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RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho é mostrar a educação que os idosos, imigrantes e filhos de 
imigrantes japoneses, que vieram ao Brasil no século passado receberam ao 
desembarcar em regiões do nosso país. O tema deste trabalho é a educação dos 
velhos japoneses, com enfoque na história da imigração japonesa no Brasil, onde 
buscamos compreender o processo das necessidades e dificuldades por eles 
enfrentadas neste momento de aculturação, ou seja, trazendo a reflexão de sua 
trajetória. Este trabalho busca compreender, de modo significativo, a educação para 
os imigrantes japoneses. Neste mesmo assunto, abordaremos também o período 
crítico para a educação escolar dos japoneses, já no Brasil, no período de 1940, 
quando Getúlio Vargas está no poder, restringindo os imigrantes de proferirem a 
língua mãe em qualquer lugar. Como forma de metodologia para esta pesquisa, 
utilizamos a coleta de depoimentos para uma investigação social e, a partir desses 
relatos orais, apresentamos um recorte temporal em que tentamos relacionar a 
teoria com a vivência desses colaboradores por meio da memória. 
 
 
Palavras-chave: História da Educação. Imigração Japonesa. Escolarização.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) surgiu primeiramente pela 

vontade e a curiosidade de entender a história da nossa etnia – a japonesa, saber 

qual era a história que nossos pais, tios, avós, bisavós vivenciaram para chegar até 

aqui. Para isso, tivemos que iniciar esta pesquisa em torno da vinda dos japoneses 

ao Brasil.  

Esta pesquisa se baseia em alguns relatos orais de imigrantes japoneses, a fim 

de compreender um pouco mais sobre a história da sua educação escolar e hábitos 

culturais. É essa história, marcada por muito sacrifício e muita luta, que tentamos, 

por meio deste trabalho, compreender. 

Iniciamos o nosso trabalho apresentando o contexto da chegada dos 

imigrantes japoneses em nosso País, como eles vieram e o que vieram buscar nas 

terras brasileiras, ou seja, a história vivenciada. 

O referencial teórico utilizado (textos, livros e TCC’s) permitiu compreender 

como se deu o processo de imigração dos japoneses para o Brasil e as 

necessidades que se colocaram aos imigrantes no processo de adaptação à nova 

realidade. Esse levantamento inicial foi o “pano de fundo” para a compreensão 

desse movimento na nossa região. 

A partir dos relatos de alguns imigrantes japoneses e seus descendentes 

apresentamos um recorte temporal da situação em que os japoneses se 

encontravam e o que passaram até chegar aos dias de atuais. 

A entrevista para coleta dos depoimentos, consequentemente, teve como 

propósito situar em um tempo e espaço definidos, a partir do relato de situações 

vividas pelos nossos colaboradores, os registros apresentados em outros trabalhos. 

A entrevista, material relevante para acessar o cotidiano, foi gravada em áudio para 

que não perdêssemos a riqueza de seus detalhes, como orientam Marconi e Lakatos 

(2005, p. 198). 

Para Marconi e Lakatos (2005, p. 197), a entrevista “É um procedimento 

utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no 

diagnóstico ou no tratamento de um problema social”. 

Considerando o objetivo do trabalho, recuperar a história de vida e de 

escolarização de velhos japoneses que residem em Londrina-PR, a entrevista foi a 



 

[Digite aqui] 

 

única forma possível de coletar tais dados. Assim, fizemos contato com os 

entrevistados e, por meio de uma conversa, explicamos o sentido da pesquisa, 

enfatizando a importância das informações que eles poderiam fornecer e a sua 

contribuição para a história da região e para nós pesquisadores. A seguir, 

mostraremos o que iremos abordar nos capítulos deste trabalho. 

Iniciamos o primeiro capítulo procurando apresentar a metodologia utilizada 

neste trabalho, cujos depoimentos estão apresentados em Anexo. Foram 

colaboradores nesta pesquisa homens e mulheres de famílias japonesas, totalizando 

cinco pessoas. A princípio a intenção era focalizar a vida e a escolarização em 

Londrina, mas constatamos que a história da maioria dessas pessoas foi vivida não 

apenas em Londrina, mas em diversas cidades, então nós decidimos focalizar a 

entrevista no conteúdo que eles nos trouxeram, dando destaque ao processo de 

chegada e adaptação à realidade brasileira e ao seu processo escolar.  

No primeiro capítulo, apresentamos a história vivida pelos imigrantes 

japoneses, desde o contexto da chegada ao Brasil, tentando compreender o que 

vieram buscar nas terras brasileiras. Em seguida, também mostraremos, com o 

intuito de compreender a diferença dos hábitos culturais, toda essa diferença entre 

esses dois “mundos” tão distintos: chegada e o que buscaram no Brasil. Os relatos 

orais a respeito desse momento foram acrescentados às informações obtidas de 

forma a ser possível perceber como esse processo se concretizou para os 

japoneses que residem hoje em Londrina. 

Já no segundo e último capítulos, mostraremos todo o contexto da 

escolarização desses imigrantes japoneses e as dificuldades por eles encontradas, 

já que por volta de 1940 foi um período muito difícil para esses imigrantes, por causa 

das medidas nacionalistas do governo de Getúlio Vargas, as quais proibiam o uso 

da língua estrangeira. Também, utilizamos a fala de alguns dos nossos 

colaboradores, pois, assim, conseguimos inserir no contexto desta pesquisa as 

situações vivenciadas pelos imigrantes japoneses. 

Para finalizar, fizemos uma conclusão de todo esse trabalho, onde 

conseguimos enxergar de modo geral os aspectos, elementos educacionais e 

culturais que compuseram a trajetória dos imigrantes japoneses, especialmente os 

que hoje vivem em Londrina-PR. 
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Metodologia 

O procedimento utilizado para este trabalho foi a entrevista, relato oral, como já 

citamos anteriormente, que, segundo Laville e Dionne (1999 apud ABBUD 2003, p. 

25), a entrevista pode ser usada para diferentes finalidades e o nosso intuito foi 

recuperar a memória dos colaboradores (descentes de imigrantes japoneses), a fim 

de saber sobre os acontecimentos por eles vividos, por isso a entrevista foi feita a 

partir da formulação de um “roteiro de entrevista” apenas para não nos desviarmos 

do objetivo deste trabalho. 

Conforme Abbud (2003, p. 25), a entrevista necessita do contato direto entre o 

pesquisador e o entrevistado, cujo objetivo geral é assimilar o acontecimento de uma 

parte da vida do entrevistado, por meio de seu testemunho. 

Nas palavras de Voldman (1998, apud Abbud, 2003, p. 25) podemos entender 

melhor o sentido do significado de testemunho: 

Na palavra ‘testemunho’ encontramos a noção de prova e verdades. 
No sentido corrente do termo, o testemunho serve para provar um 
fato ou uma asserção e para estabelecer uma verdade. Serve para 
provar, não é a prova. [...] o testemunho oral como um depoimento, 
solicitado por profissionais da história, historiadores ou arquivistas, 
visando a prestar contas, a uma posteridade mediada pela técnica 
histórica, da ação da testemunha, tomando-se a palavra ‘ação’ num 
sentido muito amplo que engloba o fato, o acontecimento, o 
sentimento e a opinião, o comentário e a lembrança do passado. 
 

Nesse sentido, para Abbud (2003) o uso da palavra testemunho se dá pelo 

pacto entre o historiador e a testemunha, ou seja, a verdade absoluta não é o foco, 

pois, quando se trata desse testemunho, ele se remete ao passado dessa pessoa, 

sobre sua história, e nem sempre o que a testemunha nos conta está no que 

achamos nos livros de pesquisa. 

Conforme Abbud (2003, p. 25), é responsabilidade do historiador/pesquisador 

procurar sua fonte de trabalho de pesquisa (testemunha), e como serão coletados 

esses dados. 

O escopo deste trabalho, a partir de entrevistas teve por foco trazer 

informações sobre as questões vivenciadas por colaboradores descendentes de 

imigrantes japoneses, ou seja, eles serão os informantes deste trabalho, sendo seus 

relatos uma fonte original a respeito desse momento da história.  

Neste sentido: 

Considerando-se a evocação do passado como substrato da 
memória, pode-se deduzir que, em sua relação com a História, a 
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memória constitui-se como forma de preservação e retenção do 
tempo, salvando-se do esquecimento e da perda. Portanto, história e 
memória, por meio de uma inter-relação dinâmica, são suportes das 
identidades individuais e coletivas. (NEVES 2000 apud ABBUD, 
2003, p. 26). 

 

Nas palavras de Meihy (1996) segundo Abbud (2003, p. 26), a preservação da 

memória e a identidade dos colaboradores devem ser embasadas principalmente 

pela ética e o respeito entre o entrevistado e o entrevistador. Portanto, no momento 

em que o colaborador fizer seu depoimento acerca da entrevista, ele tem que estar 

ciente de que sua fala poderá ou não ser utilizada para fins deste referido estudo, 

contudo, ele também deverá ou não autorizar esta publicação e o entrevistador 

deverá estar preparado e respeitar a decisão do colaborador. 

Para este trabalho é essencial que consigamos diferenciar o colaborador do 

autor. Sabemos da grande importância do colaborador neste trabalho, assim como 

entendemos também que o pesquisador é o autor, pois, é ele que por meio do 

consentimento do uso do relato do colaborador é que faz toda a organização e a 

apresentação dos resultados do trabalho, ou seja, ele é o grande “responsável pela 

história apresentada” (ABBUD, 2003, p. 27). Mas de fato, sabendo que o 

pesquisador é que consegue expor todo o episódio histórico desse entrevistado, 

então, neste trabalho demos muito valor à fala exata do colaborador, para que ele 

pudesse expressar suas verdades e para que o resultado deste trabalho ocorresse 

da melhor maneira possível. 

