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E 'R R A T A 

p. 37 - onde se lê " se levarmos em conta que São Bernardo 

p.57 

do Campo e a periferia desta •.• " - leia-se: "sele

varmos em conta que São Bernardo do Campo, Santos, ' 

São Paulo e periferia desta ... " 

- a frase -"na volta para o pars dos .. " pais .•• deve ser 

lida: " de se emigrar para o Japão." 

p.65 - onde esta: " Associação Assistencial e Cultural Ken

jin do Brasi'l ", leia-se: " Associação Assistencial' 

e Cultural Yamaguchi-Kenjin do Brasil." 

p.93 - no 19 parágrafo, entenda-se: " variante dialetal " , 

em vez de " dialeto ". 

p.102 - a data que aparece no 49 parágrafo refere-se ã fund~ 

ção da Sociedade Cooperativa de responsabilidade 

Ltda. dos Produtores de Batata em Cotia, S/A. 

p.112 - na legenda da foto n9 1 - leia-se: " reservada". 

p.130 - no Último parágrafo, onde está: "A Casa Assahi " o 

correto ~: " Agro-comercial .Casa -Asahi S~. " 

p.138 - onde se lê: " e penetração da.urbanização ", leia.-se 

"e a penetração ••• " 

• • 



E R R A T A 

p~ 37 - onde se 13 - " se leTermoe em conta 'ue são Bernardo 
do Campo e a perfaria desta •••" - leia-se: " se le
Tarmoe em conta ,ue são Bernardo do Campo, Santos, 
São Paulo e periferia desta •••" 

P• 41 no 32 parácrato, onde se li - ... Limita-se ao Norte e 
a Oeste com o MDDioÍpio de Diadema do Sul ••• " - leia 
- "Limita-se ao Norte e a Oeste com o Munio!pio de ' 
Diadema , ao Sul •••" 

p-. ~ 51-;.. a frase - " na Tol ta para o país dos pais •• -~ ..- - den -ser lida: " de se em~ar para o Japao." 

p~ 65 - onde eat'i "Associação Assistencial e Cu.ltural Ke!l 
jin do Bras11 "• leia-se: • Assoo~ação Assistencial' 
e C.Utural Yamapohi-Kenjin do Bras11." 

p. - 71 - aa tabela no l - onde est,, ano 1970, total de famí-
lias - oso11ações -103,0 ~ - leia-se 10,3 ~ 

p. ~9 3 - no 1 Q paralçafo, enteZlda-ae: " varianta dial.e-tal" • em 
vez de " dial.ete" 

P• _102 - a data ,ue aparece ao 412 par'crafo ref ere-ee à funda --çao da Sociedade Cooperati"YB de Responsabilidade Ltda 
dos Produtores de Batata em Cotia S/A. 

p. 112 - na legenda da foto ng 1 - leia-se: "reservada". 

p. ·130 - no Úl tillo paráçafo, onde está: " A Casa Assahi", o 
correto &: "A6'I"o-Comercial Casa Aaahi S/A." 

p. 138 - onde se 13: " e penetração da urbanização", leia-se 
" e a penetração •••" 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O INTERESSE DO TEMA 

Nosso interesse pela imigração japonesa e p~ 

las Colônias Nipônicas e relativamente antigo. Não sõ pelos 

laços que nos ligam ao grupo, como descendente de japoneses 

que somos, mas tambem pela facilidade de acesso ãs informa

ções junto aos moradores de uma colônia de imigrantes nipô 

nicos. 

O tema foi escolhido visando ao estudo das o 

rigens, da evolução,, da organização sõcio-econômica e da in 

tegração de uma colônia japonesa na sociedade brasileira. 

Foi essa a nossa ideia inicial. Assim, seria 

necessãrio escolher uma colônia que não tivesse sido objeto 

de estudo por parte de outros pesquisadores e que também a 

presentasse alguma especificidade, justificando a escolha. 

Optamos pela " Col5nia Mizuho ", porque o 

seu desenvolvimento sõcio-econôm~co, a partir dos anos 60, 

estava acima dos padrões normais de uma colônia e pelo fato 

de nela predominarem elementos oriundos de Yamaguchi. Desta 

provTncia,originou-se nossa famTlia paterna e isso nos favo 

receria posteriormente; quando fizéssemos a pesquisa de ca~ 

po, a interpretação das respostas e dados coletados, teria -

mos maiores facilidades devido ao domin.io do linguajar re -
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gional e ao fato de que alguns fundadores eram nossos anti

gos conhecidos. 

Alem.disso, existe um grande interesse por 

parte de elementos da Colônia de que se faça um estudo his 

t5rico-geogrãfico das suas caracteristicas. r que, apesar' 

de virias visitas feitas ao Mizuho por estudiosos do Japão 

e mesmo do Brasil. os trabalhos realizados se referem asco 

lônias em geral ou ã totalidade da Colônia Japonesa - como 

um grupo social radicado no pals. Não hã, em lingua portu -

guesa, pesquisa especifica· sobre o Mizuho. 

Paralelo ao interesse dos ·integrantes da co 

lônia, hã grande empenho da Secretaria do Planejamento do 

Municipio de São Bernardo do Campo, quanto ao levantamento' 

'dos problemas dessa comunidade. 

Uma vez escolhida.a irea e mostrada a sua' 

import~ncia como objeto de estudo, efetuamos nossas prime! 

ras observações e c~ntactos informais com alguns moradores' 

e nos surpreendemos, ao coristatar que, em pouco mais de 

dez anos, ap5s a nossa Glttma visita (1969), a urbanização' 

havia atingido os limites do bairro Cooperativa ( como ê de 

nominada a Colônia Mizuho pela Prefeitura Municipal de São 

Bernardo do Campo, porque ai se instalou a primeira coopera

tiva do municipio ) nio tendo, porem, nele penetrado total 

mente. 

Por outro lado, percebem~s grandes transfor~ 

mações quanto ao uso do solo agrícola, as atividades ai de 

senvolvidas e ao abandono das unidades produtivas, associa

do i desattvaçio da cooperativa. 

A partir dessa primeira observação, pudemos' 

definir os nossos objetivos que serio os de determinar: 
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-- em que grau ocorreu a preservaçao ou a re 

definição de uma coZ5nia ou mura tlpico de imigrantes japo

neses e como se processou a integração dos mesmos na socie

dade brasileira; 

os motivos que provocaram a desativação ' 

da cooperativa local que, outro~a, foi a mola propulsara de 

todo o desenvolvimento econ6mico dessa comunidade rural; 

- as causas que levaram os produtores ao a 

bandono parcial ou total de suas atividades agrlcolas e da 

avicultura e ã procura de outras ocupações ou outras modali 

dades de uso da terra; 

se, atualmente, hã predominincia de pequ~ 

nos produtores de subsistincia ou de pequenos produtores de 

mercadorias, com suporte no trabalho familiar, ou se ainda' 
. . 

hi empresa rural tipicamente capitalista e,se hi, qual i o 

nlvel de relacionamento dessas unidades com o nficleo urbano 

ou mesmo com a metrõpole (São Paulo ); 

- em que medida a tomada de decisão dos pr..Q_ 

prietirios fundiãrios de manter ou de vender suas glebas e! 

ti relacionada com a lÕgica da especulação imobiliãria, com 

a regulamentação do uso da terra, com altos impostos imobi

liirios ou outros fatores ( apego i terra, is pessoas com 

quem conviveram durante muitos anos, ao sentimento de obri

gação moral de permanecer onde seus pais pretendem residir' 

enquanto vivos ); 

- numa perspectiva mais globalizante, ate 

que ponto o processo de metropolização, inserido no sistema 

econômico capitalista, e responsãvel pela atual situação da 

Colônia ~izuho. 
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1.2. A IMPORTÃNClA DO TEMA PARA~ GEOGRAFIA 

Sendo a Geografia uma ciincia hum~na, seu o~ 

jeto de estudo ê o espaço geogrãfico, produto das relações' 

que se estabelecem entre o homem e a natureza. 

E.necessirio entender esse espaço como depe~ 

dente de uma estrutura social, historicamente determinado, 

ocorrendo num dado lugar e numa dada sociedade. 

· O espaço e a expressão concreta da sociedade, 

uma realidade objetiva, portanto, o seu uso vai depender do 

grau de desenvolvimento tecnol5gfco em que vive o grupo so 

cial que ai se acha instalado. Pierre George, referindo-se' 

ao espaço, diz: 

" ( ••• 1 entretanto, o espaço s6 tem sen

t,do quando ocupado, isto é, mobiliza

do para assegurar a existência das co

le ti:vidades que o ocupam. Logo, a ocu 

paçãó é, na realidade, uma ação si tu 

ada no tempo e capaz de se projetar no 

decorrer de periodo mais ou menos lon 

go. · Isto significa que a capacidade a 

tual de sustento . humano do espaço con 

siderado, resulta da totalização de i~ 

tervençÕés sucessivas, conquistas, de!!_ 

bravamen tos,, ações organizatórias, t·rans· 

. formações - eventualmente, também de 

processos de degradação e de pauperiz~ 

ç5o, Quanto mais antiga a primeira oc~ 

pação do solo,, .mais heranças o espaço' 

ter~ acumulado. O espaço aparece ao 

mesmo tempo como c'l'iação 11umana a dado 



natural~ : Esta criaç;o vai-se liberar 

cada v~z ma(s dos dados naturais, a 
medida que as técnicas do espaço vão

-se tornando .mais refi·nadas. " (1) 
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Esse modo de considerar o espaço - como cri 

ado e organizado pelo homem e que quanto mais modernas as 

técnicas mais o homem consegue libertar-se de uma dominação 

das forças naturafs - serã a linha mestra do nosso traba -

lho. 

Se o homem por meio do trabalho prodüz, tam

bém reproduz as condtç5es de sua existincia social. Na soei 

edade capitalista, o espaço geogrifico ê organizado visando 

i produção de mercadorias com o intuito primordial de maior 

lucro e reprodução cont\nua do capital. 

Parece-nos, desse modo, que o tema a ser tra 

tado teri sua importincia na Geografia, a partir do momento 

em que um grupo de · imigrantes japoneses se apropria de uma 

parcela do territSri~, constituindo uma colBnia ou mura e 

organiza um espaço, fnicia1mente, como agricultores de sub

sistincia e, depois, como pequenos produtores de mercadori

as, condicionados a uma economia capitalista. 

Considerando que o espaço ê produto do traba 

lho humano do ponto de vista sõcio-histSrico, ê necessãrio' 

'que seu estudo seja feito não se tendo em vista apenas a 

situação presente, mas também o que interferiu na sua forma 

ção. Pensando assim, faremos uma retrospectiva dos fatos, ' 

ocorridos na Col~nta Mtzuho, pois a paisagem que hoje per 

cebemos , ê resultado das atividades econ5micas e das rela

ç~es sociais nela desenvolvidas ao longo de sua existincia' 

e tambem produto da penetração do capitalismo no campo. Es 

te campo, tido como um espaço agr1cola a~ê recentemente, -e 

hoj~ considerado e manipulado como um espaço urbano, espec! 
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almente industriaJ. Atende, assim, aos interesses de uma Pª! 

cela da classe dominante e, concomitantemente, reflete o pr~ 

cesso de metropolizaçio das irsas perifiricas de São ·Paulo. 

Não ha duvida de que, na organização dessa 

porçao do espaço, o papel do Estado, como agente modelador e 

regulador do uso do solo tem sido importante, notadamente a 

partir dos anos 70, Na .realidade, ele vem comandando o desen 

volvimento urbano , segundo suas conveniências) e utilizando

-se de regulamentaçoes de uso da terra e de altos impostos i 
mobiliirios, como instrumentos de ação. 

Esse papel, exercido pelo Estado, serã anali

sado enquanto elemento transformador da organização espaai -

al. Vemos tambim como a permanência de formas estruturais a~ 

teriores se constitui em barreira ao desenvolvimento urbano' 

desejãvel, ou como pode facilitã:lo. 

Tentare~os investigar, no decorrer deste tra

balho, at~ em que ntvel o processo de metropolização de ~ão 

Paulo es~ã ~fetando ou comandando a urbanização da Col~nia ' 

Mizuho. 

( preciso verificar também, se o extraordinã-

rio desenvolvimento econ~~ico desse espaço, a partir de um 

determinado momento, ·se deve ao fato de a Col~nia Mizuho t~r

-se estruturado, tendo como premissa a comunidade mura - com 

caracteristicas similares ãs do pais de origem - dotada de 

elevada integração social; se essa integração social persis

te nos dias atuais, com a · mesma intensidade, e como se· mani

festa a coesão grupal perante ãs transformações que vem ocor 

rendo. 
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2. A I:MIGRACÃO·. JAPONESA E O MURA. 
~~--,-~ - - ~~ 

2. 1. O CONCE lTO OE COLÔNIA. 

Num estudo sobre uma colBnia de imigrantes j! 

poneses, nao poderlamos deixar de investigar ate que ponto o 

termo colonização e adequado, o que um mul"a ou shokuminchi e, 

suas origens e em que coridições . se proces~ou a imigração j! 

ponesa. 

Lymn T. Smith, estudando a realidade bra~ile! 

ra, procura explicitar os conceitos de colonização e povoa -

mento: 

, 
" L .. _ l ·colonização, tal como é usada, nao 

s·e refere à introdução dos povoadol"es o 

rigina~s no Brasil, mas aos programas ou 

projetos de subdivisão de grandes propri 

edades por organizações públicas e paPti:_ 

eulares, visando a colooar famí.lias de a 

g:r(a.ultores nos- lotes assim criados e a 

des-envolver atividades de ajuda, assis -

têneia e supervisão, a fim de implantal'' 

neasa~ áreas, comunidades de pequenos 
proprietários,,,. (2) 

Povoamento para o mesmo autor tem sentido 

mais amplo. Inclui os programas independentes ou espont~neos 

pelos quais o pequeno agricultor adquire o dominio da terra, 

aumenta a densidade da população, fazendo, ao mesmo tempo, ' 

com que numerosas glebas improdutivas ou pouco usadas - os 
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latifúndios no se..ntido brasi.leiro - se tornem se.de de com_!! 

nidades e povoados solidamente constituldos. 

Essa conceituaçio enquadra-se no processo o 

corrido na ~poca do ~ercantilismo; em alguns casos mais re 

centes, determinado por circunstincias especificas do momen 

to histórico e conforme o estãgio de desenvolvimento econô

mico-tecnolôgico. 

Cremos que o processo de colonização, em 

qualquer sociedade humana, assume caracteristfcas próprias, 

segundo as condiç5es da ãrea onde se implanta,e toma formas 

especlficas de acordo com o est~gio de evolução do sistema' 

econ&mico como um todo, num det~rminado espaço temporal . 

No que se refere i ocupação de algumas ãreas 

por imigrantes japoneses, podemos dizer que, em determina -

dos casos, se processou exatamente o tipo de aolonizaç5o d! 

finido por Lymn T. Smi~h. Seria o caso das colônias: Espe -

rança, Lorena, Assa{, Pereira Barreto, Três Alianças, onde 

empresas partjculares adquiriram grandes propriedades e as 
. 1 . . . 

lotearam, formando, dessa maneira, nessas ãreas, as aolôni-

as. rodav~~~ a Colônia Mizuho e Hirano Shokuminahi foram 

iniciativas privadas de grupos de pessoas que reuniram suas 

economias, compraram terras e as subdividiram, constituindo, 

assim, as colônias (os muras - ou os shokuminahi - como 

tradicionalmente são conhecidos }. 

Antes de mais nada, ~ preciso que deixemos ' 

bem claro o sentido dado neste trabalho ao termo aolônia. ' 

No seio das comunidades de imigrantes no Brasil - aolônia 

tem dupla conotação. Por exemplo: Colônia Japonesa como de 

signativa do grupo social e aolônia como indicativo de de 

terminada localidade onde se concentram os colonizadores j! 
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poneses { caso desje trabalho l e ainda entende-se colono co 

mo aquele que trabalha numa _propriedade, em determinadas con 

dições. 

Essas ·col6nias sao denominadas pelos japone

ses mura ou shok.umi;nchi, comunidades étnicas locais, subdivi

didas em pequenas ireas de 10 a 20 hectares. Em geral, seus 

proprietirios sio pequenos produtores de mercadorias indepe! 

dentes economicamente. Reproduz-se na colônia a estrutura so 

cial quase similar a do pr6prio mura do Japio. Assim, apesar 

de economicamente i.ndependentes, os membros da comu.nidade 

mantinham relações entre si~ em que havia certo controle do 

comportamento grupal, o que jã não se percebe tio nitidamen

te nos dias atuais. 



.10. 

2.2. AS ORIGENS DO MURA NO JAPÃO. 
' ~ ~~ ~ ~~-

Para melhor compreensao do mura , das relações 

e atividades desenvolvidas no interior dessas comunidades, 

necessãrio conhecer suas origens. 

-e 

Lourdes Emico Senoi (3) esclarece que a origem 

do mura remonta ao pertodo Tokugawa (. 1603-1867 ), · quando o 

governo procurou organizar um sistema, baseado na auto-admi -

nistraçio dos povoados. Para isto, criou os chamados Gonin 

-gumi, onde cada cinco casas formavam um grupo. Vãrios desses 

grupos constitu1am um mura, com um chefe, por meio do qual as 

ordens oficiais eram transmitidas. Cada grupo era responsãvel 

pela ação de seus integrantes e, 'em casos mais graves ( como 

rebeliões ou impossibilidade de pagar o tributo anual ), todo 

o mura er, responsãv~l. Isso fez surgir um forte sentimento 1 

de uniio Jentre os camponeses da comunidade. 

Havia um esptrito de cooperação em um mura, ma 

nifestado por intermidio de: 

r~sponsabilidade rotativa por grupos, ou . o 

sistema de Kumi. Cada grupo era responsabi

lizado por escala de uma serie de tarefas' 

a serem realizadas no mura; 

- cooperação c1vica que consistia em ajudar 1 

no reparo de caminhos, canais etc.; 

cooperação de ajuda tetsudai - cada um 

auxiliava o vizinho em casos de emerg~ncia, 

na reforma da casa, na época .de plantio e 
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colheita; as mulheres ajudavam as famtlt~s, 

quando elas tinham que dar uma festa etc.; 

tanomo~hi, um similar do cons6rcio, s5 que 

o produto em questão ê o dinheiro. O pri 

meiro benefici~rio ê aquele que esti mais 

necessitado, seguindo-se os outros; ocorre 

geralmente em forma de sorteio ou lance~ 

Postertormente, com a restauração Meiji (1867-

1912}, o sistema polltico-administrativo ê mudado. Cada mura 

existente ê transformado em aldeia e certo nfimero delas for 

ma o atual mura. 

O mura possui um · escrit6rio administrativo, ' 

chamado Yakuba que poderia ser comparado a uma pequena pre -

feitura, e ê administrado por pessoa eleita pelos camponeses, 

o Son-cho (4). O mura não tem função polltica, tem apenas a 

função administrativa . . 

No in~cio, a população de cada mura procuravà 

resolver 1os problemas de irrigação, drenagens, reparos de 

canais etc. em conjunto. Atualmente, os consertos e melhora

mentos são providenciados pela administração do mura e o cam 

ponis s6 tem que arcar com a sua parc~la de despesas. 

Lentamente, todas as formas de cooperação fo 

ram-se enfraquecendo ~ medida que se processava a ~oderniza

_ çao, principalmente a mecanizaçã-0. 

O moderno cooperativismo foi introduzido no 

Japão nos fins do sêculo passado, mas a sua tmportincia au 

meflt~u. apSs a Primeira Guerra Mundial, quando foram implan

tadas as primetras Cóoperativas Agrtcolas - ~ogy5 SangyG Ku

miai - tomando como modelo as ·cooperativas rurais d~ Alema-
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-nha, objetivando~ venda, o transporte dos produtos, os cre . . . 

ditos e a propagaçio de t~cnicas novas. Seu chefe era elei 

to pelos representantes de cada mura; sua função principal 

era receber e transmttir as ordens do governo que controla

va o plantio e a produção do campo. 

