a gente passeava por lá. Então fazia bastante coisa 

bem diferentes. Aqui no Brasil nem dá para pensar em passear. Eu até fiz isso, 

muitas vezes logo que voltei do Japão, em 92. Como achava legal essa liberdade 

que eles tinham, a gente fazia passeios, eu levava os alunos da Megumi, para 

passear no bairro. 

Érica: No ano passado também teve né?Do Jabuti? 

Rute: Aeee. Mas na época que voltei em 92 e 93. A gente caminhava pelo bairro. Só 

assim passeando pelo bairro, porque é importante isso. Só que brasileiro tem muito 

medo que vai machucar, porque tem muito processo né. Não é? 

Acontece qualquer coisa com o filho, ai os pais processam e. Então acaba a gente 

tendo medo de dar liberdade para eles assim. Então lá no Japão a gente passeava 

tranquilamente e eu achava isso legal, porque se a criança conhece o bairro, onde 

tem a escola, se acontecer de ela ficar perdida, vai saber onde está e onde se 

localiza a escola e tal.  

Érica: E as crianças do Japão costumam ir a pé né? 

Rute: É isso. Por isso que eles fazem isso. 

É muito bom isso. 

                                                 

20
  Era campo de arroz, mais ou menos um quarteirão somente com plantação de arroz, ou seja, 

uma irrigação pequena que há no meio rural, mas em que o meio rural do Japão e asfaltado e no 
meio tem estes tipo de campo, em que os alunos vão realizam estudos nesses espaços que podem 
ter próximo a escola. 
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De educação infantil (Yotien) mesmo, não creche. E aí foi uma experiência bem 

diferente também. Porque ai as crianças eram da cidade grande né. Então não tinha 

mais aqueles passeios, não tinha muito de curtir a natureza, o que tinha de diferente 

era o horário que tinha do hoikuen21, que começava mais tarde, hoikuen começa 

cedinho, e fica até seis sete horas da noite. E no yotien as crianças começam das 

nove, vinha as nove e ficava até duas três horas da tarde, tinha um período que 

buscavam mais cedo e um período que buscava mais tarde. 

Érica: Será que era questão de dezembro tipo do natal... 

Rute: Não sei por que lá não comemora o natal né... 

Érica: É verdade... As férias começam em fevereiro.. 

Rute: Lá era uma escola cristã. Que é diferente lá no Japão né. No Japão 

geralmente as escolas xintoístas ou budistas, essa escoa era de filosofia cristã, 

achava interessante porque os funcionários ninguém era cristão, mas de manhã 

cantava hino, fazia oração e começava o dia assim, todo mundo se reunia, numa 

sala dos professores né e fazia, cantava o hino e fazia a oração. E começava assim, 

o dia de trabalho. Assim como era de filosofia cristã, tinha muito do amor ao próximo, 

que achei muito bacana, daí já era bem diferente a outra escola que deixa eles 

brigarem e eles não está nem ai com eles né, não tinha o amor ai ne eu acho, agora 

na outra escola de Tóquio não né, tinha que se preocupar com aquele que está 

precisando de ajuda, de amor ao próximo mesmo, orientava, fortalecer, essas coisas 

que são importante para o crescimento. Porque eu sou cristã. Eu acredito dessa 

forma. Que existe Deus... 

Que existe Deus, que vai suprir suas necessidades, que vai te acolher, nas 

dificuldades e tal, então nesse sentido achei legal nessa escola, olha aqui ninguém 

que cristão mas está todo mundo lá dentro da filosofia, então tinha muito assim de 

se o aluno machucava a gente ia lá, podia quando brigava a gente podia interferir, 

né. Graças a Deus não era coisa do Japonês, mas da escola, da escola do Japão. 

Então foi bem interessante, porque foram experiências bem diferentes, assim, 

também pensei antes de ir para o Japão, ah será que vai ser mesma coisa, mas não, 

foi totalmente diferente... 

                                                 

21
  Hoikuen creche japonesa. 
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Érica: Eu participei de um projeto que teve na UEL que não podia interferir, nas 

brigas, mas a orientadora falava que não podia interferir.Mas também não 

podia deixar brigando, mas conversando. 