Para este estudo, fizemos entrevistas com dez colaboradores, mas apenas 

cinco deles concordaram em autorizar seu relato. Os demais ficaram um pouco 

desconfortáveis e envergonhados em ter suas falas expostas neste trabalho, mesmo 

sendo feito o esclarecimento desde o início a respeito do objetivo desta entrevista. 

Diante disso, as cinco prefeririam não autorizar o uso de suas falas, com isso não 

insistimos para tal relato, pois sabemos que este trabalho é feito por livre 

espontânea vontade, contudo, nós pesquisadores temos nos atentar a todos os 

imprevistos que podem acontecer. Até então não imaginávamos que isso pudesse 

ocorrer, mas após este trabalho aprendemos a lidar com situações adversas. 

A entrevista foi realizada com cinco pessoas que foram os colaboradores para 

este trabalho. Foram feitas entrevistas tanto com homens quanto com mulheres, cuja 

identidade dos indivíduos foi preservada totalmente. Apesar de deixarem que 
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usássemos seus respectivos nomes, decidimos não utilizar sua identidade, portanto, 

os classificaremos como: “Entrevistado A”, “Entrevistado B”, “Entrevistado C”, 

“Entrevistado D” e “Entrevistado E”. A seguir explicitaremos todos os passos dessa 

pesquisa. 

Primeiramente, fizemos um pequeno roteiro de perguntas para não perdermos 

o objetivo central deste trabalho, que consiste em saber como foi o processo de 

aculturação dos descendentes de imigrantes japoneses, a escolarização, as 

dificuldades encontradas entre outros.  

Realizado o momento inicial, tivemos que pensar no número de colaboradores 

e quem seria essas pessoas. Limitamos essa pesquisa e fizemos, no máximo, com 

dez pessoas e foi o que ocorreu, no entanto, não esperávamos que no meio do 

caminho houvesse percalços, isto é, haja vista que alguns entrevistados não 

concordariam em utilizar seus relatos no trabalho, como já mencionamos 

anteriormente. 

Quando selecionamos as pessoas para esta pesquisa, explicamos o objetivo 

desse trabalho, assim como, a importância desses colaboradores a fim de conseguir 

melhores resultados para o trabalho. Informamos a eles que, após a entrevista, 

conversa, faríamos uma transcrição de todos os momentos e, com isso, 

solicitaríamos sua autorização. 

Começamos este momento marcando um encontro com cada entrevistado a 

fim de conseguir uma relação mais “confortável” e informal, para que se sentissem 

mais a vontade. 

Utilizamos também, como meio de coleta de dados, a gravação de áudio para 

que não perdêssemos momentos significativos para o relato de nossos 

entrevistados.  

O momento da entrevista foi um pouco complexo, pois a maioria dos 

colaboradores não falava muito bem a língua portuguesa, entretanto, algumas 

pessoas da própria família ajudavam a entender melhor o que eles diziam, assim 

como, também conseguíamos compreender algumas palavras faladas em japonês.  

Apesar dos cinco entrevistados já citados que não autorizaram a utilização dos 

relatos, esses outros colaboradores foram totalmente compreensivos, e vimos neles 

a necessidade e a empolgação com que contavam sobre sua história, que muitas 

vezes não era passada para seus filhos e netos, por mais que muitos tenham sofrido 
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com certos aspectos, principalmente com a língua, questões financeiras, cultura, 

eles queriam registrar de alguma maneira sobre tudo que viveram.  

Feita a entrevista, tivemos outro momento, o das transcrições. Utilizando todas 

as falas e detalhes que os colaboradores tinham a oferecer, foi um pouco complexa 

por conta do idioma japonês, o qual que não entendemos com facilidade, no entanto, 

a transcrição ocorreu da melhor maneira possível. 

Assim, para o desenvolvimento deste estudo, passamos pelas diversas fases já 

citadas, até chegarmos ao resultado final, sistematizando recortes da história de vida 

de alguns colaboradores e conseguimos enfim, relacionar o relato e a experiência 

vivida pelas pessoas com o que é apresentado em estudos e publicações sobre o 

tema.  

Terminado o momento sobre a metodologia utilizada por nós, será discutido o 

momento de chegada dos imigrantes japoneses em nosso País, como eles vieram e 

o que vieram buscar nessas terras brasileiras, com o intuito de compreender sua 

cultura e, na sequência, a importância que atribuíam à educação. 
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2. A CHEGADA DOS JAPONESES AO BRASIL 

 

O referencial teórico estudado forneceu indícios de que anteriormente à data 

oficial da chegada dos japoneses ao Brasil, já existiam alguns imigrantes dessa 

nacionalidade vivendo em nosso país, mas, segundo as pesquisas realizadas na 

obra de Oguido (1998, p. 07), a data oficial da chegada desses imigrantes foi 

constatada em 1908 como mostraremos a seguir. 

A história da imigração japonesa começa, oficialmente, com a chegada do 

navio Kasato-Maru ao Brasil. “A partida foi no dia 28 de abril de 1908, no Porto de 

Kobe, e a chegada aconteceu no dia 18 de junho de 1908, no Porto de Santos” 

(OGUIDO, 1998, p.33). A partir desta citação, percebemos que a viagem foi de 

aproximadamente mais de um mês e, segundo Handa (1987, p. 04), o navio trazia a 

bordo “800 imigrantes’’. 

Segundo Handa (1987, p.04), ‘’o desembarque dos imigrantes teve início às 7 

horas do dia seguinte, 19/06/1908. Eles desceram do navio empunhando 

bandeirinhas japonesas e bandeirinhas brasileiras auriverdes’’. Dessa forma, 

podemos supor que eles chegam ao Brasil buscando apresentar sua nação, e 

apresentam nessas bandeirinhas auriverdes a vontade de fazer parte da população 

brasileira, ou seja, queriam mostrar que os dois países poderiam ser aliados 

dispostos a conviver e contribuir com a diversidade cultural. 

Quando imigrantes japoneses chegaram ao Brasil, foram direcionados e 

recepcionados na Hospedaria de Imigrantes de São Paulo, onde tiveram uma 

refeição feita em sua homenagem, visto que, neste dia, em específico, o cardápio foi 

alterado, de acordo com Handa (1987, p.07).  

Handa (1987, p.04-05) afirma ainda que, conforme a novidade da vinda desses 

imigrantes ao Brasil, um jornalista, cujo nome não fora citado, foi apontado como 

responsável por fazer uma reportagem para o jornal do Correio Paulistano a respeito 

desses japoneses, observa o desembarque e a chegada desses imigrantes, e 

alguns elementos lhe chamando a atenção. Este jornalista, após uma rápida análise, 

destaca que as vestimentas que imigrantes japoneses usavam eram muito distintas 
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dos brasileiros, já que vestiam chapéu, saia, camiseta e, segundo ele “estavam 

todos, homens e mulheres, vestidos a europeia” (1987, p. 04). 

O mesmo jornalista ainda afirma que alguns homens eram antigos soldados e 

traziam em seu peito medalhas a mostra, por algum feito em que foram 

homenageados em seu país de origem. Handa (1987, p.08) ainda apresenta que o 

jornalista aborda esse tema em mais detalhes na notícia em que escreveu para o 

Correio Paulistano agora sobre a aparência desse povo, dizendo que: 

Todos os japonezes vindos são geralmente baixos: cabeça grande, 
troncos grandes e reforçados, mas pernas curtas. Um japonez de 14 
annos não é mais alto que uma criança das nossas de 8 annos de 
edade. A estatura média japoneza é inferior á nossa estatura baixa. 
Mas vieram alguns homens altos, regulando a sua estrutura pela 
nossa média.  

 

Outra característica dos imigrantes japoneses, cujas diferenças estruturais, 

físicas e culturais tão distintos que esse jornalista do Correio Paulistano publicou no 

jornal foi: 

Depois de estarem uma hora no refeitório, tiveram de abandona-lo, 
para saberem quaes eram as suas camas e os quartos, e 
surprehendeu a todos o estado de limpeza absoluta em que ficou o 
salão: nem uma ponta de cigarro, nem um cuspo, perfeito contraste 
com as cuspinheiras repugnantes e pontas de cigarro esmagadas 
com os pés dos outros imigrantes. Têm feito as suas refeições 
sempre na melhor ordem e, apesar de os últimos as fazerem duas 
horas depois dos primeiros, sem um grito de gaiatice um signal de 
impaciência ou uma voz de protesto (HANDA 1987, p.07). 

 

Portanto, podemos perceber que, nesse início da chegada, a impressão que 

tiveram em relação ao imigrante japonês foi em relação as característica exteriores, 

o respeito e a educação, ou seja, desde sua chegada, já viam o japonês como um 

“ser distinto” dos brasileiros ou até mesmo dos outros imigrantes, e esse conceito 

permanece até o presente momento, pois é uma questão cultural, que veio 

juntamente com esse povo e que permanece como uma característica muito forte 

até os dias atuais.  

Entre os dias 27 de junho a 06 de julho de 1908, os imigrantes japoneses 

sairam da hospedaria rumo ao tão imaginado sonho, trabalhar bastante para que se 

tornassem ricos com o intuito de voltar para o Japão, no entanto, estavam sendo 

direcionados às fazendas onde trabalhariam por algum tempo. As famílias foram 

separadas em seis fazendas diferentes, são elas: Fazenda Canaã, Fazenda 



 

[Digite aqui] 

 

Floresta, Fazenda São Martinho, Fazenda Guatapará, Fazenda Dumont e Fazenda 

Sobrado (HANDA 1987, p.17). 

Podemos dizer que assim começa a história que reúnem pessoas de dois 

países (Brasil e Japão) que não tinham praticamente nada em comum, seus 

costumes, sua cultura, sua língua e gastronomia eram totalmente distintas. Segundo 

Saito (apud OGUIDO, 1988, pg. 07) “não houve imigrante que abandonou mais os 

seus costumes que o japonês. A razão disto é a enorme diferença entre uma e outra 

maneira de viver”. 