Japão 

Jâ para o Prof. Hiroshi Saito, os muras no 

" (, •• ) sao antes de tudo, grupos de lo 

calidade, comunidades rurais como em 

qualquer pats e constituem , ao m.esmo 

tempo, grupós sociais, integrados por 

meio de organizaç5es espectficas nas 

quais se sente a influincia de consa

qlli.nidade. Apesar de terem sofrido v-ª. 

rias modificaç5es, os muras co~tinuam 

sendo as unidades que mantim, em me 

nor ou maior grau, uma integração ao 

eia Z." (5} 

Quanto ao termo Shokuminchi, usado pelos j! 

poneses no Brasil, c~mo um , sin5nimo de mura, aproxima-se 

muito do 1significado dado ao termo colônia neste trabalho:' 

shoku - implantação ou ~ixaçio; min - população, pessoas, e 

- chi - terra, assim shokuminchi quer dizer - a fixação de 

grupos de pessoas em determinada localidade (terra ). 

Essa terminologia foi criada pelos imigrantes 

japoneses para identificar os nficleos coloniais, formados por 

eles fora de seu pais de origem .. Exemplo: Hirano Shokuminchi, 

Esperança Shokuminchi, Mizuho Shokuminchi. Nestas comunida -

des, procuravam-se reproduzir as formas associativas de um 

mura com algumas modificações ou adapiaç5es necess~rias, Pº! 
• 

que estavam inseridas na sociedade brasileira e tal fato exi 

gia dispositivos que regulassem a relação com essa sociedade. 
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Alem do que, no Brasil, a base física dessas colónias se a -

poiava em glebas de 10 a 20 hectares, consideradas ireas P! 

quenas, quando, no Japio, sio bem menores. 

"Mo mu~a japonis havia { conforme o Prof. Sai

to) influincia de consagUinidade e, aqui, como os imigran -

tes nio possuíam a solidariedade social em termos de 'ie' , 

'dozoku' (6) e outros laços de parentesco, criaram relações' 

fictícias de parentesco com outros japoneses, tendo como ba 

se o fato de serem originirios da mesma província, de terem 

vindo no mesmo navio imigrante, de terem trabalhadD na mesma 

fazenda de café, ou, ainda~ por seguirem a mesma religiio, ' 

como e o caso da Colônia Esperança (o catol ici.smo que) no Ja 

pão, tem poucos adeptos I. 

Quanto i Col6n'a Mizuho, os fatores: a maio -

ria dos fundadores eram originirios da província de Yamagu -

chi, e outros haviam trabalhado na mesma localidade, servi -

ram eficazmente na formação de um grupo coeso, com os mesmos 

ideais de procurar u~ local para a fundação e de construir ' 

um shoku~inchi, com quase todas as características de um mu 

ra do perl'odo Tokugawa. · Algumas adaptações foram necessãrias, 

como a implantação do Sangyo Kumiai, do moderno cooperativi~ 

mo, introduzido em 1909 (7). 
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2. 3. POR QUE A· IMP LANTAÇ]l:O DO MURA .Q..!! . "SHOKUMJNCHI NO 

BRASIL? 

No Japio, at~ 1867, o sistema de herança ado

tado previa uma divisio da propriedade em partes iguais para 

todos os . filhos do sexo masculino. Este fato tinha· sido res 

ponsivel pelo aparecimento de propriedades muito reduzidas. 1 

Hui tas vezes, as parcelas eram tão pequenas que se tornavam' 

insuficientes para nutrir uma familia. 

No fim do século passado, diante de uma situa 

çao insustentãvel, h.ouve uma modificaçio: apenas o primogênj_ 

to passou a ter direi.tos sobre os bens de familia. Tal medi-

da impediu o agravamento da situação que era o esfacelamento 

dos miniffindios. Alem disso, embora a Revolução Meiji (1867) 
1 

significasse o fim do regime feudal, as relaç~es de produção 

feud~l, de proprietirios versus arrendatirios prevaleceram , 

concorrendo carla vez mais para o aumento de desempregados e 

lavradores paupérrimos. 

Os pesados tributos e outras medidas tomadas' 

pelo governo contributram para que, por volta de 1890, mui 

· tos pequenos proprtetirios acabassem por perder suas terras, 
. . . 

concorrendo definitivamente para a desintegração do campesi

nato no Japão. 

A superpopulação, a exigUidade de terras cul

ttviveis, os pesados tributos, o endividamento, a alieniçio' 

das propriedades das mãos dos lavradores-proprietirios para 
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as da classe abastada, a frequente .falta de recursos nas ireas 
' ' . . " 

rurais, o precãrio e insuficiente desenvolvimento das manufatu 

ras urbanas ( as fãbricas estatais nio estavam capacitadas P! 

ra ab9orver a mão-de-obra liberada } incentivaram os desempre

gados , os filhos nio-sucessores e agricultores pobres a emi -

grarem para outros paises. Assim, as condições existentes nao 

lhes permitiam alcançar status social e politico desejivel em 

suas comunidades natais, onde as oportunidades locais de ascen 

çao eram bastante limitadas. 

No entanto, o grosso das levas emigratõrias e

ra formado pela população excedente da estrutura minifundiiria, 

acoplada ao sistema de divisão de herança. Se a media de filhos 

por familia rural era de tr~s, o primoq~nito herdavi a propri! 

dade, enquanto para os outros dois e demais agricultores pobres 

restavam algumas alternativa~ no caso de desejarem permanecer' 

em suas comunidades: 

1. - ser adotado como sucessor de alguma fami -

lia ou casar-se com a herdeira cuja fami -

lia não tivesse tido nenhum filho do sexo 

· masculino; 

2. - aceitar a condição da 'familia dependente' 

recebendo uma parte da propriedade para o 

cultivo; 

3. - tornar-se arrendatirio; 

4. - conseguir um emprego como assalariado ou 

dedicar-se aos trabalhos sazonais; 

5. - ou permanecer na familia como solteiro. 

Diante dessa situaçio, a emigração japonesa te

ve início logo apôs a Revolução Meiji (1867} com o deslocamento 

de trabalhadores para as ilhas do Hawai, depois pa~a os Estados 
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Unidos , em seguida, pa~a o Pe~u, o Canadi e, posteriormen

te, para o Brasil, a partir de 1908, 

A maioria d~sses imigrantes, com raras exce -

ç5es, deixou a pitria com a intençio de retornar apõs alcan 

çar rapidamente o sucesso. Conseguir alguma poupança e, em 

seguida, regressar aos seus vilarejos de origem, era o sonho 

de quase todos eles. Nio consideravam nem de longe, a poss! 

bilidade de uma permanincta definitiva. Tal fato - imigr! 

çio temporiria - mais a propaganda efetuada pelos palses in 

teressados, decidiram muitos japoneses a deixar o pals. Em 

contrapartida, determinaram o carit~r, a, rnentalidade, a len 

ta assimilaçio e integração desses imigrantes. p~incipalmen· 

te das primeiras levas que partiram. 

No Brasil, existia certa restrição quanto a 

se introduzir japoneses, porque eram considerados inassimili 

veis e portadores de costumes e idiias estranhas. 

Um ripido esclarecimento sobre a origem des 

sas restriç5es se faz nece~sirio. 

Nos patses para onde os japoneses imigraram' 

inicialmente, estes enfrentaram pissimas condições de trab! 

lho, em locais desfavorãveis; eram tratados como trabalhado

res quase em regime escravista e tiveram de lutar contra as 

molistias e a pobreza. Mas, actma de tudo, havia o esforço ' 

para a emancipação, o desejo do sucesso ripido ~ara o retor

no ao pals de origem. A existinc~a de uma apreciivel diferen 

ça de nfvel salarial em relaçio ao do Japão, possibilitava a 

que esses planos se concretizassem. 

Assim, os imigrantes japoneses, principalmente 

nos Estados Unidos e Canadâ, sendo trabalhadores dedicados e 

com propõsitos definidos, não desenvol~eram esp1rito de coo-
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peraçao entre os elementos pertencentes ã mesma classe, mas 

procuraram perseguir interesses imediatos, individualistas, 

chegando, ã~ vezes, a tomar atitudes prejudiciais ã pr~pria 

classe dos trabalhadores. Co~o, por exemplo, trabalho aos 

domingos e feriados ou dias santos e outros atos semelhan -

tes. Tal comportamento em muitas ocasiões fomentou movimen

tos antinipônicos. 

Desse modo, a partir de 1907, os japoneses 

foram impedidos pela " GentZeman's Agreement " de entrar 

nesses palses, pois, no entend~r deles, esses imigrantes 

competiam com a mio-de-obra nacional, eram inassimiliveis , 

portadores de alguns v1cios, costumes e idiias condenadas ' 

pelos estadunidenses e, tambim, com o aumento da comunidade, 

poderiam dominar, com o tempo, toda a costa oeste dos Esta

dos Unidos. 

Com as portas fechadas ã imigração, nos pat

ses tradicionalment~ imigrantistas, os japoneses passaram a 

se interessar pelo Brasil, que atravessava uma situação in 

versa: falta de mão-de-obra nas fazendas de cafi, instabil! 

dade de colonos de outras nacionalidades e a necessidade de 

que a oferta excedesse ã procura, a fim de que os salãrios' 

baixassem e a substituição fosse feita com facilidade. Tudo 

isso levou o governo brasileiro a concordar com a introdu -

ção de nipônicos no rstado de São Paulo, sofrendo, por isso, 

crlticas por parte dos pa1ses que lhes estavam fechando as 

portas. 

Os propósitos dos imigrantes japoneses aqui 

no Brasil eram os mesmos: uma râpida ascensão econômica e 

retorno a~ pais de origem. A situação aqui se apresentava, 

no entanto, muito diferente. Os salãrios eram equivalentes' 
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aos que eram pagos no Japio, cinco vezes menores que no Ha

wat e a dtstincia entre o Brasil e o Japão, cinco vezes mai 

or. Entio, perguntava-se, qual a vantagem de êmigrar para o 

Brasil? Uma delas era a p~sstbilidade de ascensio, na esca

la dentro da agricultura, isto ~' tudo indicava que, mesmo 

aos imigrantes sem nenhum recurso, era assegurada a oportu

nidade de se tornarem pequenos proprietirios autEnomos. A

l~m disso, a ~migração para ireas agricolas era possivel me 

diante a cobertura financeira do poder pfiblico. Essas eram 

as condições que distinguiram fundamentalmente a emigração' 

para os Estados Unidos da émigraçio para o Brasil. 

Apesar de ter ocorrido em 1895, a assinatura 

do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão, abrindo possib! 

lidades para a imigraçio,somente em 1908 foi introduzida a 

primeira leva de imigrantes pela Kokoku Shokumin Kaisha com 

781 pessoas, totalizando 168 familias, a bordo do navio Ka

sato Maru. 

O governo d6 Estado de São Paulo subvencio -

nou parte do transporte dos imigrantes que deviam vir com -

pondo familias de menos de três elementos de 15 a 50 anos. 1 

Mas, em 1914, a concessão de subsidias foi suspensa e, con

seqDentemente, o contrato anulado. No entanto, em 1917, no 

vo contrato, com subs{dios, foi assinado com o governo de 

Sio Paulo, graças ao esforço das empresas de imigração. 

Em 1924, o Parlamento japonês aprovou a con

cessao de subs{dios integral da passagem maritima para os e 
migrantes. A partir desse momento, ou precisamente de 1925, 

o Brasil passa a representar para o Japão nio somente o fini 

co pais receptor de imigrantes, como tamb~m mercado em 

potencial para os seus investi~entos e fornecedor de mat~ -

ria~prima para a sua indijstria em expansio, de forma oreci-
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pua, a têxtil. Portanto, a inte~venção do gove~no japonês, su~ 

sidiando e orientando o movimento emigratõrio para o Brasil, ' 

imprimiu ao fenEmeno todas as caracterl~ticas de uma coloniza

çao politicamente planejada. 

No entanto, os primeiros i~igrantes japoneses 

{ os que chegaram entre 1908 e 1925 } foram encaminhados, na 

sua totalidade, para as fazendas de cafi. Poucos foram aque -

les diretamente ffxados em ãreas adquiridas por empresas es

pecializadas em imigração com intuito de formar nficleos colo

niais. Somente apõs o tirmfno dos contratos, ou de terem tra

balhado em algumas fazend~s, começaram a adquirir terras das 

Companhias de loteamento ou formaram gru~os de voluntirios P! 

ra implantar as aol5nias ou shokuminahis. Posteriormente, co 

mo vimos acima, ocorreram alguns casos de imigrantes que fo 

ram trazidos para serem colocados em ireas pri-determinadas ' 

pelas empresas especializadas, constituindo as aol5nias ou mu 

ras. 

Na verdade, para a agricultura do Brasil, nao 

era indispensãvel a pri-existência da comunidade regional 

mura, nos ~oldes japoneses~ pois o sistema econ6mico determi

na o local de produção e di todas as condições para que ela 

seja desenvolvida, com bases no estabelecimento agricola, que 

não se relaciona com outros estabelecimentos e que sõ se liga 

diretamente ao seu mercado. Entretanto, o imigrante japonês ' 

devido~ formação social, adqtiirida nas origens, sente neces

sidade, e e de fundamental importância para ele, colocar a a 

gricultura dentro de uma comunidade regional - sentir-se an 

tes de mais nada, membro componente da mesma, parte integran

te do mura - est~uturada. com a sua cooperativa, suas asso -

ciaç5es, sua escola, sua igreja e com as demais funções que 

dizem respeito ao incremento da produção, comercialização e 



.20. 

melhora do padrio de vida. 

Aqut ~ vãlido lembrar um trecho do autor Tet 

sundo Tsukamoto: 

11 A tendênaia à formação de grupos mais 

ou menos exaZusivos i aomum entre os 

imigrantes de diferentes naaionaZida

des, sendo, todavia, mais aaentuada ' 

entre os Japoneses. A vida, nos n~ 

aZeos aoZoniais, aeraada de grandes ' 

di'fiauZdadés, foi em grande parte at!!_ 

nuada · pelos laços de solidariedade ' 

grupaZ ou · sentimentos de fiZiaç~o g~~ 

paZ que advinham da aonvivênaia aom 

parentes aonsaglltneos, aonterrâneos , 

ou ainda, aom elementos da mesma ~a 

aio na Z idade. " (8) 
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2.4. A ORIGINALIDADE DO MIZUHO. 

O sentimento de cariter comunitirio, com sur

gimento de associações para regulamentar as relações inter -

-grupais, i levado tio a s~rio, que comenta ~aeyama dois 

japoneses juntos fazem uma associação e três fundam um jo~ 

nal." (9) 

No caso da ColBnia Mizuho, nao eram dois, mas 

· dez japoneses que formaram um mura com a sua cooperativa e 
. . . 

aos poucos e nos anos seguintes l foram-se juntando a eles a 

migas e parentes, aumentando a população da col5nia e tambim 

-a sua area. 

Poste~iormente, por meio da introdução de fa 

mllias e de jovens 'importados' do Jápão dos quais muitos se 

acabaram casando com as filhas dos proprietirios 'importado

res', ou ainda por meio do casamento entre membros das dife

rentes famllias, a ampliação de relações, não tanto de con -

sangUinidade ie, dozoku, mas de parentesco indireto, concre

tizou-se, em grande escala, como pudemos constatar em nossa' 

pesquisa de campo. 

Algumas col5nias, no entanto, foram formadas 

por imigrantes ·arregimentados no Japão por companhias parti

culares especializadas e orientadas para uma determinada lo

calidade. Eram geralmente. pessoas originirias da mesma pro

víncia, como: as Três Alianças { primeira Aliança - prov1n -

eia de Shinaro; segunda Aliança - prciv1ncia de Tottori e te~ 
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ceira Aliança - de Toyama }, enquanto a Col6nia de Virzea em 

Mato Grosso do Sul e. de Yamaguc.tt1. 

A Col6nia de Lorena, no Norte paranaense, foi 

formada por elementos moradores de Cafelindia ( independent! 

mente da provlncia de origem ) e acrescida de outras famllfus 

provenientes do NO Paulista, amigos convidados pelos primei

ros.Todos foram atraidos pela possibilidade de p~ssar da con 

dição de colonos a de proprietãrios, dada a viabilidade de 

aquisição de terras, concedida pela Companhia de Te~ras do 

Norte do Pararia, facilitando o pagamento em atê cinco anos.' 

A mesma empresa formou a Col6nia Esperança, com a ajuda de 

um 11der-missionãrio japonês e de um padre catõlico que pe! 

correram algumas ireas do .Estado de São Paulo, convidando j! 

poneses catõlicos para participarem dessa empreitada. Em de 

corrência desse fato, ocorreu certo isolamento dos japone -

ses dessa comunidade em relação is outras comunidades da me! 

ma etnia, devido ao carãter religioso - a maio~ · porcentagem 

dos japoneses tendem' para o budismo - e também porque as a 

tividades sociais al desenvolvidas favoreciam o namoro e ca 

sarnento entre os jovens, que recebiam o apoio· paterno pela 

formação étnico-religiosa comuns, segundo Yoshie Yamashita ' 

(10). 

Como vemos, esses núcleos de japoneses sao do 

tipo 'japonês', mas não são a reconstituição pura e simples' 

do mura, como o Prof. Saito observa (11), 

" (.,. 1 Isso porque, diferentemente do 

mura no Japão, além de todas essas ' 

variações de fatores de coesão, há o 

fat~ de estarem entrosados com a so 

ciedade dominante, a brasileira, e 

contam com dispositivos que regula -

mentam as relações co~ essa socieda-



de. A comunidade étnica doe imi·gradoe · 

dispõe de funções duplas: as que con

tro Zam as relações internas do gPupo 

e as :que determinam as relações entre 

o (Jl'Upo e o 'mundo de fora'. " 
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Como a col&nia Mizuho i tambim conhecida pelo 

designativo de Bairro Cooperativa, sentimos a necessidade de, 

ainda que rapidamente, fazer uma comparação das caracteristi

cas de um mura com as .de um bairro rural brasileiro . . 
O Mizuho recebeu o nome de Bairro Cooperati -

va, porque foram os moradores dessa Col5nia que fundaram e p~ 

seram em funcionamento a primeira cooperativa em São Bernardo 

do Campo ( dentro dos limites da Col5nia }. 

Para nossa comparação entre bairro rural e mu 

ra, baseamos-nos no conceito de bairró da Professora Doutora' 

Liliana Lagafia Fernandes (12). 

Os bairros rurais s~rgiram, inicialmente,i m! 

dida que se foi forma~do um povoamento que, apesar da disper

são, possuia casas pr5ximas o suficiente para que h~uvesse 

contactos entre os vizinhos, constituindo assim um 'grupo de 

vizinhança', consolidado por meio de relações de auxilio mu 

tuo, de compadrio, de parentesco, da utilização da mesma ven 

da ou da mesma escola, ou, ainda, o empenho de todos na cons 

trução de uma capela. Economicamente, esses bairros baseavam

-se numa agricultura de subsistência ( feijão, arroz, milho,• 

mandioca lena venda de excedentes ao m~rcado local. 

Desse modo, a formação dos muras ou shokumin

chis ou col5nias de imigrantes japoneses difere , como vimos, 

dos bairros rurais tradicionais, aproximando-se mais dos P! . 

drões de 'núcleos coloniais' citados pela autora: 
11 núcleos· coloniais - são ori'ginárioa 
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ticuldr, ou agrupamentos espont&neos, ' 

conatitutdos especialmente por contin -

gentes· pl'ovenientes das fazendas de ca 

f~ pu ~esultantes de seu retalhamento , 

formando pequenas propriedades. " (13). 
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Se a sua origem difere daquela dos bairros ru 

rais e se assemelha aos de 'nficleos coloniais', ji as rela -

ções sociais que ocorrem dentro do mura apresent~m similari-
. 

dades com as de bairros rurais, na medida que se considera a 

existincia de: es.cola, igreja, associações, espirito de soli 

dariedade que se manifesta no mutirão, sentimento de locali

dade, forte sentimento de grupo, reforçado com os laços rel! 

giosos, de parentesco, de acordo com Liliana Lagafia Fernan -

· des. (14). 

