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GLOSSÁRIO

Bratac – Sociedade Colonizadora do Brasil

Bunkyo - Burajiru Nihon Bunka Koykai (Associação/Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa em tradução livre) abreviação utilizada com referência à Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de Assistência Social

Decasségui – Imigrantes temporários

Fujinkai – Associação de mulheres

Fumiê – Pisar na imagem: técnica de tortura ideológica utilizada durante a era Edo
(1603-1868) para descobrir se um indivíduo era cristão. Nesse caso, o suspeito tinha que
pisar na imagem de cristo ou crucifixo para provar que não era cristão. Durante o
conflito vitorista/esclarecidos, o DOPS utilizava essa tortura para descobrir se os
suspeitos eram vitoristas. Utilizavam a imagem do Imperador Hirohito e mandavam
pisá-lo para provar que não eram vitoristas.

Issei – Imigrante japonês

JICA – Agência Internacional de Cooperação do Japão (Japan International Cooperation
Agency)

Kachigumi – Vitorista

Kaikan – Espaço físico de uma associação

KKKK - Companhia Ultramarina de Empreendimentos S.A (Kaigai Kogyo Kabushiki
Kaisha)

Kyõkai – Associação/Sociedade

Makegumi – Derrotista/Esclarecido

Nihongakko – Escola Japonesa

Nihonjinkai – Associação Japonesa

Nikkei – termo que designa o grupo de japoneses imigrantes e seus descendentes nas
américas

Nissei – Segunda geração: Filho de japonês imigrante

Sansei – Terceira Geração: Neto de japonês imigrante

Seinenkai – Associação de Jovens

Shokuminchi – Núcleos coloniais

Tozan – Indústria Agrícola instalada no brasil em 1926

RESUMO

Esta pesquisa tem como tema central a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social (Bunkyo) em seu papel na comunidade nipo-brasileira historicamente
e atualmente. É um tema importante por tratar de questões referentes ao sucesso
associativista dos imigrantes japoneses e seus descendentes. As associações se tornam
parte importante na questão de como sobreviver em um país estranho primeiramente, e
depois como se integrar à sociedade brasileira, e por fim manter e divulgar a cultura dos
imigrantes japoneses, assim como promover o desenvolvimento de sua comunidade e
trabalhos de assistência social relacionado a ela. Tem como objetivos entender o
fundamento da organização Bunkyo no contexto histórico em que foi criada e, assim
como seu desenvolvimento até o início do século XXI. Também, apresentar sua
estrutura organizacional e funcionamento para, enfim, entendermos o papel da
organização na comunidade nipo-brasileira. Quanto à metodologia o trabalho tem
caráter qualitativo, por meio de pesquisas bibliográficas de teses, documentos e uma
entrevista semiestruturada com o Secretário Geral do Bunkyo. No referencial teórico
foram abordados os temas de imigração japonesa e o desenvolvimento das associações
japonesas. O resultado da pesquisa aponta para que o Bunkyo atualmente esteja
prezando pela sua manutenção, planejando uma saída étnica para a sociedade e
transformá-la em entidade cultural. Seu papel atualmente é representar a comunidade
nipo-brasileira através do maior intercâmbio entre as associações regionais, assim como
trabalhando com aspectos assistenciais ligados à comunidade nipo-brasileira. Também
se insere como um dos principais divulgadores e promotores da cultura japonesa
imigrante.

Palavras chave: Imigração Japonesa, Associativismo, Nikkei, Comunidade Nipobrasileira, Bunkyo
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INTRODUÇÃO

Mais de 100 anos se passaram após a chegada dos imigrantes japoneses no
Brasil. Dentro deste tempo, os japoneses, que foram trabalhar inicialmente nas lavouras
de café em péssimas condições de trabalho e tratamento, através de seu trabalho e
esforço, somado ao poder de coletividade e auxílio do Estado japonês, mais tarde os
fizeram ascender socialmente e integrarem-se à sociedade brasileira através de seus
descendentes, e sua imagem ser relacionada à eficiência agrícola, inicialmente.
Até este caminho, muitos esforços foram travados dentro das comunidades
nipônicas. Até antes da Segunda Guerra Mundial, era objetivo da maioria dos japoneses
a poupança e o retorno para seu país de origem, não se preocupando com a assimilação
na sociedade receptora. Além do mais, o Estado japonês tutelava toda a imigração
durante este período, pois era do interesse do Japão o usufruto de terras brasileiras,
principalmente através dos núcleos coloniais orientados pelo Ministério do Interior e
das Relações Exteriores do Japão (SAKURAI, 2000).
Assim, desde as formações iniciais das comunidades japonesas no Brasil, era de
preocupação primária após assentarem-se, a construção de uma associação e uma escola
de ensino elementar para as crianças, para o ensino adequado da língua japonesa e sobre
seu país de origem. Como aponta Saito (1977), comparando japoneses a alemães e
poloneses, a igreja representava o núcleo associativo e integrativo, de reunião desses
imigrantes ocidentais, enquanto para os japoneses a escola e associação faziam esse
papel. Diferentemente dos outros imigrantes, como os italianos em que a cultura e os
costumes são mais aproximados dos brasileiros, devido sua origem ocidental, com os
japoneses o choque cultural e costumes são totalmente diferentes, o que fazia das
comunidades um “porto-seguro” (SAITO, 1977). Portanto, a escola realizava seu papel
de reprodutor da cultura de seus ancestrais e mentalidade nacionalista, com vistas a
retornar a seu país. O governo japonês enviava fiscais para observar a situação nas
colônias, além de aconselhar as comunidades em seus afazeres e ensino nas escolas.
A escola japonesa, portanto, foi um meio importante de transmissão da cultura
japonesa, a língua e a mentalidade nacionalista da era meiji para os imigrantes e seus
1

descendentes em um país estranho. Após a Segunda Guerra Mundial, começou-se a
surgir associações de nisseis com objetivo em dar subsídios aos patrícios (compatriotas)
que vinham do interior para integrarem-se a sociedade brasileira, com vistas à ascensão
social (através do ensino superior), coisa que não era possível devido à educação
japonesa que receberam. Apesar de racional, para o issei, essas associações não eram
muito bem vistas, a partir do momento em que iam se ocidentalizando. Portanto, a partir
daí surge um conflito mais aguçado entre gerações.
As associações do período pré-guerra se formam da necessidade de
sobrevivência em uma cultura estranha, além de auxílio para se relacionar com o povo
brasileiro, mas, geralmente sem assimilar sua cultura.
Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e o projeto nacionalista do Estado
Novo, todas as associações de imigrantes foram banidas, patrimônios dirigidos e
administrados por imigrantes ou por órgãos governamentais dos respectivos países
foram apropriados pelo Estado. Meios de comunicação com o país de origem foram
cortados e proibidos. Com o fim da Segunda Guerra e a notícia da derrota e rendição do
Japão, a maior parte da colônia japonesa não havia acreditado que seu país, divino e
indestrutível tivesse perdido a guerra. Foi o início do confronto interno na colônia onde
alguns que acreditavam na vitória do Japão iniciaram atos terroristas e de perseguição
aos imigrantes que assumidamente aceitavam a derrota e estavam dispostos à propaga-la
na comunidade. Em meio a esse clima de separação e descontentamento entre os
imigrantes japoneses, em 1954, com o IV Centenário da Cidade de São Paulo, a
comunidade japonesa se organizou para realizar atividades comemorativas e pôr fim aos
conflitos, aos quais conseguiram com a construção do pavilhão japonês, no Parque do
Ibirapuera, como um marco histórico para o início da organização da comunidade
japonesa no pós-guerra.
Assim, este trabalho irá tratar sobre a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social, fruto da reunificação da comunidade japonesa e uma entidade
central nas relações entre as associações nikkeis1 espalhadas pelo Brasil, além de

1

“Nikkeis são as pessoas de origem japonesa e seus descendentes que emigraram para outros países e
neles criaram comunidades e estilos de vida com características únicas dentro do contexto das sociedades
em que vivem. Também são considerados nikkeis aqueles que partiram para o Japão, onde passaram a
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promotora de atividades que representam a comunidade em sua totalidade. Para isso,
será importante entender o papel das associações japonesas ao decorrer da imigração.
____________________________________
____________________________________

Os imigrantes japoneses e seus descendentes contribuíram em grande peso para
a economia e sociedade brasileira, mais precisamente São Paulo, onde se encontram em
maior número.
Na agricultura trouxeram novas culturas e alimentos, assim como na década de
30 foram os principais abastecedores de batatas de São Paulo, e pioneiros na criação de
cooperativas no Brasil, com a Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC). Após a Segunda
Guerra, os japoneses passam a ocupar grande número de vagas na Universidade de São
Paulo. Em 1960, o número era de 10% de alunos de origem japonesa, que, comparado
ao número da população de origem não japonesa (os japoneses e descendentes
totalizavam 3% da população de São Paulo, dentro de uma população de 13 milhões no
estado de São Paulo), é grande (KUMASAKA; SAITO, 1977). Consequentemente, com
a maior escolarização dos nikkeis, ainda continua grande a proporção destes espalhados
pelas universidades públicas em relação ao número de não-nikkeis na população. O
ingresso de descendentes de japoneses nas universidades públicas se intensifica na
década de 1970, logo formando profissionais liberais e mão-de-obra especializada para
o país. Além do mais, os nikkeis também começam a se inserir na política, a partir da
década de 1950, inicialmente conquistando suas posições com votos majoritários da
comunidade nipo-brasileira. Atualmente, é visível um número considerável de nikkeis
na política.
No campo cultural, as associações promovem grande número de eventos
culturais. Associações de jovens (seinenkai) promovem inúmeras atividades esportivas,
festas, eventos, com inúmeros voluntários para a organização dos mesmos.

constituir identidades distintas da população japonesa.” (HARADA, Kiyoshi. O processo de evolução e
integração dos nikkeis. In HARADA, Kiyoshi. (Org.). O Nikkei no Brasil. Ed. Atlas. 2007. p. 59-68
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Os imigrantes japoneses e seus descendentes obtiveram resultados satisfatórios
na criação de entidades e organização de apoio a seus patrícios, assim promovendo
políticas públicas a favor da comunidade nipo-brasileira, muitas vezes com auxílio do
governo japonês e brasileiro.
Nesse aspecto, as associações étnicas japonesas foram cruciais para o
desenvolvimento dos imigrantes e seus descendentes no Brasil. A Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e Assistência Social, também conhecida como BUNKYO
(abreviatura do nome em japonês) entra como um papel importante na organização e
representação da comunidade japonesa no Brasil no pós-guerra até os dias atuais. Foi
escolhida para estudo por ser a entidade nikkei mais importante no Brasil por apresentar
a característica de entidade central de todas as agremiações (as conhecidas associações
de japoneses). Em uma explicação breve, o BUNKYO foi fundado em 1955 por
imigrantes e com um número ainda reduzido de nisseis, como resultado da Comissão
Colaboradora da Colônia Japonesa Pró-IV Centenário da Cidade de São Paulo e ao
longo de sua história tem sido a principal entidade representativa da comunidade
japonesa no Brasil. Tem como missão “Representar a comunidade nipo-brasileira,
promover a preservação e divulgação da cultura japonesa no Brasil e da brasileira no
Japão, e apoiar as iniciativas voltadas a essa finalidade” 2.

____________________________________
____________________________________

Acima foi dada uma base histórica genérica, e uma justificativa para a escolha
do tema de pesquisa.
O trabalho irá trazer um panorama sobre a imigração japonesa no Brasil e o
papel das associações como apoio e contexto para o entendimento da Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social.

2

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Missão e
Objetivos. Disponível em: <http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br/>
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Para tanto, o capítulo 1 é destinado a dar bases para o entendimento histórico da
imigração japonesa e a comunidade nipo-brasileira.
No capítulo 2, o tema de associações será tratado com mais detalhes para
entender quais eram seus papéis na comunidade japonesa no pré-guerra e nipo-brasileira
no pós-guerra, e um panorama da situação atual.
O capítulo 3 tratará do histórico do Bunkyo sendo um texto denso, porém
essencial para o entendimento do trabalho. Além de composto pela história da entidade,
faz paralelo com alguns acontecimentos na colônia e comunidade nipo-brasileira em
geral, além de dar bases para entender a entidade inserida na comunidade nipo-brasileira
atualmente.
O capítulo 4 apresentará o Bunkyo atualmente, assim como sua estrutura
organizacional, dando um panorama detalhado de como funciona a entidade para
melhor entender seu papel e importância na colônia Nikkei.
Os dois primeiros capítulos, portanto, servem de base para o leitor compreender
a comunidade nipo-brasileira em sua abrangência e os fatos que a marcaram em sua
história, assim como outras organizações que são importantes para entender o
funcionamento do Bunkyo atualmente e como está inserida nesse contexto.
Os dois últimos capítulos são mais diretos, focando no tema central do trabalho
que é a entidade, tendo o leitor já bases para compreender melhor o contexto da mesma
na comunidade nipo-brasileira e seu papel como entidade central da comunidade no
Brasil, e seu futuro.

____________________________________
____________________________________

O objetivo principal do trabalho é entender o contexto do Bunkyo na
comunidade nipo-brasileira e seu funcionamento. Para tanto, os objetivos secundários
são os de fornecer subsídios para o objetivo principal, que são: trazer um panorama
sobre a imigração japonesa no Brasil e o papel das associações enquanto integradoras
étnicas e mecanismos de inserção na sociedade brasileira. E assim, entender o
fundamento da organização Bunkyo no contexto histórico em que foi criada e suas
necessidades de criação, assim como seu desenvolvimento até o início do século XXI.

5

Também, apresentar sua estrutura organizacional e funcionamento; e por fim entender
qual o papel da organização na comunidade nipo-brasileira;

____________________________________
____________________________________

O trabalho terá caráter preponderantemente qualitativo. Segundo Martins (2004: 292)
“as chamadas metodologias qualitativas privilegiam, de modo geral,
da análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais
individuais e grupais. Realizando um exame intensivo dos dados,
tanto em amplitude quanto em profundidade, os métodos qualitativos
tratam as unidades sociais investigadas como totalidades que desafiam
o pesquisador. Neste caso, a preocupação básica (...) é a estreita
aproximação dos dados, de fazê-lo falar da forma mais completa
possível, abrindo-se à realidade social para melhor apreendê-la e
compreendê-la.”

A fonte de pesquisa do trabalho é bibliográfica, sendo teses, livros jornalísticos,
assim também como documentos lançados pela própria instituição: a pesquisa inicial foi
feita a partir de teses e conhecimentos dos principais autores do tema de imigração
japonesa, indicados pelo orientador, sejam de pesquisas online encontradas em acervos
de teses de universidades ou acessíveis fisicamente, principalmente por meio da
biblioteca Fundação Japão, e Centro de Estudos Nipo-Brasileiros. A partir da
bibliografia de tais teses, foram filtrados livros, e outras teses de interesse ao tema para
serem aprofundados.
A história integral do Bunkyo foi retirada de material oficial da entidade oferecido
pela jornalista e historiadora da entidade, Célia Abe Oi. Célia tem um papel importante
nesse trabalho. Seu trabalho esteve sempre intimamente ligado à comunidade nipobrasileira. Foi editora chefe da seção em português do jornal Diário Nippak, além de ter
contribuído em outros jornais ligados à comunidade. Também editou diversos livros
ligados à história de aspectos da comunidade. Atuou como diretora executiva do Museu
Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. Atualmente, atua como Coordenadora de
Comunicação da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social3.
Meu primeiro contato foi através da indicação do orientador dessa pesquisa, José
Renato Araújo Campos. É importante ressaltar que o material disponibilizado por Célia
3

Fontes: Vários autores. Descubra Nikkei – Os Emigrantes Japoneses e seus Descendentes. Célia Abe
Oi. 2008; Informações providas pela própria.
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sobre a história do Bunkyo, não possui publicação em português, somente em japonês,
entretanto foi me oferecido uma tradução que a jornalista está realizando para lançar o
material em português. Sem o contato com Célia Abe Oi, dificilmente o trabalho seria
realizado.
Na questão de pesquisa documental, foi utilizado material oficial da própria
instituição: dada a pesquisa inicial do tema em sua generalidade, a pesquisa documental
é importante para compor a parte do estudo de caso da instituição em sua atualidade e
para entender questões históricas. Assim, a pesquisa documental se deu a partir de
materiais disponibilizados pela instituição de divulgação de atividades e artigos, seja
por meio de newsletter ou da revista anual da instituição chamada “Colônia”. A
pesquisa documental foi aplicada a partir de informações sobre o funcionamento interno
da entidade e algumas discussões que são promovidas na revista colônia. Seus
conteúdos foram utilizados no capítulo 3 - Histórico da Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência Social – bunkyo e 4 – O Bunkyo Atual.
Foi realizada uma entrevista com o Secretário Geral do Bunkyo, Eduardo Goo
Nakashima. Nascido em 1959 é brasileiro, nissei, formado pela Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo (USP). Possui título de
mestre em Ciência Ambiental, História e Arquitetura pela Universidade de Hiroshima.
É funcionário do Bunkyo como Secretário Geral desde 2003 e participou como
estagiário da JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão) em 2007. Após
conselhos de Celia Abe Oi, de que o Secretário Geral de uma entidade seria o mais
indicado para falar dos temas internos da instituição, foi realizada a entrevista. Após as
pesquisas de base, e dos temas relacionados à instituição já fechados, foi feita a
entrevista no dia 14 de Maio de 2012 no edifício sede do Bunkyo. A entrevista foi
semiestruturada e gravada em fita k7, seguindo um modo de perguntas abrangentes com
espaço para o entrevistado discorrer sobre o tema. Segundo Queiroz (1988) apud Duarte
(2002: 147), “a entrevista semi-estruturada é uma técnica de coleta de dados que supõe
uma conversação continuada entre informante e pesquisador e que deve ser dirigida por
este de acordo com seus objetivos”.
Algumas dificuldades durante o trabalho foram a barreira da língua, sendo que um
contato com livros em língua japonesa traria maior riqueza para determinados assuntos;
após o término do trabalho foi pensado que entrevistas com pesquisadores como Celia
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Sakurai e a própria Celia Abe Oi poderiam trazer aspectos críticos enriquecedores ao
trabalho.

____________________________________
____________________________________

Antes de se iniciar a leitura da pesquisa, são necessárias algumas bases
conceituais das diversas denominações da dita “comunidade nipo-brasileira” e alertar o
leitor para o sentido que cada uma delas são utilizadas no decorrer do trabalho.
As autodenominações da sociedade Nikkei foram mudando ao longo do tempo e
se estabelecem dentro de determinados contextos. Segundo Hiroshi Saito (SAITO, 1984
apud Kobayashi, 2008), as autodenominações dos imigrantes japoneses eram as
seguintes: “’zairyumin’ (povo japonês no exterior), ‘zairyu doho’ (compatriotas
japoneses no exterior) e ‘doho shakai’ (comunidade de patrícios)” (KOBAYASHI,
2008: 3). Esses nomes refletem o objetivo da imigração japonesa no pré-guerra que era
provisória, com vistas ao retorno para o Japão, portanto se consideravam como um
grupo dentro de um lugar estrangeiro e provisório. Segundo Lesser (2001), até a década
de 20 os isseis e nisseis se autodefiniam como japoneses. A impossibilidade de volta ao
Japão inicia um processo de reflexão aos imigrantes que passam a se chamarem nikkeis.
O termo passa a ser reivindicado nos anos 40 “para distinguir os nipo-brasileiros tanto
da geração imigrante quanto dos nipo-americanos (dos Estados Unidos). Mas foi, em
1985, no Congresso Pan-Americano Nikkei, que o termo foi formalmente adotado como
designativo das pessoas com ascendência japonesa nas Américas” (Lesser, 2001: 226
apud ISCHIDA, 2010: 187).
Após a guerra, os japoneses adotaram o nome Nikkei para se autodenominarem,
assim como seus filhos e netos, e o local onde convivem de colônia (KOBAYASHI,
2008). O termo Colônia no período anterior à guerra tinha a conotação de quisto racial
por remeter a um local de convivência somente de japoneses e no pós-guerra significava
o espaço de convivência dos japoneses cujos descendentes desejavam sair de seus
limites. Segundo o autor, a partir dos anos 80 o termo deixa de ter conotação negativa e
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passa a ser entendido como “um espaço que abriga o ideal da cultura japonesa”
(KOBAYASHI, 2008: 4)4.
Entretanto, os termos para autodenominações carregam interpretações distintas.
Miyao (2002) faz distinção entre sociedade Nikkei e colônia. Sociedade Nikkei é
“formada por todos os japoneses e seus descendentes residentes nesse país” (2002: 112).
Só basta ter “sangue japonês”. Colônia é “a comunidade formada pela geração dos
imigrantes, isto é, dos isseis. Indica a comunidade dos isseis, podendo incluir os nisseis,
que têm a identidade ou a consciência de serem nikkeis” (2002: 81). “Trata-se de uma
sociedade em que os participantes estão ligados sentimentalmente com sentido de
solidariedade” (2002: 119). Entretanto, pode-se considerar a geração de sanseis (terceira
geração) do mesmo modo, desde que tenham identidade com a colônia, ou seja, com a
comunidade organizada formada pela geração dos imigrantes. Segundo Ichida o termo
colônia se refere às associações nipônicas, mas também a partilha de “um conjunto de
tradições, práticas, valores, códigos da ‘cultura japonesa’ ” (ICHIDA, 2010: 188)
Assim, colônia em uma interpretação estrita, pressupõe um modelo de
organização étnica, pois só existe “enquanto houver o fluxo de imigrantes” (MIYAO,
2002: 112). É natural que a colônia nesses termos acabe um dia, como está ocorrendo
no processo de miscigenação dos descendentes, aceitação de não nikkeis em associações
e a transformação de sociedades étnicas para culturais devido a estas questões, e se
escolhida a manutenção desse termo após o fim étnico, pode remeter à preservação das
tradições e os valores da cultura japonesa imigrante.
O termo nikkei será usado com relação aos descendentes de todas as gerações,
incluindo mestiços.
Colônia é um termo que será utilizado para remeter historicamente a um espaço
imaginário da comunidade nikkei do pós-guerra formada por uma união de associações
ativas e todos os assuntos ligados à essa comunidade formada pelos isseis até o final dos

4

No texto de Kobayashi (2008) intitulado “Revista Colônia” aborda a discussão do termo sobre a
possível mudança do nome da revista histórica do Bunkyo que é um relatório anual de atividades da
entidade e diversas discussões da mesma sob a comunidade Nikkei. A crítica para se mudar o nome era
de que “colônia” remete a ideia de quisto racial e de um termo ultrapassado, que não é compatível com
a comunidade Nikkei atual. O resultado foi a permanência do nome “Revista Colônia”.
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anos 80. Resumindo, todo o assunto que é ligado à comunidade do Bunkyo e
associações nipo-brasileiras.
Comunidade japonesa será utilizada com referência aos japoneses do pré-guerra.
Comunidade nipo-brasileira é um termo que será utilizado para remeter ao
espaço imaginário da comunidade estritamente nikkei a partir dos anos 90, como um
marco da prevalência de nisseis na liderança da antiga colônia. Ainda remete a um
aspecto étnico. Através da leitura bibliográfica foi constatado que esse termo passa a
vigorar a partir desse período. O termo colônia continua sendo usado com frequência
por isseis, mas foi acusado de obsoleto e antiquado em discussões na comunidade para
representar os a comunidade na atualidade. O termo aparece também historicamente
para significar os japoneses e seus filhos. O uso do termo comunidade nipo-brasileira e
não comunidade nikkei se justifica pelo significado da liderança nissei da comunidade.

CAPÍTULO 01 - HISTÓRICO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL

1.1
RAZÕES DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL E SEU
DESENVOLVIMENTO

O navio Kasato Maru traz a primeira leva de imigrantes e é o marco da
imigração japonesa no Brasil. Para entender o porquê da vinda desse povo é importante
citar aspectos políticos e econômicos, tanto do país receptivo, quanto do emigrativo.
Quanto ao Brasil, durante o século XIX, a imigração em geral, é uma forma de
substituir a mão-de-obra escrava, juntamente com a ideia de modernização do país
influenciadas pelo liberalismo da Europa, e a questão racial bastante discutida pelo
racismo científico, nesse caso, de “limpar” o Brasil com o sangue branco europeu, e
tirá-lo do atraso. Segundo Sakurai (2000), a imigração japonesa gira em torno da
ocupação de terras, e não mais da questão de mudança de trabalho escravo para
assalariado. Também é importante o aspecto, sobretudo de eugenia do Brasil. Até
porque, o imigrante japonês estava na lista dos indesejáveis. O retardamento da vinda
dos imigrantes japoneses no Brasil deveu-se a questões raciais. O Brasil então, aceita os
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imigrantes japoneses pela razão do governo italiano começar a impedir a vinda de
imigrantes destas nacionalidades, pelas péssimas condições de tratamento e moradia nos
cafezais. Entretanto, a economia de São Paulo necessitava de nova mão-de-obra e
ocupação de terras5.
Quanto ao Japão, segundo Woortman (1991), o país passava por um crescimento
demográfico desequilibrado a suas dimensões territoriais e tecnologia produtiva. Além
disso, a era Meiji (1868-1912) com a abertura do Japão ao mundo, fez com que o país
utilizasse a saída dos japoneses como estratégia de adquirir contatos de negócios,
usufruto de extensões territoriais para sanar a excessiva densidade, abastecerem a
economia interna e mostrar o Japão para o mundo. No Brasil, o interesse primário do
Japão era explorar as terras brasileiras, depois os imigrantes. “Dêem-nos terras, e nós
lhes daremos colonos” (SAKURAI, 2000: 85).
A 5 de Novembro de 1895, contrariando a opinião pública brasileira, Brasil e
Japão assinam o Tratado de Amizade, de Comércio e de Navegação, de relações
diplomáticas, abrindo negociações para a vinda de imigrantes, que só se concretizaria
mais tarde, em 1908. Em 1906, Ryo Mizuno (1859-1951), considerado o pai da
imigração japonesa no Brasil, firmou o primeiro contrato de imigração, enviando
poucos colonos para trabalharem em fazendas de café, a fim de mostrar que o japonês
estava apto para o trabalho. Em 1907 é feito o tratado que trará o kasato maru, entre a
Teikoku Imnin Kaisha (Companhia Imperial de Imigração) - iniciativa privada de Ryo
Mizuno - e a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, em que previa a
alocação de 3 mil imigrantes até 1910 como empregados de várias fazendas de café pelo
estado (SAKURAI, 2000; TOYAMA, 2010). Entre as autoridades ligadas à imigração,
estão o presidente Affonso Penna (1906-1909), o governador do estado de São Paulo,
Jorge Tibiriçá (1904-1908) e o Secretário dos Negócios de Agricultura, Comércio e
Obras, Carlos Botelho (1904-1908).