Rute: Isso é importante, que nem a gente faz aqui né, que nem eu faço com os 

alunos, se discutem e brigam e tal não é para continuar socando um ao outro né 

peraí vamos parar, conversar e ver porque que a agente tal, isso é importante. Agora 

naquela escola achava interessante que deixava socar mesmo. (risos) Dava medo. 

Érica: Conhece bastante escola diferente né... Às vezes depende da situação e 

do local, do espaço. 

Tanto é que tinha um aluno nessa escola de Akita (Japão) que desde o começo 

quando eu cheguei ele gostava de passar por mim e bater em mim, bater na minha 

poupança, gostava de bater com força e doía, porque batia com força. Eu não sabia 

o que fazer, eu já peguei o menino fiquei brava, olha eu não gosto que faça isso. Ele 

continuou rindo e continuou fazendo. Então nossa, cadê o limite da criança. Não 

respeitava como professora. E a sensei que era minha orientadora né, ela chegou 

para mim e falou, quando ele te bater de novo você pega ele pelo braço e derruba 

ele no chão e mostra que é mais forte que ele...Nossa eu não vou ter coragem de 

fazer isso... Então eu peguei e fiz, ele fez de novo. Eu catei ele pelo braço, e deu 

uma rasteira, mas como o chão é  tatami, não dói. Ele caiu e fique em cima dele. Eu 

o segurei pelo braço, e falei que eu era mais forte e você é fraco. Eu sou mais forte! 

Érica: Conseguiu para... 

Rute: Depois disso ele teve admiração por mim. Depois queria me agradar, ficar, 

perto de mim. É foi assim. É essa foi a experiência 

Érica: Muito arigatou! (obrigada). Com certeza vai ajudar bastante. 
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ANEXO E 

Entrevista com a Coordenação da Educação Infantil 

 

DATA DA ENTREVISTA: 

A entrevista foi realizada em 20 de setembro de 2012 ás treze horas e quarenta 

minutos da tarde. 

 

Érica: Poderia começar se identificando pelo nome; onde nasceu; ano que 

nasceu e filiação. 

Marina: Meu nome é Yuriko Tazima, sou de Cornélio Procópio, sete do doze de mil 

novecentos e sessenta e oito,... 

Érica: E a filiação... 

Marina: Shireiji Tazima e Yaemi Tazima. 

Érica: Então a primeira pergunta é quais anos já lecionou aqui na escola? 

Marina: Só lecionei na educação infantil, no berçário durante dois anos, e no pré 

dois durante sete ou oito anos de pré dois. E o restante não lembro muito bem mais 

no pré três e que não sei certinho os anos que lecionei, mas é na educação infantil. 

Érica: Nessa ordem? 

Marina: É essa é a ordem. Na educação Infantil Então são dezesseis anos na 

educação infantil... 

Érica: No fundamental... 

Marina: Nunca lecionei, somente na área de educação infantil durante dezesseis 

anos. 

Érica: Nossa bastante tempo. 

Marina: Adoro a educação infantil e não sei o que seria sem a educação infantil. 

Érica: Função na escola só ficou como professora? 

Marina: Sim. Esse ano que peguei a coordenação. Mas até o ano passado, só como 

professora.  

Érica: Então poderia relatar um pouco da experiência que tem com a língua e a 

cultura japonesa fora da escola? 

Marina: Fora da escola, meus pais, não meus avós são do Japão, então aprendi o 

japonês na casa, e depois aprendi a escrita com livros didáticos, mas com 

romances, então assim fui aprendendo à escrita e foi através de interesse mesmo, 

porque eu gosto muito de aprender alguma coisa diferente. Então foi assim que 
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aprendi. Não foi em nenhuma escola japonesa e o que aprendi na escrita mais difícil 

mesmo o que seria o kanji, ideograma japonês aprendi no Japão porque fiquei três 

anos no Japão depois que me formei (psicologia), então me aperfeiçoei no Japão os 

três anos que fiquei.  

Érica: Foi como trabalho na área? 

Marina: Não fui para trabalhar. 

Érica: Como Decasségui? 

Marina: É como decasségui. É lá que aprendi muita coisa, muito da cultura. Eu 

aprendi muita coisa que não aprendia na casa, porque minha família passou só o 

básico. É lá que visitei vários lugares lindos, então lá que aprendi mais o japonês. 