A Col6nfa Mtz~ho substituiu, na época da sua 

organizaçio, os laços de parentesco e compadrio por relações 

fictlcias de parentesc~ como o fate de terem trabalhado na 

mesma fazenda de caf'e 01,1, princi:palmente, de terem nascido ' 

na mesma provlncia. Isto nos remete i observação feita por 

Fernando Salgado, ao estudar Bastos 

11 
( ••• la formação de núcleos coloniais, 

etnicamente homogêneos se deve à faci

lidade do imigrante de se aclimatar à 
nova Pátria dentro de uma colônia de 

patrtcios, aprendendo e acostumando-se 

aos poucos, com a nova vida agraria. " 
(15). 

Alem disso, as associações das colônias de i

migrantes japoneses, formando grupos funcionais, baseados em 

idade e sexo, controlam.as relações internas da comunidade,• 

fortalecendo a coesão do grupo e as condições necessãrias -a 

manutenção do mesmo. Paralelamente, procuram tambem regular' 
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as atividades econ5mtcas do mura~ 

Diferentemente dos bairros caipiras que se ba 

seavam numa ~gricultura de subsistincia e uma pequena comer

cialização de excedentes, as colônfas em questão, via de re 

gra, formavam-se de pequenos produtores de mercadorias, pri~ 

cipalmente de algodão, de cafi ou .de arroz, dependendo das 

condições edâficas e econômicas do momento histõrico em que 

se estavam organizando. 

A Colônia Mtzuho constituiu-se em uma das Pº! 

cas exceçoes quanto ao ti·po de produto inicial, devido -as 

condições financeiras dos proprietãrios, ·dos recursos natu -

rais existentes e da proximidade aós dois centros urbanos: ' 

. Sio Paulo e Santos. Os moradores iniciaram suas atividades ' 

com a produção de carvão, utilizando o recurso disponlvel -

a mata, e tambim porque era preciso limpar a ãrea para plan-
. . ~ . 

tio de legumes, verduras e frutas, como pretendiam. Assim, ' 

passaram de _ ag~icul~ores de subsistincia para pequenos prod! 

tores de mercadorias (legumes e frutas } ati mais ou menos' 

nos an~s 50 e, a partir dal, para a atividade avlcóla de mo

do intensivo. Atividade que contribuiu efetivamente para a e 

levaçio do padrio de vida dos moradores. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS E T(CNICAS 

A escolha de um mitodo nao deve ser arbitrãria, 

mas deve levar em constderação a natureza do objeto a que vai 

ser aplicada e o fim que se tem em :· mente .. 

A diverstdade da natureza dos fenômenos que co~ 

poem a irea em estudo nos levou a utilizar, nao somente um , 

mas diversos mitodos e ticnicas, entre os quais: 

1. A anilf~e g~ogfifi~a que nos permitiu compre

ender a realidade que e visivel em um dado 

momento, ao tomarmos como ponto de partida a 
' 

formação geo-econômica de ãrea considerada. A 

traves da observação e pesquisa da~ formas a 

parentes, procuramos entender o significado e 

o processo que esti por tris delas. Pierre 

George sintetiza muito bem o que deve ser a 

visão do geõgrafo, quando diz: 

" Como as coletividades humanas n~o vivem 

em coitacto com cada um dos elementos ' 
de seu quadro de. existência, mas com to 

dos ao mesmo tempo, deve-se fazer bala~ 

ço do que representa globalmente este 

espaço para os homens que ai vivem, Pª! 

tindo da análise de todas as peças e de . 
todos os processos que constituem este 

espaço e seu dinamismo. " (16) 
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Partindo, assim, da anilise geogrifica de t~ 

dos os fatores e, para tanto, recorrendo ã ajuda de outras ' 

disciplinas, passamo~ do processo de descrição dos fen5menos 
. . 

verificados, i~ventariados e analisados para a comparaçao com 

outras situações, a fim de detectar o que ê original no con 

junto de relações - dentro do assunto estudado - para fi

nalmente chegar ã interpretaçio e i stntese dos fatos geogr! 

ficos. 

2. Por meio da Histõria, podemos estudar a e 

volução da vida social, polltica, econôml 

ca, cultural e moral d~ uma comunidade. 1 

Portanto, recorremos ao método histõrico: 

2.1. pesquisa de documentos - consiste em reu 

nir os documentos capazes de proporcionar 

o conhecimento _dos fatos passados. Os do 

cumentos foram coletados junto aos fUldad~ 

ref e moradores do Mizuho, na Biblioteca• 

Publica de São . Bernardo do Campo, no Ban 

co de Dados da Secretaria de Plan~jamento 

da Prefeitura Municipal de Sio Bernardo ' 

do Campo, na secção da Receita da Secreta 

ria das Finanças da Prefeitura Municipal 1 

de São Bernardo do Campo do Riacho Gran 

de, na Casa da Lavoura. 

2.2. Crttica dos documentos - determinamos a 

exatidão, a autenticidade e a importincia 1 

do material re6nido, com a crltica das fon 

tes e do testemunho propriamente dito • 
. 

2.3. Descrição do passado - recompusemos os fa 

tos hist5ricos com os documentos, com os 
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depoimentos dos moradores e outros informan 

tes, depois de termos relacionado o materi

al. 

3. Utilizando a pesquisa de campo, que e tec -

nica geogrifica por excelincia, via entre -

vistas, aplicação de questionãrios aos mor! 

dores e ex-moradores da Colônia Mizuho, foi 

possivel constatar os fatos que ocorreram ' 

na ãrea em enfoque, sua implicação e reper

cussão nas transformações verificadas. 

Nossa pesquisa de campo, efetuada no perto

do de. 1980 a 1981, foi atualizada em 1985 e 

ate abril de 1986, porque ocorreram grandes 

modificações, principalmente, vendas de pr~ 

priedades e instalações de novas empresas 1 

no per1odo em que estivemos afastados des

te. estudo. 

4. As técnicas estatisticas permitiram-nos co 

nhece~ as caracterTsticas estruturais do 

bairro com o levantamento dos dados sõcio -

-econômicos. 

5. As ticnicas cartogrâficas tiveram como fina 

lidade registrar e representar os dados co

letados em: tabelas, perfis topogrãficos, 1 

grâficos e cartograma~, estabelecendo as 

possiveis relações existentes e suas impli

cações para uma anãlise final. 

6. Finalmente, na técnica de visualização, uti 

lizamos· as fotos tiradas durante a pesquisa 

de campo e as fotos histõricas, retiradas 1 
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dos Cadernos HistSricos ( A Imigração Japone-
. . 

sa em Sio Bernardo do Campo, de Adenir Medi -

ci l e dos arquivos partic~lares de alguns 

fundadores. 
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4. A COLONIA MfZUHO 

4.1. O ~UNICTPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E A COLÕNIA 

MIZUHO. 

O Grande ABC de hoje era o São Bernardo do 

Campo do sêculo passado e do .começo deste sêculo. ~ebaixado 
. . 

a distrito em 1938, recuperou sua autonomia somente em 1944, 

quando foi separado de Santo Andrê. 

Para melhor compreensão deste fato, resumimos 

aqui o hist6rico, fornecido pelo Banco de Dados da Secreta

ria de Planejamento de São Bernatdo do Campo. 

O aglom~rado de portugueses, indios e mamelu 

cos, no planalto, em territ6rio da Capitania de São Vicente, 

prSximo J taba do cacique Tibiriçi, originou uma vila, para 

a qual Joio Ramalho solicitou a oficialização. 

A 08 de abril de 1553, foi levantado o pelo~ 

rinho, símbolo dos foros da vila, que, no ato, recebeu o no 

me de Vila de Santo Àndrê da Borda do Campo. 

Os padres jesuitas que jã haviam fundado um 

colêgio na Vila de Sio Vicente, Jnstalaram um outro na Vila 

de João Ramalho o Colêgio de São Paulo - onde foi reza 

da a primeira missa a 25 de janeiro de 1554. 

Em poucos anos, formou-se um aglomerado em 

torno do Colêgio de São Paulo e, estando a vila ameaçad~ P! 

los ataques constantes dos lndios, o pelourinho foi transfe 
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rido para o pitio do Coligio, em 1560, sendo extinta a Vila 

de Santo Andrê~ originando-~e, assim, a Vila de Sio Paulo de 

Piratininga. 

Apesar dis~o, as ter~as do planalto continua

ram habitadas por detentores de sesmarias, por monges benedi 

tinos na sua fazenda Sao Bernardo e muitas outras. 

SÕ em 1812, consegue São Bernardo · do Campo 

ser elevado ~ freguesia ( distrito ) e, finalmente, em 02 de 

maio de 1890, ê desmembrado de Sio Paulo - constituindo o 

Municlpio de São Bernardo do Campo, com sede no local da pr! 

mitiva Vila de Santo Andrê da Borda do Campo. 

Jã neste século (1938), São Bernardo do Cam 

po foi rebaixado de sede de Municlpio a simples distrito, p~ 

lo então interventor federal Sr . Adernar de Barros. 

Foram necessãrios -seis anos para que São Ber 

nardo do Campo recuperasse sua autonomia definitivamente, 

Nesse mesmo ano (1944}, ocorreu a emancipação do demais muni 

clpios do ABC ( Santo Andrê:e São Caetano atê então distri -

tos do municipio de São Bernardo do Campo }. 

A Colônia Mizuho foi fundada no Municipio de' 

São Bernardo do Campo três anos antes de seu rebaixamento -a 

categoria de distrito, de inicio, nos 60 alqueires de terras 

adquiridas do imigrante italiano Ãngelo Boralli por dez imi 

grantes japoneses. 

Elaboramos uma síntese do que foi . ~ . 
o in1c10 

dessa comunidade, baseados nas informações obtidas junto aos 
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fundadores que ainna lã residem e, nas publicações dos 209, 

309 e 409 aniversãrios da fundação do Mizuho. 

Sets colonos de uma fazenda de cafê do Munici 

pio de Sertãozinho: - · Senhores Matsumoto, Inoue, Nakagawa , 

Oichi e Massu - adquiriram terras na Colônia Romanõpolis e 

transferiram-se para lã com seus familiares. Como eram mui 

to unidos, foram apelidados de Loquen-yá (seis familias ) . . 

Ai esperavam encontrar um grupo de imigrantes, coeso, bem e! 

truturado, mas isso não aconteceu. Ocorriam muitos atritos ' 

entre os elementos da comunidade. Decepcionados, ffcaram ne! 

se local apenas por um ano e mudaram-se para Itaim Paulista, 

na condição de arrendatãrios. Permaneceram em Romanõpolis a

penas as familias Massu e Nakagawa. 

Durante tr~s anos, reuniram economias e pr! 

curaram um local que fosse apropr~ado para instalar uma co 

lônia como sonhavam - do tipo cooperativa 

terlsticas e funções de um mura japon~s. 
1 

com as carac 

Apõs mtitta procura, optaram por uma gleba de 

60 alqueires, na zona rural de São Bernardo do Campo, ter 

ras ~ertencentes a Ãngelo Boralli, imigrante italiano, que 

al plantava vinha, chã, hortaliças e fabricava vinho para o 

seu consumo. Uttlizava somente uma pequena parcela da pro 

priedade. 

Dos fundadores da Colônia, um total de dez 

japoneses, a metade era proveniente da mesma província ( Ya 

maguchi l e os outros se conheceram no navio que os trouxe 

ou na fazenda de cafê, onde trabalharam como colonos. Estes' 

foram os fatores decisivos para que houvesse urna forte coe -

são no grupo. 

Os pioneiros eram os seguinte: Senhores Riu 
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c h i Ma t s um o to , K i y o j i. I no u e , To s h i o Ta ma i , G um p e i. I to , F u k ,!! 

taro Ida, Ichimitsu Shintomi, Yoshiharu Adachi, Hidekichi ' 

Suga, Kogen Takagi e Katsuo· Sasaki. A midia de idade dos 

chefes de familia girava em torno dos trinta anos; isto fa 

zia com que o grupo apresentasse um dinamismo e uma força 

de vontade capazes de vencer todas as dificuldades que sur 

gissem ( Foto nQ 1 }. 

Os 60 alqueires custaram, na ocasião, sessen 

ta contos de riis, pagiveis em tris parcelas; os qu~ possui 

am maiores recursos emprestaram aos menos favorecidos: Os 

senhores Matsumoto, Inoue, !to e Ida ficaram com ãreas maio 

res e o restante foi subdividido em partes iguais, sortea -

das entre os demais membros do grupo. 

Algumas familias chegaram de Itaim Paulista, 

aos 07 de maio de 1935, um lindo.dia de outono~ e a paisa -

gem lembrava a do Japão (como recordam alguns pioneiros ). 

Instalaram-se na resJdincia do antigo proprietirio. Logo a 

pos, planejaram e dividiram as tarefas para os dias seguin

tes, considerando a formação profissional, a capacidade ou 

as limitações de cada indiv'lduo do grupo . ( Foto nQ 2 ) . 

Assim, o Senhor Shintomi, como tinha feito 1 

um curso de topografia no Japão, comandaria uma equipe co~ 

posta dos senhores: Tamai, Matsumoto, Ito, Inoue e Ida para 

abrir picadas, estradas ou ampliar algumas jã e~istentes e 

mapear o terreno para a divisão dos lotes. O Senhor Takagi' 

seria o motorista do caminhão da cooperativa (17) e nas ho 

ras disponíveis ajudaria a turma encarregada das estradas . 

Os Senhores Adati e Sasaki seria~ os cozinheiros do grupo , 

revezando-se nessa tarefa. 

No dia seguinte, foram ~odos a São Paulo p~ 
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ra efetuar o registro provisõrio da compra, no cart5rio. . . 

A seguir, efetuaram o mapeamento da divisão' 

das terras e o sorteio. Os ·lotes foram separados a partir 

do vale existente. No momento da divisão, os proprietirios, 

de comum acordo, deci~iram reservar um alqueire, na entrada 

da Colônia, onde, posteriormente, seriam erguidas: escola , 

igreja, instalações para as associações e quadra~ esporti 

vas. 

Nota-se, nesse gesto, a prioridade dada P! 

los japoneses aos assuntos educacionais e sociais. 

Concluídas as estradas de ligação, cada fami 

lia procurou obter todo o material necessirio - madeiras ' 

retiradas da mata, telhas, bambus - para a construção das 

futuras residincias. 

As casas foram construidas por todos, num 

sistema de mutirão. Enquanto durou a construção das casas , 

reuniam-se mais ou menos vinte adultos para o trabalho pes~ 

do. Todos faziam as refeições juntos e, i noite, alguns li 

am, outros jogavam o gô (jogo similar ao de damas ), shio

gui (similar ao xadrez ), ou, então, conversavam sobre as

suntos diversos, enquanto as crianças dançavam e cantavam ' 

no terreiro. 

A planta da casa, geralmente retangular, de 

dimensões acanhadas, tinha tris cômodos bisicos: a sala, o 

quarto e a cozinha, podendo, vez por outra, conter mais um 

quarto. Era a típica habitaçio do pequeno trabalhador rural 

de poucos recursos, feita de barrote, difundida em todo . o 

territ5rio nacional. Diferente da moradia da zona rural do 

Japão, que era toda de tãbuas de madeira e papel. Os imi 

grantes japoneses, aqui, uti 1 i zaram os .troncos de irvores ' 
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ou bambus, revestidos de barrotes. Isto por falta de recursos 
' .. . •. 

para obter as tibuas ou porque ji havfam assimilado os costu

mes dos brasileiros, principalmente das fazendas de cafê, on 

d e trabalhar a m· -- em m.ê d i a d e 1 O a 1 5 anos - com o c o 1 o nos ou 

arrendatirios. 

O mobiliârio de primeira necessidade era com 

posto de uma mesa de madeira com bancos toscos e a cama, com 

pés de troncos de ãrvores e tãbuas, forrada com colchão de 

palha. 

Em julho, as casas estavam terminad~s e as 

dez famllias instaladas, de~ocupando a sede principal do ex

-proprietãrio. Por algum tempo, ela foi ainda utilizada para 

as reuniões dos moradores da Colónia Mizuho - que significa 

abundincia, fartura (18} - nome escolhido para o recêm-forma 

do mura. 

Como na ãrea havia uma grande reserva flores

tal, era preciso derrµbar a mata para o cultivo do solo, os 

japoneses procuraram aprender a técnica de produzir o carvão. 
r . 

Fizeram vãrias experiências com tipos de fornos, optando por 

aquele do tipo japonês - de tijolos, com teto arredondado e 

escavado no chão, medindo mais ou menos três metroS:!de comprj_ 

mento por dois metros de largura e um e meio metro de altura

onde as achas de lenha eram colocadas de pi. Dessa forma, a 

primeira atividade económica da Colónia foi o extra.tivismo ve 

getal com o fabrico de carvão para a venda. 

Para a comercialização do carvão, combinaram 

um sistema de rod1zio, no qual cada proprietãrio teria um 

dia.para ir a São Paulo ou a Santos a fim de negociar a sua 

produção. Assim, ninguém seria prejudicado. Nota~se aqui · o 

esptrito de solidariedade entre os componentes do mura. 
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Nas ireas onde eram efetuadas as derrubadas, 

plantaram tomate e hortaliças para o consumo e o excedente ' 

era vendido na cidade, caracterizando, desse modo, a funçio' 

de agricultores.de s~bsistincia. 

As vigas, para a instalaçio ou construçio de 

moradias, anexos ou estacas para tomates, poderiam ser reti

radas de qualquer propriedade. Este espirita de cooperaçio ' 

com que todos trabalhavam para o bem comum, sem que, em ne-
. 

nhum momento, tivesse ocorrido qu~lquer desentendimento en 

tre os participantes, mostra a força de coesio que unia es

se grupo. Por este fato e outros que serio relatados, poste

riomente, a Col6nia Mizuho ficou conhecida, entre os japone

ses, como uma das mais coesas e duradouras dentre as muitas, 

~onstituidas no territ6rio nacional. 

No dia lQ de setembro do mesmo ano (1935}, ' 

foi efetuada a 1 .ª festa da Col6nia ( Undokai }, na sede da 

ex-fazenda, pois ainda nio tinham c0nstruido a sede definiti 

va, no local por eles· rese~vado para tal finalidade. Convid! 

ram amigos, conhecidos de São Paulo e tambim os ital,ianos 

dos bairros vizinhos. A festa constou de jogos poli-esporti

vos ( undokaí ], danças, cantos que se propagaram por toda a 

noite. Esta atividade social teve uma receptividade tio gra! 

de que se repetiu todos os anos, chegando, em 1985, a atin -

gir a qUinquagisima vez. Revela-se, nessas ocasiões, novame! 

te o espirita de solidariedade, desenvolvido no grupo, com a 

participação de toda a comunidade, duran~e os preparativos e 

na limpeza, ap6s a reuniões l Foto nQ 3 ). 

Passados dois anos, em 1937, foram construi

das: a primeira escola de )ingua japonesa e a sede da assoei 

ação. Nesse mesmo ano, mais terras foram adquiridas de imi -

grantes italianos em duas etapas: primeiramente, por uma le 
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va de dez famll ias, e. na segunda) por três fami.1 i.as, procedentes 

de outras ãreas do Estado de São Paulo. 

Na primeira leva de 1937, vieram as familias 1 

dos Senhores: Saiti Kimoto, Hissao Nakahara, Nobuo Miyamoto, ' 

Iomoto Fujita, Yoshinori Morikawa, Yutaro Nakagawa, Shigeaki ' 

Kawamoto, Massanori Hiraguti, Mamoru Kawano e Itiro Ueda. Na 

segunda leva, ainda em 1937: Kessuke Fujinaga, Hidenori Hideg! 

ti e Hidenori Kossughi. 

Em 1938, chegaram: Taneo Massumoto, Kiyomassa' 

Massumoto, Tetsuo Hironaka, Yutaka Yaghibashi, Minossuke Ana -

mi (Foto nQ 4 }. 

Os Senhores: Sussumu Arassaki, Shinossuke Yam! 

guchi, Shissaki Yokoya e Koiti Hashimoto adquiriram terras em 

1939. 

De 1939 a 1947, nio foi efetuada nenhuma aqui

sição de terras para ser anexada i Colônia. Isto i compreensi

vel, se levarmos em c'onta que São Bernardo do Campo e a perif~ 

-ria desta, foram as areas, onde os imigrantes japones:es enfren-

taram os problemas mais sirios em conseqUência da II Guerra 

Mundial. 

SÕ em 1948, chegaram mais duas familias, as 

dos Senhores: Tanetsume Kataghiri e Toragi Oka. 