As diferenças culturais que havia, e ainda há, entre os brasileiros e japoneses, 

pode-se afirmar que, segundo Oguido (1988, p. 08), ainda continua:  

 
Desde que chegou ao Brasil, o imigrante japonês foi obrigado a 
morar em casas sem tatame, abandonou o quimono, substituiu a 
tigela pelo prato, trocou o hashi pelo garfo e passou a beber café em 
vez de chá. Mais do que isso, teve que aprender a pensar de outro 
modo, alimentar-se de outras maneiras e falar um idioma que lhe era 
completamente incompreensível. E mesmo marcado pelo estigma de 
povo inassimilável, o japonês foi, entre todos os imigrantes, o que 
mais se desfez de deus hábitos e costumes, tão marcantes eram as 
diferenças. 

 

Nossos colaboradores também afirmaram ter passado por esses momentos 

de adaptação, como vemos a seguir: 

 
Eu vim com meus pais e meus irmãos, quando cheguei aqui não 
entendia nada do que as pessoas falavam, tudo era muito diferente 
de onde eu vim, eu não gostava das comidas, achava muito estranho 
as pessoas brasileiras comendo linguiça, isso não tinha no Japão né, 
mas nós não podia reclamar já que nós era meio pobre no Japão, 
comida lá também não era muito boa por causa que não era bem de 
vida lá. (...) não tinha verdura também e o arroz era muito diferente. 
(Entrevistado A) 
 
Eu sofreu muito com Brasil, porque não sabia falar língua, nem meus 
papais não sabiam falar português, nós sofremos muito porque não 
tinha verdura aqui no Brasil, a comida tudo diferente né, não era bom 
não. (Entrevistado C).  

 

A partir dos depoimentos acima podemos afirmar que o início da jornada neste 

país foi mesmo muito difícil para os imigrantes japoneses, principalmente pelas duas 

dificuldades já citadas, tanto por Oguido (1988) quanto pelos entrevistados. Eles, os 

imigrantes japoneses, tiveram que mudar completamente seus hábitos alimentares, 

visto que muito do que se comia em seu país de origem já não tinha aqui, no Brasil. 
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 Com relação à língua falada, no início havia muita dificuldade no comunicar-se 

com alguém que não fosse japonês. Supomos que os portugueses e espanhóis não 

tiveram tanta dificuldade de comunicação oral, em relação à língua falada dos 

japoneses. 

Tanto na fala dos entrevistados quanto de Oguido (1988), conseguimos 

compreender melhor o processo e as diferenças entre esses dois ‘’mundos’’ tão 

diferentes, assim compreendemos o que os japoneses tiveram que abandonar, pois 

vieram para o Brasil em busca de riqueza, não apenas os familiares, amigos e o país 

de origem foram deixados para trás, e sim muitos outros aspectos de alta relevância 

para eles, desde objetos, alimentos, cultura e língua, elementos aos quais tiveram 

que se adaptar. 

Nesse período da chegada dos imigrantes japoneses, o Brasil precisava de 

muita mão de obra para trabalhar no setor agrário e isso aconteceu por conta da 

abolição da escravatura com Lei Áurea (1888). O Brasil passava por momentos 

difíceis, os donos de terras tinham que preencher a falta de trabalhadores na área 

agrícola cafeeira o quanto antes, dessa forma, a ideia seria trazer imigrantes para 

suprir essa falta (OGUIDO, 1988 pg. 14). E do outro lado do mundo, o Japão 

também enfrentava uma grande crise econômica, onde várias famílias japonesas 

estavam passando por necessidades, como podemos ver na citação do nosso 

Entrevistado A: 

A gente veio pra Brasil (...) mas não podia reclamar porque muita 
gente naquela época tava passando fome no Japão, por isso meu pai 
quis vir para Brasil, tava pensando que ia ficar rico. Meus pai e mãe 
trabalhou muito viu, nós sofreu bastante no começo.  

 

Para suprir as necessidades de ambos os países, uma das soluções 

encontradas pelos dois governos era uma união entre eles, e foi o que fizeram, 

concretizaram um acordo que se definiu em “O Tratado de Amizade, Comércio e 

Navegação”, que foi assinado no dia 5 de novembro de 1895, em Paris, na França. 

Nesse Tratado da Amizade, ambas as nações firmavam contrato de se unirem, 

cujo 4º artigo, do referido Tratado, afirma que: 

ART. 4º - As duas Altas Partes Contractantes convêm que todo o 
privilegio favor ou immunidade em materia de commercio, de 
navegação, de transito e de residencia que uma das duas Altas 
Partes Contractantes conceder actualmente ou vier a conceder aos 
cidadãos ou subditos de um outro Estado, se estenderão aos 
cidadãos ou subditos da outra Parte Contractante, gratuitamente, si a 
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concessão feita em favor deste alludido Estado fôr gratuita, e com as 
mesmas condições ou sob condições equivalentes, si a concessão 
fôr reciproca de collocar, sob todos os pontos de vista, o comercio e 
a navegação de cada Paiz no pé da Nação mais favorecida. 

 

Dessa forma, exemplificamos a intenção do governo brasileiro e do japonês em 

unir forças, liberando o trânsito de matérias prima e de navegação, já que um dos 

países era rico em mão de obra e o outro em matéria prima, consequentemente, 

unindo forças, ambos ganhariam.  

Depois de assinarem o tratado, o governo japonês começou a agir, fazendo 

uma abundante propaganda de dinheiro fácil, afirmando que trabalhar no Brasil era 

uma ótima opção para enriquecer, o que fez com que muitos japoneses da época se 

interessassem por essa ideia, ou seja, que se arriscassem no desconhecido, já que 

os imigrantes que vieram, chegaram sem saber muitas coisas, acreditando apenas 

que teriam facilidade em ficar ricos em pouco tempo. (OGUIDO, 1998, p. 08) 

Como já citado anteriormente, os japoneses vieram para o Brasil com o intuito 

e a esperança de ficarem ricos facilmente. A princípio, o que os motivou a vir para o 

Brasil foi trabalhar, conseguir terras, conseguir dinheiro e voltar para o seu País de 

origem o quanto antes. (OGUIDO, 1998, p. 01) 

Como os japoneses não tinham condições financeiras logo que chegaram, 

foram instruídos a trabalhar nas grandes lavouras de café, onde trabalhariam duro 

por algum tempo, até que conseguissem arrecadar e guardar bastante dinheiro, 

assim acreditavam que poderiam conseguir capital e voltar ricos para seu País de 

origem.  

Uma ocorrência que os imigrantes japoneses não previam e que acabou 

acontecendo foi que trabalharam por longos anos como “escravos-asiáticos” nas 

lavouras, e muitas vezes não conseguiram acumular dinheiro nem ao menos para 

retornar ao Japão (OGUIDO, 1998, p. 01). 

Os japoneses que vieram para essas terras brasileiras acreditando na farta 

propaganda que o governo fazia, acabaram percebendo, mais tarde, que tudo isso 

não passou de uma mera propaganda enganosa. 

Contudo, no Brasil, segundo Nogueira (1973 apud SILVA, 2011, p. 02), os 

fazendeiros achavam que todos os problemas com a mão de obra das lavouras 

acabariam, por causa da chegada dos imigrantes japoneses, mas o que aconteceu 

também não agradou aos donos de terras, como Silva (2011, p. 02) informa:  
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Aconteceu, contudo, tudo ao contrário, sendo registradas as 
primeiras fugas ainda no ano de 1908. A primeira delas ocorreu no 
dia 2 de outubro quando trinta e uma pessoas oriundas da Província 
de Okinawa deixaram a Fazenda Canaã e regressaram para o Porto 
de Santos. 

 

Esses imigrantes que fugiram, puderam trabalhar no cais santista, onde mais 

tarde poderiam alugar terras em algumas áreas da cidade, empenhando-se na 

pesca e na horticultura (SILVA, 2011, p.02). Vendo essa situação, outros imigrantes 

se interessaram pela vida na cidade, pois havia melhores chances de enriquecer na 

cidade do que nas fazendas (HANDA 1987 apud SILVA p.02). Aos poucos, os 

imigrantes japoneses foram se alastrando pela cidade, misturando-se no meio da 

população santista (ANDRADE 1995 apud SILVA).  

De acordo com esses autores – Andrade, 1995, e Handa, 1987, os imigrantes 

sentiam-se explorados, visto que não era isso que eles esperavam ao chegar ao 

Brasil, como já foi dito, i.e., estavam insatisfeitos com a forma de trabalho escravo 

que lhes foi oferecido. Alguns conseguiram fugir das fazendas e mais tarde 

conseguiram se adaptar a outras formas de trabalho. Com o passar do tempo, 

alguns imigrantes conseguiram até montar seus próprios negócios, fazendo com que 

seus filhos também os ajudassem, para que no outro período eles pudessem 

estudar. 

Como já citamos, o processo de aculturação1 desses imigrantes japoneses foi 

claramente muito difícil. Segundo Oguido (1998, p. 225), como esses japoneses 

acreditaram que ficariam pouco tempo, por conseguirem melhores condições, eles 

não estavam se importando com algumas adaptações e costumes que teriam que 

mudar, afinal, seria por pouco tempo. Assim, como está presente na fala do nosso 

entrevistado: 

Meus pais não se importavam muito de aprender o português não, só 
o básico que era importante para se comunicar né, mas como eles 
falavam que nós ia voltar logo, logo para o Japão, então não estavam 

                                                 
1 No âmbito da sociologia e no seu sentido mais lato, o termo aculturação designa um 

processo pelo qual dois ou mais grupos com culturas diferentes, entrando em contacto 

contínuo entre si, originam mudanças sociológicas importantes num deles ou em ambos. 