5

Após diversas revoltas e o conhecimento do governo italiano, em 1902 através do Decreto Pinetti, a
Itália encerrou as atividades das agências de recrutamento de imigrantes (CARNEIRO, 2010). Essa
medida foi a que gerou o impulso para a imigração japonesa ao Brasil. Mesmo que as primeiras levas
vieram em números ínfimos comparados ao dos antigos italianos, a necessidade por mão-de-obra fez o
Estado brasileiro a ter que apelar à raça menos preferível para preencher a escassez de trabalhadores nas
fazendas de café. Assim, a imigração japonesa vem como solução à escassez de braços para a lavoura
(CROCI, 2010).
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As agências de emigração do Japão passavam uma imagem de abundância e
oportunidade, (ou melhor, garantia), de riqueza no Brasil, sendo o café descrito como “a
árvore que dá ouro”. A garantia era de altos salários. Assim, o objetivo de imigração
japonesa era provisório e não de se estabelecerem no Brasil (SAKURAI, 2000).
Chegando ao Brasil, e principalmente nas lavouras e sentindo o peso dos maus tratos
pelos donos das fazendas, tratados como mão-de-obra escrava e correndo riscos de vida
pelo abandono, muitos da primeira leva de imigrantes fugiram das terras:
“Até o fim de 1908 apenas 359 das 781 pessoas que chegaram em
junho daquele ano no Kasato Maru ainda se encontravam nas fazendas
contratantes. Na Fazenda Dumont, que recebeu o maior grupo de
imigrantes japoneses (210 pessoas), ninguém ficou”6

Entretanto, não existiam somente imigrantes por contrato de trabalho. Em 1912,
inicia-se o processo de compra para exploração das matas virgens no Brasil pelas
empresas de imigração japonesas, orientadas pelo Ministério do Interior e das Relações
Exteriores do Japão. Chamadas de shokuminchi cujo significado é colônias ou núcleos
coloniais, estas compras trazem imigrantes proprietários de terras, ou seja, colonos, em
um certo prazo, que pertencem às empresas de emigração. Desbravando as terras e
fixando-se como pequenos agricultores independentes de produção de arroz e algodão.
Esse sistema de pequena agricultura, além do sucesso de aquisição de terras de alguns
imigrantes, que trabalhavam por contrato e conseguiam comprar terras, os imigrantes
japoneses foram um dos responsáveis pela diversidade de abastecimento interno de
produtos agrícolas no comércio de São Paulo. Por razão da afirmação de potencialidade
econômica da época do Japão, esse foi um meio de explorar as terras brasileiras e um
modo para a exportação de produtos como algodão e arroz para o setor têxtil, tão
importantes quanto o café no período (SAKURAI, 2000).
Em 1917 ocorre a fusão das empresas de emigração que resulta na Kaigai Kogyo
Kabushiki Kaisha (KKKK), Companhia Ultramarina de Empreendimentos S.A.

6

Retirado do site: http://www.imigracaojaponesa.com.br/nossahistoria.html
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A saúde dos imigrantes também foi preocupação para os mesmos e o governo
japonês. Em 1924 é criada a Entidade Sociedade de Beneficência Japonesa pelo cônsul
de São Paulo. Os imigrantes passam a contar com médicos e folhetos com instruções de
saúde adaptando às condições locais.
O ano de 1924 é marcado pelo fim do subsídio brasileiro à imigração japonesa,
por razão de que não era benéfico trazê-los, pois seu custo era caro, e a desconfiança no
povo era grande por parte de o Japão estar se tornando uma potência mundial, e acima
de tudo, pela razão dos Estados Unidos terem interrompido a imigração de japoneses.
Em 1924 o governo japonês passa a subsidiar a vinda dos imigrantes, fazendo com que
a época de 1925 a 1934 seja a de maior concentração de entrada destes. A partir daí, a
imigração não é mais por contrato com donos de terra, mas espontânea e subsidiada pela
KKKK e também tomada como política de Estado pelo governo japonês (SAKURAI,
2000; UCHIYAMA, 1992).
No ano de 1933 ingressaram 24.848, um recorde histórico até então de
japoneses. De 1908 até 1941 entraram 188.309 japoneses (UCHIYAMA, 1992).
Em 1929 é criada a Bratac (Sociedade Colonizadora do Brasil) como “entidade
central unificadora das colônias japonesas em fase de formação” (UCHIYAMA, 1992:
155).
O ano de 1927 pode ser considerado “o ano em que o governo de Toquio,
abandonando a tradicional política decasségui (imigração provisória), passou a pensar
na ‘emigração para a radicação permanente’ no país receptor” (UCHIYAMA, 1992:
156).
Com a aquisição de terras, criação de colônias japonesas e cooperativas
agrícolas, a elite paulista começa a sentir-se ameaçada. O maior medo da elite foram as
colônias administradas por companhias japonesas de colonização:
“...são as colônias administradas por companhias de colonização
orientadas pelo Ministério do Interior e das Relações Exteriores do
Japão que são alvo das inquietações das elites brasileiras na década de
1930. Isto porque estão localizadas no estado de São Paulo, já na
época, o centro econômico do país, e na Amazônia, região desde
sempre considerada estratégica no mapa geopolítico do país. Os
japoneses se instalam em áreas que chamam a atenção, e mais,
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adquirem visibilidade também por introduzir novos produtos na pauta
de exportação do país” (SAKURAI, 2000: 86).

O tema surge legítimo de discussão na constituinte de 1934, chamado de “o
perigo japonês”. É importante ressaltar que as ideias do darwinismo social foram
amplamente aplicadas e discutidas na constituinte, o que levou ao final uma cota de
entrada de apenas 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade que entraram nos
últimos 50 anos, na constituição de 1934 e que seria continuada na constituição do
Estado Novo, atentando para que o imigrante japonês era um dos que tinha menor
número comparado aos italianos e alemães (SAKURAI, 2000; CARNEIRO, 2010;
TOYAMA, 2010; UCHIYAMA, 1992).

Quadro 01 – Imigração japonesa no Brasil por período % 1908-1963
Período

Números

%

1908-1941 (segundo o Departamento

188.309

80,5%

1952-1963

45.650

19,5%

Total

233.959

100%

de Imigração, Ministério do Trabalho,
Comércio e Indústria do Brasil)

Fontes: Uchiyama, 1992; Suzuki, 1969.

1.2 INSTITUIÇÕES

Os imigrantes japoneses foram motivo de surpresa para os brasileiros, devido a
sua organização eficiente e capacidade de vida coletiva.
Logo os japoneses organizaram a vida civil e comunitária. Em todas as colônias
construíam uma kyõkai ou nihonjinkai, ou associação, que é uma entidade para tratar de
assuntos comunitários; um kaikan, ou auditório, em que consistia de um salão ou galpão
como sede da comunidade; e as nihongakkõs, as escolas de ensino elementar em
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japonês. Essas associações não só ajudaram na organização dos imigrantes, como
mantiveram o ensino da cultura japonesa. O isolamento nas terras não permitia o
contato maior do japonês com a sociedade brasileira. “Em 1938 havia em São Paulo 294
escolas japonesas (a título de comparação, havia 20 escolas alemãs e 8 italianas)”7.
A KKKK (Companhia Ultramarina de Empreendimentos S.A), fundada no Japão
em 1917, que tinha como objetivo a colonização de terras a partir de cessões pelo
Governo do Estado de São Paulo e responsável por formar um dos maiores núcleos de
japoneses no Brasil por colonizações em Jipovura, Registro, Sete Barras entre outros,
também se empenhava em servir aos imigrantes em assistência, engajamento e
colocação (PAULON, 2008).
Desde 1924, com a maior intervenção do governo japonês sobre a imigração, o
governo, através do consulado japonês passa a criar entidades de apoio, como escolas e
hospitais. Em 1924 é criada a Entidade Sociedade de Beneficência japonesa pelo cônsul
de São Paulo, e em 1929 é criada a Liga dos Amigos da Escola Japonesa – Fukeikai,
sustentadas pelos consulados, como foi citado anteriormente. Resultado dessas
entidades é o crescimento para maiores construções, como em 1936, que se inicia a
construção do Hospital Japão, atual hospital Santa Cruz, com término em 1940
(SAKURAI, 2000).
Mesmo antes da consolidação das associações, a união entre os imigrantes era
feita a partir da leitura de jornais (primeiro lançado em 1914) e revistas setoriais para
diversos grupos locais. Também, a união dos membros das associações se dá por laços
de amizade, ou dialetos semelhantes e locais de origem ou ainda mesmo por terem
vindo no mesmo navio. Porém o que une a todos os imigrantes é o culto ao Imperador
do Japão. Desse modo, no Brasil, ocorria, um tipo de ostracismo (mura-hachibu), como
no Japão, para aqueles que fugiam às regras da união (SAKURAI, 2000).

7

Retirado do site: http://www.imigracaojaponesa.com.br/nossahistoria.html
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1.3

ASCENSÃO SOCIAL

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo início da imigração, os japoneses
conquistaram a ascensão social com o passar dos anos. Além de essa realização ter sido
efetuada pela esperança de retorno ao país de origem, após o feito, deu novos sentidos
aos japoneses: a sua fixação no Brasil.
Através do objetivo de retorno ao Japão, e de disciplina ao trabalho, em que
resultou na poupança e consequentemente na compra de terras, ocasionando ao sucesso
agrícola e mais tarde, às cooperativas, a ascensão social foi possível. Segundo Sakurai
(2000), essa conquista de ascensão se deve a aspiração dos imigrantes japoneses no
Brasil à aquisição de terras. Essa mudança começou a ser visível ao fim do sucesso do
café e decadência da elite cafeeira, principalmente com a criação da Cooperativa
Agrícola de Cotia. O meio de ascensão social de mais relevância dos japoneses foi,
portanto, a agricultura. Assim, a identidade japonesa no Brasil é marcada pela eficiência
e racionalização da produção agrícola.
O fato interessante é que as associações, cuja contribuição foi de extrema
importância para a ascensão desses imigrantes, também foram o motor para a
independência destes com o consulado, sua fixação, e sua assimilação cultural. Após o
sucesso nas terras brasileiras e a identidade nipo-brasileira relacionada a agricultura
eficiente consolidada em meados da década de 1930, é a hora do rompimento do
“‘cordão umbilical’ com o Japão...” (SAKURAI: 2000, p. 160). A discussão sobre a
identidade dos imigrantes começa timidamente com a liga estudantina nipo-brasileira
em meados de 30, onde concluem de que são brasileiros e que não devem amar a pátria
dos ancestrais. A construção do Hospital Santa Cruz em 1936 foi a indicação do marco
desse rompimento com o Japão e o consulado. No mesmo ano um manifesto escrito por
Kenro Shimomoto, primeiro advogado nipo-brasileiro, gerou polêmica na comunidade,
reconhecendo o Brasil como sua pátria.
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1.4 ESTADO NOVO – RESTRIÇÕES À CULTURA E ORGANIZAÇÃO

A ascensão de Vargas em 1930 é o marco de uma nova era na política brasileira,
sobretudo na reforma do Estado e execução de alguns projetos, como criar uma
identidade de nação do Brasil. Esse projeto intensificou-se no Estado Novo, época da
ditadura de Vargas que se inicia em 1937. Foi marcada por grandes dificuldades e
perseguição aos imigrantes.
Segundo Sakurai (2000), em 1938 é proibido o ensino de língua japonesa, assim
como a proibição de falar línguas estrangeiras em público e a publicação de jornais e
revistas em japonês, por meio do decreto de nacionalização da imprensa. A Segunda
Guerra mundial piorou a situação: expulsou japoneses de vários locais, sobretudo
Santos e o centro de São Paulo, e foram encaminhados para o isolamento no interior
para que evitassem possíveis contatos com o exército japonês, pois se tinha a
desconfiança de que os japoneses pudessem entrar no Brasil por meio de contato com os
imigrantes. O hospital Santa Cruz, assim como empresas e entidades de japoneses
tiveram suas diretorias afastadas e/ou bens congelados, e passam a ser administradas por
interventores nomeados pelo governo. Reuniões com mais de 5 pessoas passam a ser
proibidas.
Esse período foi importante para a história da imigração japonesa, pois foi
quando se consolidava o processo de fixação do japonês no Brasil. Essa é a hora que “a
identidade do imigrante japonês se consolida com uma identidade de nipo-brasileiro,
quando o ‘cordão umbilical’ com o Japão começa a se romper” (SAKURAI, 2000: 160).

1.5 O CONFLITO DO PÓS-GUERRA

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, chegaram-se as notícias: os países do
eixo haviam perdido a guerra. A notícia na colônia japonesa gerou dúvidas e
inquietações. O pensamento dos imigrantes era de descrença, uma manobra dos
inimigos, pois o Japão era considerado um país divino, sendo o Imperador a
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representação de deus na terra. Também não havia histórico recente de que o Japão
houvesse perdido guerras contra outros países (MORAIS, 2000). Era impossível para o
imigrante acreditar que o Japão havia perdido a guerra. Assim, grande parte da
comunidade japonesa não acreditara. Apenas uma pequena parte.
Desses grupos nasce um conflito entre Vitoristas, ou Kachigumi, os que
acreditavam que o Japão havia vencido a guerra, e os Esclarecidos/Derrotistas, ou
Makegumi, os que acreditavam que o Japão havia perdido a guerra. É importante
ressaltar que os vitoristas eram compostos por imigrantes de instrução nacionalista da
era meiji, e que não tinham interesse em se assimilarem ao Brasil e os derrotistas
compunham-se de um grupo de imigrantes com instrução mais diversificada, e mais
assimilados ao Brasil, além de terem posições de status na colônia8 (IZUMU, 1970).
Logo nesse ano iniciavam-se confrontos entre vitoristas e esclarecidos.
Entretanto, o ano de 1946 foi marcado por ações mais violentas. Ocorrem 23 mortes
registradas de vitoristas contra esclarecidos no total (MORAIS, 2000). O DOPS
(Departamento de Ordem Política e Social) faz uma investigação fugaz para deter esses
grupos.
Como aponta Toyama (2009), até recentemente na história da imigração
japonesa, os atentados homicidas foram relacionados à Shindo Renmei (Liga do
Caminho dos Súditos) pela polícia, e a colônia japonesa passou a acreditá-las. Também,
a famosa obra de Fernando de Morais, “Corações Sujos” (2000), que foi importante por
retomar a discussão dessa época da colônia japonesa tem várias afirmações
equivocadas, sendo um reprodutor do pensamento da polícia à época. Morais não
entrevistou nenhum dos que praticaram alguma ação homicida do grupo vitorista.
Assim, a obra de Toyama (2009), “Cem Anos de Águas Passadas” retoma a
discussão desse conflito. Em entrevistas com alguns dos homicidas vivos tenta
desmistificar a história oficial. Segundo conclusões do autor, os atentados foram de
iniciativa pessoal e não tinham uma relação de organização com a Shindo Renmei

8

“(...)são os ‘fanáticos’ que mostram maiores problemas de ajustamento.” (IZUMU, 1970: 364). Os
fanáticos são os que mais tinham intenções de voltar ao Japão e/ou já tinham em sua vinda, enquanto os
esclarecidos não tem nenhuma intenção de retornar ao Japão.
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(apesar de alguns pertencerem à organização), que era uma partidária clara da vitória.
Também houve perseguições pelo lado dos esclarecidos que se juntavam à polícia e
prendiam vitoristas inocentes. Existem casos de vitoristas mortos pela polícia, e de
torturas de inocentes, utilizando o fumiê9, que eram suspeitos por responderem à
interrogatórios do DOPS que o Japão havia vencido a guerra, e esperavam a confissão
de que pertenciam à Shindo Renmei.

1.5.1 A ORIGEM

Em 1942 surgiu um grupo chamado kodosha (Movimento Unificador) de
imigrantes japoneses que fora suspeita de práticas de ações ditas terroristas, como
incendiarem produções de casulos e hortelãs, pois acreditavam que eram exportadas e
utilizadas pelos Estados Unidos para fazerem paraquedas e explosivos para os soldados
americanos, e portanto, desfavoreceria a nação japonesa. Toyama (2010) constatou que
o grupo apenas tinha o objetivo de convencimento aos produtores lançarem mão da
produção. O autor também verificou um caso de que alguns atentados foram provocados
por iniciativas particulares, sem mesmo o instigador saber da existência dessa
organização. Entretanto Kumasaka e Saito (1970) indicam que em 1943 existia uma
organização de nome Tenchigumi (Executores do Castigo de Deus) de caráter terrorista
contra japoneses criadores de bicho-da-seda e hortelã.
“Após a detenção dos líderes do Tenchigumi, nenhuma outra atividade
terrorista ocorreu até o fim da guerra, deixando a comunidade
japonesa em momentânea e apenas aparente calma, pois o estado de
tensão permanecia” (KUMASAKA, SAITO, 1970: 453).

9

Pisar na imagem: técnica de tortura ideológica utilizada durante a era edo para descobrir se um

indivíduo era cristão. Nesse caso, este tinha que pisar na imagem de cristo ou crucifixo para provar que
não era cristão. Durante o conflito vitorista/esclarecidos, o DOPS utilizava essa tortura para descobrir se
os suspeitos eram vitoristas. Nesse caso colocavam a imagem do Imperador Hirohito e mandavam pisá-lo
para provar que não eram vitoristas (MORAIS, 2000).
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Em junho de 1945 a Kodosha muda seu nome para Shindo Renmei (Liga do
Caminho dos Súditos), sendo uma organização que se tornou um ninho de vitoristas
posteriormente. A antiga organização Kodosha era considerada secreta, já a Shindo
Renmei também foi considerada secreta pela opinião pública, entretanto, na realidade
não tinha esse caráter, pois era aberta a todos, assim como clara as informações de
diretores. Seus diretores tentaram registrá-la como uma organização de cunho espiritual
(TOYAMA, 2010).
O objetivo dessa organização era a promoção da um sentimento de manterem-se
japoneses e o retorno à pátria que – acreditavam - seria promovida pelo governo
japonês. Acabou por ser um dos propagadores da vitória do Japão. Na diretriz da Shindo
Renmei consta: “Os membros da sociedade devem manter o orgulho de súditos do
império japonês, fomentar o espírito japonês e dedicar-se ao ensino da língua pátria para
instruir os filhos como japoneses até o dia do êxodo” (TOYAMA, 2010: 342).
“O movimento da shindo-renmei expressava a necessidade que os
agricultores imigrantes tinham de justificar sua filosofia de vida do
passado e compensar seu sonho de algum dia retornar à pátria. Este
sonho proporcionava-lhes uma forma de fuga a uma situação de
isolamento que, em parte, fora imposta por eles próprios; constituía
também uma maneira de escape ao seu próprio lar onde suas crianças,
à medida que iam crescendo, passavam a adotar formas de pensar, agir
e falar estranhas ao pais. Assim, aceitar a derrota do Japão significava
a perda desse refúgio simbólico e, com ela, o estabelecimento de uma
situação inaceitável.” (KUMASAKA, SAITO, 1970: 455).

1.5.2 O RESULTADO

O conflito provocou marcas na comunidade nipo-brasileira. Após tanto tempo da
ocorrência dos fatos e mesmo já ficando claro que o Japão havia perdido a guerra, ainda
persistiu o rótulo “vitorista e derrotista/esclarecido”. Segundo Toyama (2010), o grande
desconforto concluído por vitoristas após os ocorridos, foi o esforço exacerbado dos
derrotistas em querer propagar a derrota do Japão, causando diretamente um conflito.
Existe também o aspecto de
“Nessa época começaram a surgir entre os makegumi pessoas que
profanavam por meio de palavras e atitudes a família imperial. Não
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houve, é claro, orientação dos líderes do makegumi para que assim
agissem, mas os kachigumi atribuíram a responsabilidade a esses
líderes que apregoavam a derrota do Japão e se enfureceram”
(TOYAMA, 2010: 363)

Muitos aspectos desses conflitos foram surgidos pela postura da educação
militar de cunho nacionalista dos japoneses no Brasil. A admissão da perda na guerra e
ainda mais a propagação e exigência de que a colônia admitisse a perda na guerra era
entendida como um insulto ao Japão e ao Imperador, e mesmo que estava claro que o
Japão havia perdido a guerra, admiti-la seria uma ofensa à nação. “A comunidade está
desunida por falta de líderes. Ouço dizer que já surgem elementos que se rebelam contra
o Imperador” (TOYAMA, 2010: 342).
O último atentado ocorreu em 1947, com uma morte por engano (o cunhado da
suposta vítima foi morto) Yoshikazu Morita, um interpréte de interrgotários cujos
vitoristas suspeitavam de que fosse o indicador da tortura do fumie
Mesmo após esses ocorridos surgiam algumas manifestações de vitoristas. Em
1950 “a polícia descobriu uma conspiração terrorista e deteve sessenta japoneses com
grande quantidade de armas e farta munição. Em sua lista negra constavam mais de cem
nomes” (KUMASAKA, SAITO, 1970: 462).
Com o fim das ações terroristas, o conflito continuou. Os vitoristas promoviam
uma forma de ostracismo com a minoria dos esclarecidos. Entretanto, com o aumento
dessa minoria ocorreu “em muitos núcleos, divisões internas; muitas famílias foram
desagregadas pelo fato de seus ascendentes pertencerem a facções diferentes, impondose a separação do casal.” (KUMASAKA, SAITO, 1970: 459).
E por fim,
“Enquanto os ‘simpatizantes’...” (sendo aqueles que não acreditavam
necessariamente na derrota do Japão, mas não o assumiam na época
de auge dos conflitos) “...e os makegumi se reconciliaram, os
‘fanáticos’ continuaram rejeitando.
Alguns
desapareceram
disseminados na sociedade brasileira, outros formaram núcleos
exclusivos, recusando qualquer contato com outros japoneses.”
(KUMASAKA, SAITO, 1970: 459).
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1.5.3 BUNKYO E VITORISTAS

Kiyoshi Yamamoto e Kunito Miyasaka, principais fundadores do Bunkyo foram
um dos assinantes do documento “Nota explicativa sobre as circunstâncias do término
da guerra”10, portanto eram declarados derrotistas na comunidade japonesa. Entretanto,
Yamamoto não foi perseguido pelos vitoristas, pois, “Kiyoshi Yamamoto, da Tozan,
assinou a ‘nota (..)’, mas não mostrou nenhum ânimo em fazer uma campanha de
conscientização da derrota” (TOYAMA, 2010: 362), fato que não trouxe
descontentamento direto aos vitoristas. As circunstâncias de Kunito Miyasaka serão
explicadas adiante.

1.6. A IMIGRAÇÃO NO PÓS-GUERRA

A imigração japonesa se restaurou apenas em 1953 a partir da iniciativa privada
de dois japoneses residentes no Brasil: Kotaro Tsuji, que trouxe 54 pessoas na primeira
leva, à Amazônia e Yasutaro Matsubara que trouxe 112 pessoas na primeira leva, à
região Centro-Oeste, apresentaram requerimentos ao presidente Vargas (eleito em 1951)
para autorização da entrada destes imigrantes. Também a Associação Ultramarina de
Emigração do Japão em 1953 trouxe 51 imigrantes solteiros, assim como a Cooperativa
Agrícola de Cotia trouxe imigrantes (TOYAMA, 2010).

Porém, a imigração de

japoneses para o Brasil só foi reconhecida oficialmente em 1963, através do Decreto nº
52.920 de 22 de novembro de 1963 que promulga o Acordo de Migração (SAKURAI,
2004).
Os primeiros “imigrantes Tsuji e Matsubara” como foram conhecidos, foram
distribuídos em núcleos coloniais estaduais e federais fora do estado de São Paulo. Foi
um fracasso, tendo provocado desentendimentos e fugas (TOYAMA, 2010).
10

Seus assinantes são: Jinsaku Wakiyama, ex-presidente da Cooperativa Central Agrícola Nipo-Brasileira
e coronel reformado do exército japonês; Shigetsuna Furuya, ex-ministro da legação japonesa na
Argentina; Kunito Miyasaka, ex-presidente da Bratac; Kiyoshi Yamamoto, ex-superintendente-geral da
Tozan no Brasil; Senichi Hachiya, ex-presidente da Câmara de Comércio Japonesa no Brasil; e Kameichi
Yamashita, ex-diretor-presidente da CAC; e Chibata Miyakoshi (TOYAMA, 2010: 272)
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No panorama da imigração do pós-guerra, houve discórdias graves entre os
imigrantes novos, que foram rotulados de “japões-novos” pelos velhos imigrantes, e os
“burajiru-bokê” – ou Brasil Caduco – por parte dos imigrantes novos, como imagem de
um Japão antigo que não existia mais. Os desentendimentos se davam desde o aspecto
de ambos não se entenderem pelas mudanças de língua até de mudanças de
comportamento, cujos imigrantes velhos esperavam dos imigrantes novos, mas que
haviam mudado com o passar dos anos, e aquele Japão idealizado pelos imigrantes não
existia mais. Tais conflitos persistiram por 10 anos (SAKURAI, 2004; HANDA, 1980).
Segundo Uchiyama (1992), existiram dois tipos de imigração no pós-guerra: a
planejada e a livre. A planejada se refere a “controlada e autorizada por órgãos de
imigração do governo brasileiro” (1992: 389). A livre se refere principalmente à
chamada de parentes próximos.
As últimas imigrações em navio foram feitas em 1973. Cerca de 53 mil
imigrantes japoneses entraram no Brasil no pós-guerra sendo 95% antes de 1973. Após
isso o caráter de imigração se modifica, sobretudo a partir da década de 80 quando a
iniciativa de emigração se torna individual e sem o fator de influências sociais e
econômicas. “Um fenômeno de internacionalização” (UCHIYAMA, 1992: 422)
“A partir dos anos 1970, o Japão se dirige a países em
desenvolvimento, como o Brasil, para fazer investimentos diretos ou
indiretos, transferir indústrias sucateadas, como as têxteis, para
lugares com mão-de-obra barata, disponibilidade de matérias-primas e
energia para criar as subsidiárias” (SAKURAI, 2004: 21)

Ao final dos anos 80 e início dos anos 90, inicia o processo decasségui, de nipobrasileiros que partem ao Japão como imigrantes em busca de rendas maiores,
entretanto trabalhando como mão-de-obra não-qualificada, geralmente em fábricas.

1.6.1 – EMPRESAS DE COLONIZAÇÃO DO PÓS-GUERRA

É importante destacar o papel de duas empresas existentes no Brasil à época da
retomada da imigração, mantidas pela Empresa de Emigração para o Ultramar criada
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em 1955 pelo governo nipônico: JAMIC – Imigração e Colonização Ltda. e JEMIS –
Assistência Financeira S.A. A primeira era responsável pelo preparo de recepção de
imigrantes em todos os aspectos (inclusive pesquisas para empresas que se instalam no
país) além de criarem núcleos coloniais 11 mediante aquisição de terras.
A JEMIS era “especializada em financiar imigrantes, dividindo suas atividades
em financiamento à agricultura e indústria” (UCHIYAMA, 1992: 394). Na prática as
duas organizações assumiam a forma de entidades Estatais, “com capital 100%
fornecido pelo governo japonês” (Idem, 1992: 395).
Com o passar dos anos, a recolocação do Japão enquanto potência mundial e seu
constante crescimento econômico fez naturalmente com que a emigração diminuísse. A
influência na JAMIC e JEMIS foi clara. A JAMIC teve atuação junto à Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa quanto ao financiamento de bolsistas ao Japão e auxílio
financeiro à Aliança Cultural brasil-Japão. Os limites de atuação da entidade estavam
sendo ultrapassados (Ibidem).
Nessas condições, o governo japonês em 1978 através de uma reforma fez a
unificação e integração de todas as organizações relacionadas à emigração para JICA
(Japan International Cooperation Agency – Agência de Cooperação Internacional do
Japão). Essa reforma, somada a discussões internas brasileiras quanto à legalidade das
empresas e o fato de que o Brasil não era mais um país imigrantista, acabaram por dar
fim à JAMIC e JEMIS em 1981. Surgem órgãos de apoio aos “novos imigrantes e aos
seus filhos no tocante à educação e ajuda à sua independência econômica, assistência
médico-hospitalar, etc” (UCHIYAMA, 1992: 419). A Cooperativa Central Agrícola e
de Colonização sucedeu a JAMIC no serviço de recebimento de imigrantes, e outras
entidades se dividiam regionalmente em serviços, tendo como exemplo a Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa prestado serviços de educação. Segundo Ohara (2008), a
JICA representa o fim da tutela imigratória do Estado japonês ao imigrante no Brasil,
passando para um caráter de cooperação aos imigrantes e seus descendentes.