Érica: E também a escrita sempre está presente... (kanji) 

Marina: É obrigatório. Para se locomover em qualquer lugar ônibus, trem, é 

obrigatório você saber. Tinha que ser através da... (língua japonesa) 

Eu estudei bastante eu tinha um dicionário. Naquela época não tinha muitos 

brasileiros. Meus companheiros de empresa eram todos japoneses. O que acontecia 

eu tinha que saber falar. E mas eu me virei bem, porque sabia muita coisa quando 

cheguei lá. Até que o povo de lá falavam como sabe tudo isso se não nasceu aqui, 

os próprios japoneses falavam nossa você é boa em falar japonês.  

Érica: Em que ano e que local foi? 

Marina: Fui em 1991, fiquei três anos.  

Logo entrei na escola, não lecionando, mas como auxiliar. Lembro-me de uma 

professora muito ótima, que sabia bem o japonês. Ela que me deu dica de como se 

dava aula numa escola japonesa a principio a escola Megumi não era de uma escola 

de Educação infantil, era uma escola de línguas, então a professora que eu aprendi 

e que fui auxiliar dela, que ela fez estágios no Japão, então conhecia uma rotina de 

escola japonesa. Então era através de música, como que ensina, jogos, 

brincadeiras, praticamente aprendi muita coisa brincando. Fazendo brincadeiras com 

as crianças, por isso que defendo até hoje, nada de trabalhar através de 

brincadeiras, jogos, que a criança aprende bem mais, ter papel, folha, todo dia todo 

dia e massacrar o aluno, brincava muito fora, tinha um jardim enorme na escola, 

gramado grande e lá que fazia tudo. Eu via muito resultado, e graças a Deus os 

alunos que eu formei naquela época, dezesseis anos atrás, são rapazes moças, 

todos com faculdade, alguns estão no exterior né, então é uma satisfação descobrir 

o que a gente ensinou, uma sementinha que plantou lá para quatro cinco anos deu 
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resultado e hoje em dia eles são vitoriosos na parte escolar, eu não vi nenhuma 

criança que deu aula que fosse um fracasso, que desistiu de estudar a maioria que 

eu encontro que tem quinze dezesseis anos, ai eu me formei em tal coisa, ai tou indo 

para São Paulo, tou indo para outra faculdade, exterior né. É muito bom isso. É 

muito gratificante.  

Érica: Lembra o ano exatamente que entrou na escola? Foi logo que voltou? 

Marina: Foi logo depois que eu voltei. Já comecei a lecionar. Eu fiquei meio ano, 

casei fiquei meio ano sem fazer nada, e aí no mês de julho, vim fazer entrevista, e já 

comecei a lecionar. 

Érica: É então como era o espaço físico quando chegou, quando conheceu, até 

chegar no espaço que conhece hoje?(espaço físico, como era, as mesas,) 

Marina: Era assim, era bem familiar. Espaço físico da Escola Megumi era muito 

familiar. Tanto é que tinha cozinha, antigamente quando entrei era antiga casa dos 

donos, dos diretores, então tinha tartaruguinha, tinha lagoazinha da tartaruga, tinha 

o jardim deles, tinha pé de café, tinha pomarzinho, tinha animaizinho mesmo 

coelhinho um monte de coelhinho, era bem familiar mesmo. E os pais dos alunos a 

maioria eram ex-alunos dos diretores era então uma convivência muito boa como se 

conhecia os pais eram muito amigos, então assim era muito gostoso então chegava 

no final da tarde aquela conversa, a não tinha aquela coisa assim eu sou professora 

do aluno, tinha aquele respeito, oh sempre respeitar a professora, não pode 

responder, mais entre pais e professora, tinha grande respeito, confiança, era muito 

gostoso de dar aula, porque a criança vem aqui, já com aquela coisa, meu pai e 

minha mãe gosta muito da escola, então sentia muito a vontade, eu via que as 

crianças vinham todos sorridentes, iam embora sorridentes, nada assim forçado, não 

via quase criança chorando no portão para entrar, e chegava assim no final do ano, 

era uma tristeza porque as crianças tinham que ir para outras escolas, né. Então 

essa era a parte mais triste, hoje em dia não tem a continuidade, tem a educação 

infantil depois a fundamental. Mais era muito triste no inicio da escola, porque só 