No seu sentido mais estrito, o termo aculturação designa o processo pelo qual um grupo 

humano adota elementos de uma cultura, abandonando alguns elementos da sua própria 

cultura. (Enciclopédia de sociologia. 

http://old.knoow.net/ciencsociaishuman/sociologia/aculturacao.htm) 

http://old.knoow.net/ciencsociaishuman/sociologia/sociologia.htm
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se preocupando muito em aprender realmente a língua portuguesa 
(Entrevistado E). 

 

Como observamos, esse imigrante estava certo que iria retornar ao seu país de 

origem, não deixando de lado alguns aspectos significativos da cultura japonesa, 

como aprender a língua portuguesa. 

Mais tarde, O envolvimento do Brasil com a Segunda Guerra Mundial gerou 

consequência para as colônias imigrantes. “Como forma de indenização, o governo 

determinou no dia 11 de março de 1942, conforme o decreto-lei nº 4166, o 

congelamento dos bens dos imigrantes, causados pelos estragos na guerra” 

(CASTELO BRANCO apud SILVA, 2011. p. 07). E este mesmo decreto determinou 

que as instituições que eram adquiridas pelos imigrantes se nacionalizassem e 

passassem a ser utilidade pública (SILVA, 2011, p. 07). 

Neste período da década de 1930, o governo de Getúlio Vargas também 

reduziu a atuação dos imigrantes, citando a possibilidade de espionagem de 

submarinos ou navios inimigos. Baseado nisso, o governo proibiu a venda de 

combustível a japoneses, alemães e italianos. Com isso, aquelas pessoas que 

trabalhavam com a pesca não conseguiam mais trabalhar, pois necessitavam da 

gasolina para abastecer seus barcos. (SILVA, 2011, p. 08). 

Em virtude do que foi mencionado, Silva (2011, p.09) alega: 

 
Mas o pior estava por vir. Em 1943, o governo determinou a remoção 
de todas as pessoas de nacionalidade do Eixo da costa litorânea do 
país, uma vez que toda essa região foi considerada área de 
segurança nacional. Todos os japoneses presentes na cidade de 
Santos tiveram menos de vinte e quatro horas para deixar a cidade 
rumo ao interior. Muitas famílias foram abrigadas por parentes, 
outras se hospedaram em residências de estranho, prestando 
serviços para arcar com suas despesas. Sem tempo hábil para se 
desfazer de seus pertences, muitos venderam o que tinham a 
qualquer preço ou deixaram para trás. 

 

Muitos japoneses não conseguiram vender seus pertences e negócios a tempo 

e precisavam voltar para a região da costa litorânea para poder vender e conseguir 

arrecadar o mínimo que fosse de dinheiro, pois algumas famílias estavam passando 

por muitas necessidades básicas de sobrevivência no interior. Quando essas 

pessoas eram liberadas para voltar e tentar vender o que conseguissem, eles 
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recebiam uma permissão de poucos dias para permanecer no local e com a 

presença de um investigador (SILVA, 2011, p. 11). 

Através da saída forçada e rápida dessas pessoas na região litorânea, muitos 

perderam contato com amigos e familiares, esses japoneses e imigrantes só 

conseguiram a relação de volta depois de longos anos e também graças às 

tecnologias mais avançadas (SILVA, 2011, p. 11). 

O objetivo de ficar definitivamente no Brasil só veio com o tempo e com a 

derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, pois, não adiantaria voltar para o país 

de origem depois da vasta destruição que esse país e toda a população sofreram. 

Esse fato foi essencial para que os imigrantes fossem se “acostumando” com a 

cultura brasileira, já que decidiram tentar permanecer neste país. É como explicita 

Oguido (1998, p. 01) ao explicitar que “a grande maioria ficou e venceu no Brasil”. 

A respeito da imigração no Paraná, Oguido (1998, p. 225) aponta que:  

 
No Paraná não foi diferente, a não ser na região Norte do Estado, 
onde o processo de integração de hábitos e costumes ocorreu de 
uma maneira peculiar. Não foram apenas os japoneses que 
assimilaram o modo de vida dos brasileiros. O inverso também 
ocorreu. Isto porque o imigrante japonês participou de uma forma 
efetiva na colonização da região. 

 

Com base nisso, percebemos que os japoneses trouxeram alguns hábitos 

culturais, aos quais o próprio brasileiro aderiu, como Oguido (1998, p. 226) mostra a 

seguir: 

No Norte do Paraná, por exemplo, muitos meninos brasileiros 
praticam o “jan-kem-pô” em lugar do par ou ímpar; nas feiras-livres, 
as bancas de japoneses constituem a maioria, enquanto nos 
restaurantes típicos da colônia 90% dos frequentadores são 
brasileiros. 

 

Handa (1987, p. 282) também afirma algo muito significativo em relação a aos 

imigrantes japoneses, que é em relação às associações de japoneses. A ideia inicial 

era para que os japoneses pudessem se encontrar e confraternizar ou então a 

“importância de todos se dedicarem irmanados em prol do desenvolvimento e 

progresso do núcleo” (grifo nosso), ou seja, esses núcleos e colônias também 

serviam para qualquer problema que esses imigrantes estivessem passando, por 

exemplo, se houvesse algum problema nas estradas, ou em suas casas, não 

adiantaria recorrer à prefeitura, pois eles sempre diziam que não teriam como ajudar, 
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pois não havia verba para esse povo. Esses núcleos e colônias foram feitos para 

que as famílias de imigrantes se juntassem e, entre si, resolvessem os problemas do 

cotidiano “juntos”. Se houvessem algum problema com a casa de algum morador da 

colônia, muitos outros moradores de outra família faziam questão de ajudar, pois era 

uma forma de acabar com os problemas e, por fim, acabar muito próximos. Era uma 

questão de união entre essas pessoas. 

Portanto, esse povo criava estratégias para resolver seus problemas e os da 

comunidade em si, ajudando sempre uns aos outros. Segundo o mesmo autor, nas 

horas vagas eles também se reuniam para se confraternizar, se divertiam juntos e 

muitas vezes faziam “festas” com muitas comidas e bebidas típicas de sua cultura e 

sempre valorizando os momentos em grupos e as comidas.  

Handa (1987, p. 282) ainda cita que para o desenvolvimento e o avanço do 

núcleo, o caminho seria a educação: “há até quem afirme que entrou no núcleo por 

ouvir dizer que iria ter uma escola”. Handa (1987, p. 282) ainda afirma que mesmo 

que os japoneses estejam, sim, interessados em ganhar dinheiro no Brasil, e que em 

algum momento eles consigam isso, não seria aceitável que seus filhos voltassem 

para o Japão iletrados, isto é, eles consideravam a educação de grande virtude, até 

porque não achavam correto sacrificar a educação escolar de seus filhos apenas por 

quererem ganhar dinheiro. 

Assim, conforme Handa (1987), supomos que a educação escolar para esses 

japoneses era levada a sério, uma vez que era valorizada, como vimos acima, pois 

não queriam que seus filhos retornassem ao país de origem sem uma educação 

básica. A respeito deste assunto, veremos mais no capitulo seguinte, voltado apenas 

à educação escolar. 

Vimos neste capítulo um pouco da história dos imigrantes japoneses e 

pudemos entender melhor o motivo da vinda ao Brasil, o que vieram buscar nesse 

País de diferente cultura, clima, língua, educação e comportamento. Também 

constatamos a injustiça que sofreram por terem sido iludidos com promessas 

enganosas.  

Consequentemente, a esperança desses japoneses foi aos poucos se 

esvaindo, visto que saberiam que não haveria possibilidades de ficarem ricos tão 

facilmente quanto a propaganda anunciava. Muitos tiveram que conviver com a 

frustração, por muito tempo, de não retornar ao Japão, sua terra de origem, até 
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aceitar fazer do Brasil a sua “casa” definitiva, pois com a perda do Japão na 

Segunda Guerra Mundial, não haveria mais o porquê de voltar para aquele país que 

um dia esses imigrantes tanto desejavam voltar. 
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3. IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA OS IMIGRANTES 

JAPONESES 

 

Inicialmente, abordaremos neste capítulo a importância da educação para os 

imigrantes japoneses e sobre sua escolarização, buscando trabalhar como eles 

valorizavam a educação e como era significativo que seus filhos estudassem, pois 

acreditavam que só assim poderiam melhorar sua condição de vida.  

Apesar dos acontecimentos já mencionados no capítulo anterior, foi por meio 

da chegada dos imigrantes japoneses que vieram também alguns elementos muito 

importantes que refletem e respondem a questões atuais. Segundo Setoguti (2008, 

pg. 1160), os imigrantes japoneses trouxeram consigo uma bagagem cultural muito 

rica e uma importante valorização sobre a educação formal. Nesse mesmo aspecto 

afirma-se que “esses imigrantes vêm de uma sociedade que considera a educação 

não como corpo estranho mas ao contrário, como um elemento vital de sua cultura” 

(WILLEMS apud Setoguti, 2008, p.1160).  

Para Setoguti (2008, p.1160): 

 
A consciência de que a escola faria parte do processo de 
aprendizagem da vida, somada ao desejo de enriquecimento, 
sentimento bastante presente entre os imigrantes levaram as famílias 
nipônicas, não obstante as adversidades do meio, a criarem as 
condições para mandar e manter os filhos na escola. 

 

Nossos entrevistados confirmam o que foi dito anteriormente, uma vez que nas 

suas famílias, os pais consideravam o estudo mais importante que o trabalho, como 

veremos a seguir:  

(...) E quando cheguei no Brasil meu pai mandou estudar na escola 
que tinha, então eu não trabalhava nessa época, só estudava, meu 
pai queria que todo filhos estudasse ele falava que estudo era muito 
importante né. (Entrevistado A).  