Em 1951, vieram as familias de: Kusuma, Fukio· 

e Shigue Kamiya e Kanefussa lrie.· O ultimo do grupo a se est! 

belecer na Colônia chegou em 1954: Senhor Yoshiharu Muramat-

su. 

Desse modo, a Colônia, em 1955, estendia-se ' 

por uma ãrea de mais ou mehos duzentos alqueires { 484 ha } , 

que pertenciam somente aos imigrantes japoneses cujo numero ' 
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totalizava 39 proprietirios moradores, 7 proprietirios absen-. . . . . 

teístas (Senhores Zempati Ando, Shizuo Hosstie, Teiti Suzuki,' 

laneo Kawai, loku Sassaki, Martuti ~ Go~ti Suga) e 14 fami 

lias, algumas de arrendati~i6s, parceiros ou assala~iados. 

Cabe. aqui uma nota - os senhcires Keiji' 

Kimura e Tokiji Inoue chegaram i Co16nia em 1935. O primeiro 

com a familia do senhor Riuchi Matsumoto por ser ~eu :1 c~nh~ 

do e o segundo, irmio do senhor Kiyoji Inoue. 

* * * 



1950. Alguns dos fundndore.s da Colónia Mizulw: Em pé (da e.squerda para a direira): 
T ukiji lnuuc, T oshio T amai e Kiyo1i lnouc; senuuios (da esquerda para a direira): Keiji 
Ki11U1ra, Riuichi Mat1UmoW; Gumpei Iw e dTUI. Hi.sa Suga 

Foto n9 1 

Foto n 9 2: Residência do Sr. Ângelo Boralli, onde os fundadores 

do Mizuho se instalaram ate a construção de suas mo 

radias. 

. 39. 



29 de abril de 1936 Fesw do primeiro aniu:r5'irio da colónia Mizyho. Na fow, entre ourros, 
Kogen T akaki, Kiyoji lnoue, Yruhihnru Adachi, Fukuwro lida, Mowji lw, lchimirsu 
Shincomi, Karsuo Sasaki, Riuichi Matrumoto, Shigemarsu lnoue, Yruhimirsu Adachi, Kenji 
Kimura, Gumpei lw. Ka..--uo Kimow, Sra. Horira. 

Foto nc.? 3 

Foto nc.? 4: Moradores da Colônia Mizuho, reunidos 

nos fins dos anos 30. 

.40. 



4. 2. A COLON IA MIZ·UHO D~NTRO DO QUADRO GEOF.COLOG rco 

DE ·sÃO BERNARDO DO CAMPO 

.41. 

Nosso unive~so de pesquisa faz parte de uma mi 

cro-regiio do MunicTpio de São Bernardo do Campo e, por isso, 

não pudemos obter dados de ordem fisica que fossem exclusiva -

mente da ãrea em estudo, exceto a carta t6pogrãfica SF- 23 -YC 

-Vl-2-SE-E ( 231 ) da GEGRAN e a carta geolõgica da Região da 

Grande São Paulo da Emplasa. 

São Bernardo do Campo localiza-se entre os p~ 

ralelos 23°38'30" e 23057'57", latitude Sul, e os meridianos ' 

46025'38" e 46°36'42", longitude Oeste, de Greenwich. Limita -

-se ao Norte e a Oest~ com o Municlpio de São Paulo; a Nordes

te, com São Caetano do S~l; a Noroeste, .com Diadema; a Leste,' 

com Santo André, e, ao Sul, com São Vicente e Cubatão ( carto

grama nQ 3 ). 

A Colônia Mizuho situa-se geograficamente a 

Oeste da ãrea urbana do Municipio de São Bernardo do Campo 

distando 7 km aproximadamente do centro da cidade ~e a SE do 

Municlpio de São Paulo. A via Anchieta passa a 4 km da Colônia 

e a rodovia dos Imigrantes toca os seus ~imites desde SSW, SW, 

WSW,W,WNW ate NW ( cartograma ·nQ 4 ). Limita-se ao Norte e a 

Oeste com o Munic1pio de Diadema do Sul, com o Bairro dos Alva 

rengas, e a Leste com o bairro Alves Dias. 

· Resumindo os Subs1dios Estatlsticos da Prefei

tura Municipal de São Bernardo do Campo - 1975/76 - e inter-
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pretando as cartas topogrifica e geolõgica, podemos dizer: ' 
. . 

São Bernardo do Campo localiza-se na porçio Sul da Bacia de 

São Paulo, constituida por sedimentos recentes e sedimentos' 

da formação São·Paulo, assentados sobre rochas metamõrficas• 

e graniticas intrusivas que formam o embasamento pre-cambri! 

no. 

A bacia sedimentar de São Paulo esti situada 

no Planalto Paulistano que apresenta um relevo suave, com 

morros e espigões de pequenas altitudes, variando de 715 a 

900 metros. 

A idade da Bacia de São Paulo poderia ser f.:!_ 

xada entre o terciãrio e o quaternãrio. Quanto a sua forma -

çao, Vitor Leinz apresenta a hipõtese de que a região teria 

feito parte da irea de drenagem do primitivo Rio Paraiba e 

que, posteriormente, perturbações tectônicas poderi~m ter 

seccionado seu curso, transformando-o em lago e, em alguns 1 

momentos, em rios temporirios. Essa bacia teria sido preen -

chida por sedimentos e um dreno teria sido aberto rumo ao 

Rio Tietê atual. Rui Osõrio Freitas, no entanto, acredita nu 

ma origem tipicamente tect6nica. 

Analisando-se a carta geolÕgica da Região Me 

tropolitana da Grande São Paulo, observamos na região da Co 

lônia Mizuho: a - ocorrência de sedimentação recente ao lon 

go do vale do Ribeirão dos Couros e seus afluentes; b - man 

cha de argilas, areias e cascalhos da Formação São Paulo e 

da Formação Caçapava ( G~upo Taubate ), incluindo depõsitos' 

eluvio-coluviais correlatos ao longo do vale do Ribeirão dos 

Couros, no sentido N a SW; c - envolvendo essa mancha - ocu 

pando a ãrea central, SW e W do Mura os micaxistos e /ou 

meta-a~enitos de medio grau metamõrfico, incluindo tambem 

xistos miloniticos em zonas de movimentação tectônica; d 
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finalmente, os granitos e granodioritos normais ou em parte' 

gnalssicos equigranulares ou porfir6ides na porçio E a SW, a 

compahhando o vale do Ribetrio dos Alvarengas. 

·com base na carta topogrâfica ( nQ 5 }, ela

boramos tris perfis da Col5nia ( figura nQ 1 ) que nos mos 

tram um relevo levemente ondulado, com a cota m1nima de 760m 

e a mãxima de 84lm, perfazendo uma diferença altimetrica ma 

xima de 8lm, o que permite um aproveitamento qua~e integral 

das propriedades (Fotos nQ 5 e 6. ). 

Podemos notar uma maior movimentação no per

fil A-B, enquanto nos perfis e-o.e E-F percebem-se os vales 

mais abertos e interflfivios de topos tabuliformes. Os cursos 

dos ribeirões e cõrregos apresentam os vales em V, simetri -

cos, em alguns casos, e, em outros, as~imetricos. 

O Munic1pio de São Bernardo do Campo e drena 

do por tris bacias hidrogrâficas: a primeira e a do Rio Cuba 

tio; a segunda, a do Rio Tamanduatel e, por filtimo, a do Sis 

tema Billings ( formada por · cursos d'âgua procedentes da re 

giio dos " Mares de Morros 11 
). 

A bacia do Tamanduatet interessa-nos, espec! 

almente, porque e nela que desemboca o Ribeirão dos Couros -

via Côrrego dos Meninos - que corre nos limites da Colônia' 

Mizuho ( cartograma nQ 6 ) com o Municlpio de Diadema, se 

guindo direçio NW-N. Os seus dois afluentes, ne~sa area, a 

presentam os vales mais ou menos abertos_, enquanto o tercei

ro afluente encontra-se encaixado no topo de uma pequena co 

lina e ainda nio se caracteriza como um verdadeiro vale (per 

fil A-B ). 

Jã o sistema Billings e receptador do Ribei

rao dos Alvarengas que passa prôximo aos limites da Colônia, 
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captando as iguas de quatro c6rregos que tim suas nascentes 

nos interflfivios, localizados no Mizuho. [ justamente nes 

ses interflGvios que se apresentam os topos amplos e aplai

nados - servindo de divisor de iguas do Sistema Billings e 

da Bacia do Rio Tamanduatei - onde passa a linha demarcatõ

ria das leis estaduai~ 898/75 e 1172/76 de proteção aos ma 

nanciais hidricos e cartograma nQ 5 }. 

No que tange ao clima, São Bernardo do Cam 

po, por localizar-se muito prõximo a uma das regiões mais 

pluviosas do Brasil - a Serra do Mar teve sua taxa nor

mal pluviomêtrica, no pertodo de 1941 a 1970, em torno de 

1300 a 1400mm. No entanto, os dados meteorolõgicos de 1978 

a 1980, mostram uma diminuição dos índices, passando a ~i 

dia anual para 965mm e 2,64mm/dia . Este fato foi observado 

na prãtica e comentado pelos moradores da Colônia, princi -

palmente pelos pioneiros. 

Nota~se maior pluviosidade ( 20 a 30mm/hora) 

no período de outubro a março. Destaca-se o fato de que a 

maior parte das precipitações - acima de 90% - são garoas' 

( menores que lmm/hora ) ou chuvas leves ( menores que lOmm/ 

hora ) em todos os meses do ano. E a umidade relativa do ar, 

·apresenta uma midia anual de 811. 

A temperatura mãxima i de 36° C, a minima, 

de 0,5° e, com media anual de 190 e. 

Como a ocupação h~mana regional, inicialmen

te, caracterizou-se pelo processo de explorar a vegetação n~ 

tural, ocorreu devastação generalizada da mata de origem.Re! 

tam, em algumas ·regi5es, como a da Serra do Mar, as verten -

tes da Bacia do Sistema Billings e a NW, remanescentes da 

cobertura vegetal primitiva { Fotos nQ 7 e 8 ). 
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Foto n9 5 : O relevo suavemente ondulado favoreceu a 

ocupaçao humana. 

·Foto n9 6: Rel evo suave permitindo um aproveitamento 

quase integral do solo . 
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Foto n9 7 : Ao fundo, os restos da mata primitiva 

e, no primeiro plano, vegetação secun

dária. 

• 5 1 • 

Foto n9 8: Reflorestamento e vegetaçao primitiva em volta 

de uma área densamente ocupada . 
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4.3. AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS MORADORES DO . . . -
MIZUHO DURANT~ ~ .!!. GUERRA MUNDIAL 

Durante a II Guerra Mundial, cerca de centb e 

'noventa mil japoneses que entraram no Brasil, no perfodo de 

1908 a 1941, passaram por sérias dificuldades, provocadas, na 

turalmente, pela posição tomada pelo Japio no conflito e pelo 

fato de que os imigrantes não tinham assimilado completamente 

a nova cultura. Isso ocorria, porque tinham como prioridade o 

regresso~ pitrta dentro de pouco tempo. Nem mesmo os filhos' 

de japoneses que, em m~dia, ji haviam atingido mais de vinte 

anos de idade, não dominavam de forma devida a lfngua portu -

guesa, principalmente os que residiam em núcleos coloniais,o~ 

de as escolas japone~as se multiplicavam. Em muitos casos, as 

crianças recebiam educação ~5 nesses estabelecimento~ ou por-

' que era desejo dos pais~ ou pelo fato de que nessas localida-

des nao existiam escolas nacionais. 

Apesar do ensino da lfngua estrangeira para 

menores de 10 anos ter sido proibido em 1932, por meio de um 

decreto de GetGlio Vargas e, em 1939, o limite de idade ter 

sido elevado para catorze, eliminando praticamente o funcio -
. . 

namento das escolas japonesas, em alguns casos, elas continua 

ram a funcionar clandestinamente. 

Outras medidas foram tomadas depois, como a 

proibiçio, em 1940, d~ publicaçio de peri5dicos e do uso da 

ltngua estrangeira; eln 1942, houve o congelamento das propri! 

dades particulares de japoneses e de súditos do Eixo, em con 
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seqUincia do rompimento de relações do Brasil com a Alemanha, 

a Itãlia e o Japão. 

Diante dessas medidas assumfdas pelo governo' 

de Get~lio Vargas e, porqu~ alguns desses decretos eram de e

xecução imposslvel, virias vezes, devido i insistincia de a

gentes oficiais, ocorreram detenções de imigrantes japoneses' 

que nio conseguiam expressar-se em llngua portuguesa, ou por 

outros motivos sem tmportincia. 

Ao que tudo indicaJos mais perseguidos ou vi 

sados eram os que residiam nas cidades maiores como Santos e 

Sio Paulo e periferias. 

A Colônia Mizuho, por estar localizada pr5xi-

_ma a represa Billings ( cartograma nQ 4 ), foi considerada a 

rea ~e segurança nacional e tambim por estar entre Santos e 

Sio Paulo sofreu vãrias investidas e tentativas de desaloja -

mento dos moradores pelos oficiais do Departamento da Ordem ' 

Po11tica e Social ( DPPS }. 

Cabe lembrar aqui alguns momentos e situações 

vividas pelos japoneses do Mizuho durante a II Guerra Mundial, 

segundo o relato de alguns dele.s ao 11 Diãrio do Grande ABC 111 

e nas publicações do 309 e 40Q aniversirios de fundação da Co 

1ônia. 

Vejamos o depoimento do Senhor Kiyoji Inoue ' 

(presidente da Associação por treze vezes ), publicado no 

"Diirio do Grande ABC 11 de 06 / 02 / 1977 - por Ademir Midici: 

" Na guePra, japonis era contra brasilei

Po e brasileiro contra japonis. E os j~ 

poneses da Colônia em São Bernardo do 

Campo tinham medo dos brasile{ros. Até 

as margens da represa Billings, aqui 

perto, foram aonsidcrqdas área de seg~ 



rança nacionat. Os japoneaes não podiam 

continuar vivendo lá. Então, os Japone

ses t-Cveram que sair. Mas japones·es, co 

mo eu disse, t-Cnham medo. Era só apare-

. cer um carro, que a turma corria para 

se esconder no mato. SÓ satam, quando ' 

o carro ia embora. Podia ser at~ que 

quem esti;vesse no carro não quisesse f!:!_ 

zer mal aos japoneses. Mas quem era bo 

bode arriscar. O pior é que, com.isso, 

n7.-"'nguém trabalhava e, sem trabalhar, os . 
japoneBeB passava~ muitas dificuldades." 

.54. 

Traduzindo as declarações do Senhor Riuchi ' 

Matsumoto na publicação do 40Q aniversirio da fundação da Co 

lônia Mizuho: 

em setembro de 1942, um vizinho ame ri cano que 

morava no bairro ao lado (do Alvarenga - cartograma nQ 7 ), 

trouxe um representante do Departamento da Ordem Polltica e 
. 

Social ( DOPS ] para efetuar o despejo dos japoneses da colô 

nia Mizuho. Estes queriam saber as razões do d~spejo, porque 

tinham consciincia d~ niQ terem cometido nenhuma infração a 

justificar a medida, mas s6 foram informados de que ~ram or 

dens superiores. 

Diante dessa situação, o Senhor Shintomi ( ~ 

rientador da Associaçio dos Jovens - Seinen - Kai ) e alguns 

elementos do mura foram i delegacia local pedir esclarecime~ 

tos e informar o acontecido. Ai foram instrufdos para que a

visassem, quando se repetisse fato semelhante. 

Assim, quando no dia 29 de abril de 1943, 

chegaram tris viaturas com elementos do DOPS, os japoneses 

foram buscar auxilio na Delegacia local, mas o. delegado nao 

pôde auxiliã-los, diante da alegação apresentada pelos ele -

mentos do DOPS de que era um assunto, não da competencia da 
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Delegacia, mas da Segu~ança Nacional. Pedi~am documentos, f! 

zeram interrogat6rios e revistas. Por ftm, resolveram deter' . . . 

o Senhor Shintomi que havia -queimado alguns pap~is referen -

tes i Associaçi6 dos Jovens, escritos em japonis. 

Como o Sennor Inoue intercedeu a favor do de 

tido, e houve mâ interpretação de suas intenções, foi condu

zido também para a prisio do DOPS, em São Paulo, perto da Es 

tação da Sorocabana, ai permanecendo por duas semanas. Foi 1 

então que as fam1lias dos detidos e os componentes do mura 1 

se movimentaram e conseguiram a liberação dos dois, com a a 

juda da Senhora Kimi Fujimoto, pessoa influente dentro da Co 

lônia Japonesa. 

Aos 5 de julho de 1943, pela terceira vez re 

tornou o oficial do DOPS para evacuar os japoneses, mas o fa 

to não se concretizou pela interferincia de elementos de des 

taque da Colônia Japonesa, da Cooperativa Agricola de Cotia, 

do Prefeito e pol\tic,os de São Bernardo do Campo. Alem disso, 

as familias que se localizavam pr5ximo i represa se transfe

riram, temporariamente, para Yon-Kumi ( 4.ª secção ) da Co 

lônia Mizuho, ~rea mais distante e escondida. E continuaram' 

trabalhando nas suas terras, quando era possivel e, is vezes, 

ate i noite, enfrentando, assim, grandes dificuldades, o que 

ocorreu também com outros imigrantes dessa etnia. 

Numa dessas visitas efetuadas pelas autorida 

des do OOPS, todos os ridios fora~ confiscados, ficando os 

japoneses sem nenhuma possibilidade de receber noticias do 
.. seu pa1s. 

Ao terminar a II Guerra Mundial, com a derro 

ta do Japão, na Co16nia Mizuho não houve grandes atritos e 

nem divisão entre Katigum( ( grupo vito~ista ) e Makegumi 

( grupo derrotista } como aconteceu em outras comunidades j! 
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ponesas. Isto po~Rue o mura contava com a participação de 1 

pessoas altamente instruidas e info~mada~como os Senho~es: 

Zempati Ando e Teiiti Suzuki ( autores de obras sobre imi -

gração japones~ ] que, por serem simpatizantes e proprieti

ri os absentistas no Mizuho, proferiram palestras para me

lhor orientar e informar os moradores sobre a derrota sofri 

da pelo Japão, conscientizando-os para que não tomassem de 

cisões precipitadas. 

Alguns elementos do mura ouviram a noticia 1 

da rendição japonesa, por meio da transmissão radi~f6nica,' 

no escritõrio do Senhor Yassuda ( fundador de uma sociedade 

que agrupou muitos moradores do Mizuho }, pois todos os ra 

dias tinham sido apreendidos pelos elementos do DOPS. Mas,' 

ainda persistindo as dGvidas, os jovens do mura foram divi

didos em três turmas e enviados a São Paulo para confirmar' 

em que condições o Japão havia perdido a guerra. 

Durante um mês, nao conseguiram trabalhares 

perando a noticia e reunindo-se em determinados lugares da 
1 

Col6nia. 

Passado esse periodo de d~vidas e de grandes 

desilusões, conformados, voltaram ao trabalho, sendo que 

mais ou menos 99% da população aceitou a idiia da derrota 1
. 

japonesa. 

A partir desse momento, aos poucos, aquela ' 

mentalidade de imigrante temporirio foi-se diluindo a pon

to de chegar, em 1957 ( segundo pesquisa efetuada pelos pr~ 

fessores Izumi e Saito },a 85% a porcentagem dos que prete~ 

diam permanecer definitivamente no Brasil, contra 90% dei

migrantes que, antes da Guerra, pretendiam retornar ao Ja 

pao. O fato dos filhos de imigrantes japoneses, nascidos ' 
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no Brasil ( ntssets l, nao pensarem da mesma forma, isto i, 

na volta para o pats dos pais, influencitiu, em parte, a ge 

raçi6 anterior, dissuadindo-a a deixar de lado a intençio • 

de regresso ao.pais onde nasceram. 
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5. OS VfNCULOS COM O PATS DE ORfGEM. 

5.1. Apoio financeiro concedido pela Colônia Mizuho aos 

flagelados japoneses da II Guerra Mundial e ãs pe~ 

quisas cientificas no Japão. 