tinha educação infantil, e eles iam embora com cinco anos, e ai tinha criança que 

ficava chorando que não queria sair da escola de tão gostoso que era, era uma 

escola pequena, no máximo tinha 50 alunos mais ou menos, no máximo. Então era 

gostoso de trabalhar porque era pai, professor tudo junto, nossa era assim muito 

gostoso. Hoje em dia não, tem aquela coisa, ah to pagando, a professora tem que 

dar matéria, ah tem que fazer ensinar, obrigação de ensinar, ah isso vem de casa 
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também então estamos pagando caro para você, pode ir lá falar para professora que 

não gostei, você escreve pela agenda alguma reclamação, e a minoria, pode ter 

alguns pais que tem a obrigação ta ensinando eles, aprender né, sendo que cada 

criança tem seu ritmo, e tem que respeitar isso, tem pais que não sabe qual a função 

da escola, acaba a escola sendo cobrada que não é a escola que faz na verdade, 

vêm de casa as vezes, mais fácil falar que a escola que tem a obrigação de ensinar 

essa parte, mas no geral essa escola aqui, formam, tem famílias muito boas, cultiva 

pouquinho da descendência dos japoneses. Sempre respeitar, não desobedecer, 

não fazer bagunça ouvir sempre, a maioria e assim, ainda. Mas mudou um 

pouquinho. Antigamente era mais, antigamente os pais eram mais companheiros e 

hoje em dia não é tanto, mas ainda têm vários pais, não tanto como antigamente. 

Érica: Poderia contar agora como era organização das aulas, das avaliações, 

dos planejamentos, de educação infantil antes da inserção do ensino 

fundamental. 

Marina: Antigamente, sempre teve um planejamento, os professores tinha que 

entregar um planejamento, e a diretora antigamente não tinha coordenação, como a 

escola era pequena a diretora que ia já direto, a professora é a diretora que via e 

dava ideias, ah vamos fazer assim, vamos fazer um dia tal, então a professora e a 

diretora sempre estavam conversando. Então não tinha aquele distanciamento. 

Qualquer coisa que o professor tinha dificuldade já encontrava com a diretora, 

porque sempre estava perto. Diretora estava perto em atividades, ela sempre ficava 

juntos nas atividades que estavam as crianças, não ficavam somente os professores 

e os alunos. A diretora ficava participando de tudo, de tudo mesmo, então 

coordenadora não existia nessa época, não tinha necessidade, o professor tinha que 

entregar os planejamentos e a avaliação era assim, era por bimestre também, os 

pais era convidado vir a escola, só que além da avaliação, cada aluno tinha um 

caderno, o que a criança fez, o que a criança comeu, como a criança se comportou, 

tudo que acontecia a tarde ia escrito nessa agenda, essa agendinha era sempre 

vistado para o pai e pela mãe respondido, e sempre vinha respondido também. Em 

alguns casos, a professora tinha que escrever em japonês, tinha uns pais que só 

falava em japonês e escrevia, então tinha que saber a escrita mesmo. A redação ela 

toda em japonês e o pai respondia tudo em japonês também. Era bem japonês, tinha 

planejamentos, tinha a avaliação bimestral, tinha tudo que tinha hoje, mas acho que 

dava mais tempo de escrever dar mais atenção, né. Observação individual, hoje 
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aconteceu isso, talvez seja por isso, sempre relatava o que acontecia com a criança, 

hoje em dia vejo que não dá tempo, as professoras estão tão preocupados com 

conteúdos que tem que dar, apostila para acompanhar, muita coisa para 

acompanhar, não dá tempo de passar o que aconteceu né, muitas vezes não dá 

para conversar com os pais no portão, assim era uma coisa que no inicio sempre 

tinha esse tempo. Todos os professores tinham esse tempo de conversar com os 

pais no portão. Todos os professores ficavam no portão. Então se mãe de uma aluna 

queria conversar com uma professora, já estava lá conversando, é ai já tirava dúvida 

e ia embora tudo contente. Hoje em dia tem que marcar reunião tem que passar pela 

coordenação, tem um monte de procedimento até chegar à professora. Então isso 

dificulta o relacionamento dos professores com os pais sendo que antigamente era 

tão fácil, mudou um pouquinho sendo muito grande a escola. 

Érica: Achava bom antes? 