 

O outro entrevistado também confirma isso dizendo que: 

Meus pais achava muito importante ter estudo porque ele falava que 
nós ia voltar pra Japão né! Então tinha que estudar muito, por isso eu 
não trabalhei no café com meu pai e minha mãe’ (Entrevistado B). 
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Os imigrantes japoneses consideravam a educação primordial em qualquer 

situação. Mesmo nos momentos de dificuldades, eles faziam o possível para que 

seus filhos pudessem estudar, pois acreditavam que a escola também trazia 

ensinamentos para a vida. Percebe-se a importância que os japoneses davam para 

a educação, o que é confirmado por Oguido (1998, p. 105) ao considerar que: 

Inevitavelmente, todo núcleo colonizado por imigrantes europeus e 
seus descendentes começa por uma igreja. Em volta dela as cidades 
vão se formando e se expandindo. Para os japoneses, entretanto, a 
escola é prioritária, até mesmo porque a religiosidade é ali ensinada. 
Com os imigrantes japoneses pioneiros de Londrina não foi diferente. 
Eles se juntavam em pequenos núcleos, fundavam colônias ou 
seções, criavam suas associações e construíam suas escolas. Foi 
assim desde o princípio. 

 

A autora Demartini utiliza uma citação de sua autoria no ano de 1988 em outro 

trabalho anos depois, portanto segundo Demartini (1988) apud Demartini, (2000 p. 

45), também havia alguns pais de família que participavam dessas colônias e 

núcleos japoneses e queriam que os seus filhos estudassem também a língua 

japonesa, já que esperavam voltar para seu antigo país, mas uma dúvida sempre 

pairava entre eles que era “optar entre os interesses econômicos e a educação: 

seria melhor guardar o dinheiro para o retorno ao Japão ou empregá-lo na educação 

dos filho?”. A única certeza que os pais tinham é que não queriam ter filhos iletrados, 

não alfabetizados, no entanto, esses pais estavam enfrentando um grande dilema a 

respeito da questão econômica e a educação escolar, que se pensava em investir 

maciçamente seu dinheiro, ou na educação de seus filhos, ou no investimento para 

retornar ao seu país. 

Dessa forma, verifica-se que os pais de descendentes de japoneses se 

esforçaram ao máximo para fazer com que seus filhos pudessem estudar nas 

escolas de sua cidade.  

 
Tornava-se necessário construir escolas particulares, pois o governo 
brasileiro não construía escolas nem mesmo para as crianças 
brasileiras em idade escolar, deixando aos imigrantes a resolução de 
suas questões educacionais (DEMARTINI, 1988, pg. 45). 

 

Percebemos com essa situação que as escolas públicas da época não eram 

suficientes para educar todas as crianças em idade escolar, com isso uma das 
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causas que motivou os imigrantes a pensarem na construção de escolas particulares 

foi exatamente pela falta de instituições de ensino, como mostra na citação anterior. 

Um outro fato interessante a se ressaltar sobre a educação escolar foi que: 

Dos imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil no período de 
1908 a 1922, 82,2% possuíam o nível primário e 15,7% o nível 
secundário ou superior, dos que chegaram de 1923 a 1941, 72,7% 
tinham o nível primário e 28,0% o secundário ou o superior. No 
primeiro grupo a taxa de pessoas analfabetas era de 2,1% e no 
segundo de 0,3%, o que nos leva a concluir que era baixo o 
percentual de analfabetos entre os imigrantes japoneses e elevada a 
taxa dos que haviam cumprido a escolarização básica e o nível 
secundário ou superior (ANDO apud SETOGUTI 2008, p. 1162). 

 

Com base nos dados já citados, notamos que esses imigrantes japoneses 

vieram para o Brasil, em sua maioria, pelo menos tendo cursado o ensino primário e 

queriam muito continuar seus estudos, pois sabiam da importância e a 

essencialidade da educação para melhorias futuras, para a ajuda para o processo 

civilizatório entre muitas outras coisas. “Portanto, esses imigrantes, ou se juntavam e 

construíam escolas japonesas nos locais onde viviam ou mandavam seus filhos para 

estudar na cidade” (SETOGUTI 2008, p. 1162).  

Nossos entrevistados confirmam a informação acima citada ao afirmarem que:  

 
Meus pais achava muito importante nós estudar, porque meus pais 
estudaram e meus tios também então, eles falavam que desde 
pequeno meus avós mandavam eles pra escola e falava que o 
estudo era muito bom para poder melhorar de vida e também para 
não ser considerados meio burros, porque isso era uma vergonha 
pra japonês tradicional sabe, por isso eu e todos meus irmãos 
tivemos que estudar pelo menos o primário, então meus pais 
aprenderam isso com meus avós (Entrevistado E). 
 
Antes de eu vim pra Brasil, eu estudei três anos na escola de Japão. 
E quando cheguei no Brasil meu pai mandou estudar na escola que 
tinha, então eu não trabalhava nessa época, só estudava, meu pai 
queria que todo filhos estudasse ele falava que estudo era muito 
importante né (Entrevistado A). 

 

Para os adultos, pais japoneses imigrantes era significativo fornecer condições 

para formar seus filhos, ou seja, muitos queriam tirar seus herdeiros do trabalho e 

coloca-los em uma escola, pois, em sua maioria, eles ajudavam seus pais nas 

lavouras. Eles envergonhavam-se por pensar em voltar para o Japão com crianças 

não alfabetizadas, iletradas, portanto, a escolarização, de acordo com sua cultura, 

deveria vir sempre em primeiro lugar (SETOGUTI, 2008, p. 1166). 
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Com a educação sendo uma prioridade para os pais imigrantes japoneses e se 

tratando de uma pesquisa local na cidade de Londrina, a primeira escola japonesa 

que surgiu foi fundada “exatamente no dia 18 de junho de 1933, data em que se 

comemorava os 25 anos de Imigração Japonesa no Brasil” (OGUIDO, 1998, p. 106). 

No mês de julho, essa escola “(...) começou a funcionar com 24 alunos (...), dois 

anos depois, o número de alunos subia para 60 e a escola já não comportava essa 

demanda” (OGUIDO, 1998, p. 106). Percebemos que em pouco tempo, a demanda 

e procura por estudo era muito grande, fazendo com que mais tarde, por volta de 12 

de fevereiro de 1936 fosse inaugurada uma nova escola bem maior do que a 

anterior. 

Já no ano de 1941, por causa da Segunda Guerra Mundial, a escola teve que 

parar com suas atividades, ficando por cinco anos fechada (OGUIDO, 1998, p.106). 

Com relação a este período, Demartini (2000, p.46) afirma que: 

 
Consideramos que a escolarização da população japonesa passou 
por dois momentos no período anterior á 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 veementemente a educação japonesa, induzindo à 
transformação dessas escolas ou provocando seu desaparecimento. 

 

Verificamos que o período em que Getúlio Vargas estava no poder, houve 

medidas nacionalistas, prejudicando os imigrantes por causa do período da Grande 

Guerra principalmente no aspecto escolar. A seguir, colocaremos algumas citações 

dos entrevistados acerca deste período que marcou tanto essa sociedade nipônica 

no início do século passado. 

 
A escola que estudava era como a particular, e eu tive que parar de 
estudar japonês por causa da guerra que teve, o governo do Getúlio 
Vargas proibiu de falar e estudar japonês nas escolas e dai eu tive 
que estudar só português, então teve que mudar o professor, 
coitado, o professor agora era brasileiro, esses professores era 
formado em magistério e os recém formados eram mandados para 
os sítios, onde tinham que ensinar português (Entrevistado B). 
 
(...)com nove anos mais ou menos eu comecei estudar na escola 
municipal eu estudei uns dois anos, um ano teve que estudar só 
português, não podia estudar japonês não, sabia? Porque o Getúlio 
Vargas proibiu né, então como meus pais falava praticamente só 
japonês então eles me ensinavam japonês a noite quando voltavam 
no trabalho.(...)E depois que nós estudava, nós escondia tudo os 
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livros em japonês, os cadernos tudo, a gente guardava no porão, e 
meu mamãe já ate guardou os livros no meio do arroz e feijão, pra 
ninguém achar né, porque se pegasse, nossa, tinha gente que ia 
tudo preso, uma vez pegou um professor japonês que veio do Japão 
mesmo e daí foi preso, mas depois de uns dias soltou, mas dava 
medo né, nossa! (Entrevistado D). 

 

Conforme atestado pelos nossos colaboradores, apesar dessas medidas do 

governo (tratando-se da educação escolar) daquele período de Vargas, um deles 

conseguiu lidar com essa situação (Entrevistado D) se arriscando, pois foi uma 

alternativa que encontrou para não parar os estudos da língua japonesa, já o outro 

entrevistado (Entrevistado B) não continuou as aulas de japonês, visto que o 

Governo Brasileiro havia proibido o uso desta língua.  

Contudo, atestamos que por meio dos relatos desses entrevistados, 

supracitados, foi difícil o período em que houve essas medidas por parte do Governo 

do Brasil, tanto para quem continuou os estudos, se arriscando, quanto para quem 

teve que parar os estudos. 

Segundo Demartini (2000, p. 46), as escolas que foram feitas pelos imigrantes 

japoneses, especialmente nas colônias. Não possuíam muitos gastos e as escolas 

eram feitas da forma mais simples possível. Quando acontecia de poucos alunos 

irem à escola, geralmente “emprestava-se a casa de alguém” para se ministrar a 

aula, ou seja, os imigrantes não precisavam de muito para cumprir o seu papel que, 

no caso do professor, era ensinar, e dos alunos, aprender.  

Alguns entrevistados nos contam sobre alguns aspectos o que foram 

mencionados anteriormente, como: 

 
A escola que estudei em Bastos, meu pai e meu irmão ajudaram a 
montar essa escola, todo mundo ajudava um pouco, alguns dava 
dinheiro quanto podia dar e outros ajudava a montar a escola 
(Entrevistado B). 
 