Em 11 Assimilação e Integração dos Japoneses' 

no Brasil ", de Hiroshi Saito e Takashi Maeyama - Y. Kumasa 

ba e H. Saito - os autores informam que, em junho de 1947, 1 

teve inicio a reconciliação das duas facções ( Katigumi = vf 

toristas e Makegumi = derrotistas )~ por meio da organização 

de uma campanha de solidariedade aos flagelados da guerra no 
' 

Japão, com remessa de alimentos e roupas. Nessa tarefa, tiv! 

ram oportunidade de atuar juntos os elementos pertencentes 1 

• 
aos dois grupos ( 19 ). 

Os llderes da comunidade acreditam ter sido' 

esse omêtodo mais eficaz para aliviar a tensão existente en 

tre os vitoristas e derrotistas. 

Na Colônia Mizuho, nao foi a divisão da comu 

-nidade em grupos oponentes a geradora do ato coletivo e una-

nime de enviar ajuda aos flagelados da guerra. Foi atitude ' 

que ocorreu espontaneamente, 

A partir de novembro do mesmo ano em que te! 

minou o conflito ( 1945 1, os moradores do Mizuho passaram a 

enviar, todos os anos, ate 1955, para o Japão, 1% do total ' 

do valor da venda anual dos produtos da Colônia, totalizando 

duzentos contos de reis ( segundo o que se publica no 40Q a-
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niversãrio da fun~ação da Colônia Mizuho }, valor bastante 

significativo para aquela época. 

Sabemos que muitos imigrantes enviaram ajuda 

financeira a seus parentes, apõs a guerra, mas desconhecemos 

caso como esse da ColBnia Mizuho - o auxllio prestado por 

uma comunidade e que persistiu num periodo mais ou menos pr~ 

longado (dez anos ). Acreditamos que, se houve outros ca 

sos, os moradores da ColSnia Mizuho foram, provavelmente, os 

pioneiros. 

Outro fato que nos chamou a atenção foi o en 

vio de ajuda aos cientistas pesquisadores. No primeiro mome~ 

to, os moradores do Mizuho enviaram 100.000 ( c~m mil ) yens 

- equivalentes, naquela época, a dez contos de reis - e de 

pois, por meio de um jornal japonis, " Mainichi Shimbum " 

remeteram vinte contos de reis para o Professor Hideki Yuga

wa (mais tarde Primio Nobel de Ftsica }. Este e outras per

sonalidades ilustres do Japão, como: os professores Sumiki 1 

' 
Yasube, Yasuichi . Izumika e Seiichi Izumi da Universidade de 

1 
TÕquio; o Governador da P~ovtncia de Yamaguchi, Senhor Tooru 

Hirai; o C6nsul Geral do Japão, Senhor Kensuke Fujinaga eº! 

tros efetuaram visitas de cortesia i Col6nia Mizuho ( Fotos' 

n.os l,· 2, 3 e 4 ). 

Essa deferincia, por parte de pessoas eminen 

tes do Japão ou da Co16nia Japonesa~ relativa ao Mizuho, re

vela o p~estigio de que essa com~nidade goza, especialmente, 

na Provtncia de Yamaguchi e entre os imigrantes nip6nicos de 

São Paulo. 
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5.2. . Y O B X Y OS SE 

A p a 1 a v r a y o b-Cy os se, em j a p o nê s , s i g n i f i e a i 

soladamente - y~bi = chamar ou convidar e yosse = reunir, 

juntar, trazer ou aproximar. Portanto, yobiyosse significa -

ria mais ou menos: convidadó a reunir-se. 

Nas publicações comemorativas do 20Q e 309 a 

nfversirios da Col6nia Mizuho, hi referências a rapazes ou 

familias yobiyosse que chegaram i Col6nia na d~cada de 50. 

Na estatfstica de 1955 { 209 aniversirio do 

Mizuho ), aparecem quatorze familias e/ou rapazes e a de 

1965 menciona vinte e oito casos, totalizando setenta e oito 

pessoas que vieram para o Mizuhb. Não hi nenhuma indicação , 

separando o nümero de familias ou de rapazes solteiros que 1 

vieram sozinhos. 

Este fato ocorreu, porque um dos fu~dadores' 

da Col6nia, o Senhor Riuchi Matsumoto, presidente da Assoei! 

ção dos Provincianos de Yamaguchi, foi informado de que exi~ 

tiam moços solteiros pretendendo emigrar para o Brasil e tam 

bim havia muitos mineiros desempregados. A maioria dos minei 

ros procedia das minas de carvão dos municipios · de Ube e Ono 

da ( provincia de Yamaguchi 1 e da prov1ncia de Fukuoka. As 

minas estavam despedindo seus trabalhadores para encerrar as 

atividades. Matsumoto entrou em contacto com as autoridades' 

japonesas e providenciou a vinda desses elementos. 

Com as vta·gens subsidiadas pelo governo jap.2_ 

n~s. esses novos tmfgrantes foram chegando aos poucos: pare~ 
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tes, conhecidos e outros, totalmente desconhecidos, porem pr! . 
valecendo, em termos numiricos, os oriundos de Yamaguchi. Fo 

ram alojados em propriedades de japoneses que se oferece~amp! 

ra acolhi-los, $ervindo inicialmente de mão-de-obra, na avi -

cultura ou na lavoura. A principio, esses novos imigrantes r! 

ceberam o pagamento pelos serviços prestados como diaristas ; 

mais tarde, tornaram-se parceiros, arrendatãrios e, em alguns 

casos, proprietirios. Muitos dos jovens solteiros, vindos co 

mo yobiyosse, acabaram contraindo matrimônio com as filhas de 

moradores do mura ou com as de proprietãrios das glebas onde' 

trabalhavam e fixaram-se na Col6nia. A pesquisa de campo de 

1986 revelou que seis familias, farmadas nessas condições, 

ainda permanecem e/ou continuam participando das atividades ' 

do mura. 

Nesse gesto de solidariedade com seus patri -

cios, podemos notar que os imigrantes japoneses - apesar de 

terem-se fixado definitivamente no Brasil - ji despojados da 

ideia de imigrantes temporãrios, ainda estão ligados sentimen 

tal e esp~ritualmente ã terra natal. 



5.3. SÃO RERNARDO DO CAMPO e TOKUYAMA, CIDADES-IRMÃS 

Ap6s a II Guerra Mundial, os japoneses começ! 

ram a sentir cada vez mais a necessidade de paz , fortaleci -

mento da amizade e colaboraçio entre os povos. Pa~a estreitar 
. 

esses laços, criaram acordos entre cidades do Japão e do Bra 

sil, que apresentassem afinidades ou predominincia de imigra~ 

tes de determinad~ Provincia num municfpio brasileiro, ou , 

ainda, porque as funções urbanas, a localização geogrifica 

fossem similares. Os objetivos seriam os de manter intercim -

bio cultural, de técnicos de esportes ou de outras especiali

dades. 

Assim, na década de 60, a primeira cidade bra 

sileira a firmar o acordo de cidade-irmã foi Pelotas ( RS ) 1 

' com o Municipio de Tamassu ( na Provincia de Ishikawa )· 

A seguif, virias outros casos ocorreram, como: São Bernardo ' 

com Tokuyama; Santos com Shimonosseki e Nagasaki; Maringi com 

Kakogawa; Curitiba com Himeji; São Vicente com Nara e outras, 

totalizando trinta e seis cidades-irmãs. 

A partir de 1970, iniciaram-se os acordos de 

Estados-irmãos, com os mesmos objetivos das cidades-irmãs. O 

pioneiro foi o Estado do Paranã com Hiogo, seguido por Minas' 

Gerais com Yamanashi; Sio Paulo com quatro provincias (Mie , 

Gunmma, Tokushima e Toyama }; Parã com Tiba; Rio Grande do 

Sul com Shiga; Santa Catarina com Aomori e, recentemente, Ma 

to Grosso do Sul com Okin~wa. 

Para compreender melhor como surgiu a ideia 1 
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de fazer da ctdade de São Bernardo do Campo e Tokuy~ma, c;.d! 

des-irmis, transcrevemos o depotmento do Senhor Riucht Matsu 

moto, no"Jornal Paultsta" de 04/05/80: 

" Viajei ao Japão, em companhia de minha 

esposa, em maio de l956, pela primeira 

vez depois de ter emigrado para o Bra 

s~l, a fim . de visitar minha terra na 

tal, na Provtncia de Jamaguchi e ren 

der culto aos meus pais e ancestrais ' 
lá sepultados. 

Na ocasião, visitamos a cidade de Hirg_ 

shima que sofreu o ataque atômico, du 

rante a II Guerra Mundial e, at, ren 

demos culto aos mortos pelo bombardeio. 

Podia~se ver, ainda nessa época, os 

vesttgios da tragJdia, o que me indu -

ziu a pensar em uma paz mundial dura 

doura. 

Alguns anos após essa viagem, já 

meu s{tio, na Colônia Mizuho, em 

Bernardo do Campo, mi~ha segunda 

no 

são 

tria, recebi um jornal em idioma japg_ 

nês, em que encontrei um artigo sobre 

cidades-irmãs que prestariam serviços' 

à paz mundial. 

Eis o texto: 1 Cidades-irmãs são aque

lds ligadas por força o~iunda dos seus 

cidadãos e servem para a paz mundial , 

aprofundando o esptrito de amizade e a 

mor m~tuos, através de incremento do 

intercâmbio cultural e econômico entre 

as cida·des. ' 
Pensei, então, na formação de cidades

-irmãs aqui. Visitei, um dia, o Senhor . . 
Altino Pinotti, Prefeito de São Bernar 

do do Campo, e explanei a °-cdéia da . for 

maçao de cidades-irmãs para a paz mun 

dial, récordando-lhe as trágicas conse 

qllências da guerra, como no caso de Hi 

!"Oshima, Na oca~ião, sugeri a formação 



de oidades-~rmãs entre $ão Be~nardo do 

Campo, de um Zado, e, de outro, uma 

das oidades da Prov'Ínaia de Yamagúchi, 

tendo em vista que a maioria dos siti

antes da Cotônia Mizuho procedia dessa 
... ~ provi.nci.a. 

O Senhor Prefeito, catótico mititante, 

apoiou minha idéia e prometeu Zevar o 

assunto a apreciação da Câmara Munici

pa Z, pois o assunto seria da aZçada da 

mesma, segundo eie. 

Posteriormente, recebi do Senhor Pre -

feito notícia da aprovação peta Câmara 

e o pedido para escoZher uma cidade da 

Provtncia de Yamaguchi. 

Assim, ficou estabeZecido o ptano. Se~ 

do, porim~ o neg5cio de cidades-irmãs' 

um ato p~btico, p~nsei que o assunto 

não poderia ser tratado particutarmen

te. Como eu havia.ocupado por duas ve 

zes a presidência da Associação dos 

Provincianos de Yamqguchi no Brasit 

C hoje Associação Assistenciat e Cut 

turat - Kenjin do . Brasi? ), entreguei' 

a Associação a incumbência da escotha' 

da cidade para firmar o acordo. O pre

sidente da Associação era, então, o Se 

nhor Ki.yoji Inoue. A Associação deci 

diu sugerir a cidade de Tokuyama, com 

a expticação de que a cidade era um 

grande centro industriai e próspera e

oonomicamente. 

Levei esta escotha ao conhecimento do 

Senhor Prefeito e sotici~ei-lhe enviar 

um oficio ao prefeito de Tokuyama. Ch~ 

gou de Tokuyama uma missiva no sentido 

de que responderia ao ofÍ.cio, após es 

tudos acurados, pois o assunto era BU! 

preendente~ não sendo de conhecimento' 

privio para Tókuyama. 

4seentado o entendimento, o plano de e 
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feti.vação do acordo apresenta do pe Za c.i 

dade de !lokuyama era de que , em um pri 

meiro momento, o prefeito de São Berna!:_ 

do do Campo visitaria a cidade de Tokuy 

ama para firmar acordo e, em seguida, o 

pPefeito de Tokuyama viria a São Be'l'na'l' 

do do Campo. 

O Prefeito, Senhor Pinotti, no momentoi 

não estava em condições de viajar para' 

o extePio'l'. 

Enquanto isso, terminou o pePÍ.odo de 

mandato do Senhor Pinotti que foi suce

dido peZo Senhor GeraZdo Faria Rodrigues 

e o assunto de cidades-irmãs foi, tam -

bém, transmitido para o novo prefeito, ' 

cabendo a este o ato de assinar o acor

do entre São Bernardo do Campo e Tokuy~ 

ma. 

A m~ssão da cidade de São Bernardo do 

Campo que foi a Tokuyama era integrada' 

peZo prefeito Senhor GeraZdo Faria Ro 

drigues-, vereadores e funcionários da 

p'l'efeitura, num totaZ de quinze membros. 
' No aeropo'l'to ZocaZ, aZim do pessoaZ da 

prefeitura de Tokuyama, compareceram pa 

!'a 'l'ecebe!' a comitiva de São Bernardo ' 

do Campo os senhores: Kuyoji Inoue (pr~ 

sidente da Associação AssistenciaZ e 

CuZturaZ de Yamaguchi Kenjin do BrasiZ), 

Mineo J:noue l vice-presidente ), este e~ 

positor Matsumoto, e as bolsistas brasi

leiras nesta Proví.ncia, senhoritas: Mae 

da e Kimoto. 

A cerimônia de assinatura do acordo rea 

Zizou-se no dia 23/04/Z974, servindo de 

intérprete do Senho'l' Prefeito de São 

Bernardo do Campo o Senhor WaZter Tamu-

ra. 

Posteriormente, da parte da cidade de ' 

rokuyama, visitaram a cidade de São Ber 

nardo os senhores: Sakahiko Komura, pr~ 
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fe.ito de Tokuyama; Yoshiaki Iokura, P'!'!!_ 

sidente da Câmara de Indústria e Comér -

cio de Tokuyama; Iomoyuki Iamano, secr!!_ 

tário do prefeito; médico do Hospital ' 

de Tokuyama e assim firmou-se o acordo' 

de intercâmbio entre as duas cidades 

aos 26 de novembro de 1974." (Fotos 
n.os: 5 e 6 ) 
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Este depoimento mostra-nos a grande receptivi 

dade e influência que a Colônia Mizuho exerce junto ãs autori 

dades e comunidade de Sio Bernardo do Campo e tambem no seio 

da Colônia Japonesa. Tal fato e o resultado da atuação coere~ 

te e digna de respeito dos membros do mura , alem do desempe

nho dessa comunidade para a economia de Sio Bernardo do Cam -

po. 

Como resultado do acordo, foram efetuados in 

tercimbios de redações de crianças e quadros de arte ( pintu-

ras } de adultos e,a nível de ate I Grau da Colônia Mizu 

ho e São Bernardo do ,Campo. Algumas cidades efetuaram trocas' 

de técnicos (do Brasil, técnicos de futebol e do Japão, de 
1 

outras especialidades } .. 



1807.1958. Premio l'!.eJl;ei {lr!?_{~ Hide~ Y~gau~. visira a colónia Mizuho 

01.08.1950. Professar Samiki Yasuke, da Universidade de Tokio, visira a ml.õnia Mizuho. Na 
fora, enrre ouous, Kiyosh.i Ando, Nankich.i Sh.imomi, Kiyoshi Yamamoco ({lrofessar), Sumiki 
Ya.suke (professar), Riuich.i MaLSUmow, Sh.i:;:uo Hozoe, Kiyoji lnoue, Shich.iro Okada, Toshio 
Tamai, Tomojiro Yasud[j ~ .Jiu iaro Nakaga wa. 

09.11.52. Profc=rr Yasuichi l;:umika da Unitoenidade de Tókio, l'isira o Mi::uho. Na foto, 
cnrre ourrus, H.:i~o Nakano, Yod1i1mic Muramacsu, Him~h.i .Anami, T oraji Oka , Kazuo 
Kirnoco, Koich.i H a..1h imoro, . K i.,.,-.ji Jnouc, To~h io Tamai , Eiji Kikuchi , Toshio 
Yamagw:h.i, Tokiji lnuue, Tusukf Ucr11ll!Sl<, l\'aokich.i Shinwmi, Ki:mhi Ando, Yasuichi 
/::umi, Tciichi Sa~aki, Jfoâchi M.:mumoco, Km'1<kc Fujina17a, Hi.<iao Nabhara e Yavoi Oi.1hi 
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Foto 

n9 1. 

Foto 

n9 2. 

Foto 

n9 3. 



foto n9 4 

1977. Visira do gwcmadar da 
Pratincia de Yamaguchi-)apào a 
colónia de M1zuho, sr. T ooru H1rai 

li>:' "l -~~<-:.'\; ~-
~ ..J:~.f' . ' .:· .~ .~~~ 
Novembro de 1981. Pre(eiw Makoto Ogawa, de Tokuvama, visira São Bernardo do 
Campo. Recepcioruulo pelas autoridades locais, wi a colónia Mizuho, onde porticipa da 
hruteamento das bandeiras e almo;:a na Associação Cultural do Alwrenga. 

lfoto n9 5 

.. -
1983. O relacionamento enrre São Bernardo e Toku-vama pro55egue ammo.so com-a now 
administração siurbemarderue. Em abril, o prefeito Aron Galance recepcionou lwao A=ia, 
irmão do presidente da Oimara Municipal de Tokuyama, Michio A=ia, quando os laços 
de amizade enrre as duas cidades foram re5.111/UJdos. 

·Foto n9 6 
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6. A ORGAN IZAÇÃ6 soe IP,L DA COLON IA MI:ZUHO 

6.1. ~ ' ESTRUTURA DEMOGRÃFlCA DA POPULAÇÃO 

Para o estudo da Colônia utilizamos os da 

dos que aparecem nas publicações comemorativas dos 20Q, 300 

e 409 aniversirios da fundação do mura e os levantamentos e 

fetuados durante a pesquisa de campo, nos perlodos de 1980 a 

1982,e de 1985 a abril de 1986. 

Os j a p o n e s e s d o M.i z uh o c o n s i d e r a m i n te g r a.!! 

tes do mura todas as pessoas que participam das atividades • 

da Colônia, independentemente do local de residência. Assim, 
. 

virias ex-moradores ( propriet~rios ou não ) que se localiz! 

ram nos bairros circunv'izinhos, e ·; que possuem terras no 
~ 

bairro Alvarenga, anexo ã Cooperativa ( que sio associados e 

atuam ativamente na vida do mura } sio . incluldos e contados 

nas suas estatlsticas, ~orno elementos da comunidade. Em de 

corr~ncia desse fato, para os imigrantes nipônicos, os limi 

tes do·Mizuho extrapolam os limites do Bairro Cooperativa. • 

Tanto ê verdade que, ate os fins dos anos 70, o Mizuho ( Co

operativa mais as duas p~opriedades de japoneses com terras' 

no bairro Alvarenga ) era dividido em cinco secções. A par -

tir de 80, devido ãs vendas de muitas propriedades e fixação 

dos ex-proprietirios nos bairros circunvizinhos ( cartograma 

nQ 7 ) - Alves Dias e principalmente Assunção - o mura 

fof redistribuldo no~amente em cinco secç5es, qu~tro dentro' 

dos 11.mites e a quinta secção pertencente ãs famllias que· re 

sidem fora. 
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Julgou-se, em vista disso, importante sep! 

rar os residentes e não residentes na ColSnia Mi·zuho - na 

pesquisa de 1986 - para uma melhor visio da realidade. 

COLôNIA MIZUHO - FAM!LIAS RESIDENTES 

PER!ODO: DE 1935 a 1986 

T A B E L A NQ 1 

FAMILIAS RESIDENTES T O T A L 

PROPRIETÃRIAS PARCEIRAS, ARREN FAMILIAS 
DATÃRIAS E "YOBl 
YOSSE " 

nQ % oscilações n9 % oscilações nQ % 
oscilações 

1935 10 - - - 10 -

1937 . 24 + 140,0 - - 24 +140,0 

' 

1938 29 + 20,8 - - 29 + 20,8 

1939 32 + 1,0 - - 32 + 1,0 , 
-- -

1948 34 + 0,6 - - 34 + 0,6 
.. 

1952 38 + 1,1 - - 38 + 1,1 

1955 38 - 24 - 62 + 63,1 

-

1965 44 + 15,8 72 +200,0 116 + 87,1 

,__ --- - ,_ ___ -,_. 