Marina: Achava muito bom antigamente, mas junto com o crescimento vem essas 

coisas que faz parte, não tem como uma professora dar conta de conversar com 

doze, quinze, dezesseis alunos, ou dezesseis pais, não tem aquela coisa um pai 

está olhando para mim, eu vou lá conversar, eu sinto que muitas vezes tem medo de 

conversar com os pais, e antigamente não era isso, nós éramos amigas dos pais, os 

pais brincavam com os professores, e isso era com as mães e éramos amigos. No 

entanto hoje em dia, encontram com os pais continuamos amigos ainda, e ficava 

conversando com a gente, eu sinto muita falta dessas coisas, coisas que acontece 

quando cresce, quando a escola vai crescendo e assim mesmo. E é muito 

funcionário, não é só professor e pai, e coordenação, e direção, e secretária, os 

funcionários envolvidos tudo isso dificulta bastante. Então é a consequência de 

crescer, mais gente é melhor.  

Érica: Quais as contribuições que trouxe sobre todos esses anos de trabalho? 

Marina: As contribuições de trabalhado tanto anos aqui, são todas positivas, são 

melhores possíveis, o que ganhei experiência, não tem nenhum livro didático, não 

tem nenhum livro de pedagogia, não ensina o que eu aprendi na prática. A prática é 

o melhor livro que você pode ter. Você pode ter melhor livro estrangeiro, nacional, 

melhor professor, nada melhor que você enfrentar no dia a dia os problemas que 

vão acontecendo, todo dia é um problema, que tem que ir solucionando, e quem 

gosta de ensinar, que sobrevive a isso. Que há decepções, altos e baixos, mas eu 

sou professora, eu tou para isso, para ensinar, e ensinar com prazer, e isso que 



 67 

ganho bastante na experiência. Eu ensinava com grande prazer. Tudo que eu sabia, 

gosto muito de aprender também, eu gostava de passar para os meus alunos, se eu 

sei de artes, de artistas famosos, de uma forma de outra eu ensinava os meus 

alunos sobre isso também, algum conhecimento geral, eu não achava assim, as 

minhas crianças são muito pequenininha para aprender sobre isso. Não do jeitinho 

deles, na linguagem deles, se você conseguir passar, eles aprender com prazer, um 

grande lance do professor é ensinar com prazer, nada assim, eu estou com 

problema sério na família fora da escola, chegou na escola tem que dar um jeito de 

apagar para o que está acontecendo pessoal, e olhar para a carinha das crianças e 

o sorriso deles, e se jogar e se envolver em qualquer processo de aprendizagem. 

Isso que resulta numa boa aprendizagem. 

Érica: Alguma experiência que foi marcante... 

Marina: Nunca todas as crianças estão prontas para aprender. Tem crianças que 

são especiais, eu tive uma aluna especial, que me envolveu bastante, eu tinha uma 

experiência muito marcante com uma menina de quatro anos, e ela tinha uma 

dificuldade muito grande de comportamento, então eu não sabia na época, mas 

tinha problemas sérios quando nasceu, ela um pouco devagarzinho no aprendizado, 

o que aconteceu eu fiquei meio frustrada tudo que eu tentava, todas as táticas que 

tentava não dava certo, a amanhã eu vou fazer isso, ela vai dar resultado, vai 

conseguir responder, do resultado que queria ensinar e voltava de novo e ficava 

frustrada, a não consegui, a piorou, e eu ficava com uma foto, porque ela era muito 

carinhosa e gostava muito de mim, e a mãe gostava muito de mim, e eu deixava 

fotos na minha cabeceira porque eu não conseguia dormir, foi uma experiência, mais 

marcante, foi a que mais me dei para tentar puxar a menina para mim, né, mas ela 

não conseguia porque tinha uma dificuldade mesmo, foi no neurologista, e constatou 

um atraso mental um pouquinho, bem leve. É isso que dificultava, ah vou desistir 

dela. Depois que a mãe deu diagnostico, eu falei que ela está aqui às crianças são 

normais, vamos tratar ela como normal é vamos juntos no limite dela, e aí que 

descobri o limite de cada criança, se uma criança sabe cantar uma música inteira, e 

se Aya que era o nome dela, conseguisse cantar uma estrofe inteira já era um 

sucesso. 

 

 

 