E a gente às vezes se reunia na garagem da casa de algum 
coleguinha para estudar japonês, nós pagava uma mensalidade pro 
professor né, mas bem pouco porque nós não tinha muito dinheiro 
naquela época né, o professor ele ensinava o japonês pra nós e 
sempre quando acabava a aula nós ajudava a arrumar tudo lá na 
garagem, nós que estudava a limpar as mesas, as cadeiras, o chão. 
Nós era pequeno mas aprendemos a cuidar do lugar né, porque nós 
que usava, então tinha que arrumar tudo depois (Entrevistado D). 
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Observamos que, mesmo em condições adversas, os japoneses empenhavam-

se nos estudos; se não houvesse escolas, eles mesmos as construíam; ou até 

mesmo estudavam em lugares improvisados, como: garagens, como citou nosso 

entrevistado D. Diante disso se dedicavam a fazer com que seus filhos não ficassem 

sem o devido estudo. 

Contudo, Tomoo Handa (1987), afirma em relação às primeiras escolas dessas 

colônias que apenas as crianças podiam estudar, assim sendo, era recusada a 

inclusão de adolescentes. Geralmente essas escolas se localizavam no interior da 

cidade. Para os adolescentes de 14, 15 anos de idade e os jovens de mais de 20 

anos de idade, havia nessas colônias as escolas noturnas com aulas inclusive aos 

domingos à noite. O que se ensinava nessas escolas, a princípio, era somente o 

idioma japonês e, aos poucos, foram incluindo o ensino do português, também. 

 
A partir da década de 1930 o Departamento de Educação do Estado 
de São Paulo tornou obrigatório o registro da escola dos núcleos de 
colonização como Escola Mista Rural; tal registro garantia o ensino 
do japonês como disciplina extracurricular, sendo o português parte 
do currículo regular. O número de escolas japonesas existentes no 
estado de São Paulo, principalmente no início dos anos 30, era muito 
grande. O jornal Jihô, em levantamento realizado em abril de 1932 
pela Associação de Pais e Alunos de Escolas Primárias Japonesas 
de São Paulo, informava seus leitores que nesse ano havia 178 
estabelecimentos para o ensino do idioma japonês no estado e mais 
20 escolas ainda não oficializadas, todas freqüentadas somente por 
filhos de japoneses (DEMARTINI, 2000, p.47). 

 

Dessa forma, houve um o crescimento significativo dessas escolas em São 

Paulo e das crianças que as frequentavam, número relativamente alto em vista do 

início dos anos de 1930, onde os japoneses ainda estavam na fase de adaptação e, 

naquele momento, o ensino do japonês começa a ser utilizado para quem o queria 

aprender. 

O jornal “Jihô” comenta algumas dificuldades que as escolas particulares 

pertencentes aos estrangeiros estavam enfrentando em função da expansão do 

nacionalismo, tanto na população quanto por parte do governo brasileiro do início do 

século passado. (DEMARTINI, 2000, p.47). 

 
(...) Entre as escolas particulares administradas por estrangeiros 
havia tendência de ensinar a língua, a geografia e a história do país 
de origem, e cultivando o amor à pátria dos ancestrais, obedecendo 
apenas formalmente às leis de ensino do Estado de São Paulo. Tal 
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fato provocou na opinião pública brasileira uma reação, exigindo-se a 
fiscalização mais rigorosa dessas escolas. As autoridades estaduais 
de ensino realizaram uma inspeção geral, constatando-se então a 
existência de muitas irregularidades e contravenções. Esses fatos 
foram divulgados nos jornais, o que despertou a atenção dos 
brasileiros, irritando-os. Mesmo entre as escolas primárias 
administradas por japoneses, duas ou três foram fechadas. Mas, 
posteriormente, tendo obedecido às normas legais, tiveram 
autorização de funcionar. 
(...) O método de ensino na seção de idioma nipônico nas escola 
segue geralmente o modelo japonês, regime de seis anos, havendo 
alguns estabelecimentos que mantêm cursos acima do primário. As 
matérias são vernáculo, educação moral, aritmética geografia, 
história, ciências, ginástica e canções. Os livros escolares estavam 
baseados nos textos oficiais de ensino primário do Ministério da 
Educação do Japão. De maneira que havia muitas coisas 
incompreensíveis para os alunos, por muito que o professor se 
esforçasse em explicá-las. O ensino brasileiro segue naturalmente a 
orientação das leis de ensino do Estado. As classes têm aulas no 
período da manhã e aulas à tarde. Merece atenção o seguinte fato. 
Havendo diferenças entre o professor japonês e o brasileiro, no 
tocante aos ideais, disciplina e método de ensino, aquilo que o aluno 
aprende no período da manhã pode ser rejeitado na aula da tarde. O 
aluno fica confuso e daí pode surgir um desentendimento entre os 
dois mestres-escolas (...). 
As despesas de manutenção são quase inteiramente arcadas pela 
entidade mantenedora. Em princípio, somente as escolas 
oficialmente reconhecidas recebem o subsídio do governo japonês. A 
receita provém da mensalidade escolar, contribuição social 
(mensalidade paga à Associação de Japoneses pelos sócios), 
doações espontâneas, subsídio oficial, etc. O principal item das 
despesas é a remuneração do professor, mínima de 100 mil-réis e 
máxima de 400 mil-réis. (...) Quanto à mensalidade escolar, varia 
conforme a situação dos pais (proprietário ou arrendatário e ainda do 
número de crianças que uma família manda à escola; recolhe-se o 
mínimo de 1 mil-réis e o máximo de 18 mil-réis, por cabeça. (VÁRIOS 
AUTORES 1992, p.126-127 apud DEMARTINI 2000, p.48) 

 

A partir da citação acima, entendemos que neste período houve um momento 

em que as escolas particulares, que eram dirigidas por imigrantes japoneses, 

passaram por uma situação delicada, pois além das matérias que tinham que ser 

cumpridas, ensinavam bastante coisa sobre o seu país de origem. As autoridades 

estaduais estavam fazendo uma fiscalização nessas escolas e, aquelas que não 

cumprissem com o que o governo determinasse, seriam fechadas.  

Outro aspecto a ser ressaltado é a respeito da ajuda financeira para manter a 

escola e os professores. O governo japonês só ajudava as escolas que eram 

oficialmente reconhecidas, bem como, os pais de alunos também ajudavam 
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financeiramente, por meio do dinheiro de doações. Destas, os valores a serem 

pagos, como vimos, variava através da renda dessas famílias. 

Conforme Demartini (2000, p.49), no período da década de 1930, as escolas 

japonesas: 

(...) eram integrantes do sistema público de educação, seja como 
escolas estaduais ou municipais, seja assumindo a forma mista de 
escolas estaduais/particulares ou municipais/particulares (40% do 
total).  
[...] Muitas dessas escolas construídas pelos pais japoneses 
passavam depois para a rede oficial. ou seja, grande parte dessas 
escolas japonesas eram de sistema particular, até mesmo as escolas 
que foram construídas por esses imigrantes e que não tinham vínculo 
nenhum com o estado, governo, mais tarde passaram a ser de 
responsabilidade do poder público. 

 

A tabela a seguir mostra um pouco sobre a quantidade de imigrantes nos 

diferentes tipos de escolas daquele período segundo Demartini (2000, p.49): 

 

 

TIPOS DE 

ESCOLA 

 

IMIGRANTE 

1ª 

GERAÇÃO 

2ª 

GERAÇÃO 

2ª E 3ª 

GERAÇÕES 

 

TOTAL 

Escola 

brasileira 

 

Escola 

brasileira + 

Nitigo Gakko 

20.053 

 

3.898 

179.196 

 

22.731 

155.014 

 

20.024 

24.182 

 

2.707 

378.445 

 

9.360 

 

Nitigo Gakko 

 

 

1.175 

 

1.408 

 

1.271 

 

137 

 

3.991 

Fonte: Censo do Consulado Japonês, 1962 
*Nitigo Gakko: escola de língua japonesa 

 

A partir dos dados acima, apesar dos diferentes tipos de escolas oferecidas, o 

sistema educacional não conseguia atender toda a demanda de imigrantes 

japoneses. Demartini (2000) também alega que havia pais imigrantes que colocavam 

seus filhos em escolas não-japonesas. A autora ainda afirma que eles não estavam 

totalmente satisfeitos com esses métodos de ensino, pois, para eles, não eram 
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ensinados valores significativos para a vida do aluno descendente de imigrantes 

japoneses, contudo, para esses pais de família, os valores importantes só seriam 

passados para seus filhos se a educação ensinada nas escolas fosse ao estilo, a 

cultura, japonês e ensinando a língua mãe, segundo Demartini (2000, p.50). 

Com o tempo passando, e seus filhos muitas vezes estudando em escolas 

brasileiras, esses pais tinham grande receio de que seus filhos estivessem ficando 

muito “abrasileirados”, pois o convívio com os colegas de classe, que eram 

brasileiros, era constante. Os professores também eram, na grande maioria 

brasileiros, sem nenhuma interferência da cultura japonesa. Naquele período do 

século XX, os pais estavam com muito medo que seus filhos perdessem o elo com a 

cultura japonesa, que era tão valorizada por esses imigrantes. 

Houve muitos questionamentos e dúvidas por parte dos pais sobre “colocar ou 

não colocar seus filhos em escolas japonesas?”. Por outro lado, como eles não 

sabiam por quanto tempo ficariam neste país, seus filhos teriam que continuar 

estudando. Esse grande dilema permaneceu até a Segunda Guerra Mundial, quando 

aconteceu a derrota do Japão em 1945, e a maioria dos imigrantes japoneses 

desistiu de retornar ao antigo país, visto que estava totalmente devastado e não 

teriam condições de recomeçar em um País devastado pela Guerra. Diante disso, 

segundo Demartini (2000) era preferível continuar no Brasil, já que estavam 

começando a se adaptar a esse país.  