11

No pós-guerra foram criados os seguintes núcleos coloniais pela JAMIC: Várzea Alegre (MS); Santo
Antônio; Funchal (RJ); Jacareí (SP); Tietê (SP); Tomé-Açu II (PA); Pinhal (SP); Guatapará (SP); São
Lourenço (RJ); Auriverde (SP) (katsuo uchiyama – tetsuya tajiri/josé yamashiro, 1992: 391)
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1.7 O BANCO AMÉRICA DO SUL

O Banco América do Sul foi fundado em 1940 originado da casa bancária
Bratac. A Bratac (Kunito Miyasaka, um dos fundadores e presidentes do Bunkyo, era
Diretor Executivo da empresa), Tozan12 (Kiyoshi Yamamoto, o principal fundador do
Bunkyo era Gerente Geral da empresa) e KKKK fundaram quase que simultaneamente
três casas bancárias de financiamento agrícola em 1936. Isso se deve porque bancos
nacionais só financiavam maquinário e não agricultores (SAKURAI, 2000; TOYAMA,
2010).
Entretanto, ainda em seu início em 1942, através do decreto lei nº 4166 o
governo brasileiro promoveu o congelamento de bens dos súditos do eixo. Prevendo
esse fato, o Banco América do Sul decidiu a retirada total dos diretores japoneses para
depois reiniciar as atividades livres após o término da guerra. (BANCO AMÉRICA DO
SUL S.A, 1960).
Em outubro de 1946 foi restituída a administração do banco aos japoneses.
Kunito Miyasaka, um dos fundadores do banco e líder do reerguimento do mesmo
conseguiu angariar novos acionistas. É curioso o fato de Miyasaka ser um dos
assinantes da “Nota explicativa sobre as circunstâncias do término da guerra”, mas
evitou tomar partido nos confrontos, já que para conseguir restaurar o banco, precisaria
da ajuda de vitoristas (TOYAMA, 2010).
O banco foi um dos baluartes da colônia por ser um estabelecimento de crédito
dentro da colônia japonesa que funcionou como um fator de importância de sucesso
econômico dos imigrantes e seus descendentes (DAIGO, 2008).
O Banco América do Sul passava por crise em idos dos anos 90 devido a exigências do
Banco Central de que deveria “manter provisão para créditos de liquidação duvidosa no
valor de 340 milhões de reais, correspondente ao volume total desses créditos
acumulados até o final de 1997 (...) e também deveria aumentar o capital em 250
milhões de reais, ou então associar-se a outro banco” (TOYAMA, 2010: 560). Segundo
12

Indústria Agrícola pertencente ao grupo Mitsubishi trazida para a região de Campinas em 1926 pelo
próprio Kiyoshi Yamamoto atendendo às instruções da família Iwasaki, fundadora do grupo.
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Toyama (2010), o capital do Banco América do Sul na época era de 230 milhões de
reais o que seria inviável um aumento segundo o exigido, e restou a associação, que
significava na verdade alienação. Foi vendido ao Sudameris em 199813. Esse ocorrido
causou grande choque para a comunidade nipo-brasileira, como comenta Miyao (2002):
“O rápido desmoronamento desse banco, último ponto de apoio espiritual da sociedade
nikkei, foi mais do que chocante, repercutindo tristemente no coração de todos, como
elegia à colônia Nikkei nas comemorações dos 90 anos” (MIYAO, 2002: 103). Para o
autor, a força da colônia Nikkei terminava simbolicamente nesse ano:
“O que foi a colônia Nikkei que não conseguiu atingir a idade de cem
anos? Comparando-se com as colônias de imigrantes procedentes de
outras nacionalidades, por que a nossa colônia Nikkei foi tão fraca?...”
(MIYAO, 2002)14

Segundo Toyama (2010), os três baluartes da colônia foram a Cooperativa
Agrícola de Cotia, a Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil e o Banco América do Sul
que desmoronaram nos idos dos anos 90.
O Banco América do Sul foi essencial na história do Bunkyo em termos de
auxílio financeiro e financiamento de algumas ações da entidade, não é à toa que Kunito
Miyasaka, o fundador do banco tenha sido presidente da entidade.

13

A história de venda do Banco América do Sul está inserida em um contexto de crise bancária e a
reestruturação de seu sistema proposto pelo Banco Central nesse período. Para mais informações sobre o
contexto da crise bancária ler CORAZZA, Gentil. Crise e Reestruturação Bancária no Brasil. Anais do
XXX Encontro Nacional de Economia, UFRGS. 2000. Disponível em:
http://www.ufrgs.br/PPGE/pcientifica/2000_08.pdf; MOLINA, Wagner de Souza Leite. A
Reestruturação do Sistema Bancário Brasileiro nos anos 90: Menos Concorrência e mais
Competitividade? In Revista Intellectus, ano 02, nº 3 ago./dez. 2004. Disponível em:
http://www.seufuturonapratica.com.br/intellectus/_Arquivos/Ago_Dez_04/PDF/texto.wagner.pdf
14
In Jornal do Nikkey – 18/04/1998
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CAPÍTULO 02 - O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES NA COMUNIDADE NIPOBRASILEIRA

2.1 ORIGEM DAS ASSOCIAÇÕES E O PRÉ-GUERRA

Os imigrantes japoneses no Brasil têm a característica de terem sido altamente
associativistas. Desde o início da imigração existiram associações de japoneses nos
locais que se concentravam. E desde os tempos remotos até hoje, as associações
sofreram metamorfose e serviram a determinados objetivos como será analisado.
Tanaka (1998), e Handa (1987) citam uma frase que representa o associativismo
do imigrante japonês com “quando três japoneses se juntam, organizam uma
associação” (TANAKA, 1998).
O espírito coletivo dos japoneses tem origem na necessidade de sobrevivência,
do modelo de aldeia rural no Japão, conhecido como “mura” (ISCHIDA, 2010).
Primeiramente, havia a necessidade de divisão de tarefas que garantia a sua
sobrevivência nas pequenas comunidades. Depois, nas aldeias, as terras eram
trabalhadas coletivamente. No período Tokugawa (1603-1868) as relações comunitárias
foram normatizadas, pois
“os aldeões precisavam se organizar para cumprir as obrigações legais
de pagamento de impostos e garantir o sustento dos seus senhores e
dos samurais. Sem uma organização baseada em núcleos de pequenos
produtores, sob a liderança dos chefes da aldeia, os camponeses não
tinham possibilidades de sobreviver” (SAKURAI, 2010: 109)

O Japão tem um histórico de insulamento, assim, o povo não teve contato
cultural com países estrangeiros durante séculos. Portanto, emigrar era deixar toda sua
bagagem cultural para trás em contato com o desconhecido: “Emigrar foi como ter que
nascer de novo, deixando para trás não só parentes e amigos, mas todos os códigos da
sociedade japonesa” (SAKURAI, 2010: 109). Além de terem sofrido por questões de
moradia, alimentação e vestimenta, a maior angústia do imigrante era “de buscar nas
suas referências culturais a melhor forma de conviver com os brasileiros” (SAKURAI,
2010: 110).
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A característica associativa dos imigrantes japoneses no Brasil já nasce do início
da imigração: viver em um local estranho, com hábitos e comidas estranhas, requer a
reunião do povo com hábitos em comum. Diferente do colono italiano, por exemplo,
que tinha costumes e contato com instituições semelhantes à de seu país em São Paulo,
o japonês recebeu um forte choque cultural. A comunidade étnica, portanto, tem o
significado de “faixa-de-segurança”, conceito utilizado por Saito (1961). A transplação
do modelo de coletivismo e a associação japonesa no Brasil, o transforma em peça
singular:
“Os nihonjikai davam provas de que uma nova linguagem cultural
com raízes japonesas adaptada à realidade brasileira estava
emergindo.” (SAKURAI, 2010:111)

Essa comunidade tinha o caráter dual de relação com a sociedade de origem e a
receptora. Segundo Tanaka (1998), além do significado de sobrevivência, as
associações de japoneses no período pré-guerra tinham como objetivos também “a
confraternização entre seus membros e o ensino da língua japonesa aos seus
descendentes” (TANAKA, 1998).
A coletividade era utilizada como uma forma de promover o “bem comum”, a
melhoria da infraestrutura dos locais ou ajudas financeiras como a poupança coletiva. A
vida comunitária era um modo de aprender a viver no Brasil juntos. Por exemplo, os
homens tentavam entender o mundo dos negócios e o direito referente a esta matéria,
que costumava provocar prejuízos. As crianças que entendiam a língua portuguesa
serviam de intérpretes na relação entre japoneses e brasileiros. Essa era uma das
questões porque muitas famílias optavam pelos filhos estudarem em escolas brasileiras.
(SAKURAI, 2010)
Os nihonjinkai (associações japonesas) começaram a se organizar entre colônias
próximas. Mais sofisticados transformaram-se em organizações formais com cargos e
hierarquia (SAKURAI, 2010). Fazia-se a eleição para todos os cargos. Desde
presidente, passando pelos cargos diretivos aos responsáveis pelos departamentos de
assuntos específicos (ISCHIDA, 2010). Formavam-se as diretorias compostas pelos
homens (mais velhos, seguindo um modelo patriarcal), e também se formavam as
diretorias como os fujinkai das mulheres e os seinenkai de jovens que eram
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subordinados à diretoria geral, mas possuíam suas próprias diretorias (SAKURAI,
2010). As associações formais começaram a surgir nos núcleos de colonização (órgãos
administrativos) (HANDA, 1987). Algumas características que sustentam a ordem
social japonesa das comunidades é a precedência dos velhos sobre os jovens e as
relações patriarcais entre sexos que se refletiam nos grupos de jovens e de moças, que se
manteve por muito tempo dentro das associações japonesas (SAITO 1961).
Segundo Sakurai (2010), os fujinkais (associação de mulheres) criavam um
espaço de considerável voz ativa na organização maior, claro com os preceitos da época
como culinária ou dança. E assim deixava de lado a imagem de mulher submissa.
Entretanto, segundo Yugui (2010) funcionava apenas para as mulheres servirem chá e
café, fazerem serviços de cozinha e limpeza. Os seinenkai (associação de jovens) eram
o espaço de sociabilidade dos jovens. Em algum tempo, as associações de jovens
começaram a mostrar incompatibilidade com as diretorias gerais, que desembocaria em
um conflito entre gerações (SAKURAI, 2010; CARDOSO, 1959). Segundo Handa
(1987), as associações de jovens formadas no pré-guerra, não eram desejadas pelos
isseis. A imposição destes era que os jovens e nisseis trabalhassem mais que eles
próprios, para angariar o máximo de recursos para voltar ao Japão o mais rápido
possível. A maior preocupação era de que a reunião de jovens pudessem provocar fugas,
pois eram os jovens que detinham maior conhecimento do português e eram a ponte de
conexão entre brasileiros e japoneses, e por isso queriam “mantê-los conservadores”, na
interpretação de Handa (1987: 283). Os jovens participavam do kaikan (espaço físico da
associação) para fazer atividades braçais: limpeza e carregar objetos (YOGUI, 2010).
Também surgiam organizações de interesse comercial que praticam a
solidariedade com o espírito coletivo, dentre o maior exemplo as cooperativas agrícolas
(SAKURAI, 2010).
As associações japonesas funcionavam como um espaço para se obter notícias
do Japão com a disponibilidade de jornais e revistas, a comunicação com o Japão
através de cartas ou promover o casamento arranjado 15 (miai) fora da comunidade local
(SAKURAI, 2010).
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Ver: SAKURAI, Célia. Romanceiros da imigração japonesa. São Paulo: Sumaré/FAPESP, 1993. p. 69.
Série Imigração; vol. 4.
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Saito (1961) caracteriza três tipos de povoamentos ou colonização manifestados
pelos japoneses no pré-guerra: a primeira é o “tipo de colonização planejada” (SAITO,
1961: 213), que é o caso dos imigrantes encaminhados pelas empresas de colonizadoras
japonesas para os lotes de terra comprados e planejados a formar uma colônia. Nesse
caso, estas colônias formarão e garantirão alguns serviços em seu território como
educação, saúde e cooperativa agrícola. Como aponta o autor, “são exemplos desses
casos as colônias fundadas pela Kaigai Kogyo (Colônia de Registro) e pela Bratac
(Assaí, Bastos, Aliança, Tietê)” (SAITO, 1961, 213). Elas crescem em termos
populacionais e se tornam cidades com o passar do tempo, se integrando como parte do
ente federativo brasileiro. Nas décadas de 20 e 30 era uma preocupação das elites
governantes, pois acreditavam que era o tipo de colonização mais utilizado pelos
japoneses. Entretanto, como aponta o autor, esse tipo só se adequou a 4% da parcela dos
imigrantes.
O outro tipo é o “povoamento voluntário” (Idem, 1961: 213), que segundo o
autor, trata-se da seguida pelo maior número de imigrantes. É o povoamento feito pelos
colonos que adquiriram um lote de terras e formaram núcleos comunitários.
Geralmente, segundo Saito (1961) formam-se pela união de características em comum
como a origem a que pertenciam ao Japão16, por terem vindo ao mesmo navio ou ainda
por relações de parentesco.
E por último, a “colonização oficial (Ibidem, 1961: 213) que é caracterizada pelo
núcleo colonial mantido pelo poder público brasileiro e misturam-se imigrantes de
várias nacionalidades. É semelhante à colonização planejada, pois nestes núcleos
dispunha-se de serviços públicos. Entretanto, como ocorre a mistura de imigrantes, não
se torna um núcleo isolado com tendências segregativas.

16

É importante destacar outra modalidade de associação e entidade japonesa: o KENREN. Conhecida
pelo nome de Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil. Foi criada em 1966 e
congregam associações que se dividem pelo território de origem do Japão, as províncias. Essas
associações já eram praticadas no pré-guerra informalmente por imigrantes de origem da mesma
província do Japão. Segundo HAYASHI (2007) a maior contribuição destas associações é no campo
cultural. Atualmente, o KENREN é ativo em promover parcerias com as respectivas províncias como
bolsas de estudo universitárias e também como representante dos nikkeis. Um destes exemplos é o
sucesso da aprovação do direito de voto dos emigrados. O KENREN também organiza o festival do
Japão, um dos maiores eventos da comunidade nikkei no Brasil. O intercâmbio cultural também promove
o tecnológico e profissional, aumentando a colaboração entre os dois países.
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Sobretudo na década de 1930, os diversos tipos de organizações como as
cooperativas, nihonjinkais, ou escolas de língua japonesa eram incentivadas pelo
governo japonês, através dos órgãos diplomáticos. Um exemplo é a Sociedade de
Ensino dos Japoneses do Brasil criada em 1927 e que se tornaria a Sociedade
Promotora da Educação aos Japoneses no Brasil, uma organização criada pelo
Consulado Geral de São Paulo que tinha como objetivo a criação de novas escolas de
língua japonesa, e promover um intercâmbio entre escolas de diversas regiões.
Enviavam instrutores para inspecionar o ensino e expandir a educação aos filhos dos
imigrantes. Portanto, a administração das escolas japonesas era feita pela embaixada
através do programa de amparo aos imigrantes do governo japonês (TANAKA, 1998).
Nesse período procurava-se constituir uma sociedade central japonesa em
âmbito nacional de unificação. O Consulado Geral, em 1937 tentou constituir em São
Paulo o Centro Nipônico do Brasil, “aproveitando o surto de patriotismo dos japoneses
despertado pela eclosão do conflito sino-japonês. Essa iniciativa foi logo abortada por
tratar-se de uma realização de elementos pertencentes ao governo japonês” (TANAKA,
1998). Manifestou-se ação semelhante em âmbito regional em 1933 com a
Confederação das Sociedades Japonesas de Bauru “congregando cerca de 300
sociedades constituídas nas regiões próximas às Estradas de Ferro Noroeste e Paulista”.
Essa confederação nasceu da iniciativa de dois imigrantes (Shuhei Uetsuka e Kenichiro
Hoshina) que em 1925 solicitaram financiamento ao governo japonês para sua criação
(TANAKA, 1998). Apesar de não ser em âmbito nacional, considerando que São Paulo
é o estado que mais recebeu os imigrantes e que estes se localizaram nessa região, é um
número expressivo. Segundo Tanaka (1998) é estimado que nos fins dos anos 1930
existissem aproximadamente 450 associações japonesas.
Pretensões de organizações de unificação se mostram crescentes após a ascensão
econômica dos imigrantes no pós-guerra, e serviriam “em sua maioria à
confraternização...”. Enquanto “nos sítios de imigração dos primeiro colonos, elas
atendiam frequentemente às necessidades de trabalho em mutirão, como a construção de
estradas e pontes e suas obras de manutenção” (TANAKA, 1998).
As associações até os anos 1930 organizavam trabalhos de auxílio comunitário
nas recentes áreas de colonização, “cumprindo muitas vezes a função de cooperativas
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agrícolas até os anos de 1930” (TANAKA, 1998). Entretanto, a política nacionalista de
Vargas e mais tarde a guerra oprimiram qualquer manifestação de organização e
principalmente abortou o objetivo de unificação que já estava forte entre os imigrantes
(TANAKA, 1998). Assim, as associações pré-guerra estavam baseadas, sobretudo na
solidariedade e cooperação para fins de subsistência e econômica enquanto as do pósguerra, inicialmente para a cooperação de convivência na sociedade brasileira assim
como para ascensão social através do estudo de seus descendentes, e para a
confraternização e promoção da cultura japonesa, como será discutido adiante.
A comunidade de imigrantes parte de uma reorganização social. Segundo Saito
(1961), as comunidades exercem controle externo e interno. No controle externo, são
principalmente referentes às atividades econômicas, que precisam manter relações com
aqueles que são de fora da comunidade. As cooperativas são um exemplo desses grupos
com intuito de controlar em sentidos externos. No controle interno, são as atividades
que promovem a integração social e instituições que utilizam do padrão patriarcal
japonês de conduta. Todos os atos referentes a mudanças nas associações, como
mudança de diretoria, são informados através de editais ou jornais de língua japonesa
para conhecimento do grupo. O autor cita que também existem controles sociais
informais, como um tipo de ostracismo quando existiam relações conjugais de um
indivíduo japonês com um não japonês.
Como observação de Saito (1961), os japoneses têm em comum com povos
europeus, como os alemães e poloneses (o autor cita esses dois povos pelo maior
conhecimento de ambos), a crença de que a escola é uma das instituições fundamentais
de uma comunidade. Entretanto, para estes povos ocidentais, a igreja servia como
instituição que cumpria o papel associativo e integrador, enquanto para os japoneses a
associação e escola a faziam esse papel equivalente.
A escola era uma das principais instituições em uma comunidade japonesa
agrícola pioneira. O nissei devia receber educação japonesa, para ser um japonês. A
escola, portanto, cumpria o papel de formar o nissei segundo os preceitos da educação
japonesa, informá-los sobre o Japão e transmitir disciplina. Essa ação é resultante da
política militarista e nacionalista japonesa, assim como a autoimagem de superioridade
do povo japonês (CARDOSO, 1959: 321):
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“A sua função principal era ensinar japonês, informar o aluno sobre o
Japão, desenvolvendo o sentimento de patriotismo e civismo, e
complementar o papel da família na imposição de uma disciplina
rígida e de uma consciência de superioridade racial e cultural”.

O aprendizado do português era muito enfatizado pelos japoneses devido à
desvantagem da língua em relação a outros imigrantes, e também porque o português
servia de ponte para a criação de relação com a sociedade receptora. À medida que essa
relação cresce e inicia o processo de asce

nsão social, os imigrantes percebem que a

via da educação formal é decisiva para esse processo, e se esforçam para colocarem
seus filhos nas escolas brasileiras. Nesse contato dos nisseis com os brasileiros, faz com
que se inicie um processo de ruptura dos costumes na comunidade japonesa (SAITO,
1961).

2.2 - O PÓS-GUERRA

O pós-guerra inicia um novo processo na estrutura das comunidades segundo
Saito (1961), ou a reformulação dos antigos nihonjinkai. A terminologia para esta antiga
denominação muda-se para associação nipo-brasileira com incremento de cultural e
esportiva ao nome (SAKURAI, 2010). “São os integrantes dos seinenkai que dão o tom
para as práticas que manifestam o espírito comunitário daí para frente” (SAKURAI,
2010: 113). Continuaram as práticas de solidariedade informais, e também se criaram
entidades de amparo ao idoso e de crianças especiais que contam com doações para a
sobrevivência.
A urbanização crescente dos japoneses levada ao êxodo rural, devido à busca de
melhor educação aos nisseis, faz com que estes não precisem mais da comunidade para
sua satisfação econômica um pouco mais tarde. As cidades do interior se esvaziaram de
jovens que iam à capital em busca de estudo para ingressar na universidade nas décadas
de 50 e 60. Mais uma vez entra em ação o espírito de solidariedade dos japoneses em
que os filhos iam morar na casa de conhecidos ou parentes de seus pais ou pensões e
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casas de estudo exclusivas para filhos de japoneses com regras rígidas para o estudo
(SAKURAI, 2010).
Os nisseis começam a se desagregar da comunidade étnica, pois não precisam
mais dela para sua satisfação econômica e passam a formar seu próprio espaço, se
identificando cada vez mais à sociedade brasileira, assim como suas associações passam
a ter um caráter distinto.
“as quais tendem a perder os traços característicos e assemelhar-se às
instituições da sociedade dominante. As ‘associações japonesas’
transformaram-se em ‘clubes culturais e esportivos’; as de dona de
casa em sociedades beneficentes de caráter religioso, e assim por
diante.” (SAITO, 1961: 220).
As associações de jovens - urbanas - quebravam com a ruptura do modelo antigo de
associação japonesa. Vê-se, portanto que as associações urbanas japonesas mudam seu

caráter de sobrevivência para clubes recreativos (CARDOSO, 1969).
Ao mesmo tempo em que ocorria a transição da estrutura comunitária com as
associações urbanas, as rurais ainda mantinham seu tradicionalismo. Entretanto, a
oportunidade de urbanização dos jovens, trouxe ruptura para o patriarcalismo enraizado
das associações rurais (SAITO, 1961). Também se transformavam, adicionando atividades
como o baile de carnaval (SAKURAI, 2010).

Hiroshi Saito classifica as formas associativas do pós-guerra como “instituições
globais” e “instituições locais” (SAITO, 1961: 220). As instituições globais são as
urbanas, localizadas em São Paulo, de diversos setores como recreativas, artísticas,
esportivas. Saito utiliza como exemplo as entidades que se filiam às federações
nacionais. Podem estar relacionadas com atores fora da comunidade. As comunidades
locais são aquelas mais comuns no meio rural, mais sólidas e integradas, diferente das
urbanas que “tendem a desintegrarem-se e a se transformar” (SAITO, 1961: 221).
Existia um certo modelo estrutural entre os kaikan urbanos:
“Na cidade, há um padrão de como se entende que deve ser a sede de
um kaikan. Há sempre um salão com palco para ser usado para
cerimônias, apresentações artísticas ou bailes; há um espaço destinado
à escola de japonês; um escritório para o presidente; uma sala de
reunião; e o escritório do(s) funcionário(s)” (SAKURAI, 2010: 114).
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2.2.1 - AS ASSOCIAÇÕES “DE” NISSEIS E “PARA” NISSEIS

A primeira oportunidade de contato do nissei diretamente com a sociedade
brasileira, nasce do incentivo dos isseis e do próprio desejo de ascensão social que
resultou da decisão dos japoneses se fixarem no Brasil após a guerra. Com a educação
japonesa que recebeu, o nissei se vê diante de um desafio de como integrar-se, em
outras palavras, de como agir como um brasileiro para conquistar sua posição na
sociedade brasileira. Ao mesmo tempo em que essa era uma pressão que vinha dos
isseis, outra demanda de seus pais era para que se tornassem membros da comunidade
japonesa, resultando em uma dupla orientação (CARDOSO, 1959).
A solução para trilharem esse caminho, foi a criação de associação de nisseis.
Estes núcleos começaram a promover eventos com toques ocidentalizados, como bailes,
atividades que proporcionassem independência dos pais, assim como a oportunidade de
namoros. Como aponta Cardoso (1959), essas ações eram “toleráveis” aos olhos dos
isseis para o fim a que eram destinadas. Mesmo assim, essas inovações nas associações
eram uma abertura a novos padrões e só foram aceitas depois de muita resistência dos
isseis. A convivência entre sexos e o casamento misto não eram um aspecto de
compreensibilidade dos isseis.
O nissei da década de 1950, entretanto, se identifica em uma posição marginal.
Não considera a si próprio um brasileiro. Aceita os padrões japoneses dos pais e viverá
sob tais, porém deve agir como um brasileiro, seguindo as ‘virtudes ocidentais’ para
conquistar a ascensão social. “O seu êxito é medido dentro e com relação à colônia
japonesa (...). Basta lembrar quem são os líderes da colônia atualmente (deputados,
engenheiros, advogados etc.)” (Idem: 326). Além disso, os profissionais liberais
começam seus trabalhos em firmas de japoneses ou iniciam com uma clientela da
colônia, dentro do espírito solidário da comunidade. As associações de jovens se tornam
o local de práticas ocidentais e o uso corrente do português, - imprescindível – para a
convivência com brasileiros e consequentemente a ascensão social (Ibidem).
“É nesse ponto de convergência que se colocam as associações,
completando a ação da família, algumas vezes mesmo entrando em
luta com os isseis menos ‘esclarecidos’, mas tendo sempre em mira o
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grupo de imigrantes e toda ação voltada para ele” (CARDOSO, 1959:
336)

A tese de Ruth Cardoso (CARDOSO, 1959), traz um panorama das associações
de nisseis da década de 1950, as quais a autora entrou em contato. São classificadas
como
“clubes recreativos ou esportivos com sede central e número grande
de sócios, em geral bastante conhecidos na colônia (...), reunindo
jovens de toda a cidade de São Paulo, e recém-vindos do interior, têm
um quadro social bastante diversificado e não se ligam a uma área
delimitada. Funcionam como grupos de idade que procuram a
integração do nissei, permitindo selecionar e impor certos
comportamentos novos” (1959: 328).