1970 53 + 20,5 51 + 29,1 104 -103,0 

1975 57 + 7,5 29 + 43,1 86 - 17,3 

1986 29 - 49,1 12 - 58,6 41 - 52,3 
. . 

FONTE: Publicação do 409 aniversário da FUNDAÇÃO DA COLÔNIA MIZUHO 

PESQUISA DE CAMPO. 
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A t~bela n9 l e a figura nQ 2 mostram, cl! 

ramente, um aumento consfderivel de familias proprietirias 

( 140% }, nos dois primeirbs anos apSs a fundação e, a se 

guir, um crescimento lento ate os anos 55. Nessa época, teve 

inicio o aumento das famllias proprietirias ( 15,8% ) de 

1955 a 1965, sem contar as famllias 'anexas' ( de parceiros, 

arrendatirios e yobiyosse 1 - com 200% de aumento - induzf 

do pela euforia de altos lucros, obtidos pela avicultura na 

d~cada de 60. Outrossim, e preciso deixar bem claro que, nes 

ses 200% de acréscimo das familias •anexas~ estio incluTdos' 

os yobiyosse que, como dissemos noutro capitulo, foram trazi 

dos do Japão pelos proprietirios da Col6nia, com o intuito 1 

de ajudi-los a emigrar e também servir de mão-de-obra, reso! 

vendo, assim, os problemas de ambas as partes. (Tabela nQl). 

Percebe·se na tabela nQ 1 que o nfimero de 

proprietirios aumentou ate os an~s 75, caindo bruscamente P! 

ra a metade em lg86. O aumento verificado nesse perTodo de 

ve-se aos desmembramentos de familias, por casamentos de al 

guns filhos de proprietirios, e não por entrada de novas · fa 

mllias. E a evasio de proprietirios, ap5s 1975, deve-se a 

venda de terras em face da decadência da avicultura, aos al 

tos impostos, i especulação imobiliiria e ao desinteresse 

dos filhos em dar continuidade i atividade agrTcola. 

Em contrapartida, a diminuição das famT 

lias agregadas teve intcio nos fins da década de 60, quando' 

vãrias unidades produtivas ( avicolas ) foram desativadas,to 

tal ou parcialmente, seguida de vendas de propriedades . 

Pode-se observar pela pirimide de idade 

( figura 3 e tabela nQ 2 - a seguir ) que a populaçio da Co 

l~nia nio apresenta uma evolução regular. Nota-se, tanto na 
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de residentes como na de nio residentes que a base e o a 9 a 

nos } i bastante reduztda.·A predominante ia faixa etirta ' 

de 10 a 19 anos, seguida de uma redução gradativa, exceto no 

grupo de 30 a 39 anos, onde ocorre uma retraçio acentuada.E! 

ta faixa etiria corresponde ao periodo de 1946 a 1956, ipoca 

de crescimento dos filhos da maioria dos pioneiros e fase da 

constituição de novas familias, portanto, pequeno indice de 

natalidade. 

COL6NIA MIZUHO - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO 

SEGUNDO FAIXA ETÃRIA 1986 - T A B E L A N9 2 

FAIXA RESIDENTES NÃO TOTAL 

ETÃRIA MIZUHO RESIDENTES MIZUHO 

n9 % n9 % n9 % 

o - 9 19 7,9 14 10,2 33 8,7 

10 - 19 54' 22,5 35 25,6 89 23,6 
- -

20 - 29 46 19,2 26 19,0 72 19,0 

30 - 39 23 9,5 11 8,0 34 9,0 

40 - 49 31 12,8 24 17,5 55 14,6 

50 - 59 28 11,6 17 12,4 45 11,6 

60 - 69 21 8,7 4 2,9 25 6,7 

70 - 79 8 3,3 4 2,9 12 3,1 

80 - 89 10 4,1 2 1,5 12 3,1 
-

90 . - 99 1 0,4 - - 1 0,3 

------------ 241 100,0 137 100,0 - 100,0 
-

FONTE: Pesquisa de Campo - Dados ate abril I 86. 
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Nota-se t~mbem que os mais idosos procuram 

permanecer na Col6nta, pots estio arraigados ~s suas terras' 

e sentem-se orgulhosos de sua condiçio de pioneiros. 

Da tabela nQ 3 (na próxima pãgina ), reti 

ramos a media de pessoas por familia, sendo que, em 1965 e 

1970 era de 6,7 pessoas por familia; em 1975, 6,3 pessoas,e~ 

quanto em 1986 baixou para 5,5 pessoas. Isto e explicado por 

tris fatos: os filhos nio sio mais encarados como mio-de- o

bra; falecimento de alguns ºidosos e menos prole para que se 

possa dar maior conforto e assistincia educacional. 

Os japoneses natos apresentaram uma redu -

çao de 39,2% em 1965 para 26,7% em 1986 e seus filhos e ne 

tos cresceram de 60% para 72,8%. 

Quanto ao sexo, os homens predominaram a 

ti os anos 75, perdendo a hegemonia em 1986, quando as mulhe 

res alcançaram o 1ndice de 51 ,6%. 

Ainda a tabela nQ 3 nos mostra um aumento' 
. ' 

de 8,5% de casados no per1odo de . 1965 a 1986 e uma redução ' 

igual ae solteiros, nesse mesmo intervalo de tempo. 

Jã o numero de eleitores ampliou-se consi-

deravelmente, passando de 28,2% em 1965 para 52,6% em 1986,' 

em conseqUincia da maioridade dos filhos e netos dos morado-

res do mura. 

NOTA: A fonte de consulta da TABELA. N9 3, a seguir, ê: 

Publicações comemorativâs dos 209, 309 e 409 aniversãrios de Fun

dação da Colônia - PESQUISA DE CAMPO - 1986. 



COLÔNIA MIZUHO - C O M P O S te Ão DA POPULAÇÃO - 1 9 6 5 a 1 9 8 6 

T A B E L A NQ 3 

1 9 6 5 1 9 7 o 1 9 7 5 1 9 8 6 

RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES ~ RESIDENTES T -0 TAL 

n9 % n9 % n9 % n9 % nQ % n9 % 

FA?·1TLIAS 116 - 104- - 86 - 41 - 27 - 68 -
HABITANTES 786 - 705 - 549 - 241 - 137 - 378 -. 

. 
JAPONESES 308 39,2 - - 168 30,6 71 29,5 30 21,9 101 26,7 
JAPONESES NASCIDOS NO BRASIL 472 60,0 - - 371 67,6 169 70,1 106 77 ,3 275 72,8 

OUTROS 6 0,8 - - 10 1,.8 1 0,4 1 0,8 2 0,5 

HOMENS 402 51,1 360 51,0 279 50,8 119 49,4 64 "46,7 183 48,4 
MULHERES 

. 
384 48,9 345 49,0 270 49,2 122 50,6 73 53,3 195 51,6 

CASADOS 295 37,5 263 37 ,3 226 41,1 110 45,6 64 46,7 174 46,0 
SOLTEIROS 491 62,5 442 62,7 323 58,9 131 54,4 73 53,3 204 54,0 

CHEFES DE FAM!LIA - JAPONESES - 85 81,7 51 59,3 28 ' 68,3 15 55,6 43 63,2 - .• 

CHEFES DE FAM. NASC. NO BRASIL - - 19 18,3 35 40,7 13 31,7 12 44,4 25. 36,8 
! 
1 

ELEITORES - - 199 28,2 189 34,4 128 53,1 71 51,8 199 52,6 
NÃO ELEITORES - - 506 11,r. 360 65,6 113 46,9 66 48,2 179 47,4 .• 
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6. 2. ~TVEL DE ESCOLAR IDADE, RELIGIÃO E 
. . 

HÃBITOS DE LEITURA. 

Os japoneses do Mizuho, como todos da c~ 

munidade dessa etnia, dão prioridade ao problema da educação 

dos filhos. O fato de reservarem sempre uma parcela do mura 

para que se construissem a escola e a sede das associações,d~ 

monstra essa preocupação. Como vimos, quando se fundou a Col~ 

nia Mizuho, ela não se constituiu numa exceção. 

COLÔNIA MIZUHO 

ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO 

TABELA N9 4 

CONCLUtDOS e 1 9 6 5 1 9 7 o 1 9 8 5 
' 

NÃO CONCLU!DOS Pessoas % Pessoas % Pessoas % 
1 

PRIMÃRIO 442 :56,3 293 41,6 94 24,9 

GINÃSIO 153 19,5 166 23,5 78 20,6 

II GRAU 134 17,0 83 11,8 71 18,8 

. 
SUPERIOR 28 3,6 33 4,7 74 19,6 

NÃO DECLARADOS 29 3,6 1-30 18,4 61 16,1 

TOTAL 786 100,0 705 100,0 378 100,0 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - 1985 

Publicação dos 309 e 409 
da Colônia. 

. .. . ani.versar1os de Funda·ção 
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O ntvel da escolaridade no mura elevou-

-se rapidamente, como podemos notar na figura nQ 4 e na tabe· 

la nQ 4. Em 1965, 56,31 da populaçio tinha concluldo ou cur

sava o primiri~; 19,5~, o ginãsio; 17,0%, o segundo grau e 

3,6%, o curso superfor. Ap6s ctnco anos, as pessoas que cur

savam ou ji tinham termtnado uma faculdade perfaziam 4,7% da 

população. 

Foi, sem duvida, a década dos 80 a que' 

apresentou maior percentual de formados: em universidades ou 

de pessoas que as estavam cursando, 19,6%. Alem disso, exis

tem dois professores universitirios e um medico, freqUenten

do curso de põs-graduação. 

Ate atingir este nfvel de escolaridade, 

a população do Mizuho, principalmente os primeiros estudan -

tes, enfrentaram grandes dificul~ades, como podemos perceber 

pelo depoimento de um antigo morador da Col~nia ( Senhor Koo 

ji Inoue, nascido hi 48 anos no Mizuho ), no q Diirio do 
! 

Grande ABC ", de 19 / 05 / 85: 

" NaqueZe tempo, colegial só tinha lá em São 

Paulo. Então tamos até São Bernardo do Cam 

po de bicicleta e de lá pegávamos o Ônibus 

para a cidade. O caminho de são Bernardo ' 

do Campo para cá era só de barro e nos 

dias de chuva, voltávamos a pé, carregando 

a bicicZeta nas costas, por causa da lama. 

A aula terminava cinco e meia e só chegáv~ 

mos aqui ~s oito eºmeia da noite. Era mui 

to sacrifl~io." 

Em ultima instincia, podemos concluir 1 

que esse alto Tridice de escolaridade da população, por outro 

lado, desestimulou os jovens a dar continuidade ãs ativida -

des desenvolvidas pel~pais no setor primirio. Muitos ji e-



C O L Ô N I A M I Z U H O R E L I G I Ã O D O S M O R A D O R E S 

T A B E L A N9 5 

1 9 6 5 1 9 7 o 1 9 7 5 1 9 8 6 
R E L I G I Ã o 

RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES N RESIDENTES TOTAL 

n9 % n9 % n9 % n9 % n9 % · n9 % 

BUl>ISTAS 390 49,7 340 48,3 213 38,8 111 46,D 66 48,2 177 46,8 

CATÕLICOS 130 16,5 172 24,4 161 29,3 44 30 21,9 74 19,6 

PROTESTANTES 11 1,4 4 0,5 5 0,9 

NÃO DECLARADOS E / OU 255 32,4 189 26,8 170 31,0 86 35,7 41 29,9 127 33,6 

HABITANTES 786 100,0 705 100,0 549 100,0 241 100,0 137 100,0 378 100,0 

FONTE: Publicações comemorativas d0s20Q, 309 e 409 aniversários da fundação da Colônia - PESQUISA DE CAMPO - 1986. 
CX> 
o 
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xercem suas proffssões nos centros urbanos ( São Paulo, São 

Bernardo do Campo e outros. }. 

RELIGIÃO 

Nos primeiros anos apôs a fundação da 

Col~nia, havia grande homogeneidade ~tnica e religiosa, jã 

que todos os imigrantes japoneses e seus descendentes pro

fessavam, de modo geral, a religião budista. No decorrer dos 

anos, o quadro foi-se alterando. 

SÕ podemos acompanhar estas transforma

çoes a partir de 1965, ano em que aparecem os primeiros da

dos sobre a religião dos moradores do muPa ( tabela nQ 5 ) . 

O budismo continua sendo a religião predominante, tanto em 

termos numéricos como percentuais, seguido pelo catolicismo. 

Eram poucos os protestantes nos dados de 1965, 1970 e 1975 e 

nenhum em 1986. A partir dos anos 60, podemos notar que os 
. . 

não declarados e outras religiões perfazem quase •UM terço da 

comunidade. 

Um outro fato observado e que, apesar ' 

-de ter crescido o numero de descendentes de japoneses, nasci 

dos no Brasil ( nisseis, sanseis e yonseis ), os mesmos ten 

deram para a religião seguida pelos pais e avos. Desse modo, 

em 1986, os budistas ainda representam 46,8% da população. 

HÃBITOS DE LEITURA 

No que tange aos hãbitos de leitura, sõ 

obtiv~mos dados concretos a partir de 1965. Esses dados osci 



TABELA N9 6 

LEITURAS 

. 
- EM JAPONtS JORNAIS 

JORNAIS - EM PORTUGu!S 

LIVROS E REVISTAS 
EM JAPONtS 

FAM!LIAS 

C O L Ô N I A 

1 9 6 5 1 

M I Z U H O - E V O L U Ç Ã O D O S H Ã B I T O S D E 

L E I T U R A 

9 7 o 1 9 7 5 1 9 8 6 

RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES N RESIDENTES TOTAL 
.. 

n9 % n9 % n9 - % n9 % n9 % n9 % 

77 66,0 65 62,5 59 68,6 22 53,7 14 51,9 36 53,0 

8 6,8 18 17,3 11 16,2 4 9,8 5 18,5 9 13,2 

93 80,2 56 53,8 83 96,5 8 19,5 5 18,5 13 19,1 

116 104 86 41 27 68 

FONTE: Publicações comemorativas dos 209, 309 e 409 aniversários da Fundação da Colônia - PESQUISA DE CAMPO - 1986. 

•. 
OCI 
N 
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laram ao sabor das flutuações da população e das posstbilid! 

des financeiras (principalmente quanto aos livros e revis -

tas importados que sio onerosos ). Pode-se dizer que, apesar 

de serem importantes· para os japoneses, não sio prodütos de 

primeira necessidade. Outros fatores modificadores dos hãbi

tos de leitura sio o aumento de pessoas que dominam a lin 

gua portuguesa - substituindo as leituras em idioma japonês 

pelo nacional - e o desaparecimento de moradores mais ido 

SOS. 

Portanto, analisando-se a tabela nQ 6,con 

cluimos que o maior consumo dos jornais, livros e revistas 1 

em japonês foi no ano de 1975; 68,6% das familias liam jor -

nais em lingua japonesa; 96,5% adquiria livros e revistas im 

portados do Japão; enquanto 16,2% lê - . tamb~m jornais brasi

leiros. 

Na pesquisa de campo, realizada em 1986 , 

verificamos que as tendências são outras, pois 53,0% das fa

m1lias continuam comprando jornais editados em japonês; 

13,2%, .em portuguis, e somente 19,1% compram livros ~ e revis

tas importados do Japão. Esta redução no adquirir livros e 

revistas japoneses era de se esperar ., levando-se em conside

ração o aumento das taxas alfandegãrias, a diminuição do p~ 

der aquisitivo de alguns moradores do mura e o desinteresse' 

de alguns 'sanseis' ( terceira geração ) e 'yonseis' ( quar

ta geração }. O poder aquisitivo de algumas familias se re

traiu, em alguns casos, devido ã desativação das atividades' 

primãrias e conseqüente transferência de impostos rurais 

( INCRA ) para impostos urbanos ( IPTU ), onerando os peque

nos proprietãrios. 
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6.3. · PADRAO DE VIDA 

A. vida dos moradores do Mizuho, no inicio, 

foi pontilhada de grandes dificuldades. Chegaram ao local, em 

um caminhão pertencente ã cooperativa, construiram casas tip! 

cas do interior e de barro ), com pouco mobiliãrio, pratica -

mente sem nenhum conforto. 

Trabalharam de sol a sol para pagar as ter 

ras adquiridas e para a sobrevivência da familia. Foram car 

voeiros, enquanto limpavam a ãrea~ mais tarde, agricultores 1 

de subsistência; posteriormente, pequenos produtores de merc! 

dorlas e, somente com a avicultura, conheceram um periodo de 

properidade. 

Enquanto agricultores de subsistência, 
. ' 

saiam ãs .ruas de São Bernardo do Campo para vender o exceden

te (de verduras e legumes }, carregando em tembimbo ( uma 

haste de madeira que sustenta, em cada extremidade, um ces 

to }. 

Quando passaram ao nivel de pequenos prod~ 

tores de mercadorias ( produtos hortifr~ticolas ) a situação' 

financeira melhorou muito. Começaram a aparecer ·na Co15nia va 

rias residências de alvenaria, dotadas de maior conforto e 

com maior nGmero de c6modos e utilidades dom~sticas. 

Com a avicultura, apareceram as constru 

ções da terceira ou quarta residência de proprietãrios bem 

sucedidos, seguindo linhas modernas, algumas at~ com lareiras, 

piscina e recinto ã moda japon~sa. 
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Apõs quinze anos de crescimento econ6mico, 

sobreveio a crise da avicultura, mas, em seguida, a especula

çi6 imobiliiria reativou a economia do Miztiho. A valorização' 

de terras duro~ pouco . tempo para alguns, pois as leis 898/75' 

e 1.172/76 (de p~oteção aos mananciais hTdricos l privilegf 

aram alguns e prejudicaram outros ( carta topogrifica nQ 5 ). . . 

Desse modo, analisando a tabela nQ 7 (a seguir), notamos 
~ 

que a Col~nia continuou apresentando aumento no padrão de vi 

da de seus moradores, como veremos a seguir. 

Em 1965, das 116 familias residêntes, so 

mente 35 possulam carro de passeio; 48, geladeira; 60, fogão' 

a gis; 32, televisio; 23, miquina lavadora de roupas e 3 Pº! 

su1am telefone. A partir desse momento, percebe-se o aumento' 

do poder aquisitivo da população, pois, em 1970, das 104 famf 

lias, 90 possuTam carro de passeio; 79, televisão; 73, gela -

deira; todas as famllias, fogão a gis; 30, lavadora de rou 

pas e 9, telefones. 

Nos anos 75, 111,6% das familias possufam' 
1 

carros de passeio; 126,7%, televisão; 176,7%, geladeira; 

104,6%, fogão a gãs; 39,5%, telefone; 8,1%, piano, e 10,4% , 

vldeo-cassete. As resid~ncias passaram a ter o mfnimo de 6 co 

modos e o mixtmo de 18. (Fotos nQ: 1,2,3 e 4 ). 

O ano de 1986 apresenta dados estatfsticos 

que denotam um alto padrio de vida dos moradores do mura , 

·principalmente se considerando que e um bairro ainda com ca 

ractertsticas rurais, apesa~ da penetração de algumas indfis -

trias na irea e os impostos de multas serem urbanos. 