Conforme já mencionado, as escolas japonesas de todo o país passaram por 

momentos de extrema dificuldade, uma delas foi no ano de 1938, quando surgiu 

uma nova lei feita pelo governo de Getúlio Vargas tratando dos imigrantes, que 

determinava que os menores de quatorze anos estariam proibidos de falar ou 

aprender qualquer tipo de língua estrangeira. Com isso, os professores que não 

tinham total domínio da língua portuguesa também não poderiam ensinar nenhum 

idioma de língua estrangeira. 

Portanto, como nenhum professor de língua japonesa tinha total domínio do 

português, todas as escolas japonesas que existiam tiveram que parar com as aulas 

e com todas as suas atividades, já que a lei proibia o uso de línguas estrangeiras 

nas instituições de ensino. 

O outro momento delicado, se tratando do mesmo assunto, foi no ano de 1940, 

ainda no governo de Getúlio Vargas, já que se iniciava a Segunda Guerra Mundial. 
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Dessa forma, o governo aboliu não somente o ensino da língua nas escolas, e sim 

em qualquer lugar, ou seja, os imigrantes não poderiam em nenhum momento falar e 

conversar na sua língua de origem. 

Silva (2011, p. 05) aponta que: 

Após essa medida, seguiu-se o decreto-lei nº 383, de 18 de abril de 
1938, Art.2º, que proibia estrangeiros de exercerem ou interferirem 
em atividades públicas de forma direta ou indireta e também os 
impedia de se organizar em:  
[...] sociedades, fundações, companhias, clubes e quaisquer 
estabelecimento de caráter político, ainda que tenham por fim 
EXCLUSIVO a propaganda ou difusão, entre os seus compatriotas, 
de idéias, programas ou normas de ação de partidos políticos do país 
de origem [...]. 

 

Conforme Silva (2011, p. 06), este afirma que entendemos que:  

atingiu-se o ápice das medidas restritivas aos seus estrangeiros 
durante os anos da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil 
rompeu definitivamente relações diplomáticas com os países do Eixo 
(Japão, Alemanha e Itália) em apoio aos Aliados. 

 

Portanto, vimos que esse período do governo de Vargas foi marcado por um 

espírito nacionalista por parte das autoridades. Vimos o quanto os imigrantes 

sofreram nessa época, principalmente com a proibição da língua estrangeira, a 

reunião em grupos ou associações que já existiam e o fechamento das escolas 

japonesas. A situação se agravou quando os imigrantes que viviam perto de portos, 

como em Santos, por exemplo, tiveram que sair às pressas e fugir para o interior 

para não serem confundidos com os inimigos de guerra. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, nosso trabalho teve por objetivo a reflexão sobre a trajetória 

de vida dos imigrantes japoneses no Brasil, da década de 1930 a 1950 por meio de 

relatos, entrevistas, realizados com filhos de imigrantes japoneses. 

O momento da entrevista foi muito significativo para mim, que tenho 

descendência japonesa e não conhecia a história desses imigrantes, e até mesmo 

para os filhos e netos desses senhores, que ali estavam acompanhando a 

entrevista; pude perceber o interesse desses mesmos com relação ao passado 

desse seu familiar, pois dava a impressão que queriam participar deste momento, 

entender como seus pais/avós conseguiram vencer as dificuldades que tiveram de 

enfrentar ao longo da vida. 

Concluímos também que os imigrantes japoneses trouxeram uma herança 

cultural significativa ao Brasil, principalmente se tratando da educação escolar, a 

qual se dava prioridade mesmo em situações adversas para que seus filhos 

pudessem estudar. Portanto, para eles, seus princípios eram levados muito a sério, 

até porque procuraram criar escolas para seus filhos, com seus próprios esforços e 

contando com a ajuda de outras famílias imigrantes, onde tinham em mente a 

importância de uma escola para o futuro de seus filhos. 

No início, como vimos, ao longo deste trabalho, esses imigrantes nipônicos 

alimentavam um sonho: enriquecimento, dinheiro, para mais tarde voltarem ao país 

de origem, mas este sonho, infelizmente, ou felizmente, não aconteceu para muitos. 

Mais tarde com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, os imigrantes 

japoneses tiveram que conviver com a realidade, ou seja, o retorno ao Japão não 

seria mais possível naquele momento, devido a devastação ocorrida pela Grande 

Guerra. 

Por conseguintes, para este trabalho, conseguimos entender melhor o que os 

japoneses enfrentaram e construíram nesse período. Também focalizamos nossa 

pesquisa nos relatos orais, dos quais conseguimos relacionar a teoria com a 

vivência, a prática.  



 

[Digite aqui] 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

DEMARTINI, Zeila de B. F. Relatos orais de famílias de imigrantes japoneses: 

Elementos para a história da educação brasileira, vol. 21, núm. 72, agosto, 2000. 

HANDA, Tomoo. O Imigrante Japonês: História de sua vida no Brasil. São Paulo: 

T.A Queiroz/Edusp, 1987. 

LAKATOS,E.m; MARCONI, M,a. Fundamentos de Metodologia Científica. São 

Paulo, 2005. 

OGUIDO, Homero. De imigrantes a pioneiros: A saga dos japoneses no Paraná. 

Curitiba, 1988. 

OKUBO, e.t. Educação Nipo-Brasileira em Londrina-PR: 50 ANOS DE HISTÓRIA 

DA ESCOLA MEGUMI (1959-2012). Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação 

em Pedagogia) - Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2012.  

SETOGUTI, r.i. A Tradição Educacional entre Imigrantes Japoneses e os Nipo-

Brasileiros. Anais: VIII Congresso Nacional de Educação – EDUCERE. III 

Congresso Ibero-Americado sobre violências nas escolas – CIAVE. Formação de 

Professores. Pontífice Universidade Católica do Paraná-PUC-PR. Org.: 

VOSGERAU, D.S.R.; ENS, R. T.; CASTELEINS, V. L. ED. Champagnat, Curitiba. 

2008. http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/191_337.pdf. 

SlLVA, Rafael da S. O Drama da Colônia Japonesa de Santos Durante a Era 

Vargas (1937 – 1945). Anais de Congresso: Anais do XXVI Simpósio Nacional de 

História – ANPUH. São Paulo, julho 2011. 

COMISSÃO de Elaboração da História dos 80 anos da Imigração Japonesa no Brasil. Uma 

epopéia moderna: 80 anos da imigração japonesa no Brasil — São Paulo: HUCITEC: 

Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, 1992.  

WILLEMS, Emílio. Aculturação de alemães e japoneses no Brasil. São Paulo: 

USP/FFCL. Revista de Antropologia, vol.4, n.1, jun., 1956. 

 

Outras Fontes 

 

Jornais: Correio Paulistano, Diário da Noite, O Estado de S. Paulo, Folha da Manhã, 

O Globo.  

 



 

[Digite aqui] 

 

ANEXOS  

 

Modelo de Entrevista para TCC 

 

1) Qual sua idade? 

2) Que país e cidade você nasceu? 

3) Se você nasceu em outro país, com quantos anos veio para o Brasil? 

4) Sofreu com a chegada ao Brasil? (cultura, língua, comida, educação 

escolar). 

5) Quando chegou ao Brasil (ou se nasceu no Brasil), frequentou alguma 

escola? 

6) Com quantos anos começou a estudar? Em que escola? E que cidade? 

7) Havia só estudante japonês em sua sala de aula ou havia brasileiros 

também? 

8) O professor ensinava a língua japonesa e portuguesa? 

9) Como ficaram os estudos com a proibição da língua e das escolas 

japonesas em 1940, com Getúlio Vargas no poder? 

10)  Seus pais queriam que você estudasse? 
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ENTREVISTADO A 

 

Meu nome é XXX Idade é oitenta e sete anos; sexo masculino. Eu nasci no 

Japão, Yamagata Ken esse é como Paraná sabe, e cidade é Higashine-shi. 

Eu vim com dez anos pra Brasil e cheguei na colonização linha Mogiana no 

município de [Cravinhos] em São Paulo e fiquei na fazenda Shimborazio. Eu vim 

com meus pais e meus irmãos, quando cheguei aqui não entendia nada do que as 

pessoas falavam, tudo era muito diferente de onde eu vim, eu não gostava das 

comidas, achava muito estranho as pessoas brasileiras comendo linguiça, isso não 

tinha no Japão né, mas nós não podia reclamar já que nós era meio pobre no Japão, 

comida lá também não era muito boa por causa que não era bem de vida lá. A gente 

veio pra Brasil e comida continuou meio ruim, mas não podia reclamar porque muita 

gente naquela época tava passando fome no Japão, por isso meu pai quis vir para 

Brasil, tava pensando que ia ficar rico. Meus pai e mãe trabalhou muito viu, nós 

sofreu bastante no começo.  

Nós não sabia falar português, e pra conseguir comida, tinha que ir no centro e 

lá eles pesavam a comida pra cada pessoa que morava na casa, não tinha verdura 

também e o arroz era muito diferente. 

Antes de eu vim pra Brasil, eu estudei três anos na escola de Japão. E quando 

cheguei no Brasil meu pai mandou estudar na escola que tinha, então eu não 

trabalhava nessa época, só estudava, meu pai queria que todo filhos estudasse ele 

falava que estudo era muito importante né. Na escola ensinava só português, não 

tinha aula de japonês, minha professora era brasileira, e os alunos tinha japonês e 

brasileiro na sala também. A professora ensinava o normal que nem português e 

matemática. 

Essa escola que eu estudei, na fazenda Shimborazio, foi o fazendeiro que 

construiu para os moradores de lá. Eu e meu família fiquemos um ano nessa 

fazenda porque era obrigado ficar pelo menos um ano, quem era internacional, e 

dispois nós teve que sair pra procurar fazenda, pra arrendar. 