Os seinenkai (associação de jovens) se tornaram independentes dos isseis, e com
a conscientização de que eram brasileiros, foram assumindo a direção dos clubes. “O
nissei pôde dar-lhe outra orientação, de certa forma atualizando as suas atividades.”
(CARDOSO, 1959: 329).
Essas organizações vieram em um momento de definição de imposição da
identidade de brasileiros dos nisseis. Procuram homogeneizar comportamentos, e se
tornam meios de integração dos nisseis para a convivência na sociedade urbana
brasileira:
“o adolescente recém-saído de uma família de camponeses
tradicionais e herdeiro de padrões culturais estranhos deve vencer
muitas barreiras até que possa ajustar-se convenientemente a certas
condições rotineiras da vida urbana. A família japonesa, oferecendo,
como já vimos, alguns incentivos ao ajustamento, falha como agente
integrador; o agrupamento de jovens passa a exercer esta função,
reunindo a geração afligida por problemas comuns e tentando oferecer
soluções. Com a sua transformação funcional, o seinenkai tornou-se
uma instituição capaz de responder às necessidades de integração dos
jovens nisseis à sociedade mais ampla.” (CARDOSO, 1959: 330)

Estes núcleos sofreram ataques por parte de alguns jornais japoneses. Foram
acusadas de segregação por promoverem a reunião somente de nisseis, e que por serem
brasileiros devem estar inteirados dos problemas nacionais e não somente da colônia
(Idem). Esta considerada “segregação” se deve a duas justificativas segundo a autora:
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por objetivo de ser um agente integrador “dos” nisseis e “para” nisseis à sociedade
brasileira, e se fossem abertas perderiam o prestígio em frente aos isseis, já que a
aprovação de abrasileirar o nissei vem de seus pais. A autora ainda levanta uma hipótese
de que certa segregação ocorre pelo fato de os nisseis herdarem um sentimento de
superioridade de sua raça. A miscigenação ainda não era um aspecto muito bem aceito
pelo grupo.
O sistema patriarcal japonês e o núcleo familiar começam a se desintegrar
devido ao processo natural de mudança do nissei para as cidades urbanas com fins para
estudo (Ibidem). As associações criaram espaço de discussão para a mudança de
paradigmas, como a permissão do namoro, a organização de bailes e o uso de português.
Os nisseis procuravam mudar a mentalidade dos isseis para tornarem as associações,
núcleos respeitados por brasileiros.
“...para que a colônia ganhe mais valor aos olhos dos brasileiros e não
seja ridicularizada por atitudes estranhas. É a manifestação de lealdade
para com os outros nisseis uma consciência de responsabilidade que se
traduz em constante preocupação com a ascensão social do grupo.”
(CARDOSO, 1959: 334).

O principal objetivo e característica dos seinenkais, portanto, é o de ocidentalizar
a colônia japonesa. As práticas ocidentais são relacionadas a comportamento das classes
altas para os nisseis. Os costumes e modos da família pode remetê-los à condição de
imigrante, e consequentemente de classe baixa. Por isso, o desejo de mudança de
mentalidade da colônia é uma constante. Ruth Cardoso (1959) explicita esse caso nesta
esclarecedora passagem:
“Se quiséssemos procurar o sentido desta atuação, veríamos que o que
se procura é a crescente ocidentalização da colônia. Tudo o que
diverge muito dos padrões ocidentais constitui problema para o nissei
e todos os assuntos que discutem, e as ideias que pretendem impor
sobre: higiene, mentalidade feminina, elevar o grau de instrução etc.,
demonstram essa procura e valorização da ocidentalização, e isto se
liga à preocupação de ascensão social que domina os jovens. Para
conseguir a ascensão se reúnem em clubes, onde podem agir segundo
os padrões ocidentais, que identificam com os de classe alta; mas
sabem que a família pode ser um empecilho, mantendo costumes que
lembram sua condição de imigrantes e podem ser identificados como
típicos de classe baixa; por isso têm sempre em vista a colônia, e a
pretensão de modificá-la.” (CARDOSO, 1959: 341)
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Entretanto, apesar da reestruturação nas associações, permaneceram os isseis
como dirigentes das entidades por mais algumas décadas. “Por serem reconhecidos
como representantes legítimos da tradição cultural japonesa, além de mais velhos, o
monopólio da representação ficou em suas mãos ao longo das décadas seguintes, desde
a reestruturação no pós-guerra.” (SAKURAI, 2010: 115).

2.3

FUTURO DA COMUNIDADE NIPO-BRASILEIRA E AS ASSOCIAÇÕES

HOJE

O centenário foi um ano importante para a retomada e reavaliação da imagem
dos japoneses e descendentes com o brasileiro não descendentes de japoneses. Os
nikkeis passam a imagem de um povo trabalhador, honesto e voltado às tradições, sendo
um grupo respeitável. Para os cem anos que se passaram, segundo pesquisa de Kebbe
(2010) foi valorizada a presença dos descendentes no campo e setor agrícola. Para os
próximos cem anos a valorização será no aspecto da escolarização dos nikkeis. Vem
aparecendo um número grande de restaurantes japoneses; a popularidade de alguns
aspectos da cultura japonesa cresceu nos últimos anos, como as animações japonesas e
os quadrinhos japoneses que estiveram mais populares do que nunca.
O boom decasségui dos anos 90 provocou um maior esvaziamento das cidades e
dos kaikans, e os isseis e mais velhos permaneceram na diretoria das entidades. Novas
atividades foram se introduzindo desde a década de 70 como a prática do karaokê ou
gateball (esporte de taco, semelhante ao croquet) que seriam aglutinadores para a
recepção de mais jovens e retorno de outros às práticas das associações (SAKURAI,
2010).
Atualmente, são bastante inter-relacionadas as atividades de associações
regionais, sobretudo esportivas. Entretanto elas são canais de comunicação com
instâncias estaduais e municipais. “A estrutura piramidal das primeiras organizações
permanece no século XXI com o objetivo de manter os nipo-brasileiros em sintonia”
(SAKURAI, 2010: 116).
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Apesar de um número grande de associações, existe hoje o afastamento dos
jovens (que “se descolaram” como diz Kebbe (2010: 120)) da comunidade nipobrasileira. Esse fato preocupa os diretores das associações e os faz repensar as
associações. As do interior são as que mais sofrem, pois desde cedo é incentivada a
mudança dos jovens para a cidade para estudarem. Ocorre um processo de
esvaziamento. Após sua formação, os nikkeis não retornam a sua cidade natal pela falta
de absorção de profissionais qualificados nestas cidades interioranas, fazendo-os
fixarem nos grandes centros urbanos.
Nestes últimos anos cresceu o número de não descendentes interessados pela
cultura japonesa e que praticam a língua. Nesse sentido, com o problema do
esvaziamento e desprendimento dos jovens descendentes, as associações começam a
repensar o papel das entidades não somente para o grupo Nikkei, mas de tentar absorver
não descendentes aos kaikans “seja participando das atividades, seja dentro das
diretorias” (KEBBE, 2010: 121).
Segundo o autor (KEBBE, 2010) existe espaço para os não descendentes em
algumas associações para participações em festivais e esportes, entretanto não existe
espaço nos processos administrativos e decisórios.
Diferentemente das associações que visam manter a tradição dos pais e avós,
existem aquelas que têm uma visão diferente de cultura japonesa, e que prezam pela
integração de elementos não descendentes nos quadros associativos (Idem).
Como já foi discutido, as primeiras associações japonesas (nihonjinkai), tanto as
pioneiras como as do pós-guerra tinham o intuito de servir para a própria comunidade
japonesa, ou seja, “para o interior da comunidade” e por causa disso, a colônia ter sido
fechada para a admissão de não descendentes, com exceção de cônjuges nipo-brasileiros
ou convidados (CARDOSO, 1959; KEBBE, 2010).
As entidades encontram dificuldades em se “adaptar aos novos contextos
sociais” (KEBBE, 2010:123), segundo classificado pelo autor, marcados por três
fatores: a “inserção das gerações de descendentes mais jovens, que possuem uma
percepção diferenciada dos pais e avós quanto à ‘cultura japonesa’” (Idem: 123); “a
participação mais ativa das mulheres nos cargos decisórios” (Ibidem: 123), pois ainda
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hoje é difícil observar mulheres em cargos de diretoria de entidades e fujinkai que
tenham expressão de direção das políticas da entidade. Também ocorre conflito de
gerações nos fujinkai a que não existindo flexibilidade dos dois lados, o grupo mais
jovem abandona a entidade por não se identificarem com as diretrizes; e por fim “a
admissão selecionada de não-descendentes nos quadros associativos e/ou decisórios”
(Ibidem: 123), pois é desincentivada a participação dos não descendentes nestes
quadros. Todos estes fatores fazem com que as gerações mais jovens e estes grupos já
citados não se identifiquem com os kaikans e suas diretrizes, consequentemente
deixando em cheque o quadro associativo das entidades.
O futuro da comunidade nipo-brasileira estaria nos jovens e na retransmissão dos
valores da cultura japonesa por eles. Entretanto, como a percepção da cultura japonesa
está diferente para este grupo, a solução seria a recepção dos jovens abertos às novas
percepções (Ibidem).
Dentro desse novo processo que vem ocorrendo, da popularização da cultura
japonesa, os novos adeptos não descendentes e a miscigenação crescente dos
descendentes, faz surgir um novo paradigma e um reconceito do que é ser Nikkei.
Novas percepções conceituais vão sendo jogados para discussão: “ ‘Um Nikkei é
alguém que gosta de cultura japonesa, não tem mais a ver com sangue’ – Roberto
Kawasaki, Presidente da ACET - Associação Cultural e Esportiva de Tupã” (KEBBE,
2010: 117).
A pesquisa feita por Kebbe 17 (2010), mostra um exemplo de associação que se
renovou e se adaptou aos novos paradigmas ascendentes: a Associação Cultural e
Esportiva Nipo-Brasileira de São Carlos fundada em 1949. Com o boom decasségui
dos anos 1990 a associação se esvaziou e encerrou suas atividades. Os jovens (sanseis)
a retomaram no centenário. São Carlos é uma cidade que agrupa as Universidade de São
Paulo e Universidade Federal de São Carlos. Os jovens que compõem o corpo
associativo são, sobretudo, de universitários nikkeis que a cada ano vai aumentando
com a chegada destes que começam a fazer parte da entidade. Também, esta associação

17

KEBBE, Victor Hugo. 2008. Um Jornal Entre Brasil e Japão: a construção de uma identidade para
‘japoneses no Brasil’ e ‘brasileiros’ no Japão, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de São
Carlos: São Carlos
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pensa a cultura japonesa para “fora” admitindo não descendentes no corpo associativo e
diretivo.
Com tais exemplos, Kebbe (2010) traz a contribuição da pesquisa mostrando que
existem dois tipos de pensamentos que moldam o modus operandi de associações. As
pensadas para “dentro” que desejam manter aspectos tradicionais das antigas
associações: preservar a cultura dos imigrantes, com corpo diretivo composto por
homens e hierarquia dos velhos para os mais jovens (e homens sobretudo), com o
objetivo de sociabilidade, excluindo espaço para a adesão de não descendentes no corpo
associativo e muito menos no diretivo. E as pensadas para “fora” pensando a cultura
japonesa contemporânea, com estrutura interna hierárquica dos mais jovens aos mais
velhos, com o objetivo de sociabilidade, admitindo mulheres em cargos de influência,
assim como de não descendentes nestes mesmos termos.
____________________________________
____________________________________

O espírito associativista japonês tem origem no modo de produção coletivista
das aldeias japonesas da era Tokugawa. Os imigrantes japoneses desenvolviam as
associações como um modo de sobrevivência a um mundo estranho em hábitos, língua e
cultura.
No pré-guerra o objetivo das associações era a de sobrevivência a um espaço
estranho, promover um tipo de “bem comum” e o ensino da língua japonesa e do
pensamento do espírito japonês a seus filhos, pois o objetivo dos imigrantes era o de
retornar ao Japão.
As associações foram crescendo em importância e formando uma estrutura
organizacional com escolhas de presidente, diretores e subdiretores. Esse crescimento se
desenvolve, sobretudo a partir das colônias de planejamento, administradas pelo
governo japonês. As associações começam a trabalhar melhor o uso do comunitarismo
para melhorar a infraestrutura das colônias, se desenvolverem economicamente como as
cooperativas agrícolas e promovem o ensino da língua japonesa de forma mais
organizada pelo governo japonês. No final dos anos 1930 nasce um movimento para se
criar uma federação das associações japonesas, mas que não obteve sucesso por ter sido
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incentivada pelo governo japonês, cujo governo de Vargas estava reprimindo
manifestações nacionalistas e de segregação entre os imigrantes devido a sua política
nacionalista.
Dentro desse panorama, as associações de jovens e de mulheres não tinham
espaço de influência nos nihonjinkais. Era mantida uma estrutura patriarcal e sem
dúvida tinham a característica de serem comunidades “de” japoneses e “para”
japoneses, para dentro e altamente segregativas, com o objetivo do desenvolvimento
interno. Sua relação externa era estritamente econômica.
No pós-guerra, as associações urbanas se iniciam voltadas a diferentes objetivos.
As de nisseis ganham espaço, iniciando um movimento de ruptura com os antigos
costumes patriarcais dos isseis. São agregadas novas atividades como os bailes, que
abrem espaço à promoção do namoro livre. O objetivo destas associações era,
sobretudo, promover um modo de ensinar o nissei a se portar como um brasileiro para
conquistar sua posição na ascensão social. Esse era o único modo de atingir seu objetivo
final. Com isso queriam ser bem vistos pela colônia e pelos brasileiros.
Os seinenkais dentro dos nihonjinkais vão adicionando novas características e
modificando a estrutura aos poucos, caminhando conjuntamente, mas em ritmo mais
lento como as associações de nisseis. Entretanto, nas associações em geral, os mais
velhos ainda são a voz diretiva que permanece por mais várias décadas. Porém o papel
destas funciona semelhantemente às criadas pelos nisseis, de comunidade voltada “de” e
“para” dentro, deixando o aspecto de sobrevivência, mas mantendo a característica
étnica e de preservação da cultura japonesa dos isseis, visto que ainda com os nisseis
não era interesse sair da comunidade japonesa e o casamento misto ainda era pouco
praticado.
No século XXI a comunidade nipo-brasileira se vê em uma armadilha com o
abandono das gerações mais novas nas associações e o desprendimento da cultura
japonesa dos pais e avós. Nesse interim, o fim das associações como modelo do pósguerra até fim do século XX, é certo. As organizações estão tentando resolver a questão
da manutenção das associações, mas para isso tem de abrir mão de suas antigas
características. Para que as associações tenham futuro, será necessário aceitar a visão
dos jovens do que seja a cultura japonesa, além de aceitar elementos não descendentes
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no corpo associativo e diretivo, assim como das mulheres. A maior mudança é que as
associações não serão “de” nikkeis e “para” nikkeis somente, mas sim aberta para todos
que tenham interesse na cultura japonesa. Mudarão seu aspecto étnico para somente o
de promoção da cultura (inclusive moderna) japonesa.
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Quadro Sintético 1: Associações Japonesas Características Temporais
Termo utilizado

Associações Japonesas - Características temporais
Objetivos
Estrutura

Características associativas

Pré-guerra

Nihonjinkai

– Sobrevivência face ao desconhecido;
– Organizar escolas e prover educação japonesa
aos filhos
– Confraternização entre membros
– Promover melhorias em infraestruturas das
colônias
– Ajuda financeira
– Abastecer o agrupamento com informações do
Japão, por meio de revistas e jornais

- Presidente, diretores e responsáveis por
assuntos específicos;
- Diretorias compostas pelos homens mais
velhos;
- Formação de diretorias como os fujinkai das
mulheres e os seinenkai de jovens que eram
subordinados à diretoria geral (SAKURAI,
2010);
- Patriarcal: precedência de homens sobre
mulheres e velhos sobre jovens.

- Confraternização e sociabilidade entre os
membros.
- Ocidentalizar a comunidade japonesa

- Semelhante às da pré-guerra na estrutura
organizacional;
- Associações de nisseis: Diretoria composta
pelos homens jovens.
- Tímida mudança da mentalidade no início e
mudança posterior: Os antigos jovens Nisseis
assumem liderança da colônia.
- Monopólio de representação de isseis

- "De" Isseis e "para" Isseis - Agrupamento
étnico
- Caráter dual:
- Para com a sociedade de origem, promover o
padrão de conduta japonês
- Para com a sociedade receptora, trata-se de
relações econômicas

Pós-Guerra

Associação Nipo-Brasileira; cultural e esportiva
- Associação Exclusiva de Nisseis espaço de
preparação para integração na sociedade
brasileira; sinteticamente, fornecendo subsídios
para ascensão social.
- Dupla orientação: Aprender a viver
como um brasileiro com vistas à ascensão
social; Serem aceitos na comunidade japonesa.

- "De" Isseis e descendentes "para" Isseis e
descendentes – Agrupamento étnico;
- Nisseis: "De" Nisseis "para "Nisseis" Agrupamento étnico

Atual e futuro

Associação Nipo-Brasileira; cultural e esportiva

- Conservador: Manutenção da comunidade
étnica; promoção e manutenção da cultura
japonesa dos pais e avós
- Progressista: Promoção de uma nova
percepção da cultura japonesa dos jovens;
Aumento da participação de mulheres e não
descendentes, sobretudo, no corpo diretivo

- Conservadoras mantêm esquema semelhante
às do pré-guerra;
- Progressistas: Precedência dos jovens sobre
velhos; igualdade entre homens e mulheres para
inserir corpo diretivo; inserção de elementos não
nikkeis
- Monopólio de representação de nisseis

- Conservadoras: "De" nikkeis "Para" nikkeis Agrupamento étnico, entretanto com leve
abertura para não descendentes no corpo
associativo, não diretivo;
- Progressistas: Para fora - Agrupamento de
interesse cultural. (Perde seu aspecto étnico)
- Abertura para não descendentes tanto no
corpo associativo quanto diretivo
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CAPÍTULO 03 - HISTÓRICO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA
JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BUNKYO

Antes de iniciar o capítulo é importante destacar a entrevista para este trabalho
realizada com o Secretário Geral do Bunkyo, Eduardo Goo Nakashima no dia 14 de
maio de 2012 para obter impressões e informações complementares de alguém interno
da entidade para reforçar alguns temas ou esclarecer melhor outros pontos.
Retomo a biografia do entrevistado apresentada na Introdução deste trabalho:
Eduardo Goo Nakashima, nascido em 1959 é brasileiro, nissei,
formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da
Universidade de São Paulo (USP). Possui título de mestre em Ciência
Ambiental, História e Arquitetura pela Universidade de Hiroshima. É
funcionário do Bunkyo como Secretário Geral desde 2003 e
participou como estagiário da JICA (Agência de Cooperação
Internacional do Japão) em 2007.

Outro ponto metodológico deste capítulo é com relação ao texto com referências
TANAKA, 1998. Como foi retirado de uma tradução em andamento, ainda não
publicado em português18 não se sabe quais os números das páginas. Todas as vezes que
são citados trechos do texto, só serão apresentados o nome do autor e ano, sem o
número da página.

____________________________________
____________________________________

A década de 1950 se iniciou com a comunidade japonesa fragmentada e
desunida. A proibição de reunião, da fala de língua estrangeira em público, e de

18

TANAKA, Shinji. Bunkyo Yonjyunenshi (História de 40 anos do Bunkyo)
Edição comemorativa aos 40 anos de fundação da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social - Bunkyo. São Paulo: Ed. Sociedade Paulista de Cultura Japonesa e de Assistência
Social. 1998
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veiculação de informações em línguas estrangeiras que ocorreu no período da guerra,
somado às desavenças e divisões entre vitoristas e esclarecidos trouxeram incertezas à
união da comunidade japonesa. O reatamento das relações Brasil-Japão, com a
permanência do Consulado Japonês não trouxeram a união e a organização que se
previa anterior à guerra.
Em dezembro de 1951 é criada em São Paulo a lei municipal que previa a
“Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo”, preparando e convocando todas
as colônias estrangeiras e os governos dos respectivos países destas colônias
estabelecidas no estado para participarem das festividades que viriam a ocorrer em 1954
(HANDA, 1987). O IV Centenário da Cidade de São Paulo foi uma janela de
oportunidade para os japoneses unificarem a colônia e melhorar sua imagem perante os
brasileiros dos ocorridos no pós-guerra (TETSUO & YAMASHIRO, 1992). Na questão
da imagem, segundo dito na entrevista com Nakashima, foi promovida uma propaganda
americana na guerra de que os japoneses eram atrasados. As lideranças dos esclarecidos
viram como uma oportunidade de apresentar a cultura japonesa como uma “cultura de
nível”, sobretudo permanentemente com a criação da Sociedade Paulista de Cultura
Japonesa. Os próprios nisseis dessa época enxergavam a cultura de seus pais como uma
cultura de classes baixas, como foi discutido no capítulo 2 deste trabalho.
O imigrante japonês Kiyoshi Yamamoto, gerente-geral da companhia Tozan
(uma fazenda de indústria agrícola japonesa), acertando na época a reativação de sua
companhia ao fim do congelamento de bens que a guerra trouxe, encontrou-se com o
cônsul-geral japonês, Shiro Ishiguro para convencê-lo da participação no IV Centenário
que traria benefícios a comunidade japonesa, além da importância e necessidade de
participação da colônia19 neste evento. Kiyoshi Yamamoto foi um dos imigrantes mais
destacados da colônia japonesa. Imigrou para o Brasil em 1926, já formado em
agronomia pela Universidade de Tóquio, portanto, um imigrante membro “(...) da elite
cultural da comunidade nipo-brasileira, (que em 1950 obteve o titulo de doutor pela

19

“O IV Centenário marcou também a mudança da denominação até então usada pelos nipônicos de
Zaihaku Hojin Shakai (Comunidade de Compatriotas Residentes no Brasil, ou seja, Comunidade
Japonesa do Brasil para Burajiru Nikkei Koronia (Colônia Nikkei do Brasil) ou simplesmente Nikkei
Koronia” (TETSUO & YAMASHIRO, 1992: 399)
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Universidade de Tóquio graças aos resultados obtidos com os experimentos no combate
à broca de café usando a vespa de Uganda desenvolvidos na Fazenda Tozan)”20.
Assim, em concordância a participar desse importante evento, foram acionados
os principais jornais nikkeis da época para divulgar o convite à participação nas
comemorações e a formação de uma comissão para promovê-la. E então a colônia
japonesa se dispôs a trabalhar nos preparativos e foi criada a comissão preparatória para
traçar o plano. A comissão colaboradora, montada depois, e integrada pela comissão
preparatória de membros indicados pelo cônsul-geral e jornais integrava um grupo de
nipo-brasileiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Mato
Grosso. O plano traçado era a construção de um pavilhão japonês no parque do
Ibirapuera (TETSUO & YAMASHIRO, 1992).
Os resultados da comissão japonesa para o IV Centenário da Cidade de São
Paulo foram as contribuições de 45 mil famílias japonesas, e empresas japonesas para a
construção do Pavilhão Japonês no Parque do Ibirapuera, que tem como referência o
Palácio Katsura (localizado na província de Kyoto no Japão e construído no século
XVII) e foi arquitetado, construído e doado pelo governo japonês ao Brasil (TANAKA,
1998), além de desfiles de carros alegóricos de cooperativas agrícolas japonesas e o
reatamento das relações Brasil-Japão com a visita da Missão Japonesa de Amizade e
Congratulação pelo IV Centenário, do Ministro de Negócios Estrangeiros Katsuo
Okazaki . Um ponto importante foi a ajuda de associações e indivíduos que até então
foram vitoristas. Assim, após várias preocupações com prazos e cronogramas para
entrega da construção, é inaugurado o Pavilhão Japonês oficialmente em 6 de setembro
de 1954. Como discursou Kiyoshi Yamamoto:

“A participação no IV Centenário rendeu dois grandes resultados”,
festejou o
presidente Yamamoto, “o nascimento de uma nova
consciência e de entendimentos entre os dois países pela construção
do Pavilhão Japonês, e a demonstração da capacidade da colônia de
levantar-se coesa quando colocada
perante desafios, ou seja, da
vitalidade da colônia” (TANAKA, 1998).
20

Extraído de um texto de vários autores. Disponível em
http://nikkeypedia.org.br/index.php/Kiyoshi_Yamamoto
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Com o fim das comemorações do IV Centenário, a diretoria da comissão
encarregada da participação da colônia nas festividades do IV Centenário traçou um
plano de criação de um órgão central de contato da colônia japonesa radicada no Brasil,
com o objetivo de preparar as comemorações do cinquentenário da imigração japonesa
em 1958. Assim, no dia 15 de outubro de 1955, data da primeira reunião da comissão
organizadora da fundação da Sociedade Paulista de Cultura japonesa, é fundada a
organização central da colônia japonesa, logo após a dissolução da comissão em prol do
IV Centenário. A organização teve como seu primeiro presidente Kiyoshi Yamamoto,
também presidente da antiga comissão pró IV Centenário da Cidade de São Paulo, vices
Kumaki Nakao21 e Américo Sugai, e como presidente do Conselho Deliberativo Kunito
Miyasaka22 (TETSUO & YAMASHIRO, 1992). Segundo Nakashima, a fundação da
Sociedade Paulista de Cultura Japonesa é uma consequência natural de uma
institucionalização do trabalho da construção do Pavilhão Japonês.
Desse modo, como previu Kiyoshi Yamamoto, a participação da colônia
japonesa no IV Centenário foi de extrema importância e abriu as portas para reatar a
união e pôr fim às desavenças entre vitoristas e esclarecidos (Idem).
Com o fim das comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo, foi
criada uma comissão de Gerenciamento do Pavilhão Japonês que em acordo com a
comissão Especial do Parque do Ibirapuera obteve o direito permanente de
administração do Pavilhão. Entretanto, com o passar do tempo, as verbas para
manutenção eram insuficientes e o número de visitantes havia caído abruptamente, até
que em 1960, a Sociedade Paulista de Cultura Japonesa assume a administração e
extingue a Comissão de Gerenciamento do Pavilhão Japonês. O saldo negativo nas
contas foi coberto com recurso pessoal de Yamamoto (Ibidem).

21

Kumaki Nakao (1900-1975) - Imigrou para o Brasil em 1914. Um dos fundadores da Cooperativa
Agrícola de Cotia, também dono da fábrica de fertilizantes Kanakao Indústria Química S.A. Foi o
segundo presidente do Bunkyo na gestão 1963-1965 (http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br)
22
Kunito Miyasaka (1889-1977) – Imigrou para o Brasil em 1932 como diretor executivo da BRATAC
(Sociedade Colonizadora do Brasil Ltda.) e foi um dos fundadores do Banco América do Sul. Foi o
terceiro presidente do Bunkyo na gestão 1965 a 1971. (http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br)
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3.1 A FUNDAÇÃO DA SOCIEDADE ATÉ O FIM DA GESTÃO DE KIYOSHI
YAMAMOTO

A permanência definitiva dos imigrantes japoneses no Brasil trouxe cada vez
mais a demanda da comunidade japonesa para sua unificação. O IV Centenário da
Cidade de São Paulo ofereceu uma janela de oportunidades para os imigrantes
japoneses, através daquele que ficou conhecido como “pai da colônia”, Kiyoshi
Yamamoto, que articulou a participação da colônia nas festividades com o intuito de
trazer a união que necessitava. E foi aonde começou essa unificação.
Um pouco antes à dissolução da Comissão do IV Centenário, discussões na
comunidade japonesa lamentavam pelo fim desta comissão, que conseguiu trazer a
unificação que tanto almejavam, e esperavam pela criação de um órgão centralizador da
colônia japonesa. Assim, Yamamoto e Miyasaka começaram a preparar as minutas do
prospecto, dos estatutos, e a relação de sócios fundadores para a preparação da
Sociedade Paulista de Cultura Japonesa (TETSUO & YAMASHIRO, 1992).
Em 15 de Outubro de 1955, dia da Assembleia pela dissolução da Sociedade
Japonesa para Colaboração ao Quadricentenário de São Paulo, também foi o dia da
constituição da Sociedade Paulista de Cultura Japonesa. Ela nasce, portanto, da
manutenção que o IV Centenário trouxe para unificação da colônia, entretanto,
iniciando somente como o centro de união das associações japonesas de São Paulo,
devido à falta de associações fortes na cidade. O prospecto de criação da Sociedade, que
foram vinculadas anteriormente à sua constituição explica o seguinte:

“Por longos 15 anos, desde o período de guerra até os dias de hoje,
passamos sem ter uma organização única que reunisse
monoliticamente os japoneses e seus descendentes, dedicados com
sucesso às suas atividades tendo São Paulo como centro. Embora
causas possam ser apontadas, a ausência dessa organização
manifestamente necessária nos trouxe além de tristeza, desconforto
também...”