Vemos, na tabela nQ 7, que as familias re . 
sidentes na Co15nia possu~m, em media, 3 a 4 carros de Pª! 

seio, mais de um televisor, telefone em quase todas as resi -



c o L o N 1 A M 1 z u H o - COMPARATIVO DA EVOLUCÃO DO PADRÃO DE VIDA - - ---
T A B E L A N9 7 

1 9 6 5 1 9 7 o 1 9 7 5 1 9 8 6 

RESIDENTES RESIDENTES 'IBSIDENTES RESIDENTES N RESIDENTES TOTAL 

n9 % n9 % nQ % n9 % nQ % nQ % 

-Caminhão 42 36,2 53 51,0 35 40,7 10 24,4 - - - -
-Trator 24 20,7 35 33,7 31 36,0 . 21 51,2 6 22,2 27 39,7 

-Carro de Passeio 35 30,2 90 86,5 96 111,6 60 146,3 37 137,0 97 142,6 

-Moto 3 2,6 - - - - 3 7,3 6 22,2 9 13,2 

-Bicicleta 72 62,0 51 49,0 26 30,2 28 68,3 21 77 ,8 49 72,0 

-Televisor 32 27,6 79 76,0 109. 126,7 61 148,8 41 151,8 102 150,0 

-Rádio 114 98,3 181 174,0 152 176,7 92 224,4 73 270,4 165 242,6 

-Geladeira 48 41,4 73 70,2 81 94,2 60 146,3 31 114,8 91 133,8 

-Fogão a gás 60 51,7 104 100,0 90 104,6 46 112,2 30 111,1 76 111,8 

-Lavadora 23 19,8 30 28,8 45 52,3 28 68,3 26 96,3 54 79,4 

-Máquina Fotográfica - - 70 67,3 83 96,5 44 107,3 23 85,3 67 98,5 

-Telefone 3 2,6 9 8,7 34 39,5 37 90.2 24 88,9 61 89,7 

-Piano - - - - 7 8,1 7 17,0 4 14,8 11 16,2 

-Video-Cassete - - - - 9 10,4 15 36,6 12 44,4 27 39,7 

F A M t L I A 116 - 104 - 86 - 41 - 27 - 68 -
FONTE: Publicações de comemoração dos 209, 309 e 409 aniversários da Fundação da Colônia - PESQUISA DE CAMPO - 1986 (abr.) 
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d~ncias ( exceto ~ 1, e mais de um terço delas possui vtdeo

-cassete ( produto que s6 as famtlias de poder aquisitivo ra 

zoivel poderio ter, pois sua manutenção ~ onerosa ). · 

Concluindo, podemos afirmar que a Col5nia 

Mizuho apres~ntou, a partir de 1970, e apresenta, nos dias 1 

de hoje, um padrio de vida acima dos tndfces normais para 

uma comunidade que se pode dizer rural. Como jã tivemos a 

oportunidade de mencionar, apesar de estar classificada como 

zona urbana, os melhoramentos, isto i, a infra-éstrutura (P! 

vimentaçio, ãgua encanada, esgoto e tluminaçio pfiblica } nao 

foi ainda implantada. 



Foto n9 1: Algumas residências da Colônia Mizuho mostram 

elevado padrão de vida de seus moradores. 

Foto n9 2 . 

. 89 . 



Foto n9 3: Fotos de al gumas residências da Colônia 

Mizuho. 

Foto n9 4 . 

. 90 . 
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7. FATORES DE COESÃO SOCIAL E A VIDA DE RELAÇOES 
_ ___,.._,._ - --. • ...,.. - -- -- j 

Como Ji vimos, os bai~ros rurais surgiram 

inicialmente i medida que ~e foi formando um p6voamento que, 

apesar de disperso, era prSximo o suficiente para haver con 

tactos entre os vizinho~, constituindo, assim, um 11 grupo 
• de vizinhança ", consolidado por meio de relaç~es de auxl -

lio mutuo, de CCMnpadrio, de parentesco, da utilização da 

_mesma venda, da mesma escola, riu, ainda, do empenho de to 

dos na construção de uma capela. 

Os dez primeirBs fundadores da Co16nia Mi 

zuho, no entanto, organizaram-se, inicialmente, num grupo 

com relações fictlcias de parentesco; este laço foi substi

tu1do pelo local de nasciménto (·Prov1ncia de Yamaguchi ) , 

pelo fato de terem trabalhado na mesma fazenda de café ( c~ 

mo colonos ou arrendatãrios }, antes de procurarem terras e 

implantar um shokuminahi ( Col5nia }, estruturado nos moldes 

de um mura japonês, com algumas modificações. No Japão, o 

mura era implantado, onde jã havia um habitat concentrado , 

enquanto o Mizuho se formou a partir de um grupo pre-consti 

tu1do para depois haver a implantação do mura. 

A origem da Co16nia Mizuho diferiu, port!n 

to, da formação dos bairros rurais, existentes no Brasil. ' 

Todavia, muitos dos fatores de coesão social e da vida de 

relações que ocorrem num bairro rural encontram-se no Mizu

ho. A existência de auxtlio mutuo, parentesco t quando come 
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çaram os casamentos entre os filhos dos fundadores e/ou no

vos moradores ), sentimento de localidade etc., caracteris

ticos dos bairros rurais, aparecem tamb~m no Mizuho. 

No conjunto, provavelmente, os fatores 

que promoveram a coesio soci·al e o sucesso do mura foram: a 

procedincia dos moradores. a cooperativa, as assocfaç5es, a 

escola e o esplrito comunitirio. 
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7.1. A PROCEDtNCIA DOS MORADORES e SUA INFLUtNCIA 

NA . COLONIA 

O Mizuho apresentou e apresenta ainda ' 

grande concentraçio de elementos originãrios da provincia de 

Yamaguchi ( tabela nQ 8 / cartograma nQ 8, figura nQ 5 ) , fi 

cando conhecido por isso como a Colônia dos Yamaguchi-kenjins. 

Tal fato, naturalmente, contribuiu para o maior entrosamento 

entre seus integrante~, desde a comunicação (dialeto ), co! 

tumes, hibftos, ati as decisões sobre os assuntos do mura. 

Como pode ser notado na tabela nQ 8, na 

data da sua fundaçio, mais da metade ( 55% dos chefes de 

familia eram originirios de Yamaguchi. Nos anos subseqüentes, 

seguiu-se lenta diminuição, em conseqUincia da entrada de f! 

mllias de outra procedincia, mas os yamaguchi-kenjins conti

nuaram predominando. 

Issd facilitou que se obtivessem bolsas 

de estudo para os descendentes de Yamaguchi e a concretiza -

ção do acordo de cidades-irmãs entre São Bernardo do Campo e 

Tokuyama ( cidade da provtncia de Yamaguchi ). 

Analisando ainda a tabela nQ 8, incluin 

do-se os chefes de famtlias, nascidos no Brasil, teremos, em 

1986, uma elevação no percentual dos originãrios e descenden 

tes de Yamaguchi para 44,1%. 

r Õbvfo que a grande homogeneidade exis 

tente no mu~a, quanto i origem dos moradores, facilitou, so 



e o L o N I A M I z u H o - ORIGEM DOS CHEFES DE FAM!LIA MORADORES NO MURA - 1 9 3 5 a 1 9 8 6 -- - ---
T A B E L A N9 8 - -

~ 1 9 3 5 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 9 1 9 4 8 1 9 5 5 1 9 8 6 

J % J % J % J % J % J % J % RR %. T % 

YAMAGUCHI 6 55,0 11 46,0 14 48,0 14 42,4 14 40,0 14 36,8 9 32,1 9 69,2 18 4"4,0 

HIROSHIMA 1 9,0 4 17 ,o 4 14,0 .. 5 15,2 5 14,2 4 10,6 2 7,1 1 7,7 3 7,4 

OKAYAMA 2 18,0 3 12,5 3 10,5 3 . 9,2 4 11,3 4 10,6 - - - - - -
KL'XA.'10TO 1 9,0 3 12,5 3 10,5 4 12,2 4 11,3 . 4 10,6 3 10,7 - - 3 7,4 

SHIGA 1 9,0 1 4,0 1 3,4 1 3,0 1 Z,9 . . 1 2,6 - - - - - -
AITI - - - - - - - - - - 4 10,6 - - 1 7,7 1 2,4 

IBARAKI - - - - - - - - - - - - 1 3,6 - - 1 2,4 

NAGASAKI - - 1 4,0 1 3,4 1 3,0 1 2,9 1 2,6 - - - - - -
~ 

NIIGATA - - 1 4,0 1 3,4 1 3,0 1 2,9 1 2,6 - - - - - -
FUKUOKA - - - - 1 3,4 1 3,0 1 2,9 1 2,6 2 7,1 - - 2 49,0 

FUKUI - - - - - - 1 .3,0 1 2,9 1 2,6 - - - - - -
NAGANO - - - - - - 1 3,0 1 2,9 1 2,6 2 7,1 - - 2 4,9 

YAMA..~ASHI : - - - - - - - - 1 2,9 1 2,6 - - 1 7,7 1 2,4 
1 

CONT. na página seguinte. 



e o L o N I A M I z u H o - ORIGEM DOS CHEFES DE FAM!LIA MORADORES NO MURA - 1 9 3 5 a 1 9 8 6 -- - - --
T A B E L A N9 8 ( continuação da - anterior } pag. - -

~ 
1 9 3 5 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 9 1 9 4 8 1 9 5 5 1 9 8 6 

J % J % J % J % J ·% J ·% J % BR 7.. T % 

SAITA.\.fA - - - - 1 3,4 1 3,0 1 2,9 1 2,6 - - - - - -

TOKUSHIMA - - - - - - - - - - - - 2 7,1 - - 2 4,9 

TOKIO - - - - - - - - - - - - 1 3,6 - - l 2,4 . . 
KOTI - - - - - - - - - - - - 1 3,6 - - 1 2,4 

HOKKAIDO - - - - - - - - - - - - 1 3,6 - - 1 2,4 

HIOGO - - - - - - - - - - - - 1 3,6 - - 1 2,4 

AOMORI - - - - - - - - - - - - 1 3,6 - - 1 2,4 

AKITA - - - - - - - - - - - - 1 3,6 - - 1 2,4 

OSAKA - - - - - - - - - - - - - - 1 7,7 1 2,4 

MIYAZAKI - - - - - - - - - - - - 1 3,6 - - 1 .2,4 

------------ 11 100,0 24 100,0 29 100,0 33 100,0 35 100,0 38 100,0 28 100,0 13 100,0 41 100,0 

J =: Japao 
FONTE: Revista Comemorativa do 209 aniversârio da Fundação da Colônia Mizuho - PESQUISA DE CAMPO - BR ,.; Brasil 

T = Total 
~ 
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bremaneira, a coesao grupal e a vida de relaç~es populares. . . 

Mas outros fatores, como a data da chegada ao Brasil e a 

profissão dos chefes de familia e no Japio 1 - tabela n~ 9 

e 10 - contribuiram _tambim para o bom relacionamento do 

grupo. 

Os 76,3~ ( tabela nQ 9 ) dos 38 chefes 

de familia que habitavam a Colônia em 1955 tinham chegado' 

a o B r a s i 1 , e n t r e 1 9 2 5 e 1 9.3 4 , D e d u z i mo s , a p a r t i r d e s s e s d a 

dos, que a maioria trouxe do Japão uma bagagem de conheci -

mentos e uma vivincia semelhantes. Tiveram tambim ·um perio

do quase igual de experiincia, na agricultura brasileira, 1 

facilitando, dessa maneira, o entrosamento grupal. 

C O L Ô N I A M I Z U H O 

PATA DA CHEGADA NO BRASIL DOS CHEFES DE FAMILIA 

T A B E L A N9 9 

' CHEGADA NO BRASIL CHEFES DE FAM i. 

1
1910 - 1914 03 3,9 

1915 - 1919 02 5,3 

1920 - 1924 01 2,6 

1925 - 1929 15 39,5 

1930 - 1934 14 36,8 

1935 - 1939 03 7,9 

T o T A L 38 100,0 

FONTE: Publ. do 209 aniversário de Fund. - 1955. 

Jã pela tabela nQ 10, percebemos qu~, 1 

55,3% dos chefes de familia eram agricultores no Japão, 03 
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marceneiros, 02 construtores etc. Este fato tambim contri -
. ' ... . 

buiu para o sucesso da Col5nia, pots a maioria deles ji PO! 

sulam conhecimentos dessa atividade (agricultura }, apesar 

das condiç5es climaio-edificas serem diferentes das daquele 

pals de origem. Fizeram expertincias com virias espécies, ! 

ti selecionarem os produtos mais adequados ao solo do Mizu-

ho. 

~ 

e o L o N r A M I Z U H O 

PROFISSÃO DOS CHEFES DE FAM!LtA NO JAPÃO 

T A B E L A N9 10 

PROFISSÃO NO JAPÃO CHEFES DE FAM. % 

AGRICULTOR 21 55,3 

PESCADOR 01 2,7 

CONSTRUTOR ·02 5,3 

MARCENEIRO 03 7,8 

' COMERCIANTE 01 2,7 

MOTORISTA 01 2,7 

FUNCIONÃRIO 01 2,7 

OUTROS 08 20,8 

38 100,0 

FONTE: Publicação do 209 aniversario de Fundação -1955 

da Colônia Mizuho. 

Os marceneiros e os construtores foram 

de grande utilidade no momento da construção das residênci

as, do mobiliirio, da sede social e da escola. 

Alêm desses elementos de coesão que fo 
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ram importantes, nos p~imei~os tempos do Mizuho, o fato~ P! 

rentesco veio mais tarde a desempenftar papel de destaque. • 

Temos, no mura somente 9 famllias - dentre as 68 que o co! 

põem, em 1986, ·- sem ligações de parentesco. Vale dizer 

que 86,7% das familias possuem relaç5es diretas ou indire -

tas de parentesco, caracterizando-se a endogamia no seio da 

Col5nia, o que reforç6u, sobremaneira, os laços de solida -

riedade e coesão grupal. 
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LOCAL DE NASCIMENTO DOS CHEFES DE FAMÍLIAS 
(Mizuho-1985) 

FIGURA-5 
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~ Nascidos no Jopõo 
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LOCAL DE ASCENDÊNCIA DOS CHEFES DE FAMÍLIAS BRASILEIROS 
( Mizuho- 1985) 
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7. 2. A COOPERATIVA DA COL0NIA COMO FA.TOR DE COESAO GRUPAL 

Voltamos a ressaltar que 9 imigrante j! 

pones, vindo ao Brasil na primeira metade do sêculo,devido i 

pr5pria organização social de seu pais, naquela êpoca, sen 

tia necessidade e era de fundamental importância para ele, 1 

colocar a agricultura dentro de uma comunidade regional -

era preciso sentir-se, antes de mais nada, membro componente 

dela, parte integrante do mura - estruturado com a sua coo

perativa, suas associações, sua escola. 

Estes imigrantes chegavam imbuidos do 1 

espirita cooperativista e comunititio, vindo das gerações a~ 

teriores. Os muras do Japão, do periodo do Shogunato ( ate 

1867 ), apesar de não conhecerem as cooperativas, jã possui

am armazens ou dep5sitos ( um para o recolhimento dos tribu

tos em espécie - arroz - para o senhor do feudo e outro P! 

ra eventual distribuição nas emergencias de fome e outras ca 

lamidades ). 

Em fins do século passado~ o Japão ado

tou o coo p e r a t i v i s mo r u r a l d a A le ma n h a , . i n f l u e n c i a d o p e 1 a a 

çao exercida pela cultura alemã na reforma politica do pais. 

Esse cooperativismo foi planejado para o desenvolvimento das 

novas unidades administrativas. Portanto, tinha cunho politi 

coe proteção oficial, c~racteristicas ~ue ainda persistem 1 

no Japão. 
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Observando esses fatos, analisando que, 

na década de 30, no Japão, 90% dos muras existentes possul -

am sua cooperativa, e que a maioria dos imigrant~s, fundado

res da Colônia·Mizuho, chegaram ao Brasil entre 1925 e 1934, 

nao ~ de estranhar que seguissem a tendência de se organizar 

de forma cooperativista. 

dar um shokuminahi 

Dentro desse espirito, resoJveram fun

apoiado numa cooperativa que organiza -

ram antes mesmo de implantar a Colônia, ainda em Itaim Pau -

lista. 

Uma vez escolhido o local e instalados' 

na Colônia Mizuho ( abundincia ou terra da fartura ), os im! 

grantes nipônicos legalizaram, junto is entidades competen -

tes, sua cooperativa, com o designativo de 11 Sociedade Coop~ 

rativa de Produção São Bernardo do Campo 11 
( em japonês "São 

Bernardo do Campo Sangyõ Kumiai 11 
}. Suas funções diziam res 

peito ao incremento da produção, comercialização, transporte, 

difusão de novas técnicas, financiamentos etc. 

Essa cooperativa teve como modelo a "So 

ciedade Cooperativa de Responsabilidade Ltda. dos Produtores 

de Batata em Cotia S.A. 11 
- atual Cooperativa Agricola de C~ 

tia, onde estagiou o Senhor Ruichi Matsumoto, um dos fundado 

res da Colônia Mizuho - foi fundada em janeiro de 1928, 1 

tendo recebido orientação técnico-financeira do consulado j~ 

-panes. 

Sem duvida alguma, os objetivos da coo

perativa da Colônia Mizuho não eram os mesmos da 11 Sociedade 

Cooperativa de Responsabilidade Ltda. dos Produtores de Bata 

ta em Cotia S.A. 11
, mas os princípios de funcionamento e ad 

ministração eram similares. 
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A " Sociedade Cooperativa de Produção 

São Bernardo do Campo " manteve-se em atividade, de 1935 a 

1939. Em 1940, os moradores do Mizuho passaram a pertencer' 

(adquirindo ações l i " Agro-Comercial Casa Asahi S.A.", 1 

com sede em Sio Paulo; ela fornecia aos seus associados ar

tigos de maior nece~sidade e desde implementas agrtcolas de 

pequeno porte, adubos, fungicidas, inseticidas, ati basica

mente secos e molhados }. Dentro do Mercado Municipal, essa 

entidade possu1a um local para a venda dos produtos da Colô 

nia. Um caMinhio recolhia a produçio do mura e transportava 

-a ati o Mercado Municipal de São Paulo,de onde retornava ' 

com ~mercadorias que constavam dos pedidos feitos pelos mo 

radares i " Agro-Comercial Casa Asahi S.A.". 

Com a intensificação da atividade agrl 

cola, na Col6nia, os moradores organizaram, novamente, a Co 

operativa Agrlcola de Sio Bernardo do Campo, em 1951, que 

se encarregou da comercialização dos ~vos, frangos de corte 

e fornecimento de rições para aves. A " Agro-Comercial Cata 

Asahi S.A." ficou apenas com a incumbincia de fornecer os 

produtos mencionados, ati a dicada de 70, quando encerrou 1 

suas atividades. Em 1975, a " Cooperativa Agrlcola de São 

Bernardo do Campo~foi desativada, a partir do momento em 

que cada produtor se tornou suficientemente independente P! 

ra colocar seus produtos no mercado e tambim como conseqUin 

eia da crise que se abateu sobre a avicultura, paralelamen

te, acompanhada pela especulação imobiliiria. 

Concluindo-se, pode-se dizer que a 

" Cooperativa Agrtcola de Sio Bernardo do Campo " e a "Agro 

-Comercial Casa Asahi S.A. " serviram de elo de ligaçio en 

tre os associados, fortalecendo a coesio grupal, enquanto ' 

desempenharam suas funções. Serviram de sustentãculo i es -
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trutura da comuni~ade regtonal, formada pelos pequenos pro

dutores de mercadorias. A cooperativa, tendo como campo de 

atuação a comunidade regional unitiria Col6nia Mizuho 

no sentido locãcional de que fora formada e nio se incorpo

rando i sociedade brasileira, como o fez a " Cooperativa A

grlcola de Cotia ( CAC }, viu-se na contingincia de encer -

rar suas atividades. 
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As associações das " colõnias japone · ~ 

sas ", formando grupos funcionais, baseados em idade e sexo, 

controlam as relações internas da comunidade, fortalecendo a 

coesão do grupo e as condições necessirias a sua manutenção. 

Ao mesmo tempo, procuram orientar as atividades econõmicas 

· do mura. 

A Col6nia Mizuho, pela necessidade de 

preservar a tradição, os costumes orientais, entre seus des

cendentes, por ser preciso dar continuidade ã vida de rela -

çoes e cuidar da educação dos seus filhos, mantêm: 

1. duas escolas - uma que ensina a lingua Japonesa e 

outra, a lingua nacional; 

2. - uma igreja - onde e celebrado o culto aos antepa! 

sados; 

3. - quatro associações: dos idosos, dos chefes de fàmi 

lia, das senhoras e dos moços; 

4. - uma publicação mensal com noticias do Mizuho, deno 

minada Guekan Mizuho; 

5- - museu - onde estão documentados todos os fatos re 

lacionados com a hist5ria da Col6nia. 