E nós foi cada vez arrendando mais pedaço de terra nas fazenda, quando meu 

pai conseguiu um pouco de dinheiro por causa disso, nós conseguimos arrendar 

uma fazenda e mudamos pra colonização Bratac, nós fiquemos seis anos lá. Depois 
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nós mudou pra Andradina, meu pai arrendou mais trinta alqueires só depois que nós 

mudamos para Londrina. 

Ah, e nesse tempo também tinha muitas pessoas com malária e ferida brava 

então tinha muito medo de pegar doenças, gente morrendo né, eu conheço gente 

que pegou essas doença, ficava muito doente né, ficava ruim. 

 

ENTREVISTADO B 

 

Meu nome é XXXX tenho oitenta e seis anos,; sexo feminino. Eu nasci no 

Japão no Sapporo. 

Eu vim pra Brasil com três anos junto com minha mãe meu pai e meus irmãos. 

Eu sofri com língua portuguesa ainda mais que Getúlio Vargas proibiu de falar 

japonês né. 

Eu estudei desde sete anos na ''Sessão Esperança'' Na cidade de Bastos em 

São Paulo, nessa escola só tinha aluno japonês, não tinha nenhuma criança 

brasileira e o professor também só ensinava japonês. A aula só de japonês era até 

terceira série, na minha sala tinha menino e menina, o professor não separava não, 

era tudo junto. 

Com oito anos tinha que frequentar escola brasileira. 

Mas com onze anos eu mudei pra Assaí e dai eu terminei a quarta série, na 

escola o professor ensinava matéria normal geografia, história, português e 

matemática acho que era isso né! Eu estudava de manhã mas meus irmãos mais 

velhos eles faziam aula de japonês de manhã e à tarde estudava português. 

A escola que estudava era como a particular, e eu tive que parar de estudar 

japonês por causa da guerra que teve, o governo do Getúlio Vargas proibiu de falar 

e estudar japonês nas escolas e dai eu tive que estudar só português, então teve 

que mudar o professor, coitado, o professor agora era brasileiro, esses professores 

era formado em magistério e os recém formados eram mandados para os sítios, 

onde tinham que ensinar português. 

Eu e meus amigos ia na escola e não entendia nada que o professor falava e o 

professor também não entendia nada que nós falava, então eu tinha que estudar 

muito em casa porque não entendia nada, então eu tentava só decorar mas mesmo 

assim era difícil, muito difícil. 
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Meus pais achava muito importante ter estudo porque ele falava que nós ia 

voltar pra Japão né! Então tinha que estudar muito, por isso eu não trabalhei no café 

com meu pai e minha mãe. 

A escola que estudei em Bastos, meu pai e meu irmão ajudaram a montar essa 

escola, todo mundo ajudava um pouco, alguns dava dinheiro quanto podia dar e 

outros ajudava a montar a escola. 

 

ENTREVISTADO C  

 

Meu nome é XX eu tenho oitenta e sete anos; sexo feminino. Nasci no Japão, 

Yamagata, esse chama como Paraná e Onezawa cidade que nem Londrina. 

Eu vim para Brasil quando era muito criança, tinha só cinco aninhos. Eu sofreu 

muito com Brasil, porque não sabia falar língua, nem meus papais não sabiam falar 

português, nós sofremos muito porque não tinha verdura aqui no Brasil, a comida 

tudo diferente né, não era bom não. 

Uma vez meu irmão coitadinho, tava na rua e depois voltou pra minha casa 

chorando, meu mãe perguntou porque que tava chorando né, então ele falou que 

queria beber água mas ninguém entendia o que ele falava e as crianças tudo dava 

risada dele, ficava rindo sabe? Coitadinho dele viu, sofreu muito pra conseguir falar 

algumas coisas em português, todo mundo sofreu de minha família, e nós era pobre 

também né, então sofreu muito, vida muito difícil viu. Nos trabalhamos muito 

também, desde oito aninhos de idade eu já ajudava no café lá na Cafelândia , agora 

acho que é Cafezópolis né, acho que é esse nome né. 

Naquela época também tinha muita gente morrendo sabe, era muita doença, 

tinha malária e febre amarela então eu tinha medo né. 

Como eu era pobre eu tinha que ajudar meu mãe e meu pai no café então eu 

não podia estudar. Meu mãe aprendeu um pouco do português porque tinha que 

comprar coisas, tinha conversar com brasileiros pra comprar comida, então ela 

ensinou eu só o abc na minha casa e meu pai também dava aula de japonês sabia? 

Ela deu aula por um tempo, mas depois não podia mais né, porque proibiu, então 

meu pai só ficou trabalhando  

E eu fui aprender melhor o português quando meu familia virou feirante, já faz 

cinquenta anos que nos trabalha com verdura ne , então nós tinha que conversar 
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com as pessoas que comprava verdura, então foi assim que aprendi um pouco do 

português.  

 

ENTREVISTADO D 

 

Eu nasci no Brasil em Cambará, Paraná; sexo feminino; tenho oitenta anos. 

Quando eu tinha oito anos nós veio pra Cornélio no sítio do meu tio, meus pais iam 

trabalhar junto nesse sítio então com nove anos mais ou menos eu comecei estudar 

na escola municipal eu estudei uns dois anos, um ano teve que estudar só 

português, não podia estudar japonês não, sabia? Porque o Getúlio Vargas proibiu 

né, então como meus pais falava praticamente só japonês então eles me ensinavam 

japonês a noite quando voltavam no trabalho. E a gente às vezes se reunia na 

garagem da casa de algum coleguinha para estudar japonês, nós pagava uma 

mensalidade pro professor né, mas bem pouco porque nós não tinha muito dinheiro 

naquela época né, o professor ele ensinava o japonês pra nós e sempre quando 

acabava a aula nós ajudava a arrumar tudo lá na garagem , nós que estudava a 

limpar as mesas, as cadeiras, o chão. Nós era pequeno mas aprendemos a cuidar 

do lugar né, porque nós que usava, então tinha que arrumar tudo depois. 

E depois que nós estudava, nós escondia tudo os livros em japonês, os 

cadernos tudo, a gente guardava no porão, e meu mamãe já ate guardou os livros 

no meio do arroz e feijão, pra ninguém achar né, porque se pegasse, nossa, tinha 

gente que ia tudo preso, uma vez pegou um professor japonês que veio do Japão 

mesmo e daí foi preso, mas depois de uns dias soltou, mas dava medo né, nossa! 

Eu estudei pouco tempo né, porque eu peguei malária sabe? Naquela época 

era muito comum, eu quase morri, tenho marca até hoje no braço sabe, nos dois 

braços, meio afundado porque depois tomou vacina. Dai eu tive que parar de 

estudar porque estava muito fraquinha e faltava muito na escola. Mas meus pais não 

queriam que eu parasse de estudar, porque eles achavam muito importante por isso 

que eu não trabalhava, eu estudava e cuidado dos meus irmão pequenos, mas era 

difícil cuidar também, porque tinha que cozinhar, lavar roupa e cuidar de neném. 

Depois que curei da doença e parei de estudar, eu comecei a trabalhar junto 

com meus pais, mas quando eu fiz dezessete anos eu fui para Bandeirantes, lá eu 

estudei corte e costura numa escola, fiquei lá oito meses, aprendi a fazer vestidos, 
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calças, era dia inteiro fazendo essas coisas, eu aprendi rápido porque eu era boa, 

essa escola era pra fazer as meninas aprenderem essas coisas para depois 

conseguir um marido mais rápido, porque naquele tempo nós arranjava marido por 

‘’miai’’, nós não escolhia namorado, um exemplo: quando eu terminei de estudar 

nessa escola, meu tio fez tipo propaganda de mim pra outra família que tinha filho 

solteiro, então se eles achassem que você era boa de cozinhar, lavar roupa, saber 

costurar, então eles apresentavam um ao outro, era assim naquele tempo, assim 

que eu conheci meu marido. 

Hoje em dia eu vou na escola, depois de velha, tenho bastante amigas que vão 

também, nós aprende japonês. 

 

ENTREVISTADO E 

 

Tenho oitenta e um anos, sexo masculino, nasci no Japão, Kagoshima, vim para 

Brasil quando tinha seis meses, meus pais falaram que foi difícil adaptar no Brasil, 

porque era tudo muito diferente do Japão né, principalmente a língua, eles falam que 

não conseguia entender quase nada do que os brasileiros falavam então era difícil 

comunicar. Eu aprendi o japonês na minha casa, porque meus pais e irmãos só 

falavam em japonês. 

 Meus pais não se importavam muito de aprender o português não, só o básico 

que era importante para se comunicar né, mas como eles falavam que nós ia voltar 

logo, logo para o Japão, então não estavam se preocupando muito em aprender 

realmente a língua portuguesa. 

Eu comecei a estudar quando eu tinha doze anos, estudei só primário a escola 

era na zona rural de Duartina em São Paulo, eu gostava muito de estudar quando 

era pequeno, eu estudava de manhã e de tarde eu ia trabalhar junto com meus pais, 

então trabalhei desde pequeno, na escola não era só japonês que estudava, os 

brasileiros também estudava junto comigo, nós aprendia matérias normais tipo 

matemática, português, essa escola que eu estudava era municipal. 

Meus pais achava muito importante nós estudar, porque meus pais estudaram 

e meus tios também então, eles falavam que desde pequeno meus avós mandavam 

eles pra escola e falava que o estudo era muito bom para poder melhorar de vida e 

também  para não ser considerados meio burros, porque isso era uma vergonha pra 
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japonês tradicional sabe, por isso eu e todos meus irmãos tivemos que estudar pelo 

menos o primário, então meus pais aprenderam isso com meus avós. 

Eu lembro que quando teve a guerra, o governo proibiu nós de falar japonês 

até em casa, alguns professor que dava aula de japonês meio escondido também foi 

pego dando aula em outros lugares, dai foi preso, mas só isso que lembro daquele 

tempo, porque nós era muito pequeno, não lembra direito não. 