Explicando o papel do IV Centenário, continua:
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“(...)torna-se prioritário instituir em São Paulo uma associação
apropriada, meritória da confiança da maioria da comunidade
japonesa, se quisermos ter nessa cidade uma organização central da
sociedade japonesa no Brasil. Consideramos essa solução
extremamente urgente, mesmo pelo aspecto relativo aos residentes
desta cidade apenas.
Assim, apelamos à compreensão dos residentes das outras regiões para
a situação acima descrita, e lhes solicitamos que acompanhem por
momentos o desenvolvimento da fundação da Sociedade Japonesa de
São Paulo. E na oportunidade da consolidação dessa associação como
uma organização confiável em São Paulo, contaremos com a adesão e
o empenho de todos para fazer dela a organização centralizadora no
âmbito de todo o território nacional, conforme os seus estatutos.”
(TANAKA, 1998).

Desse modo, o objetivo geral e inicial da sociedade era fundamentar as fracas
associações na cidade de São Paulo, devido a recente mudança de famílias para a
cidade, e depois de consolidado esse passo, tornar-se a organização central das
associações espalhadas pelo Brasil.
Após a articulação em criar as comissões preparatória e executiva, foram
discutidas e dirigidas as atividades “ordinárias” ou à curto prazo e as de longo prazo. As
ordinárias se referiram ao local físico da entidade: o aluguel à curto prazo até a
construção da sede, e a criação dos departamentos, referente a divulgação das
atividades, recreativo, de apoio à organizações beneficentes e esportivas, cultural –
criação de bibliotecas e cursos, financeiro – coleta de contribuição de sócios para
manutenção da sociedade, e de consultas gerais (TETSUO & YAMASHIRO, 1992).
Para longo prazo, foram planejadas a criação de um programa de bolsas de
estudo, de uma praça de esportes, instalação de um asilo, e apoio a pesquisadores
(Idem).
Ainda, em mais uma reunião, a Comissão Preparatória definia as diretrizes da
sociedade, como aponta Tanaka (1998):

“1-Organização de atividades educacionais para a confraternização e
elevação do nível cultural dos japoneses do Brasil.
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2-Concessão de bolsas de estudos para os nisseis, geração básica da
colônia do futuro.
3-Apresentação da cultura japonesa com o propósito de eliminar os
mal- entendidos e preconceitos contra japoneses e a colônia japonesa
alimentados pelos brasileiros antes e durante a guerra. Incentivo ao
intercâmbio cultural nipo-brasileiro objetivando incrementar as
relações amistosas entre os dois países.
4-Ação como entidade representativa da colônia na defesa dos
interesses dos japoneses do Brasil.
5-Construção de um Centro Cultural Japonês para a realização dessas
atividades.”

Além do mais, antes da fundação da sociedade, o nome que assumiria seria
“Sociedade Paulista Japonesa”, que mantinha uma estruturação de objetivos um pouco
diferentes, até a ocorrência de manifestações atentando para o nome e a sugestão da
mudança para “Sociedade Paulista de Cultura Japonesa” que foi aceita por todos. A
mudança de nome foi provocada por certa inquietação dos nisseis participantes, por
terem sofrido da época da imagem de “quisto japonês” durante a guerra (SUZUKI apud
TANAKA, 1998).

Fundada a sociedade, as tarefas iniciais foram:

“a) a arregimentação de sócios
b) o relacionamento com as organizações regionais
c) construção do Centro e a preparação de pedido de auxílio financeiro
para o governo japonês para o Cinqüentenário da Imigração Japonesa”
(Idem).

Após um ano de sociedade, os esforços para angariar associados, resultaram a
962 associados totais, e pré-cinquentenário da imigração japonesa chega a 1265. Em
1956 também inicia o regime de bolsas de estudo, auxiliando 6 estudantes
universitários, além da criação da biblioteca com a doação de 2500 livros e a criação de
regulamentos (Ibidem).
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Outra questão que preocupava a colônia a partir do reinício da imigração
japonesa em 1953 eram os desentendimentos provocados pelos imigrantes novos (Japão
novo, chamados pelos velhos imigrantes) e os velhos imigrantes (Burajiru Bokê, ou
Brasil Caduco, chamado pelos novos imigrantes) (SAKURAI, 2004) que resultavam em
abandono do sítio de imigração. Muitos destes problemas eram devidos à inexperiência
na lavoura, pois a maior parte destes imigrantes eram direcionados a trabalhar na área
de agricultura, recebidos pelos velhos imigrantes. Foi feita uma pesquisa com 708
imigrantes realizada pelo Departamento de Imigração da Cooperativa Agrícola de Cotia
entre 1959 e 1960 que fornecia informações dos principais motivos de abandono. Na
época, houve muito alarde nos meios de comunicação da colônia nesse caso, em que era
comum a crítica destes imigrantes já terem vindo ao Brasil “com a cama pronta” com
tudo construído pelos velhos imigrantes. Isso demonstra que estes imigrantes ainda não
tinham voz na colônia para mostrar seu lado da situação. Havia muitos casos de maus
tratos, discriminação e conflitos que levou a muitos suicídios entre os imigrantes do
Cotia Seinen (Jovens de Cotia) (NAKASUMI & YAMANAKA, 1992). Enfim, essa
preocupação levou a Sociedade Paulista de Cultura Japonesa a criar o Departamento de
Colocações, com o objetivo de reparar tais situações auxiliando os imigrantes a
encontrar emprego fixo. Entretanto, não era destinada somente a tais imigrantes, mas
toda a comunidade Nikkei, porém o maior número de atendimentos se referia aos novos
imigrantes: 70% entre 1956 e 1959, e até 1962 consta 80% dos casos. O Departamento
de Colocações teve que dar uma pausa devido ao esforço de concentração na construção
do Centro de Cultura e aos preparativos do Cinquentenário da Imigração Japonesa em
1958, mas retomou suas atividades em 1959. No ano seguinte, devido ao grande número
de consultas, o tempo de atendimentos passa a ser integral e especializado, e o
Departamento recebe subsídios do governo japonês, fazendo com que sua fama cresça
mais ainda. O Departamento, a partir de seu crescimento, passa a funcionar até como
órgão de mediação de conflitos:

“Em consequência, consultas de naturezas diversas foram surgindo,
envolvendo a vida doméstica, o casamento, e até a intermediação de
disputas conjugais, transformando o Departamento em algo parecido
com uma consultoria geral
para todos os assuntos.” (TANAKA,
1998).
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Em 1962, o Departamento de Colocações passa a ser administrado pela
Sociedade de Amparo aos Imigrantes Japoneses (depois chamada Sociedade de
Assistência Nipo-Brasileira de São Paulo) criada em 1959 a fins de atender os
imigrantes pós-guerra. Até o fim da administração do Bunkyo, o total de atendimentos
foi de 13.641 casos (Idem).

3.1.1 O CINQUENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA

Como um dos objetivos de médio prazo mais almejados quando da fundação da
Sociedade Paulista de Cultura Japonesa, estava a comemoração do Cinquentenário da
Imigração Japonesa no Brasil, cuja organização já era planejada desde cedo. Com a
intensificação das relações Brasil-Japão devido a novos imigrantes, o sucesso dos
imigrantes em diversas áreas e a recepção de indústrias japonesas, a comemoração
podia servir como consumação da importância desta relação, que o Japão tem de
importante para o Brasil e vice-versa (TANAKA, 1998).
Para cumprir com seus objetivos, a sociedade instituiu uma comissão interna
composta por membros da sociedade e representantes de todo o Brasil para fazer o
planejamento de trabalho. Continham os patrocínios planejados, como órgãos
governamentais japoneses e brasileiros, veículos de comunicação japoneses (jornais e
televisão), companhias de emigração japonesas e companhias aéreas japonesas (Idem).
Em paralelo aos planejamentos do Cinquentenário, a grande pauta da colônia era
a construção do Centro Cultural da entidade (que passaria a ser o edifício-sede), onde
deveriam acontecer muitos destes eventos. Como estava em curso o Cinquentenário,
que utilizaria recursos provindos de contribuição dos associados, seria impossível
naquele momento a construção do Centro. Entretanto, após diversas reuniões foi aceita a
pretensão de incluir a construção do Centro como parte das comemorações do
Cinquentenário. Sendo assim, era planejado o nome de “Centro da Sociedade Paulista
de Cultura Japonesa” para “Centro Paulista de Cultura Japonesa” para tornar-se mais
conciso com a proposta de inclusão nas comemorações (Ibidem).
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Com a importância que essa comemoração traria para o Japão, foi feita a
divulgação ao governo e empresas privadas japonesas, com objetivo de patrocínio e
angariar fundos para sua realização, que não seria possível apenas com a contribuição
da comunidade nipo-brasileira. Segundo Kiyoshi Yamamoto (YAMAMOTO, apud
TANAKA, 1998), esta é não só apenas uma oportunidade para a colônia, como para o
próprio governo japonês que após perder os sítios de acolhimento da emigração
japonesa com a guerra, fez da imigração uma política nacional no pós-guerra. Assim,
Kiyoshi Yamamoto parte para uma estadia de 9 meses ao Japão, em Novembro de 1956
para divulgar as comemorações e estabelecer os contatos dos setores governamentais e
privados mostrando a importância deste evento. Sua base para tais ações partem do
seguinte pensamento:

“Julgo ser o nosso Cinquentenário uma ótima oportunidade para
esculpir nele a imagem da América do Sul. O simples
desenvolvimento da colônia no ambiente brasileiro nada acrescenta de
positivo. A colônia deve cumprir o papel de suporte à nossa pátria em
progresso, para assim conseguir a sua felicidade. Acredito que assim
poderemos também contribuir substancialmente ao Brasil que nos
acolhe....” (TANAKA, 1998).

Assim, através da Solicitação Oficial da Comissão do Cinquentenário por fundo
de auxílio ao Ministério das Relações Exteriores, conseguiu-se o auxílio ao fundo para a
construção do Centro de Cultura. Os resultados dessa missão de Yamamoto ao Japão
foram a colaboração do governo japonês às comemorações através de eventos formais
de prêmios, o recebimento do príncipe Mikasa, auxílio ao Recenseamento da Colônia,
assim como em bolsas de estudo e ao tão incerto auxílio à construção do Centro de
Cultura. Sendo assim:

“1 - Concessão de condecorações e medalhas, entregas de taças de
madeira e citações por mérito.
2- Envio de uma missão de confraternização chefiada pelo príncipe
Mikasa
3- Auxílio à edição da História dos 50 anos de Imigração Japonesa
(posteriormente alterada para Recenseamento da Colônia)
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4- Incremento da quantidade de bolsistas nisseis
5- Auxílio à construção do Centro de Cultura” (TANAKA, 1998)

Entretanto, a construção do Centro foi postergada para depois das
comemorações devido à apertada receita que não deixou possível cumprir a construção
no prazo estipulado (Ibidem).
Do lado brasileiro, o receio dos líderes da Comissão era a de que o projeto não
fosse abraçado e auxiliado pelo governo brasileiro, devido ao fato de que após o fim da
guerra, legisladores queriam proibir o retorno da imigração japonesa, e a má imagem
dos japoneses causadas pelo incidente dos vitoristas e esclarecidos. Entretanto, o
sucesso dos imigrantes, a inserção dos nisseis na sociedade brasileira e a entrada de
indústrias japonesas é uma das causas da boa aceitação do governo brasileiro
participando das comemorações, o que contrariou essas expectativas negativas. O
governo brasileiro aceitou sua participação nas comemorações, sendo encarregados
dessa procuração os nisseis da comissão. Assim, as medidas do governo brasileiro para
a comemoração foram a recepção oficial do Príncipe e a Princesa Mikasa; condecoração
da Ordem Cruzeiro do Sul a Kiyoshi Yamamoto; destinação de verbas para a
comemoração; a criação do selo postal comemorativo do Cinquentenário e o Decreto do
Governador de São Paulo, Jânio Quadros de Feriado no dia 18 de junho de 1958 (Idem).
A 11 de junho de 1958 o Príncipe e a Princesa Mikasa chegavam ao Brasil para
a comemoração da Imigração Japonesa em 18 de junho. Os dois participaram da missa
pelos pioneiros falecidos da Imigração acordada na igreja da Sé e conheceram a futura
instalação do Centro de Cultura do Bunkyo. A comemoração da Imigração foi de fato
no dia 21 de junho, realizado no Pavilhão Industrial do Parque do Ibirapuera (Ibidem).
Dentre fundadores da Sociedade Paulista de Cultura Japonesa, nomes como Kiyoshi
Yamamoto e Kunito Miyasaka receberam condecorações do Japão. Além disso, o
Príncipe e a Princesa visitaram alguns principais núcleos japoneses como Londrina e
Suzano (Ibidem).
Merece destaque como uma atividade das Comemorações do Cinquentenário da
Imigração a elaboração do Recenseamento da colônia que nasceu de um projeto de
criação de um livro da História de Cinquenta Anos de Imigração Japonesa no Brasil.
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Por falta de dados concretos, sua elaboração seria difícil e sem base quantitativa, o que
levou a essa pesquisa. Tanaka (1998) mostra a parceria que constituiu este projeto:

“(...) contou com a colaboração total de ambos os governos, brasileiro
e japonês,
associações privadas, sociedade acadêmica e
indivíduos, além da participação ativa das associações japonesas
regionais. As companhias jornalísticas ajudaram
na coleta de
dados onde não existiam associações de japoneses.”

A pesquisa mobilizou cerca de 6 mil pessoas e um recurso de US$ 180.000,00
de despesas. Foi lançada com o nome de “Os Imigrantes Japoneses no Brasil” pela Cia
Editora da Universidade de Tóquio, e nunca foi publicada em português, somente em
japonês e inglês. Essa atividade foi atribuída como um grande feito, pois nunca houve
tal mobilização de qualquer comunidade imigrante para realizar pesquisa de tal
tamanho, já que abordou a situação dos japoneses em todo território brasileiro (Ibidem).
Por fim, outras atividades importantes tomaram rumo devido ao Cinquentenário.
Destacam-se auxílios a instituições como do hospital de Juqueri, sanatório de
tuberculose de Campos do Jordão, asilos etc. Também fora criado o fundo de bolsas de
estudo para o Japão (Ibidem).
Segundo Nakashima, a visita do príncipe Mikasa e a cerimônia de lançamento da
pedra fundamental do edifício-sede do Bunkyo em 1958 marca simbolicamente o
completo fim das desavenças entre vitoristas e esclarecidos de que ainda restavam
resquícios. A promoção e reconhecimento do Bunkyo pelos membros da família
Imperial tirou qualquer dúvida da integridade da entidade, que foi fundada por
esclarecidos.

3.1.2 O CENTRO DE CULTURA JAPONESA

Quando da reunificação da colônia, uma das principais discussões que estava em
posição era de que os japoneses e seus descendentes não deveriam apenas buscar o
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desenvolvimento econômico, e necessitavam de um aporte e desenvolvimento cultural
que traria um bem-estar à colônia (TANAKA, 1998). Foi desse princípio que o Centro
de Cultura Japonesa tinha suas vistas para ser criado. Como destaca Tanaka (1998), as
colônias de outros imigrantes já possuíam seus centros de cultura que promoviam
intensas atividades, até a comunidade Síria, com estabilidade econômica e menor
número de integrantes já possuía a sua, o que justifica a pressão da comunidade
japonesa para sua construção.
Os jornais de língua japonesa lançavam discussões sobre o Centro de Cultura,
sugerindo como deveria funcionar e para quais propósitos. O propósito objetivo do
centro de cultura ainda estava sendo criado, não estava ainda estruturado. Muitas
sugestões eram relacionadas a que fosse um centro para receber nikkeis e estudantes do
interior em São Paulo (Ibidem).
Segundo Tanaka (1998) a concepção do projeto de construção do Centro de
Cultura nascia de ser um “refúgio espiritual de toda a colônia”.
Yamamoto e Miyasaka surgiram com planos diferentes para a construção do
centro. Conhecidos como “plano Yamamoto” e “plano Miyasaka”, a diferença de
destaque entre ambas era de que no primeiro, o plano era a construção do centro de uma
vez, coisa que era pouco provável para a época, em um contexto de crise da economia
brasileira, e no segundo levava em conta tais variáveis e planejava construir aos poucos,
de acordo com as necessidades da colônia e ao seu tempo. Assim, os planos foram
divulgados para a colônia para serem discutidos. Vale destacar a divulgação por meio de
jornais e rádios em língua portuguesa com vistas a informar os nisseis (Ibidem).
Em 24 de julho de 1959 o Primeiro-Ministro japonês Nobusuke Kishi abarcou
no Brasil. Os representantes da colônia aproveitaram a oportunidade para convidar o
premier para o terreno da construção do Centro de Cultura, explicar os motivos de sua
construção e pedir oficialmente auxílio financeiro (Ibidem).
Assim, em julho de 1960 é proposta a constituição da Comissão para a
Construção do Centro de Cultura Japonesa. Após diversas reuniões, o plano final de
construção é definido. Formas de contribuição foram surgindo, como a doação de
vendas de terrenos. Com a escassez de recursos financeiros, o plano Yamamoto deveria
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ser totalmente reformulado e surgiram objeções. As principais delas se referiam a que o
Centro deveria ser construído com recursos da colônia, e não auxílio do governo
japonês. Outra que merece destaque é a questão de que em um prédio de 13 andares
abarcar associações de japoneses poderia trazer uma imagem externa de quisto social.
Assim, o início da construção do Centro levou em conta o plano Miyasaka, que
propunha a criação em etapas, como já foi discutido (Ibidem).
O início das atividades da Comissão de Construção do Centro de Cultura
Japonesa se deram em outubro de 1960. Os principais financiadores e contribuintes
pessoas jurídicas foram o Banco Tozan, Banco América do Sul, Indústrias de
Fertilizantes Jaguaré, Cooperativa Central Sul Brasil e os principais líderes da colônia e
pensadores do projeto contribuíram em pessoa física como Kiyoshi Yamamoto e Kunito
Miyasaka, com valores consideravelmente altos (Ibidem).
Conforme a divulgação do início das obras e o maior esclarecimento do papel do
Centro de Cultura, os jornais passaram a considerar a possibilidade do auxílio de
recursos do governo japonês para a construção. Este trecho de um artigo do Jornal
Paulista23 de 22 outubro, argumenta os importantes papéis a que servirá o Centro, como
forma de receber ajuda do governo japonês:

“Isso porque o Centro deve cumprir um papel maior em um contexto
de extrema importância, qual seja, no intercâmbio cultural entre o
Brasil e o Japão, constituindo-se assim um símbolo da amizade e de
relacionamento profundo entre os dois países, e não apenas um
simples templo cultural da colônia japonesa” (Ibidem).

Com o objetivo de proporcionar um intercâmbio Brasil-Japão e não tão somente
ser um “templo da colônia”, o plano de Yamamoto do auxílio Japonês passa a ser
legitimado (Ibidem).

23

Jornal nipo-brasileiro fundado em 1947. Deu origem ao atual Nikkei Sinbun com a junção ao extinto
Diário Nippak para suprir dificuldades financeiras (SATO, Cristina Miyuki. Os Jornais para
Comunidades Estrangeiras no Contexto da Globalização: Processos de Desenraizamento, Exclusão e
Construção de Novas Identidades. In Revista Online de Comunicação, Linguagem e Mídias. Artigo
Científico. Ed 5. Maio-Agosto. Universidade de São Paulo. 2009.
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Kiyoshi Yamamoto parte ao Japão em outubro de 1960 em busca do auxílio para
a construção do Centro de Cultura. Após meses, o resultado dessa pressão foi o fundo
de $ 97.220,00 do orçamento do governo à construção do Centro de Cultura Japonesa
em 1962. Apesar de o pedido de Yamamoto ter sido de $ 220.000,00, a destinação do
fundo foi de comemoração (Ibidem).
Assim, o projeto foi executado seguindo uma classificação de planos 1-A e 1-B
sendo que o primeiro utilizando o fundo da colônia e o segundo, o fundo do governo
japonês. Assim, no plano 1-A foram construídos os 4 primeiros andares, e com o plano
1-B foi planejado sobretudo a construção do Grande Salão e a Sala de Recepção
(Ibidem).
A visita do ex-Primeiro-Ministro Yoshida, personalidade que reergueu o Japão
dos destroços da guerra, em 1962, reavivou o incentivo para a construção do projeto 1B do Grande Salão, conferindo o andamento das obras, transpareceu e agregou um
maior intercâmbio Brasil-Japão (Ibidem). Apesar de muitos esforços (cada mudança que
faziam em relação aos projetos 1-B deveriam ser comunicados ao governo japonês e
recebida sua autorização), tanto a fase 1-A quanto 1-B foram concluídos em Março de
1963, data limite estipulada pelo governo japonês. A inauguração do prédio, entretanto,
se deu somente em 21 de abril de 1964. Na inauguração compareceram ícones
renomados da política brasileira como o governador Adhemar de Barros, deputados
federais e estaduais nisseis, e cônsul-geral (Ibidem).
Apesar dos esforços do “pai da colônia”, Kiyoshi Yamamoto não conseguiu ver
a obra do Centro de Cultura acabada. Veio a falecer em julho de 1963. Desse modo,
Kiyoshi Yamamoto foi um nome chave na colônia japonesa no Brasil pela articulação
de unir a colônia no período pós-guerra, onde esta já se assentava economicamente e
decidia-se pela moradia permanente no Brasil. Através de sua influência e dedicação à
colônia, iniciou a trajetória do Bunkyo com a Comemoração do IV Centenário da
Cidade de São Paulo e aproveitou a oportunidade de reunificação da comunidade
japonesa para criar a Sociedade Paulista de Cultura Japonesa. Não mediu esforços para
realizar o cinquentenário da imigração japonesa, considerada por Tanaka (1998) como
uma comemoração singular e distinta das seguintes, e continuou lutando pelo
crescimento da entidade até sua morte.
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É importante ressaltar, como disse Nakashima, que essa busca de recursos para
com o Estado japonês é marcada pela identidade de japoneses que os líderes da colônia
mantinham. Eram cidadãos japoneses, portanto consideravam o dever do Japão auxiliar
os imigrantes no Brasil, assim como ajudar a divulgar sua cultura.

3.2 A GESTÃO KUMAKI NAKAO

Com o Centro de Cultura inaugurado, a Sociedade começava a focar nas
atividades e em seu papel de fato. O recém presidente Kumaki Nakao, eleito em 1963
após o falecimento de Yamamoto, tinha como plano de ação para 1964:

“1 - Intensificar o intercâmbio e a confraternização entre os membros
da Sociedade
2- Incrementar a colaboração às associações de japoneses e
organizações regionais. Levar adiante as atividades culturais com o
auxílio de 19 organizações existentes no Centro de Cultura Japonesa
3 - Aumentar o quadro de associados
4 - Intensificar o relacionamento com empresas japonesas e com as
companhias comerciais de origem japonesa instaladas no Brasil
5 - Completar a organização interna da sociedade
6 - Fazer com que a Sociedade seja melhor aproveitada- Intensificar
o relacionamento com os diversos departamentos culturais a serem
instituídos no Ministério das Relações Exteriores japonês e preparar o
seu apoio no Brasil.” (TANAKA, 1998)

Este plano demonstra o início da intensificação da Sociedade em direcionar suas
prioridades para seus objetivos enquanto entidade, passados os desafios da construção
do Centro de Cultura. Pode-se resumir os planos como a inserção do contato com as
associações, que até então estão afastadas; instituir relações com empresas japonesas e
as mesmas instaladas no Brasil; a relação de apoio do governo japonês, através do
Ministério das Relações Exteriores; e aumentar o número de associados e promover
maior uso destes da Sociedade, assim como organizar o corpo organizacional.
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Como novas atividades

“Curso de treinamento a professores de língua japonesa;
Curso de treinamento destinado a senhoras;
Concurso de oratória;
Circuito de conferências culturais pelo interior;
Circuito de exibição de filmes pelo interior;
Exposição de produtos artísticos em associação de japoneses e
organizações regionais;
Reuniões de confraternização dos membros;
Reuniões sociais;
Reuniões sociais para o estreitamento de relações com as indústrias
japonesas e com companhias comerciais de origem japonesa
instaladas no Brasil” (Tanaka, 1998)

A gestão Nakao passa a priorizar o fomento da língua japonesa entre os
membros. Também foca na promoção da cultura através da produção interna da colônia
e dos filmes japoneses para as colônias no interior que não tinham acesso aos cinemas
da liberdade, sendo que a produção do cinema japonês na época estava em seu auge e
provocava grande comoção e união entre a colônia através dos filmes de diretores
renomados da época com Akira Kurosawa e Yasujiru Ozu (TETSUO & YAMASHIRO,
1992). Também foram reforçadas as bolsas de estudo, nacionais ou de províncias de
estagiários para os nisseis e sanseis. Patrocínios esportivos, estreitamento de relações
com órgãos japoneses no Brasil, assim como do governo japonês, maior divulgação dos
objetivos da entidade também constam como as atividades planejadas (Tanaka, 1998).
Para melhorar a inter-relação com as associações regionais e divulgar a sociedade, foi
promovido um circuito de conferências culturais pelo interior, composto além de
atividades culturais, mesas-redondas com a demanda das associações regionais e suas
percepções, que deram um feedback à Sociedade para ter-se um diagnóstico do que
melhorar.
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Com o passar do tempo, demandas de construção do auditório do Centro foram
surgindo com intensidade e discussões sobre quem deveria garantir os recursos também.
Novamente, a bipolaridade colônia ou governo japonês surgiu nos jornais da colônia e
na própria sociedade. A construção do auditório era um forte requisito, pois facilitaria a
união da colônia à Sociedade. O primeiro diretor secretário Nobumitsu, defendendo a
construção mais acelerada do auditório considerava que “muitos problemas poderiam
ser resolvidos com a construção do Auditório. Estaremos respondendo também às
reivindicações das comunidades regionais e penso que o Auditório será um fator
inestimável para unir a colônia à Sociedade” (Tanaka, 1998).
Apesar da discussão, era predominante a postura de construir o auditório com
recursos provenientes da colônia, assim a discussão passava seu enfoque para quando
seria construído o auditório. O presidente Nakao defendia a construção com próprios
recursos da colônia como modo de consolidar a independência que cresceu a partir do
cinquentenário. Também era preocupação do presidente o desprezo que os nisseis
pudessem sentir pelos isseis pela sua dependência e tutela do governo japonês:

“A insistência em recorrer exclusivamente ao fundo de auxílio do
governo japonês não só aliena os elementos capazes da colônia como
também produz o
risco de suscitar o desprezo dos nisseis pela
nossa eterna dependência e tutela do governo japonês” (Tanaka,
1998).

Assim, o legado final de Nakao foi a preparação da construção dos outros 4
andares e o auditório.

3.3 A GESTÃO KUNITO MIYASAKA

Em 1965, Kunito Miyasaka assumia como o terceiro presidente da entidade. O
presidente elaborara um planejamento em que se constava um plano de arrecadação da
colônia para a formação de um fundo; a construção do auditório do Centro; e por uma
maior divulgação da língua japonesa e a construção de uma escola modelo.
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Foi feito um levantamento das atividades dos até então 10 anos da entidade
divididas em: 1- Atividades promovidas com o objetivo de elevar o nível cultural da
colônia e promover a confraternização; 2- Atividades Educacionais voltadas par nisseis
e sanseis (mais focado em bolsa de estudos); 3- Construção do Centro de Cultura e
atividades como organismo centralizador da colônia; 4- Atividades relacionadas ao
intercâmbio cultural Brasil-Japão; 5 - Atividades junto aos governos japonês e
brasileiro. A partir dessa lista, notou-se que o âmbito de ação da entidade estava
limitado devido à escassez de recursos, normalmente providos da mensalidade de 2.200
associados, do aluguel do salão e das contribuições voluntárias (Tanaka, 1998).
Por isso o objetivo pilar de Miyasaka foi uma determinada arrecadação, entre
abril de 1966 e março de 1968. Os lucros do fundo seriam investidos, sobretudo na
finalização da construção do Centro de Cultura (Idem).
A comissão de arrecadação uniu esforços para espalhar a ideia da necessidade
desse fundo. Esperavam a contribuição de diversas famílias em São Paulo. Receberam
auxílios de valores altos do Banco América do Sul, assim como de associações
regionais.
Aproveitando a inauguração do banco Fuji, parceira no Brasil do Banco América
do Sul, Miyasaka viaja ao Japão em agosto de 1966 com vistas a três objetivos: dar
andamento ao pedido de auxílio ao governo japonês para a construção do auditório da
entidade; pedir ajuda a pessoas influentes na arrecadação do fundo; e por fim,
estabelecer parcerias com o Japão para a divulgação da língua japonesa no Brasil
(Ibidem).
Em 1967, Suas Altezas Imperiais visitaram o Brasil. O Bunkyo montou a
comissão de recepção para tal fim. Também foi um dos principais eventos na história da
comunidade japonesa no pós guerra, devido à simbologia que carrega para os antigos
imigrantes. Como aponta Tanaka (1998), Miyasaka considerou a visita das Altezas
como um aumento positivo do intercâmbio Brasil-Japão, seja de amizade ou comércio
como a transferência de indústrias. Dentre outro resultado, “O despertamento entre os
brasileiros da confiança na honestidade e espírito de colaboração da colônia japonesa e
ao mesmo tempo, do reconhecimento de sua importância para o Brasil” (Idem).
Também, nessa visita foi firmada uma parceria entre a colônia e a mídia brasileira como
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colaboração. Intérpretes foram recrutados para essa ajuda, assim como os jornais
lançaram “um guia para a rápida compreensão da colônia japonesa” (Ibidem).
A arrecadação da comunidade para este feito foi remetida à construção do
auditório, assim como outras construções na entidade (Ibidem).
Ao final de 1967, Miyasaka vai ao Japão novamente para pedir o auxílio para a
construção do auditório, visto que ele seria erguido como uma construção comemorativa
da visita de suas altezas.
Em abril de 1968 comemoraram-se os 60 anos de imigração japonesa no Brasil.
Seguindo-se as comemorações anuais do dia da imigração japonesa, a comunidade
também comemorava pontos positivos como um número considerável de nikkeis
entrando na política como consequência da maior confiança do povo brasileiro à
comunidade japonesa. Miyasaka se reelege como presidente da entidade. O maior
intercâmbio Brasil-Japão levou à empresa de aviação Varig em 1970 a promover
extensa propaganda da Exposição Osaka de 1970 (Ibidem).
O grande auditório é finalmente inaugurado em Setembro de 1970. Foi uma
construção de suma importância para a entidade, visto que em sua inauguração aparecia
governantes e seus representantes, do Brasil e Japão – ministro das relações exteriores e
membros da Dieta (parlamento japonês). Também marca esse ano a visita do Ministro
das Relações Exteriores Aichi, para assinar o Tratado de Cooperação Tecnológica entre
Brasil e Japão (Ibidem).
Assim, Kunito Miyasaka, através de 15 anos e três gestões presidindo, seja o
conselho deliberativo ou a sociedade, ficou conhecido como o “pai da restauração da
sociedade”. Seus principais feitos enquanto líder da entidade foram a recepção de Suas
Altezas Imperiais, o movimento de constituição do fundo de um milhão de contos e a
construção do Auditório Comemorativo24.

24

Extraído de Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Disponível em
http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br/
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3.3.1 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA

Em outubro de 1968, a entidade muda sua razão social para Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa, abrindo um novo caminho. Sua reestruturação tinha como
princípios a administração em âmbito nacional; a oportunidade de abrir mais a
sociedade para nisseis e os novos imigrantes, que até então estavam fora das rédeas da
“antiga colônia”; também a participação de empresas japonesas. Essa mudança parte,
sobretudo, da vinda das Altezas Imperiais do Japão que provou o poder de mobilização
da entidade de se estruturar em âmbito nacional, como apontou Nakashima.

3.4 A GESTÃO DE SANGORO NOBUMITSU25

Em 1971 assume como presidente, o ex-vice-presidente Sangoro Nobumitsu.
Tinha projetos de alta magnitude e voltados para a educação, como a construção de uma
universidade, que nunca chegou a tornar-se realidade. Também buscou coalisão das
associações de promoção da cultura japonesa (Tanaka, 1998). Na sua gestão, foi feita a
reforma do pavilhão japonês com o fundo do auxílio de contribuições, também de
organizações econômicas (Idem).
Uma importante atividade que a entidade realiza até hoje nasce dessa época: o
salão Bunkyo, um evento anual que reúne obras de artistas para exposição e que
atualmente é aclamado na área (Ibidem).
A gestão Nobumitsu também promoveu cursos de pintura, festival internacional
de danças folclóricas entre outros, como forma de se relacionar com atores fora da
colônia japonesa (Ibidem).
Ao final da gestão de Kunito Miyasaka, em 1970, nascia a ideia de se aplicar no
pavilhão japonês, um museu com o tema da imigração japonesa no Brasil, organizada
25

Sangoro Nobumitsu – (1908-sem informação). Funcionário da empresa Kanebo. Migrou para o Brasil
em 1954 para construção da fábrica no Brasil e se tornou o diretor-presidente posteriormente. Foi
presidente do Bunkyo de 1971 à 1975. Extraído de Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social - http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br
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por nomes de pesquisadores desse tema como Tomoo Handa e Hiroshi Saito. Saito se
tornou o primeiro superintendente do museu, também tido exercido o cargo de
presidente da Comissão de Recuperação do Material Histórico e de Exposição (Ibidem).
Entretanto, os preparativos se iniciam somente em 1973, a partir da criação da
Comissão de Preservação da Memória da Colônia, na gestão de Nobumitsu (Ibidem).

3.5 GESTÃO GENICHIRO NAKAZAWA26

Findo a gestão Nobumistu, entra Genichiro Nakazawa como presidente em
1975.
A maior contribuição de Nakazawa foi a construção do museu da imigração
japonesa e as comemorações dos 70 anos da imigração japonesa no Brasil.
Decidia-se abrigar o museu nas dependências do centro de cultura devido à
facilidade de acesso. Assim, o edifício foi ampliado. Para tal, necessitava-se pedir
aprovação do governo japonês, pois as aquisições do terreno e dos três andares foram
feitas com o fundo do auxílio do governo japonês. Em 1976 o vice-primeiro-ministro
japonês Takeo Fukuda em visita ao Brasil, realizou uma reunião com a entidade e
prestou-se ao serviço de ajudar a colônia na construção (Tanaka, 1998).
O presidente Nakazawa consolidava o seu plano de fazer da construção do
Museu Histórico um dos eventos da comemoração dos 70 anos da imigração japonesa
em 1978. A razão estava na facilidade de obtenção de auxílios tanto do Brasil como do
Japão dessa forma (Idem).
Com o objetivo de conseguir o auxílio do governo japonês cobrando a promessa
do vice-primeiro ministro Takeo Fukuda, Nakazawa e o secretário Adachi voam ao
Japão em 1976, e no ano seguinte o Ministério das Relações Exteriores do Japão

26

Guenitiro Nakazawa (1907-1984). Formado pelo Departamento de Educação, Língua e Literatura
Estrangeira de Tóquio, migra para o Brasil em 1933, trabalhando como agricultor e professor na escola de
língua japonesa na região da atual Mairiporã. Foi presidente da Cooperativa Agrícola Sul-Brasil de 1973
até seu falecimento e presidente do Bunkyo de 1975 à 1979 (http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br)
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aprovava uma verba solicitada através da JICA (Agência de Cooperação Internacional
do Japão) (Ibidem).
A comemoração dos 70 anos da imigração japonesa seguiu suas festividades
com a presença do príncipe e princesa Imperiais, comemorado no estádio municipal do
Pacaembu, além da inauguração do Museu Histórico e edição da História dos 70 anos
de Imigração Japonesa. Como aponta Tanaka (1998), as maiores contribuições do gasto
em construção vieram de fontes japonesas (aproximadamente 2 milhões e 600 mil
dólares de 4 milhões e 700 mil dólares em valores atuais).

3.6 GESTÃO SHINITI AIBA27

A escolha da diretoria em 1980 contou com 9 nisseis e 2 imigrantes de pósguerra, abrindo suas portas para a nova geração, tanto nisseis quanto novos imigrantes
(Tanaka, 1998).
Como aponta Tanaka (1998), o presidente Aiba tomou como prioridade a
consolidação e expansão de membros da sociedade. Essa ação se deve ao fato de que o
número de membros da sociedade em fins de Maio de 1979 havia reduzido comparado
ao de 1975. Esses dados preocuparam a entidade que fez com que a Comissão de
Organização pedisse a colaboração das associações contribuintes a auxiliarem na
prospecção de novos sócios. Como expõe Tanaka (1998), com o argumento de que o
centro de cultura era tido como “o templo da colônia” e a diretoria da sociedade
“ministério da colônia”, o plano era consolidar a sociedade como um “órgão
representativo da comunidade, de fato e de direito”.
A campanha para angariar novos sócios foi um sucesso, tendo acrescidos quase
700 novos sócios, chegando a 4.123 em 1980. Para a surpresa da Comissão, 60% dos
novos sócios eram nisseis, coisa que não esperavam, pois anteriormente o número
27

Shiniti Aiba – (1908 – sem informação). Emigra para o Brasil em 1930. Foi funcionário da BRATAC a
convite de Miyasaka a partir de 1934, sendo funcionário também do Banco América do Sul a partir de
1947, tempos depois ocupou a Presidência do Conselho Administrativo do Grupo América do Sul e da
Seguradora Yasuda América do Sul. Foi presidente do Bunkyo de 1979 à 1983. Extraído de Sociedade
Brasileira de Cultura Jáponesa e de Assistência Social. Disponível em:
http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br
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desses era de apenas 30% na composição de sócios. No final de 1984, o número chegou
a 5.184, “contribuindo decisivamente para a saúde financeira da sociedade” (Tanaka,
1998).
Como cita Tanaka (1998), Aiba explica que o objetivo de sua gestão é:

“Para que os japoneses e seus descendentes possam usufruir as suas
raízes na sociedade brasileira e apresentar bom trabalho, é importante
que eles tenham consciência do Japão, e é para isso que a Sociedade
existe. Quanto ao movimento pela ampliação do quadro social, ao
procurar maior variedade de membros, deve-se buscar melhor
relacionamento com as suas associações japonesas e a comunidade
japonesa espalhada pelo Brasil, propiciar ambiente para o intercâmbio
de opiniões com as regiões interioranas e expandir o circulo das
atividades culturais da Sociedade”.

Na gestão Aiba, à época de comemoração dos 25 anos da entidade, foi dado
como prioridade a continuação de construções no centro de cultura, como o
estacionamento que era muito demandado e planejado para a época. Como consta na
contabilidade (Idem), Aiba deu prioridade financeira à construção mais do que a
comemoração dos 25 anos da entidade. Entretanto, o estacionamento foi inaugurado em
1981.
Nas comemorações de 25 anos de entidade, as principais atividades foram
premiações de condecorações, também a publicação do livro “70 anos de imigração”,
festivais e a conclusão do estacionamento no centro de cultura. Em 1982 o premier
Zenko Suzuki faz uma viagem ao Brasil seguida pelo príncipe Hironomiya alguns
meses depois, estreitando as relações com o governo brasileiro e a comunidade nipobrasileira (Ibidem).
Como aponta Tanaka (1998), em 1982 foi feito um levantamento por faixa etária
dos sócios da entidade, e constataram que a maioria se situava entre 40 e 49 anos e 30 a
39 anos respectivamente. Esses dados mostraram que os nisseis e novos imigrantes
estavam se interessando pela sociedade e que novas demandas surgiriam. Assim, era
necessário adotar uma linha de atividades que refletisse as demandas e a mentalidade
dessa faixa (Ibidem).
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Outra novidade foi um projeto pensado por Aiba de se construir um centro
poliesportivo. A razão para isso se dá na medida em que o presidente via a situação da
colônia japonesa a médio e longo prazo preocupante por falta de herdeiros, ao passo que
os nisseis se distanciavam cada vez mais da colônia. O centro poliesportivo seria um
artifício para não dispersar os nisseis dessa herança. Entretanto, após diversas
discussões e medidas, as atividades para esse projeto foram deixadas para o próximo
presidente (Ibidem).

3.7 A POSSE DO PRESIDENTE MASUICHI OMI28 E A PROMOÇÃO DE NOVOS
ELEMENTOS

Como aponta Tanaka (1998), a inflação no ano de 1982 era de 100%, causando
grandes prejuízos e paralisações para o Bunkyo. Em 1983 as atividades são adiadas, e
como salvamento para promover algumas atividades, a JICA (Agência de Cooperação
Internacional do Japão) entra em cena novamente e oferece um comissionamento para a
sociedade para desenvolver atividades referentes à estágios e auxílios no ensino da
língua japonesa no Brasil.
A sucessão da presidência fica com Masuichi Omi, que fora diretor do Kodomono-Sono (Associação Pró-excepcionais) e administrara a entidade com eficiência. Nessa
nova reposição de diretorias, crescia-se o número de nisseis e imigrantes do pós-guerra
mostrando que a mudança de geração se acelerava (Idem).
Discutia-se nos jornais de língua japonesa, certa crise de identidade da
Sociedade sobre sua representatividade nacional. Estavam longe das associações
interioranas, de outros estados e dos jovens. É pertinente citar um trecho que consta na
edição do Jornal Paulista (apud Tanaka 1998) de 19 de abril de 1984:

28

Masuichi Omi – (1921-1999). Emigrou ao Brasil em 1932 trabalhando na agricultura. Em 1953 fundou
a empresa Irmão Omi Comércios. Em 1978 foi nomeado presidente Administrativo da Associação Próexcepcionais Kodomo-no-Sono. Já tendo ocupado vários cargos diretivos no Bunkyo, se torna presidente
de 1983 à 1991. Extraído de Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Disponível
em: http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br
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‘‘É possível que a Sociedade, nos primórdios de sua fundação, tenha
assumido, de fato e de direito, o papel de organismo central da colônia
de todo o Brasil. Entretanto, hoje é diferente. Ela poderá conseguir
manter uma posição simbólica de representante nacional, mas na
realidade, não será mais que em aparência. Torna-se visível a
fragmentação da colônia em diversos setores: fragmentação nas
atividades culturais e econômicas, na formação de grupos sociais de
orientação religiosa, em lazer e gosto, enfim, ela se processa em ritmo
acelerado. Manter um ambiente e uma estrutura de sustentação da
Sociedade, convivendo com essas mutações do momento social não
será absolutamente uma tarefa fácil.
Ai está a dificuldade, e também a necessidade de um posicionamento
da Sociedade no seio da colônia. Basta considerar apenas o aspecto
regional. Entre os residentes das regiões interioranas, existe um
conceito arraigado de que a ‘Sociedade é um dos paulistanos’. Para as
gerações, entre os nisseis e sanseis, o conceito dominante é de que ‘a
Sociedade é de velhos’. Se a Sociedade pretende reformar esses
conceitos e imagens, terá de começar por efetuar uma revolução da
sua própria conscientização”.

O presidente Omi focou sua gestão na expansão das bases de apoio para angariar
recursos, assim como de novos sócios; aumentar a relação de representatividade com as
associações das diversas regiões através de conferências anuais; e um planejamento de
longo prazo para a construção do centro poliesportivo (Ibidem).
Ao invés de se focar na construção do ginásio poliesportivo, o presidente
resolveu construir os ginásios esportivos nas dependências do centro de cultura, um
projeto que havia adormecido da década de 70. Após viagens ao Japão para angariar
arrecadações para o mesmo, mesmo conseguindo verbas de várias organizações e um
alerta do governo japonês, de que a ajuda não mais se fazia viável por razão de o Brasil
não ter ser mais considerado um país subdesenvolvido, e as complicações de gastos
desde a crise do petróleo, o ginásio foi inaugurado em 1989 (Ibidem).
Com as comemorações dos 80 anos da imigração japonesa no Brasil em mente, a
busca do próximo presidente da sociedade estava em passos difíceis. Muitos convidados
não aceitaram por outros deveres. Devido a tais dificuldades, foi feita a reforma
estatutária para aceitar-se três mandatos de presidente, e Omi assim continuava
(Ibidem).
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As comemorações dos 80 anos de imigração japonesa recebeu aporte novamente
do Japão. Marcaram presença o príncipe e princesa Hachinomiya, também a ocorrência
do lançamento da edição do livro 80 anos de imigração japonesa no Brasil, o censo
populacional da comunidade japonesa no Brasil, realizado pelo Centro de Estudos
Nipo-Brasileiros, com auxílio do IBGE e JICA (Agência de Cooperação Internacional
do Japão), que viria a ser completado em 1990 (Ibidem).

3.7.1 O NASCIMENTO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO DA LÍNGUA JAPONESA

Em 1985, o Bunkyo em conjunto com a Federação Cultural Nipo-Brasileira e
Federação Brasileira das Escolas de Língua Japonesa, criaram o Centro de Divulgação
da Língua Japonesa. Era um assunto muito debatido na colônia a unificação das
atividades, auxílios e divulgação da língua japonesa no Brasil. Com isso, a organização
ficou sob observação da Fundação Japão e JICA (Agência Internacional de Cooperação
do Japão). A unificação de fato do ensino da língua viria a ocorrer 3 anos depois com a
constituição de pessoa jurídica dessa organização (Ibidem).

3.8 A GESTÃO ATUSHI YAMAUCHI 29

No ano de 1991 assume o novo presidente do Bunkyo, Atushi Yamauchi. Nissei,
marca um renascimento e mudança de gerações da colônia. Entre os diretores, os isseis
do pré-guerra não se faziam mais presentes (Tanaka, 1998).
Novas comissões eram criadas com o intuito de revisar e redirecionar as
atividades, focadas no planejamento (Idem).

29

Atushi Yamauchi – (1931). Nissei graduado em 1959 pelo Departamento de Engenharia Civil e Elétrica
da Universidade Mackenzie. Foi fundador da empresa Boviel Kyowa Engenharia e Instalações sendo
presidente de 1973 até 1990. Foi presidente do Bunkyo de 1991 à 1999. Extraído de Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Disponível em http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br
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Nessa época, marcada pelo “boom” do decasségui, as associações entravam em
declínio, somado ao afastamento dos mais jovens. A sociedade promoveu a partir de
1991 o Congresso de Representantes das Associações da Comunidade Japonesa, para
discutir os problemas internos da colônia (Ibidem).
No mesmo ano foi feito outro levantamento do quadro social, e constatou-se que
se perdeu o número de sócios efetivos a menos da metade, que segundo Tanaka (1998),
se deve ao surto decasségui.
Como o número de brasileiros decasséguis era de 10%, após a segunda
conferência das associações regionais, que discutiram esse problema, o professor da
faculdade de direito da USP Masato Ninomiya, sugeriu a criação “de centros de
orientação e informação das condições de emprego nas regiões fornecedoras de
decasséguis para minorar as suas dificuldades e fazer com que eles sejam úteis para o
desenvolvimento das relações nipo-brasileiras” (Ibidem).
Assim, em 1992, inaugura-se o Centro de Informação, Orientação e Proteção
ao Decasségui, incorporado como atividade do Bunkyo. Funcionou em experimento por
alguns meses. A sociedade, Beneficência Nipo-Brasileira (Enkyo) e a Federação das
Associações de Províncias do Japão no Brasil (Kenren) entraram em parceria para criar
então o Centro de Informações e Atendimento ao Trabalhador no Exterior (CIATE),
que funciona até hoje (Ibidem).
Dentre as principais atividades de grande relevância da organização, estão o
levantamento de dados dos decasséguis de origem japonesa que permitia prover o
diagnóstico e confirmar alguns problemas, como em ocorrências de redução de 74% da
população nipo-brasileira por conta do problema (Ibidem).
Com o passar do tempo, foi se intensificando as discussões sobre o futuro da
comunidade nipo-brasileira realizadas pelo Bunkyo. Dessa forma, a sociedade
promoveu várias pesquisas com associações regionais para saber qual era a magnitude
do problema e constatou-se que essas estavam com um futuro - e até o presente pessimistas (Ibidem).
Em 1995 comemoravam-se os 100 anos do tratado de amizade Brasil-Japão. A
partir de festividades no ano inteiro no Brasil por regiões e no Japão, contou-se com
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alguns marcos. Recebeu-se a princesa Sayako Ayanomiya. Também ocorreu o simpósio
sobre o Japão do século XXI promovido pelo Centro de Divulgação da Língua
Japonesa, onde se discutia os rumos de metodologia de ensino no Brasil, cuja língua
estava sendo ensinada de forma materna e não estrangeira (Ibidem).
Em 1994, abriu-se o curso de língua japonesa organizado pela sociedade e aberto
no centro de cultura, que, entretanto não tem mais existência atualmente (Ibidem).
Em 1996 abre-se o Congresso de Líderes Jovens da Comunidade Japonesa,
destinado à sanseis e yonseis com idade inferior a 30 anos. Muito se discutia o
“problema” do afastamento inevitável das novas gerações, da cultura japonesa de seus
ascendentes e pela já aculturação à sociedade brasileira. Como destaca Tanaka (1998),
os principais problemas eram:

“falta de comunicação com a transição das gerações, falta de liderança
entre os niseis e sanseis, a escassez de instrutores de lingua japonesa, a
escassez de material humano devido ao fenômeno dekassegui, a
perda de identidade dos descendentes de japoneses.”

Nas comemorações dos 40 anos de Bunkyo, à qual a sociedade postergou para
1996 devido à comemoração dos 100 anos de tratado de amizade Brasil e Japão,
recebera uma doação de um centro poliesportivo da universidade de Kokushikan
(Ibidem). Assim, o antigo plano da gestão Aiba do centro poliesportivo pôde ser
realizado pela Sociedade (Ibidem).
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3.9 O FIM DOS TRÊS BALUARTES DA COLÔNIA: BANCO AMÉRICA DO SUL,
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA E COOPERATIVA AGRÍCOLA SULBRASIL30

Ao longo dos anos 90, a colônia viu seus três baluartes caírem por terra: O
Banco América do Sul, Cooperativa Agrícola de Cotia e Cooperativa Agrícola Brasil
Sul. Foram os baluartes da colônia, pois segundo Nakashima, a base econômica da
colônia estava baseada nestas três organizações. Dentro do aspecto de colônia, era
também o sustentáculo econômico e braçal do bunkyo – como também das atividades
das associações e deixa de existir nos anos 90. O último a cair foi o Banco América do
Sul em 1997. O fim destas três organizações foi recebido com choque na comunidade
nipo-brasileira. As discussões da época da venda do Banco América do Sul era de que a
colônia tinha chegado a seu fim. A importância dessas organizações na relação com o
Bunkyo são marcantes mesmo atualmente:

“Boa parte de seus dirigentes são egressos, dirigentes ou ex-dirigentes
das cooperativas e Banco América do Sul. Boa parte do voluntariado
atual do Bunkyo é de gente que teve passagem nessas organizações.
Qualquer Nikkei conhecia algum empregado ou alguém prestava
serviço para essas organizações. Havia uma gama de empresas
veiculadas ao funcionamento dessas maiores” (NAKASHIMA,
entrevista realizada em 14 de Maio de 2012).

A crença no fim da colônia, também tem o contexto de que na década de 80 para
90 há uma fragmentação entre o Bunkyo e as associações devido à crise da base
econômica da colônia. Havia uma decadência no relacionamento e tentava-se a
revitalização do Bunkyo com as associações regionais. No século XXI o movimento de
revitalização surge diferenciado. As associações e Bunkyo retomam seu funcionamento
com outras bases econômicas.

30

Ver Tópico “Banco América do Sul” no capítulo 1: “Histórico da Imigração Japonesa no Brasil”
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3.10 GESTÃO DE HIDEO IWASAKI31

Em Abril de 1999 assume o presidente Hideo Iwasaki. Seu mandato perdura até
2003. Segundo informações do Bunkyonet 32 entre um de seus feitos mais marcantes,
está a ampliação do museu, com exclusividade para assuntos do pós-guerra e participou
das comemorações do 10º ano da Era Heisei como representante da comunidade nipobrasileira no Japão.

3.11 A REFORMULAÇÃO DO BUNKYO – UMA NOVA ERA

As antigas preocupações dos dirigentes da comunidade como o envelhecimento,
modos de atrair os jovens, as consequências do processo decasségui, e o efetivo papel
do bunkyo em cumprir com a essência de representante da comunidade nipo-brasileira
finalmente estavam aguçados e precisavam ser revistos uma nova abordagem da
entidade em geral. O longo prazo chegou.
Em abril de 2003, assume o novo presidente Kokei Uehara33. Sua gestão é
marcada pela, além do início da comissão destinada ao centenário da imigração
japonesa, a iniciativa de colocar em prática um projeto de renovação da sociedade.
Segundo o próprio Uehara (2004: 2), “faltou à entidade a mentalidade de um
planejamento estratégico que pudesse corresponder às aceleradas mudanças das
sociedades Nikkei, brasileira, japonesa e mundial”.
31

Hideo Iwasaki – (1922). Emigrou ao Brasil em 1935. Dentre seus trabalhos, foi funcionário do
Consulado Geral do Japão em 1940, da Cooperativa Agrícola Sul-Brasil de 1945 à 1971 e assumindo
cargos de diretoria na Fertilizante Mitsui. Foi um dos fundadores do Bunkyo, tendo ocupado cargos
importantes em entidades como a Beneficência Nipo-Brasileira. Foi presidente do Bunkyo de 1999 à
2003. Extraído de Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Disponível em:
http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br
32
Extraído de Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Disponível em:
http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br
33
Kokei Uehara (1927). Emigrou ao Brasil em 1936. Formado pela Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo é engenheiro hidráulico. Foi um dos auxiliadores na construção de importantes represas
brasileiras como Itaipu e Barra Bonita. É um dos fundadores da FATEC (Faculdade de Tecnologia) e
FAT (Fundação de Apoio à tecnologia). Extraído de Departamento de Águas e Energia Elétrica do
Governo do Estado de São Paulo. Revista Água e Energia. Kokei Uehara. Uma Existência Dedicada à
Engenharia. 1998. Disponível em:
http://www.daee.sp.gov.br/acervoepesquisa/relatorios/revista/raee9810/Entrevista.html
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O reconhecimento dos problemas e o que deveria ser modificado estava baseado
em diversos pilares. A primeira delas, é a já conhecida representatividade. Dentro desse
aspecto, o documento do relatório final da “Comissão provisória dos estudos de
renovação” (2004) destacava que faltava transparência nas decisões da entidade, além
de que a divulgação de suas atividades eram falhas. Como é importante atingir não só os
sócios cujo número não é grande, e cujas informações não chegavam nem a atingi-los,
além destes não terem voz na sociedade. Também se cita o fato de que o bunkyo não
dava apoio o bastante para outras entidades da comunidade. Para esse problema, em
2004 iniciou-se o projeto de implementação da rede on-line do bunkyo, de nome
Bunkyonet. Como define Watanabe (2004: 19), “o projeto pretende, através da internet,
estabelecer uma central de dados sobre tudo o que ocorre na comunidade nipobrasileira”. Em 2005, o site Bunkyonet entrou em funcionamento.
O documento destaca que as novas gerações e pessoas de outras etnias
simpáticas pela cultura japonesa não sentem atração pelo Bunkyo, e muitas nem sequer
sabem de sua existência. Quanto aos nikkeis das novas gerações, estes têm a visão de
que o bunkyo é uma grande nihonjinkai (associações de japoneses) para as gerações
anteriores sem espaço para sua participação (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2004). Um dos objetivos para
os próximos anos - define o anuário - é a integração de jovens e mulheres para liderança
da entidade.
Uma das discussões dessa mudança se deve à identidade da chamada
comunidade nipo-brasileira e qual deve ser seu quadro social. O documento faz a
ressalva de que não faz sentido manter essa identidade por relações de sangue, já que a
mestiçagem atinge índice de 60% dentre a comunidade nipo-brasileira em 2003 (dados
do Centro de Estudos Nipo-brasileiros), e, portanto, o conceito dessa comunidade
muda-se como “um segmento da sociedade brasileira” e não uma continuidade da
sociedade japonesa, e deve ser composto por todos aqueles que “... pelo vínculo do
matrimônio e outros laços, como os decorrentes de estudos, amizades e relacionamento
pessoais, assimilaram valores culturais japoneses e se sentem vinculados às pessoas e
entidades da chamada comunidade nipo-brasileira” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2004: 6)
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Era também objetivo da renovação, o quadro social com pessoas de todas as
regiões do país, para que funcione como efetiva representação nacional. Entretanto,
também representando toda a comunidade e não somente os associados (Idem).
E finalmente, surge a nova questão dos filhos de decasséguis que vivem em
situações de vulnerabilidade, por ficarem sem estudos no Japão, ou receberem choque
cultural entre outros problemas da infância. Dentro dessa questão, em 2004 surge a ideia
do ISEC (Instituto de Solidariedade Educacional e Cultural), que cuidaria dos
problemas das crianças brasileiras no Japão e retornadas. O Instituto cria raízes como
OSCIP (Ibidem).
O ano de 2004 é marcado pela comemoração dos 50 anos do pavilhão japonês e
a visita do premier Junichiro Koizumi. Outros acontecimentos são a transferência do
curso de japonês que a entidade promovia para a aliança Cultural Brasil-Japão, e a
maior parceria com a JICA (Agência Internacional de Cooperação do Japão), Consulado
do Japão, Fundação Japão e o governo municipal de São Paulo (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2005).
Em 2005, o Bunkyo comemorava seus 50 anos, e foi um ano que reservou
eventos comemorativos para este fim, assim como foi feito um investimento em
infraestrutura em sua sede. Também ocorriam as primeiras eleições diretas para cargos
de diretorias, adaptando aos padrões do novo código civil que exigia essa reforma nas
entidades (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2006).
Em 2006, a entidade acrescenta “e de Assistência Social” no nome. Segundo
Uehara (2007), isso se deve a que em 1974, a entidade recebeu reconhecimento do
governo federal como de assistência social e filantrópica, e perdeu o título nos anos 90.
Por isso, tinham como objetivo demonstrar que a entidade contribuía com esse papel à
sociedade. Desse modo, foi instalada uma comissão especial para esse fim, para que tais
assuntos fossem executados de forma eficiente, além de acrescentar uma comissão para
o meio ambiente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2007).
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A principal contribuição que a gestão Uehara trouxe para o Bunkyo e que o
define até os dias de hoje foi a reformulação do planejamento estratégico da entidade
(UEHARA, 2008). Segundo Nakashima (2008), essa reformulação surge com o objetivo
de adequar o funcionamento da entidade com as metas a seguir:
“- Ser organização representativa da comunidade nipo-brasileira;
- Defender a preservação e divulgação do valor cultural japonês no
Brasil;
- Conceder a cooperação e apoio às entidades nipo-brasileiras
congêneres;
- Desenvolver as ideias sobre a comunidade nipo-brasileira não só do
presente momento, mas para o futuro inclusive” (NAKASHIMA,
2008: 19).

Este assunto será maior aprofundado no capítulo a seguir.

3.11.1 FÓRUM DE INTEGRAÇÃO BUNKYO (FIB)

Como parte de criar uma maior intensificação da relação do Bunkyo com
entidades regionais, em 2007 ocorreu o 1º Fórum de Integração Bunkyo (FIB), que
contou com a participação de vários setores regionais de associações para discutir os
problemas da comunidade nipo-brasileira (UEHARA, 2008). Além dessa discussão, são
trazidos pontos para resolução dos problemas, sendo que muitos deles referem-se a
maior integração entre as associações. Esse ponto de encontro tem como objetivo
aperfeiçoar as atividades destas associações.
Na década de 1990, houve um movimento parecido de integração do Bunkyo
com as associações como o Congresso de Representantes das Associações da
Comunidade Japonesa a partir de 1991, para discutir os problemas internos da
comunidade (Ibidem).
Segundo Nakashima, o Bunkyonet trouxe uma nova necessidade – a realização
de encontros pessoais. O FIB foi promovido procurando atender essa demanda, além de
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aspectos como uma integração mais efetiva das associações regionais do Brasil todo
para assim o Bunkyo ser consolidado como representante da comunidade nipobrasileira.
Algumas mudanças que são possíveis destacar do modelo de integração dos anos
90 com o FIB são as seguintes: referente ao antigo modelo, o número de representantes
regionais, que até antes do FIB eram 15 e suas localidades de representações regionais,
sendo somente de dois estados, ligadas à associações tradicionais de pré-guerra, sendo
somente São Paulo e periferia - estado de São Paulo - e norte do Paraná. Os eventos
eram marcados por reuniões com relatos. Qualquer associação podia participar.
Entretanto o formato era top-down (de cima para baixo). O Bunkyo apresentava as
diretrizes a serem seguidas. Segundo Nakashima, as pessoas eram somente instruídas.
Referente ao modelo do FIB, o número de representantes regionais no Bunkyo
atualmente é de 30, composto por 8 estados, destacando Manaus, Brasília, Rio de
Janeiro, Minas Gerais (Belo Horizonte), litoral de São Paulo como Santos, e região do
Vale do Ribeira. O FIB surgiu como forma de reforçar tais representações. Uma das
exigências era de que comparecesse para discussão uma liderança feminina, outra jovem
e outra de nível administrativa, dentro dos preceitos da gestão de Kokei Uehara de
aproximar e fazer com que mulheres e jovens conquistem seu espaço de líderes na
comunidade. O 1º FIB foi patrocinado através de empresas como o Banco Sudameris,
atual Santander. Ainda havia uma diretoria relacionada ao Banco América do Sul. O
FIB 2 organizado em 2008 tinha como objetivo trazer discussões a preparar a passagem
da questão étnica para cultural, a manutenção do relacionamento com o Japão e ajudar a
inserção das associações das comunidades locais, sobretudo com lideranças femininas e
jovens. O FIB, diferente do modelo praticado nos anos 90: é de diálogo. Segundo
Nakashima, é um formato democrático que em seu início não foi muito acostumado
pelos participantes.
Como consta na revista colônia 135 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2008), os relatórios
apresentados foram dos secretários, representantes regionais – com discussões separadas
em japonês e português, dos jovens e das mulheres.
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Em termos gerais, os maiores problemas apresentados foram a falta de interação
do Bunkyo com as associações regionais; como atrair os jovens nikkeis para as
associações e o contato com a cultura japonesa; a diminuição de associados
principalmente pelo fenômeno decasségui e êxodo rural dos jovens; e a não valorização
da participação feminina (Idem, 2008).
O FIB, portanto, surge da diretriz de tornar o Bunkyo representante da
comunidade

nipo-brasileira,

como

também

trazer

essas

associações

como

complementares ao seu funcionamento. Como define o “Relatório Administrativo do
Bunkyo – 2007” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2008: 24), o FIB tem como finalidade
“promover a integração e o fortalecimento das Associações, Ligas e
Federações por meio de um trabalho conjunto do Bunkyo e dos
Representantes Regionais de uma forma dinâmica e integrada.”.

3.11.2 OUTRAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA GESTÃO UEHARA

As atividades voltadas à assistência social começaram a se intensificar em 2007,
como o funcionamento do telecentro Paulo Kobayashi – Bunkyo, e arrecadações
destinadas a instituições filantrópicas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA
JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2008).
O ano de 2008, esperado por toda a comunidade nipo-brasileira, foi o auge da
amostra da representação dos imigrantes japoneses e as conquistas de seus descendentes
no Brasil atual. Diferentemente do cinquentenário, em 1958, o centenário mobilizou não
só nikkeis, mas como toda a sociedade brasileira. Diversos projetos entre o Estado e a
entidade foram firmados como parte da comemoração. O ano de 2008 foi considerado o
“Ano de Intercâmbio Japão-Brasil” fortalecendo os laços Brasil-Japão firmado entre o
presidente Lula e o primeiro-ministro Koizumi (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2009).
Um dos eventos de mais importância para os imigrantes japoneses foi a recepção
do Príncipe Herdeiro Naruhito, que visitou o pavilhão japonês, e o museu da imigração
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japonesa (SOCIEDADE

BRASILEIRA DE

CULTURA JAPONESA E

DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2009).
Após as turbulências e realizações do centenário, em 2009 assume o novo
presidente Kihatiro Kita marcando a era atual da entidade.

____________________________________
____________________________________

A Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social tem uma
longa história que data do início de 1955, ligada ainda à questão vitorista-esclarecidos
que marcou profundamente a comunidade nipo-brasileira do pós-guerra. O IV
Centenário da Cidade de São Paulo e a construção do Pavilhão Japonês são marcos
importantíssimos para sua fundação.
A entidade foi fundada por esclarecidos, como Kiyoshi Yamamoto e Kunito
Miyasaka. Seus fundadores são indivíduos que já migraram com papel de destaque,
diferenciando-se dos imigrantes comuns.
O principal objetivo de sua criação no início foi a unificação da chamada
“colônia” japonesa que estava desfragmentada devido a esse conflito, e também, a partir
da unificação, uma forma de educar os japoneses e os nisseis esclarecendo-os sobre os
conflitos do pós-guerra, para evitar novas ocorrências que traumatizaram a comunidade
nipo-brasileira, como também à prática corrente da cultura japonesa.
Depois de fundada a sociedade, por longos anos buscou-se fundamentar seus
objetivos de representante da comunidade nipo-brasileira. Essa consolidação parte das
seguintes formas: a construção do centro de cultura, que somente após a morte de
Kiyoshi Yamamoto, o “pai da colônia”, foi concluída, e somente ao final da gestão de
Kunito Miyasaka passa a funcionar consolidada. Depois da construção do centro de
cultura a sociedade passa a definir melhor suas atividades e ainda agregando novos
aspectos ao centro de cultura, como a construção do importante museu da imigração
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japonesa. Um dos maiores problemas da entidade foi o número de sócios – pequenos –
em comparação à sociedade nikkei.
Em meados dos anos 80, vê-se o início do processo de renovação do corpo
diretivo da entidade. Isseis vão saindo dos cargos de diretoria dando espaço aos nisseis.
Esse marco modifica um pouco a entidade, e a forma de enxergar a colônia. Ainda o
problema do número de sócios é uma preocupação e é trabalhado. Também começou a
ser trabalhada a relação da entidade com as associações regionais para dar cabo ao
objetivo primordial da sociedade de ser representante da comunidade nipo-brasileira.
Os anos 90 dão espaço ao primeiro presidente nissei da entidade, Atushi
Yamauchi. São anos marcados pelo boom decasségui, e a preocupação com o futuro da
comunidade nipo-brasileira que já vinha criando raízes na década de 80, e suas
associações. É intensificada a promoção de debates entre associações regionais e o
Bunkyo para discussão destes problemas e como resolvê-los.
Em 2004 um novo rumo à Sociedade é proposto através da reformulação do
plano estratégico da entidade na gestão de Kokei Uehara. Foram iniciadas atividades
para tentar resolver o problema de decasséguis, também o problema de comunicação do
Bunkyo com as associações, ora com a consolidação de instrumentos para debate com
associações regionais, ora com a criação do Bunkyonet para facilitar a rede de
comunicações da entidade e associações, e novas demandas foram surgindo. Agora, a
baixa procura das gerações mais jovens pelas associações e pela cultura japonesa se
tornaram uma preocupação. Também, a inserção de mulheres e jovens nos cargos de
diretoria estava sendo repensados.
De qualquer sorte, o extenso tempo de existência da sociedade mostra que é
recente a consolidação da entidade para preenchimento de seus objetivos e seu papel
representante da comunidade nipo-brasileira. Seu papel foi sendo mudado com o tempo.
O ano de 2008 foi um marco simbólico para se pensar no que fazer nos próximos 100
anos, e a entidade passa de nipo-brasileira para entidade nacional de cultura-japonesa.
Seu papel será pensado como uma ligação entre Brasil e Japão. Aquilo que conseguiram
modificar no início da fundação foi se perdendo com o tempo, porém a retomada é
recente. Entretanto, atualmente, é necessária uma reestruturação, que se iniciou em
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2004, e repensar o papel do Bunkyo para o futuro, com o crescimento da população das
novas gerações, que se modificou muito ao longo dos seus 57 anos de entidade.
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CAPÍTULO 04 - O BUNKYO ATUAL

4.1 GESTÃO KIHATIRO KITA

Kihatiro Kita foi eleito em 2009 e reeleito em 2011 como o novo (e atual)
presidente do Bunkyo. Um dos principais problemas da sociedade é a escassa situação
financeira. Foi planejada uma campanha para trazer novos associados e buscar antigos
no corpo associativo, também com uma campanha especial de “Associado Master” com
o objetivo de angariar recursos para regularizar as instalações do Bunkyo perante órgãos
do Corpo de Bombeiros e CONTRU (Departamento de Controle do Uso de Imóveis da
Prefeitura Municipal) as quais conseguiram ser cumpridas (KITA, 2010, 2011).
Foi criada a comissão Bunkyo Rural que trabalha com o intercâmbio de ideias
entre pesquisadores, profissionais e empresários, de novas tecnologias rurais e tem sua
criação ligada ao passado histórico de identificação com a agricultura dos imigrantes
japoneses (KITA, 2009, 2010).
Uma bandeira da gestão é o fortalecimento da comunicação com os “associados,
patrocinadores, instituições governamentais e o público em geral” com o advento do
Bunkyonet e a criação do boletim mensal e o boletim mensal eletrônico (KITA, 2009:
2).
Foi aprovada a revitalização do Pavilhão Japonês, o grande símbolo do
nascimento do Bunkyo que precisa passar por reformas, por ser um imóvel antigo. O
Centro Esportivo Kokushikan também passa por mudanças com o planejamento da
Construção do Parque Ecológico Kokushikan nas dependências do local. Atualmente, a
entidade formou uma nova campanha intitulada “Associado Benemérito” como meio de
arrecadação de recursos para melhoria e regularização do edifício Bunkyo e melhoria do
grande auditório, além de recuperação do Pavilhão Japonês e o início das obras no
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Centro Kokushikan, como apontou Nakashima. O prazo de captação de recursos
termina em março de 201334.
Segundo Nakashima, Kita assumiu a entidade em uma época de “ressaca” póscentenário. A partir de sua formação de advogado e contador, além de participar das
gestões do Bunkyo desde 1989, conhece bem as questões administrativas, a qual é sua
área de expertise. A avaliação de Nakashima é de que pelo lado administrativo e físico
patrimonial, Kita tem resolvido bem, como exemplo de um projeto de atualizar a
entidade para funcionar no contexto atual como equipar os recintes para receber
espetáculos maiores e sua luta pela regularização do prédio e aprovação do corpo de
bombeiros.
No aspecto futuro da entidade, Kita tem um projeto abrangente para o Centro
Kokushikan. Além do comentado acima de construção de um parque ecológico, existe
também a pretensão de transformá-lo em um centro de cultura nipo-brasileiro e
aumentar suas atividades, que até então são poucas; também um espaço de preservação
da cultura japonesa e divulgação, e espaço de realização de eventos, assim como
também de convidar iniciativas governamentais ou privadas para desenvolver atividades
na área.
A situação de associados está estável no caso de pessoas físicas. Um dos
problemas apontados por Nakashima, além da busca por associados jovens é um hiato
entre associados ou indivíduos ativos na comunidade da meia idade: entre 40 e 50 anos.
Surge como uma preocupação, pois os indivíduos que estão hoje nessas idades, serão os
próximos líderes da colônia no sentido de presidentes de entidades e cargos diretivos.
Se persistir essa situação poderá haver escassez de líderes no médio prazo.

4.2 IDENTIFICANDO O BUNKYO

A título de explicação, o nome inicial da organização fora Sociedade Paulista de
Cultura Japonesa, passando para Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (Burajiru

34

Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Regulamento para Categoria do
Associado Benemérito. São Paulo. 2011
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Nihon Bunka Koykai, daí vem o nome Bunkyo, abreviação do nome em japonês),
consolidando seu papel de sociedade unificadora das associações japonesas de todo o
Brasil, e em 2006 muda-se para Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social, como já foi discutido com mais profundidade no capítulo do
histórico do Bunkyo. A sociedade além de administrar sua sede, também tem sob sua
responsabilidade o Pavilhão Japonês localizado no parque do Ibirapuera, o Museu
Histórico localizado no prédio sede e o Centro Esportivo Kokushikan em São Roque
(São Paulo), administrados por comissões específicas. As comissões destinadas a
diversos assuntos são formadas por associados-voluntários35.
O Bunkyo é uma organização privada sem fins lucrativos. É financiado por
“mensalidades de associados (pessoas físicas e jurídicas), subsídios, patrocínios de
organização de eventos e publicações, e locação dos recintos”36. Na questão de
subsídios, se referem a auxílios da JICA (Agência de Cooperação Internacional do
Japão), emendas parlamentares para festivais e programas de fomento cultural do
Estado, como informou Nakashima. A receita da organização, como consta no Art. 11º
do estatuto social é constituída de:
“a) contribuições dos associados;
b) doações e subvenções, em valores ou bens;
c) rendimentos do seu patrimônio social ou de atividades promovidas;
d) outros recebimentos.
Parágrafo Único – As doações e subvenções recebidas serão aplicadas
nas finalidades a que estiverem vinculadas.” (ESTATUTO SOCIAL,
2006).

O estatuto social da entidade traz as finalidades do Bunkyo em seu Art. 3º:
“a) promover atividades filantrópicas e beneficentes de assistência
social;

35

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Proposta
de Patrocínio de Eventos – 2009. São Paulo: 2009
36
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social – Missão. Folheto. 2010
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b) preservar e divulgar a cultura japonesa no Brasil, em suas várias
formas de expressão, contribuindo para o enriquecimento da cultura
brasileira;
c) promover, estimular e apoiar ações no sentido de proteger a família,
a infância, a adolescência e a velhice;
d) preservar e valorizar a história, a cultura e a contribuição do
imigrante japonês e seus descendentes no Brasil;
e) promover, estimular e apoiar ações destinadas a proteger o meio
ambiente;
f) divulgar a cultura brasileira dentro e fora do país, em especial no
Japão, e promover o intercâmbio social e cultural entre os dois países,
visando o fortalecimento dos laços de amizade entre eles;
g) estimular e apoiar a prática do esporte, em suas diversas
modalidades;
h) promover estudos e debates sobre questões sociais, econômicas e
políticas de interesse geral, buscando soluções;
i) realizar e apoiar atividades que promovam a ética, a cidadania e a
justiça social;
j) promover e incentivar a integração das entidades congêneres entre
si, e com o BUNKYO;
k) promover e incentivar atividades culturais em geral.
Parágrafo Único – Para a consecução dessas finalidades, o
BUNKYO poderá celebrar convênios com entidades privadas ou
públicas, nos âmbitos municipal, estadual e federal.”

4.3 REVITALIZAÇÃO DO BUNKYO

Com a posse do presidente Kokei Uehara (2003-2008), iniciou-se o processo de
revitalização do Bunkyo, a partir de um redesenho do planejamento estratégico da
entidade. A necessidade se dá com as mudanças que vieram ocorrendo nas sociedades
Nikkei, brasileira e japonesa (UEHARA, 2004), como já foi discutido nos capítulos
anteriores. Parte da ideia de que o bunkyo deve promover a ação de desenvolver a
atividade ligada ao intercâmbio entre entidades e as atividades sócio-culturais
(NAKASHIMA, 2008). O relatório final da Comissão Provisória dos Estudos de
Renovação foi a base de informações para criação deste planejamento estratégico, feito
entre 2005 e 2007.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de

Assistência Social (2008) foram utilizadas as metodologias da matriz SWOT (Strenghts
– pontos fortes, Weaknesses – pontos fracos, Opportunities – oportunidades e Threats –
ameaças) baseado em análise interna e externa do ambiente. Também a metodologia
Balanced Scorecard, conhecida com BSC que foca na necessidade dos clientes.
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Segundo o relatório final da Comissão Provisória dos Estudos de Renovação, o
papel do Bunkyo foi definido como:
“ – Representação da chamada comunidade nipo-brasileira
- Preservação e difusão de valores e tradições culturais japoneses no
Brasil
- Cooperação e apoio às demais entidades que atuam, na comunidade
nipo-brasileira
- Pensar não somente o presente, como também o futuro da
comunidade nipo-brasileira” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE

CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2008:
5)

Dentro desse viés, foi elaborada a missão da entidade da gestão 2005 a 2007 que
persiste até atualmente, que é: “Representar a comunidade nipo-brasileira e promover a
preservação e divulgação da cultura japonesa no Brasil e da brasileira no Japão, bem
como incentivar e apoiar as iniciativas voltadas a esta finalidade" 37.
A partir da missão, o planejamento estratégico criado em 2007 fica baseado em
3 pilares, representados pelo Comitê Administrativo, Comitê Cultural/Social e Comitê
de Relacionamento.
O pilar administrativo é responsável por manter a estrutura para o
funcionamento dos demais. Para sua função são necessários “funcionários treinados e
competentes, estrutura de captação de recursos e ferramentas de comunicação
adequadas” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2008: 6).
O comitê administrativo possui os seguintes objetivos:
“- Auxiliar Comitês no desenvolvimento de seus objetivos
- Estruturar o Comitê Cultural/Social
- Estruturar o Comitê de Relacionamento
- Desenvolver estrutura financeira
37

Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Missão e Objetivos. 2012.
Disponível em
http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=100
&lang=br
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- Criar procedimentos de contas a pagar
- Criar procedimentos de contas a receber
- Desenvolver estrutura Contábil/Fiscal
- Implementar a auditoria de processos
- Rever a estrutura de plano de contas
- Desenvolver a estrutura de Recursos Humanos
- Reavaliar a estrutura de colaboradores
- Implementar a cultura de performance e treinamento
- Desenvolver estrutura TI (Tecnologia da Informação)
- Aprimorar o Projeto Bunkyonet
- Criar solução para adequar a infraestrutura de hardware
- Criar políticas de segurança e acesso a arquivos
- Desenvolver a Estrutura Administrativa
- Aprimorar o Regimento Interno
- Desenvolver a Estrutura de Gestão de Patrimônio
- Criar plano de gestão de manutenção, limpeza e administração
de patrimônio.” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA
JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2009: 41)

O pilar cultural/social é responsável pela atividade fim da entidade de
divulgação da cultura japonesa em diversas formas.
O comitê cultural/social possui os seguintes objetivos:
“- Desenvolver a Agenda Integrada
- Criar nos eventos as oportunidades de transmitir os valores da
Cultura Japonesa
- Criar know how de Organização Profissional de Eventos
- Comissão de Captação de Recursos
- Criar Produtos Culturais
- Foco grande público
- Foco alta cultura
- Criar Banco de Dados Cultural
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- Desenvolver estrutura para trazer eventos do Japão
- Desenvolver estrutura para trazer eventos do Brasil inteiro
- Desenvolver estrutura de Marketing” (SOCIEDADE BRASILEIRA
DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2009:
42)

E o pilar de relacionamento se baseia no papel do Bunkyo de ser representante
central da comunidade nipo-brasileira. É necessário o relacionamento com todas as
entidades e associações da comunidade, além das empresariais e políticas para cumprir
esse papel. A primeira ação relacionada ao comitê de relacionamento foi a criação do
FIB (1º Fórum de Integração Bunkyo) em 2007 que traz uma forma de discutir
problemas e propor soluções às associações regionais espalhadas pelo Brasil em
conjunto com o Bunkyo (NAKASHIMA, 2008).
O Comitê de Relacionamento possui os seguintes objetivos:
“- Desenvolver metodologia e critério eficiente de regionalização
- Desenvolver estrutura de relacionamento com entidades
- Desenvolver estrutura de relacionamento com Meio Empresarial
- Desenvolver estrutura de relacionamento com Japão
- Desenvolver estrutura de relacionamento com Meio Público”
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2009: 42).

A figura abaixo demonstra a relação entre os três pilares na função de seus
papéis:
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Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2008:
7)

Os três pilares devem trabalhar em conjunto e com frequente comunicação para
usufruírem o máximo de transparência e gerarem resultados esperados.
O planejamento tem a proposta de alocar formalmente representantes regionais e
comissões na diretoria de cada um dos pilares com vistas à consolidação de
representação da comunidade nipo-brasileira.
Essa estrutura de comitês garante o foco em especialização das atividades, além
de a atração de especialistas de determinado conhecimento com vistas a gerar maior
eficiência na gestão de atividades e de recursos.
Junto com o planejamento estratégico foi elaborado um plano para revitalização
regional das entidades para ser colocado em prática até 2012. “Essa proposta foi
apresentada durante o Curso de Aperfeiçoamento no Japão, oferecido pela JICA, nos
meses de agosto e setembro de 2007, sobre o tema ‘Formação de Recursos Humanos
para Revitalização Regional’” (NAKASHIMA, 2008: 21). Dentro desse plano estão a
criação do sistema Bunkyonet que já funciona plenamente, enquanto integrador das
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associações; também a discussão da direção na comunidade nipo-brasileira; incentivo a
atividade de caráter regional; intensificar o intercâmbio entre entidades a partir das
comemorações do centenário; a organização da comunidade brasileira no Japão e por
fim o reconhecimento do Bunkyo como representante da comunidade nipo-brasileira
(NAKASHIMA, 2008), passos que foram tomados com o aperfeiçoamento da alocação
de associações regionais ao Bunkyo e o FIB.
Como afirma Nakashima, “Ao estabelecer o prazo para 2012, quando nos
referimos à comunidade de cultura nipo-brasileira, (...) foram consideradas
significativas mudanças, entre elas, a probabilidade da participação deixar de ser
exclusiva de pessoas com fisionomia japonesa” (2008: 21). Dessa forma, é certa a
expectativa de direção para a adaptação das associações da comunidade japonesa
passarem de integradores étnicos para culturais.
“Prevê-se que, num futuro próximo, a sociedade nipo-brasileira
poderá estar sendo conduzida exclusivamente por pessoas que
procuram a preservação e divulgação da cultura japonesa em geral,
sem estar restrito às pessoas de fisionomia típica da etnia japonesa”
(NAKASHIMA, 2008: 19)

Nakashima (2008), também aponta uma mudança do modelo “radial” de atuação
a partir de São Paulo, para a provável mudança de modelo “concêntrico” já que é
pretendida a ampliação de participação de representantes de todo o país.
Além das mudanças provocadas através do planejamento estratégico, a gestão
Uehara iniciou o processo de tentar trazer mulheres e jovens na participação de decisões
e execução (UEHARA, 2009).
____________________________________
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Do início da utilização do novo planejamento estratégico, os comitês
mantiveram as comissões dispostas conforme o modelo utilizado até 2010 a seguir:

Quadro 2 – Disposição dos comitês nas respectivas comissões em 2010

Disposição das comissões nos comitês em 2010
Comitê Cultural/Social

Comitê de
Relacionamento

Comissão de Eventos e Cerimonial

Comissão de Estudos dos
Assuntos Relacionados ao
Dekassegui

Comissão Patrimonial

Comissão de Música e Dança
Folclórica Japonesa

Comissão de
Relacionamento com as
Associações

Comissão Jurídica

Comissão de Dança Folclórica
Internacional

Comissão de
Relacionamento
Institucional com o Japão

Comissão de Artes Plásticas

Comissão de Relações
Governamentais

Comissão de Arte Craft
Comissão de Biblioteca e Filmes
Comissão de Atividades Literárias

Comissão de Relações
Empresariais
Comissão Bunkyo Rural
Comissão de Esportes

Comitê Administrativo

Comissão Administrativa

Comissão de Planejamento Estratégico
Comissão de Comunicação
Comissão Bunkyonet
Comissão de Jovens
Comissão de Modernização do Edifício Bunkyo

Comissão do Prêmio Kiyoshi
Yamamoto

Comissão de Administração do Pavilhão Japonês

Comissão do Fundo Bunka de
Pesquisa

Comissão de Administração do Museu Histórico da
Imigração Japonesa no Brasil
Comissão de Bolsa de Estudos
Comissão de Administração do Kokushikan Daigaku Comissão de Incremento Social
Comissão de Música
Comissão de Ikebana
Comissão Bunka Matsuri
Comissão de Assistência Social
Comissão de Divulgação da
Gastronomia Japonesa
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A partir de 2011, houve mudanças, como segue no quadro abaixo:

Quadro informativo 3 – Disposição dos comitês nas respectivas comissões em 2012

Disposição das comissões nos comitês em 2012
Comitê
Comitê Administrativo
Comitê Cultural/Social
Relacionamento
Comissão
Geral/Eventos

de

de

Administração Comissão de Biblioteca e Comissão de Assistência
Filmes
Social

Comissão Patrimonial

Comissão
Plásticas

de

Artes

Comissão Jurídica

Comissão de Arte Craft

Comissão de Comunicação
Comissão de Bunkyonet

Comissão de Música e
Comissão de Esportes
Dança Folclórica
Comissão
Comissão de Modernização do Edifício
Comissão de Música
Relacionamento com
Bunkyo
Associações
Comissão de Planejamento Estratégico

de
as

Comissão de Administração do Pavilhão Comissão de Incremento
Comissão Bunkyo Rural
Japonês
Social
Comissão de Administração do Museu
Comissão
Histórico da Imigração Japonesa no
Matsuri
Brasil

do

Bunka Comissão
do
Prêmio
Kiyoshi Yamamoto

Comissão de Administração do Centro
Comissão de Ikebana
Esportivo Kokushikan Daigaku

Comissão de Jovens

Comissão
Especial
Kokushikan Daigaku

Comissão
de
Relacionamento
Institucional com o Japão

do

Projeto

Comissão de Coral

Comissão do Fundo Comissão de
Bunka de Pesquisa
Governamentais

Relações

Comissão de Atividades Comissão de
Literárias
Empresariais

Relações

Comissão de Divulgação
da Gastronomia Japonesa

Nestas mudanças é necessário fazer algumas considerações. As comissões de
comunicação, bunkyonet e jovens faziam parte do comitê administrativo e foram
transferidas para o comitê de relacionamento. A comissão de Bolsa de Estudos foi
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extinta38. As comissões do Prêmio Kiyoshi Yamamoto e de Assistência Social foram
transferidas para o comitê de relacionamento também, tendo este crescido nessa
mudança. A Comissão de Eventos e Cerimonial passa a integrar a Comissão de
Administração Geral/Eventos. A Comissão de Estudos dos Assuntos Relacionados aos
Dekassegui foi inserida na Comissão de Assistência Social. (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2011).

4.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional atual do Bunkyo está intimamente relacionada com a
disposição dos comitês e comissões definidos pelo novo planejamento estratégico.
Com fins de comparação, no modelo de estrutura organizacional utilizada
anteriormente ao remodelo, a diretoria executiva comandava diretamente as comissões,
organizadas cada uma para seu determinado fim, funcionando de forma verticalizada e
hierárquica segundo Jorge Yamashita39. Na nova estrutura, as diretorias são realocadas
para os respectivos comitês. Existem diretorias especializadas que geram eficiência e
objetivos claros, além de agregar as regionais no comitê de relacionamento, como forma
de promover a integração destas associações com o Bunkyo.

38

Segundo Nakashima, a bolsa de estudos foi extinta por duas razões: recursos financeiros escassos e a
perda de sentido dessa atividade. Na história do Bunkyo, a atividade de bolsa de estudos foi uma de suas
primeiras. Isso se deve a um contexto histórico de que após a decisão dos imigrantes de permanência fixa
no Brasil, era desejado que seus filhos estudassem a fim de buscar a ascensão social na sociedade
brasileira. O sonho dos japoneses da era Meiji era se formar tecnicamente. Portanto, a atividade de bolsa
de estudos era uma ajuda aos nisseis mais carentes na época a estudarem, como o pagamento de pensão a
estudantes que vinham do interior. Muitas vezes, esses recursos eram providos dos próprios diretores.
“A origem das entidades nikkeis tinham uma ideologia” disse Nakashima. Essa ideologia tinha
lados negativos e positivos. Os negativos eram de que as entidades eram fechadas para japoneses e seus
filhos, circunscrito à comunidade. Os lados positivos, segundo o Secretário Geral do Bunkyo é de que os
Japoneses não queriam “incomodar” o Estado brasileiro, logo este não tinha que se preocupar com o
japonês: eles resolviam seus problemas sociais entre si. Cuidavam da cultura, da bolsa de estudos, do
cuidado aos idosos, parte médica e cuidado a deficientes mentais. Portanto, manter uma bolsa de estudos
para estudante Nikkei carente, atualmente é anacrônico. Caso a bolsa de estudos fosse aberta a toda a
população, a abertura do universo impossibilitaria uma entidade como o Bunkyo administrar essa
situação, questão que caberia ao Estado cuidar atualmente.
Entrevista realizada em 14 de Maio de 2012 com o Secretário Geral do Bunkyo Eduardo Goo
Nakashima.
39
Extraído da apresentação “Conclusões do 1º FIB”. DVD. 2º Fórum de Integração Bunkyo. São Paulo.
2008
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Abaixo segue o esquema em organogramas das estruturas antiga e nova:

Organograma 1 - Estrutura Organizacional Antiga

Conselho Deliberativo

Executivo (diretoria
executiva)

Diretores Gerais

Diretores Regionais

Comissões

Fonte: Extraído da apresentação “Conclusões do 1º FIB”. DVD. 2º Fórum de Integração Bunkyo. São
Paulo. 2008
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Organograma 2 - Estrutura organizacional nova

COMITÊ
ADMINISTRATIVO

COMITÊ
CULTURAL/SOCIAL

COMITÊ
RELACIONAMENTO

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Tesoureiro Geral

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Secretário Geral

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Tesoureiro 1/2/3

Diretor Cultural

Diretor

Secretário 1/2/3

Diretor Esportes

Diretor

Diretor
Planejamento/Orçamento

Diretor Social

Diretor

Diretor Assistência
Social

Diretor Regional

Diretor Comunicação
Diretor

Diretor

Comissões

Comissões

Comissões

Asssociações

Empresas

Meio
Político

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2008:
6)
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Japão

4.5 OS ÓRGÃOS SOCIAIS DO BUNKYO

Como consta no artigo 14 do estatuto social40 do Bunkyo, a organização possui
quatro órgãos sociais, como forma de organização interna da diretoria da entidade,
sendo: Assembleia geral; Conselho Deliberativo; Diretoria; e o Conselho Fiscal. A
forma de escolha dos dirigentes e responsáveis pela alta administração é baseada nos
votos dos associados. Seguindo a linha de eleição, o processo funciona da seguinte
maneira: A assembleia geral, composta pelos associados, elegerá o Conselho
Deliberativo, com 100 membros efetivos e 50 suplentes, com mandato de 4 anos e
renovação da metade de seu corpo a cada 2 anos (Art. 22). É então de responsabilidade
do Conselho Deliberativo que destaco dentre todas, eleger os presidentes, vicepresidentes, secretários; selecionar os presidentes e vices, diretores e vices, secretário
geral, tesoureiro geral, assim como membros do conselho fiscal. É importante ressaltar
que o secretário geral e tesoureiro geral são funcionários. No caso do conselho fiscal são 2 anos,
renovável por mais um período; os papéis atribuídos ao conselho deliberativo são os de

fixar as atividades norteadores do Bunkyo e avaliar o desempenho da organização,
assim como deliberar a aprovação de documentos orçamentários e financeiros da
organização (Art 24). A diretoria eleita nomeará os diretores restantes, sendo estes: o
diretor de assistência social, diretor de planejamento e orçamento, diretor cultural,
diretor social, diretor de esporte, diretor de comunicação e 5 diretores sem designação
específica, através de uma reunião entre o presidente da diretoria eleito com o
presidente do conselho deliberativo, como explicita o Artigo 31 e o Parágrafo 2º do
mesmo artigo. A diretoria também nomeará o conselho consultivo, “composto por um
número ilimitado de membros, nomeados pela Diretoria, é órgão superior de consulta
do Presidente, destinado a pronunciar-se sobre questões relevantes do BUNKYO,
mediante consulta formulada pelo Presidente, na forma do regulamento próprio.” (Art.
51). A diretoria e o conselho deliberativo, conjuntamente, nomearão o conselho superior
de apoio e orientação, composto por 15 pessoas de experiência nas áreas de atuação da

40

Estatuto Social do Bunkyo:
http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br/images/stories/institucional/associados/01_ESTATUTO_SOCIAL_
205x205.pdf
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entidade, e que servem como orientação aos órgãos diretivos nos assuntos de alta
relevância. Possuem mandato de 2 anos (Art. 52, parágrafo 1º).
Segundo Eduardo Goo Nakashima, o funcionamento anteriormente à adaptação
ao código civil de 2005 tinha algumas diferenças: a grande diferença se refere à
alternância no poder. O Bunkyo não tinha restrição de que os presidentes se
reelegessem. O novo código civil previu que não tivesse uma permanência ad eternum
de seus dirigentes. Do mesmo modo, entretanto, a escolha dos dirigentes era feita pelo
conselho deliberativo. Outra diferença de destaque é a característica das assembleias
gerais. Apesar de igual ao modelo atual, o conselho deliberativo era escolhido pela
assembleia geral, entretanto funcionava em formato parlamentar. As assembleias eram
anuais, e os diretores faziam prestação de contas à assembleia. Isso deixou de existir.
Este órgão atualmente só existe estatuariamente para escolher o conselho deliberativo,
seguindo um formato americano. Tinha maiores funções e seu antigo formato era mais
transparente com os associados e mais aberta. Entretanto, até 2005 nunca houve uma
oposição ou disputa eleitoral acirrada como ocorre atualmente. Sempre se ajeitou às
lideranças se adequando ao formato do Banco América do Sul e Cooperativas.
Segue abaixo um esquema dos órgãos sociais do Bunkyo na matéria de escolha
do corpo decisório e executivo:
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Organograma 3 – órgãos sociais do Bunkyo: escolha do corpo decisório e executivo

Assembleia Geral

Conselho Deliberativo

Dirigentes (Presidente, os 1º,
2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º VicePresidentes); Secretário 1º, 2º
e 3º

Conselho Fiscal

Diretoria (Presidente da
Diretoria, 7 vicepresidentes; Secretário
Geral e o TesoureiroGeral

Conselho
Consultivo

Conselho Superior
de Apoio e
Orientação

____________________________________
____________________________________

O centenário da imigração japonesa marcou uma nova fase para a Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Durante seus 57 anos (que serão
completados atualmente em 2012) de funcionamento, a entidade buscava ser o
representante da comunidade nipo-brasileira. Uma tarefa que só atualmente está
conseguindo cumprir. A entidade está vivendo uma época de transição.
A gestão Uehara criou as bases para o futuro do Bunkyo a partir do novo
planejamento estratégico. As diversas mudanças da sociedade nikkei como o
envelhecimento dos ativos na comunidade, o desprendimento dos jovens e/ou a nova
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percepção de cultura japonesa, a popularização e busca da cultura japonesa pela
sociedade ocidental (brasileiros), além do movimento decasségui que provocou o
esvaziamento do corpo de associados, obrigou a sociedade a se atualizar e tomar a
mudança como rumo.
A nova gestão estratégica definiu os comitês bem claros como forma de
promover a especialização e eficiência de seus objetivos. Na questão de
representatividade da comunidade nipo-brasileira, nos últimos anos percebeu-se o foco
e aumento da comissão de relacionamento, com o intuito de fortalecer a comunicação e
os laços com as associações regionais, o contato com setores público e privado e contato
com o Japão para garantir a representação da comunidade e manter um intercâmbio não
somente intercomunidade. Nesse aspecto, é utilizado o relacionamento como
instrumento essencial para representatividade da comunidade nipo-brasileira.
Como a comunidade nipo-brasileira em seu sentido étnico não tem a capacidade
de continuar com o fim do fluxo migratório, um dia ela chegará ao fim. O pensamento
do Bunkyo para o futuro se pauta na preocupação com o fim da “colônia” e sua própria
manutenção. O modelo que a entidade utilizava era a de sociedade em aspecto étnico, de
manter a cultura japonesa para os próprios japoneses e seus descendentes. O novo
planejamento estratégico é também pensado enquanto saída para o fim da “colônia” e
adaptação a um novo paradigma. Desde a década de 90 essa discussão estava sendo
feita, de como manter a colônia, e o que fazer com o fim da etnicidade japonesa, seja
pelo aumento dos casamentos mistos ou o desprendimento dos jovens da colônia, a que
inevitavelmente traria seu fim. Os jovens que atuam na comunidade nipo-brasileira têm
outra visão do que seja cultura japonesa e estão por demais ocidentalizados e totalmente
integrados à sociedade brasileira. Também cresce o interesse por não descendentes pela
cultura japonesa. O novo planejamento estratégico simboliza o início da mudança de
comunidade étnica para cultural, entretanto, iniciando a partir da camada étnica: o
pensamento é de trazer mulheres e jovens à liderança. Então o processo de aceitação e
alocação maior de não-descendentes ocorrerá com o tempo.
A estrutura organizacional da entidade revela uma característica coesa e
democrática dentro do próprio ambiente de sua sede com seus associados, com intuito
de atrair os líderes regionais para diretorias específicas, e aperfeiçoada para tornar o
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trabalho das comissões mais eficientes, especializadas e mais claras quanto aos seus
objetivos.
A entidade também trabalha com aspectos integradores com outras culturas, com
a promoção de eventos multiculturais, como o festival de danças folclóricas, por
exemplo, que reúne danças referentes aos diferentes imigrantes, além de diversas ações
como arrecadação de produtos para doações, medidas de auxílio aos filhos de famílias
decasségui e orientação ao idoso como parte de assistência social.
Nesse interim, o papel do Bunkyo na comunidade japonesa é de representa-la e
integrá-la. A representatividade e integração que era buscada desde sua fundação só
consegue iniciar sua consolidação atualmente, com a facilidade dos meios de
comunicação e trazendo as associações regionais enquanto parte diretiva da entidade.
Seu papel também é o de levar à frente o novo paradigma, pois o fim da
comunidade nipo-brasileira tal qual se conhece hoje está fadada ao fim, de transformarse em entidade étnica para entidade tão somente cultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social nasceu em
seu bojo formado pelos japoneses esclarecidos, de iniciativa issei com a construção do
Pavilhão Japonês, que mais tarde transformariam a comissão responsável na entidade
para preparar as comemorações do Cinquentenário da Imigração Japonesa. Seu
principal objetivo era unificar a colônia que estava desunida desde a guerra, e que no
pós-guerra passou pela pior crise devido aos conflitos entre os compatriotas. É
importante destacar que desde a década de 30, a comunidade japonesa tenta unificar
suas associações. Nesse sentido, o contexto da guerra e, sobretudo o conflito
vitorista/esclarecido entra como peça essencial para entender a criação da entidade.
No pós-guerra surgiam as associações “de” nisseis e “para” nisseis com o
objetivo de prepara-los a aprender a se comportarem como brasileiros com vistas à
ascensão social, e ao mesmo tempo serem bem vistos na colônia. Apesar de tais
manifestações, assim como os seinenkais que traziam aspectos ocidentais para dentro
das associações interioranas comandadas por isseis, as associações em geral, sobretudo
as do interior mantiveram seu aspecto patriarcal, liderada por isseis, mais velhos.
O Bunkyo não foi diferente. Por décadas foi liderada por isseis – nada mais do
que comum para a época – entretanto, mesmo no auge das associações nisseis, estes não
tinham liderança absoluta no Bunkyo. Essa relação de auge das associações de nisseis
com lideranças de Bunkyo também tem a explicação de que as primeiras eram voltadas
à sociedade brasileira, mesmo com características étnicas e segregativas, e também à
colônia, mas não com seu foco principal, enquanto o segundo voltado à própria colônia
e como identidade japonesa.
Sendo mais claro sobre o papel da entidade em seu início, a sociedade nasce com
o objetivo de centralizar todas as associações, e ser representante da comunidade nipobrasileira (unificação da colônia). Iniciou com a tentativa de unificar as associações de
São Paulo apenas, seguindo várias etapas para chegar a representante em nível nacional,
já que não tinham tal capacidade de abrangência ainda. Tinha como objetivos também
apresentar a cultura japonesa como uma cultura de nível, pela razão de que durante a
guerra, os Estados Unidos fizeram propagandas antinipônicas, assim como os conflitos
do pós-guerra pioraram a imagem do japonês no Brasil. Também apresentar a cultura
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japonesa aos imigrantes de forma a uni-los e evitar que não ocorresse mais casos como
o conflito vitorista/esclarecido.
É considerado que o Bunkyo passa por quatro etapas: a estruturação que foi
marcada pelo seu início até a morte de seu fundador Kiyoshi Yamamoto na qual a
entidade estava modelando suas atividades, angariando associados, divulgando a
entidade, e construindo o Centro de Cultura (edifício sede) localizado no bairro da
Liberdade em São Paulo. A segunda etapa de início das atividades e consolidação,
marca o inicio de seu funcionamento de fato com um corpo de associados e continuação
de mais construções no prédio, como o importante museu da imigração japonesa. Foi
quando a entidade muda seu nome de Sociedade Paulista de Cultura Japonesa para
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. A terceira etapa, da época de início de crise
e pensamento voltado ao futuro, foi marcada pela composição da diretoria de nisseis e
imigrantes do pós guerra.

Dentre seus projetos, estava a criação de um centro

poliesportivo que acabou desembocando no Centro Kokushikan anos mais tarde, assim
como o início da tentativa de agregar maior número de associações regionais e
revitalização das associações marcada por discussões acerca do futuro da colônia e das
associações. A crise nessa etapa foi, sobretudo, causa da quebra das três bases
econômicas da “colônia” e do Bunkyo: A Cooperativa Agrícola de Cotia, Cooperativa
Agrícola Brasil Sul e o Banco América do Sul. Com o fim dessas organizações pairou
uma nuvem negra sobre a colônia na qual acreditaram que esta chegava ao seu fim.
Outras crises estavam ligadas, como a aceleração do esvaziamento das cidades
interioranas e consequentemente de corpo associativo das associações por conta do
fenômeno decasségui. E por fim a etapa atual, de revitalização que se inicia em 2003
na gestão de Kokei Uehara.
Essa revitalização é importante, pois reflete o sentido da Sociedade pensando a
comunidade nipo-brasileira para o futuro. Surge da necessidade de adequar a entidade
às demandas e processos naturais do futuro: perda de atividade dos isseis que leva à
esperança e resgate do interesse pela cultura imigrante aos jovens nikkeis; o interesse de
não nikkeis pela cultura japonesa; abertura maior da entidade e associações, e fim de
resquícios patriarcais, gerando incentivos de lideranças à jovens e mulheres nas
associações.
Seu objetivo é pela manutenção do Bunkyo. É insustentável para o futuro
continuar como uma entidade aglutinadora étnica, como é sua origem e as associações
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em geral e seu funcionamento até atualmente. Entretanto, já ocorrem mudanças tímidas
em algumas associações, como a de São Carlos, visto no Capítulo 2 – “O papel das
Associações na Comunidade Nipo-brasileira” com a abertura para lideranças não
nikkeis. Assim, é esperado que o Bunkyo passe por essa transição, de entidade étnica
para cultural. Entretanto, é importante notar que o caso de São Carlos é de uma
associação retomada por sanseis, portanto jovens e universitários. O Bunkyo é
tradicionalmente uma entidade formada por isseis e atualmente composta de nisseis em
sua liderança, que manteve em sua história um modelo tradicional de associação: líderes
homens e mais velhos. É esperada que essa mudança ocorra lentamente. Pelo menos
para a entidade é esperado a liderança por parte de mais velhos, também visto que os
presidentes da entidade são homens acima de 70 anos geralmente, que se dedicam à
entidade sem nenhum tipo de remuneração, até oferecendo auxílio financeiro para a
mesma, com grande influência e contato em empresas. Portanto, é natural que suas
lideranças sejam de indivíduos de maior idade, visto sua abrangência nacional
atualmente.

____________________________________
____________________________________

A estrutura organizacional da entidade revela uma característica coesa e
democrática dentro do próprio ambiente de sua sede com seus associados, com intuito
de atrair os líderes regionais para diretorias específicas, e aperfeiçoada para tornar o
trabalho das comissões mais eficientes, especializadas e mais claras quanto aos seus
objetivos. A disposição promovida pelo novo planejamento estratégico pressupõe o foco
e separação entre o setor cultural e o relacionamento da entidade com associações,
setores governamentais e empresariais com vistas a se consolidar como representante da
comunidade nipo-brasileira. Esse fator é marcado pelo FIB (Fórum de Integração
Bunkyo) ocorrido em sua primeira edição em 2007 e que busca discutir e propor
soluções entre associações regionais de diversas regiões do Brasil. O site Bunkyonet
enquanto plataforma digital funcionou como um fator estratégico para a interação entre
Bunkyo e associações de todo o Brasil. Somente em tempos recentes o Bunkyo está
aumentando sua abrangência como entidade representante da comunidade nipobrasileira, pela questão de dificuldade territorial no Brasil. O novo planejamento
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estratégico trouxe novos mecanismos de integração com as associações regionais e
prezou pela comunicação com setor privado e público, brasileiro e japonês. Na sua
história, o Bunkyo também funcionava como um intermediário entre Brasil e Japão, por
questão de barreiras de língua e culturais, entretanto de aproximação política.
Atualmente, o Bunkyo ainda continua como intermediário entre os dois países,
entretanto com caráter cultural.
Na história do Bunkyo, era comum o intenso intercâmbio e auxílio financeiro do
Estado japonês para a construção do edifício sede, fator pelo qual na época eram
japoneses que lideravam a entidade, e pediam auxílio ao seu Estado de origem enquanto
japoneses. Atualmente, é perceptível um intercâmbio entre Bunkyo e órgãos oficiais do
Estado japonês como a JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão) e a
Fundação Japão enquanto financiadores de projetos culturais ou estruturais. Tais
auxílios cumprem um caráter de auxílio na promoção da cultura japonesa no Brasil e da
promoção da comunidade nipo-brasileira, seja através da promoção de eventos culturais,
ou através de ações como o auxílio da JICA na construção do Bunkyonet e revitalização
das associações regionais com o Fórum de Integração Bunkyo.
Na questão de representação da comunidade nipo-brasileira, mantém-se um
caráter dual: a entidade ainda representa uma organização étnica, mas tem vistas a se
tornar cultural, tanto de promotora da cultura moderna japonesa quanto mantenedora da
cultura imigrante. Não ficou claro se é objetivo do Bunkyo modificar o sentido do termo
“comunidade nipo-brasileira” para o futuro, deixando de ser comunidade de nikkeis
para “comunidade das associações de cultura japonesa”.
Dentro desse panorama, o Bunkyo justifica sua existência para o futuro se
conseguir se adequar ao papel de se passar-se de entidade étnica para cultural,
promotora tanto da cultura japonesa moderna, quanto da cultura imigrante. Atualmente,
sua existência se baseia na promoção da cultura imigrante, sobretudo.
Nesse interim, o papel do Bunkyo na comunidade nipo-brasileira é de
representa-la e integrá-la. A representatividade e integração que era buscada desde sua
fundação só consegue iniciar sua consolidação atualmente, com a facilidade dos meios
de comunicação e trazendo as associações regionais enquanto parte diretiva da entidade.
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Seu papel também é o de levar à frente o novo paradigma - pois o fim da
comunidade nipo-brasileira tal qual se conhece hoje está fadada ao fim - de transformarse em entidade étnica para entidade tão somente cultural.
____________________________________
____________________________________

Para estudos posteriores, seria importante uma pesquisa com mais detalhes das
relações do Bunkyo com as associações regionais e quais os impactos que essa relação
traz para as associações.
Na questão

interna,

seria

importante uma

pesquisa apresentando

o

desenvolvimento das principais atividades em âmbito cultural e de relacionamento, para
reforçar e ficar mais claro quanto aos papéis da entidade. Para trabalhos mais
aprofundados, recomenda-se um estudo de cada comissão relevante e suas atividades
detalhadas.
Também um estudo qualitativo sobre o pensamento da comunidade nipobrasileira referente à adaptação do modelo de entidades étnicas para culturais. Qual o
nível de aceitação dessas associações, sobretudo as mais tradicionais acerca desse tema
atualmente? Essa mudança está ocorrendo naturalmente ou existem barreiras para esta
mudança? Até que ponto essa mudança é sentida pela comunidade nipo-brasileira ao
todo como positiva, ou é só uma questão de irreversibilidade de manutenção de suas
entidades e associações?
Outros temas de relevância seriam estudos de caso de outras instituições como a
Fundação Japão, JICA, Fundação Kunito Miyasaka (que não é citado nesse trabalho,
mas é uma fundação de origem de um dos fundadores do Bunkyo), KENREN
(Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil), Associação PróExcepcionais Kodomo-no-Sono, Assistência Social Dom José Gaspar Ikoi-no-Sono,
ENKYO (Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo), entre outros; estudo aprofundado
sobre o Banco América do Sul, Cooperativa Agrícola de Cotia e a Cooperativa Agrícola
Brasil-Sul como bases da colônia até seus respectivos encerramentos. Enfim, a
comunidade nipo-brasileira possui ainda um universo institucional amplo inexplorado
para pesquisas.
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E por fim, é interessante um tema sugerido pelo entrevistado Secretário Geral do
Bunkyo, Eduardo Goo Nakashima, de um apanhado do centenário da imigração
japonesa, de entender o que fez renascer um ânimo para a comunidade nipo-brasileira
que reergueu várias associações, trazendo uma revitalização e reafirmação da identidade
nikkei para os jovens. Foram processos que ocorreram além das expectativas.
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