A sede social - onde funcionam as qua

tro associações as instalações da igreja, do museu, das ' 

escolas e as quadras de esporte · estão localizadas na ãrea 
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que os japoneses reservar~m, na ~poca da fundaçio da Colij -

nia, e que, atualmente, denomina-se Praça Tokuyama, em home 

nagem ao acordo de cidades-.irmãs; firmado entre Sio Rernar

do do Campo e fokuyama ( municlpio de Yamaguchi ). 

AS ASSOClAÇOES 

1. Mi:zuho Bunkai Kyokai - Associação Cultural 1 

de Mizuho. Reune somente os chefes de familia e tem por fin! 

lidade incentivar a cultura: cuidar da educação dos filhos 

dos associados e ensino da língua japonesa e nacional, de mu 

sica etc. ); do lazer; das comemorações dos aniversãrios da 

fu~daçio da Col5nia; e intervir em quase todas as atividades 

da comunidade em que ~ necessãrta a adoção de medidas coleti 

vas ( Fotos nQ 1 ,2,3,4,5,6 e 7 ). 

Por muitos anos, a associação organiza

va grupos de mutirão para a abertura e conservação de estra

das vicinais e para construir as residincias dos moradores 1 

do mura. Montava peças de teatro, apresentava filmes - uti

lizando motor de caminhão - e espetãculos de mãgica. 

Comemoravam, em grupo, o Ano Novo e in 

falivelmente a data de aniversãrio do imperador · - Tentyosse! 

su - aos 29 de abri.1. 

Aos poucos essas apresentações foram ra 

reando devido ã introdução de televisores nas casas de fami-

1 tas. E, lentamente, o relacionamento entre os membros da co 

munidade começou a mudar. O mutirão ou ajuda mutua. pratica

do nas construções de unidades . produtivas ( instalações de 
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granjas ) ou de residinctas, foi substituldo por equipes es 

pecializadas. Os motivos apresentados pelos entrevistados ' 

fora~ de ordem ticnica e econSmica C como: diversificação ' 

de atividades e mod~rntzaçio das instalações J o que i, na

turalmente, admisslvel. Jamais admitem ser a diluição dos 

laços de solidariedade entre os membros do mura.Alegam que 

os laços de amizade e relações sociais continuam intactos , 

manifestados nas reuniões semanais, na sede social, nas vi 

sitas, nas festas, ou nos momentos de dificuldade~ 

A ass9ciação possui um Kaiah5 ( presi

dente ], eleito todos os anos, que dirige, representa essa' 

entidade em todos os momentos e tambim indica seus auxilia

res e os Kutyo ( c~efes de secções do mura } para transmi

tir e coordenar as resoluções tomadas. 

Os Kai·ahôs eleitos desde a fundação f.2_ 

ram: Riuchi Matsumoto (_ 10 anos }; Wataru Ishii ( 1 ano) ; 

Kiyoji Inoue ( 12 anos ]; Motoji Ito ( 8 anos ]; Taneo Mas~ 

sumoto ( l ano }; Fernando Miyamoto ( 5 anos ); Kazuo Kimo

t o (_ 3. anos } ; Ko o j i r no u e ( 5 anos } ; Mi s s a o . U e no . ( 2 anos } 

e Tooru Hondo ( 3 anos 1. 

2. Rogi.n Kurabu Mizuho Fukujyukai - Associa

çao dos Idosos de Mizuho. 

Cuida dos interesses das pessoas ido -

sas, promovendo excursões, palestras e torneios de Gate 

-baZZ ( 20 ). Este esporte i muito difundido no Japão e na 

comunidade japonesa radicada no Brasil. Alim dos idoso~ Pª! 

tictpam elementos de todas as faixas etirias. 

0 atual presidente do Rogin Kurabu e o 

Senhor Kiyoji Inoue que, outrora, foi kaiahô por doze vezes 

da Associação Cultural de Mizuho e da Associação dos Provin 
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cianos de Yamaguchi, sediad~ na cidade de São Paulo (Fotos 

nQ 08 e 09 }. 

3. F~Jinkai - Associação das Senhoras de Mizuho . 

• ' 1 
tbmemorou este ano o 259 aniversãrio da 

sua fundação. Possui atualmente sessenta associados e mantim 

intercimbio entre as donas de casa, propicia aulas de dança, 

arte culinãria, ikebana e arranjos de flores }, palestras de 

pessoas ilustres, bazares beneficentes e duas excursoes a 

nuais para as associadas (Foto nQ 10 e 11 }. 

A Senbora Takako Kikuta e a kaich5 (pr! 

sidente ] da Associação neste ano de 1986. 

4. Seinen-kai de Mizuho Associação Cultural 

Esportiva de Mizuho. 

Congrega os·jovens da Col6nia e ocupa 

-se da realização de torneios poli-esportivos, excursoes, 

undokai (21) e karadki (22} ( Fotos nQ 12 e 13 ). 

e 

Em 1985, no terceiro domingo do mes de 

maio o Seinen-kai efetuou o ·qUinquagêsimo undokai, comemoran 

do o cinqUentenãrio da fundação do mura. 

Todos os anos essa associação de moços' 

do Mizuho realizam o undokai, esperado· 0 ansiosamente por to 

dos da comunidade e, nos últimos anos, principalmente pelas' 

crianças faveladas (que vem em .busca dos brindes e primios), 

quebrando o sentido familiar da festa de origem japonesa. 

Organizar o undokai não ê tarefa fãcil; 

os lideres e seus auxiliares percorrem a cidade para pedir a 

colaboração do comércio, imprimem um livreto - onde estão 1 

relacionadas as provas - , p.reparam os equipamentos utiliza-
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dos {arcos, cordas, bast5es, cestos, pernas de pau, sacos, 
. . . . 

garrafas, bandeirinhas Pª\ª enfeita~ l e tambêm p~ocu~am os 

pomb~s para soltar no dia da festa. A prefeitura ê requisi

tada para armar pal~nques, colocar ambulincfa, enfermeiros, 

policiamentos e as autoridades são convidadas. 

Além dessas atividades a Seinen-kai 

mantem equipes de: beisebol, tênis de mesa, futebol de sa 

lão, voleibol e judô. Tem, atualmente, como presidente,o j~ 

vem Kenji Fujimori. 

AS ESCOLAS 

Transcorridos dois anos ap5s a fundação, 

em 1937, a Colônia Mtzuho construiu a primeira escola • de 

11ngua japonesa, tendo a sua frente a professora Sadae Tak! 

ji ( normalista no Japão l. A professora Ishii que ~ · havia 

concluido o curso normal em São Paulo incumbiu-se do ensino 

de l{ngua nacional, numa escola improvisada, na varanda do 

Senhor Riuchi Matsumoto. Mais tarde, um prédio foi constru

ido especialmente para esse fim (Foto nQ 14 ). 

Por ai vemos que o estudo foi um fator 

altamente valorizado pelos imigrantes nipônicos do mura que 

não mediram esforços para mantê-lo como um dos objetivos 

prioritãrios da comunidade. Exemplo disso foi a construção' 

de uma escola no meio da mata, durante o per1odo da II Gue! 

ra Mundi.al, para que as cri:anças não interrompessem os estu-

dos. 

Os descendentes da colônia, durante vã 
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rios anos, enfrentaram grandes dificuldades - como vimos em 

depoimento, anteriormente transcrito - para dar continuida-. . 

de aos seus estudos, ap6s o primirio. Mas a força de vontade 

e a persistincia do~ e~tudantes venceram os obstãculos e, ho 

je em dia, constatamos o elevado nlvel de escolaridade da p~ 

pulação. 

A comunidade doou ã Municipalidade uma 

ãrea de 7.500m2 para a construção de um Grupo Escolar. t .que 

foi inaugurado em 1955 e, ~osteriormente transformado em Es 

cola Estadual, com o nome de EEPG Mizuho. Não obstante muit~ 

dos descendentes dos moradores terem estudado nessa unidade, 

atualmente apenas doze dos seus alunos pêrtencem i comunida

de (Foto nQ 15 ). 

Quanto ao ensino da llngua japonesa aos 

nisseis, sanseis e yonseis, nunca sofreu problemas de conti

nuidade, como pudemos perceber. A Associação Cultural de Mi 

zuho nunca se descuidou da educação, pois desde a sua funda

ção considera esse i~em como um dos mais importantes para a 

comunidade. Assim, a partir dos primeiros anos da implanta 
..;.. 

çao do mura, prepararam as instalações da escola e da mora -

dia do professor, no local especialmente reservado para essa 

finalidade. O Senhor Yukitaka Tatebe i o responsivel pelo en 

sino da llngua japonesa is crianças do Mizuho ( Fotos nQ 16 

e 17 } . 

Podemos per~eber que a comunidade nao 

mede esforços para que seus descendentes tenham o melhor P! 

ra sua formação cultural, jã que a consideram como um dos fa 

tores decisivos para se atingir um status mais elevado den 

tro da sociedade e para tanto, chegam - como o fizeram ~ a 

adquirir terras para doar ã Municipalidade e, desse modo, a-
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gilizar a construção da escola. 

Nesses momentos e nessas decf s~es i que 

se tornam mais evidentes a eKist~ncia de um forte sentimento 

de solidariedade e de um esplrito comunitirio entre os ele -

mentes do mura. 



Foto n9 1 : 

' . 

Primeira sede da Associaçao construída 

na Colônia Mizuho - na area resevada ' 

pela comunidade . 

Foto n9 2 : A atual sede dasAssociaçÕes da 

Colônia Mizuho . 

• 1 1 2 . 



Foto n9 3: Membros da Associação Cultural do Mizuho 

( Chefes de família ) - foto de 1975. 

Foto n9 4: Monumento em homenagem aos fundadores do 

Mizuho na Praca Tokuvama. 
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Foto n9 5: Prédio do Museu, onde também sao celebradas 

as cerimônias religiosas. 

Foto N9 6: Aparecem da direita para a esquerda: a esco

la de língua japonesa, museu e a.residência' 

do professor. 

• 1 1 4 . 
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Foto n9 7: A Comissão dos Festejos do Cinqlientenário de Fundação da 

Colônia Mizuho. Da direita para a esquerda, os senhores: 

Hiroaki Obata, Takeshi Matsumoto, Tooru Rondo, Missao 

Ueno, atrás: Hisao Nakahara, Koji Inoue e Roberto Inoue. 

1985 - Praça Tokuyama. 

Foto n9 8·: Integrantes do Rojin Kurabu Mizuho -

Fukujyukai - 1985. 
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Foto n9 9: Os moradores da Colônia praticando 
11 Gate-ball " 

~ ·~. - · • 

Foto n9 10: •: Fuj ittkai 11 
- Associação das Senhoras do 

Mizuho - foto tirada por ocasião dos fes 

tejos do 259 aniversário - 1986, na praça 

Tokuyama. 

• 1 1 6 • 



Foto n9 11: Bazar Beneficente, promovido pela 

Associação das Senhoras do Mizuho. 

Foto n9 12: Integrantes do " Seinen-kai de Mizuho " 

Associação Cultural e Esportiva do · 

Mizuho - 1975. 

. 1 1 7 • 



.118. 

Foto n9 13: Algumas etapas do 11 Undokai " 



Foto n<? 14: 

Foto n<? 15: 

As primeiras instalações da escola, biblio

teca e residência do professor. 

Grupo Escolar, construtdo no terreno 

doado pelos moradores da ColÔni~. 

.119. 



Foto n9 16: Atual escola de língua japonesa 

e biblioteca. 

Foto n9 17: Residência do professor de língua 

japonesa. 

.120. 
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A FIXAÇÃO DOS EX-PROPRIET~RIOS E PROPRIETÃRlOS.ABSEN - - . . . . . ~ . . . 

TETSTAS NOS BAIRROS ANEXOS AO MIZUHO. 

A partir de 1977, as terras que não fo

ram atingidas pelas leis nQ 898/75 e nQ l.172/76, de prote -

çao aos mananciais htdricos - porçao Centro-Norte - começ! 

ram a ser vendidas para as indfistrtas ou ~ara empresas lotea 

doras e carta topográfica nQ 5 }. 

A alta valorizaçio dos terrenos permi -

tiu aos ex-proprtetãrios adquirirem residincias nos bairros' 

vizinhos ( Alves Dias e, principalmente, Assunção } ( carto

grama nQ 9 e 7 J. Essas moradias possuem, no mínimo oito e 

no mãximo dezesseis cômodos, caracterizando um padrão de vi 

da de classe mêdi.a alta e com raras exceçoes } . 

Totalizam vtnte e cinco chefes de fami-

li.a ( 22 ex-proprietãrios e 3 propri'etãrios absenteístas ) 1 

que preferiram morar prõximo ao Mizuho para continuarem man-

tendo vínculos de amizade com a Colônia.Foram poucos os que 

se desligaram totalmente do Mizuho e os que o fizeram eram , 

na maioria, de familias agregadas ( yobiyosse, ~rrendatãrios 

e parceiros ou c~lonos }. 

Os proprietãrios absente1stas que con! 

tam nas estatisticas de 1986, em nfimero de tr~s, são aqueles 

que possuiam terras e moravam no mura, mas venderam-nas, e , 

deixando uma pequena parceJa, foram para a cidade (bairro A! 

sunçio}. Atê a década de 50, existiam sete proprietãrios ' 

que nuoca moraram na ColÕnia, mas participaram da vida do Mi 
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zuho. Alguns dando palest~as e o~ientando, out~os dando a -

tendimento midico e odontol6gico aos membros da comunidade. 

Nessas condições, a base territorial ' 

que se constituTa no fator primordial para a exfstincia do 

mura perde sua significaçio, porque os antigos proprietirios 

continuam integrando e participando das reuniões e de todas 

as atividades desenvolvidas pelas associações locais. E são 

considerados elementos do mura pelos moradores da Col5nia. 1 

Portanto, os limites do mura extrapolam os limites fisicos 1 

do Bairro Cooperativa, considerado pela Prefeitura Munici -

pal de São Bernardo do CampoJcomo Col&nia Mizuho. 

Tudo isso mostra a persistincia de la 

ços de coesao grupal e sentimento de afinidade com as pes -

soas (com quem manteve uma intensa vida de relações }. O 

que torna a Col5nia Mizuho caso finico e determina a sua ori 

ginalidade entre as outras col5nias, existentes no Brasil. 



RESIDENCIA 

DOS 

EX-PROPRIETÁRIOS 
CARTOGRAMA-9 

•APA •· 960· lt MUl'flCÍPIO Df: SÃO HRNARDO 
DO CA114PO 

• 1911 -

ESC.\LA 1 : 10.000 

LEGENDA : lll[SIDÊNCIA POR EX·PROPRl[TÁRI~ -· -1 _, 
Org.: UTAKO 

Ou.: REAl.,0.1'! 

M 1 ZUHO 



.124. 

8. A ECONOMIA f A ORGANI'ZAÇ~O DO ESPA.ÇO 

8.1. A MALHA FUNDIÃRIA 

No momento da divisão dos lotes da Co

lBnia Mizuho, os fundadores tiveram como preocupaçio a pas

sagem de pelo menos um c6rrego, dentro de cada propriedade' 

(elemento importante para a agrfcultura }. 

Como jã tivemos oportunidade de frisar, 

a diferença altimitrica dos terrenos nio ultrapassa a quota 

dos som, e os japoneses praticamçnte puderam aproveitar in 

tegralmente suas glebas. Nio houve, porim, necessidade de 

utilização total, p~ts a atividade prtncipal - a avicultu

ra - não exige ãreas muit6 grandes. 

Inicialmente, os lotes eram de cinco 

alqueires ( 12,1 ha }, adquiridos de acordo com as possibi

lidades financeiras de cada famllia. Assim, alguns ficaram' 

com dois lotes, outros, com um e, em alguns casos, duas fa 

m1lias adquiriram um lote e o subdividiram. 

Com o decorrer do tempo, foram sendo · 

compradas mais terras de imigrantes italianos e anexadas ao 

Mizuho, chegando a atingir 120 alqueires { 290,4 ha ), o do 

bro da ãrea inicial ( 60 alqueires ). 

Lentamente.ocorreu a fragmentação das 

propriedades por meio da venda de parte dos lotes. O Jardim 

Uenoyama foi loteado clandestiriamente, terras foram invadi

dar,formando a Favela Uenoyama ( Vila Santa e Vila Alzira). 



.125. 

Outras glebas foram adquiridas pelas empresas e por particu

lares para fins residenciais . 

. Em 1986, a Col8nia apresentava a se-

guinte situaçio quanto~ malha fundiãria (.tabela nQ 11 e 

grifico nQ ~ ): 26 propriedades de O a 5 ha, abrangendo 

70,3% das propriedades rurais, mas ocupando somente 23.6% ' 

da irea agr1cola; 6 de 5,1 fia a 10 ha, correspondendo a 

20,4% da irea; 2 de TO,l .ha a 15 ha com 12,4% da irea; e a 

maior delas ( 41,14 ha }, ~azinha, ocupando 19,6% da irea a 

grlcola do mu~a. Esses da~os referem-se somente is proprie

dades rurais de japoneses. 

e o L ô N I A M I Z U H o - Abril ~ 1986 
M A L H A . F ·u N D I Ã R I A 
T A B E L A NQ 11 --

Extensão Número de % ( n9 ) Ãrea ocupada 
HA Propriedades % 

. o.~a 5 ' 26 70,3 23,6 

.. 
5,1 a 10 6 16,2 20,4 . 

10,1 a 15 2 5,4 12,4 

15,1 a 20 - - -
20,1 a 25 1 2,7 11,8 

25.1 a 30 1 2,7 12,2 
. . 

30,1 a 35 - - -

35,1 a 40 - - -

40,1 a 45 1 2,7 19,6 . 

~ 37 100.,0 100,0 . 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO 
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Podemos dep~eende~ que a malha fundti

ria da Col6nia Mtzuho apresenta alto lndice de mtniffindios.' 

Nio tanto pela subdivisão hereditiria - pofs ocorreram so 

mente tris ou qüatro casos -por~m mafs pelas vendas parcel! 

das de muitas propriedades. Este fato ocorreu, porque virios 

moradores - princip~lmente os mais antigos enraizados -a 

terra, teimam em continuar vivendo no mu~a, vendendo aos Pº! 

cos, partes de suas proprtedad~s, conforme as nec~ssfdades ' 

ou oportunidades. 

A tabela nQ 12 (na pigina seguinte }' 

indica que as 29 propriedades de japoneses do Mizuho ocupam' 

29,9% do total da irea do Bairro Cooperativa ( 4,82 km2 }: 1 

0,8% pertence aos proprtetirios absentelstas; 9,2%, aos jap~ 

neses que nao participam do mura; 8,71 sio terrenos d~ em 

presas implantadas; 15,9%, de empresas em implantaçio ou pro 

prietirias e, finalmente, 35,5% incluem as ireas urbanizadas 

- Jardim Uenoyama, Vila Alzira e a .favela Uenoyama acres 
1 

centando-se as terr~s sem uso especificado. 



C O L 0 N I A M I Z U H O D I S T R I B U + Ç Ã O D E 

T A B E L A N9 12 

UNIDADES 

29 

03 

03 

27 

Propriedades 

Propriedades 

Propriedades 

Terrenos de 

de japoneses residentes 

de japoneses absenteístas 

de japoneses residentes que -· participam do mura nao 

empresas implantadas atê abril de 1986 

30 Terrenos de empresas em implantação ou proprietârias ( dados -1983 

Ãrea urbanizada ( Jd. Uenoyama e favela Uenoyama ) 
mais terras sem definição de uso 

Total da ãrea do Bairro Cooperativa ( cf. Banco de Dados da PMSBC.) 

02 Propriedades de japoneses que pertencem ao mura, com terras no 
Bairro Alvarenga ( anexo ao de Cooperativa ) 

FONTES: 

* Pesquisa de Campo - 1986 
* Serv!ço de Fiscalização Imobiliâria ( Riacho Grande ) 
* Secçao de Pesquisa e Banco de Dados 

T E R R A S 

ÃREA - M2 % 

1.435.809 29,9 

41.300 0,8 

444.600 9,2 

421.518 8,7 

) 768.077 15,9 

1. 708,696 35,5 

4.820.000 100,0 

190.000 
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COLÔNIA MIZUHO- MALHA FUNDIÁRIA - ABRIL 1986 
FIGURA-6 

S.I • IOM IQ,I. 15 ... 

li!J N• DE PROPRIEDADES 

IZJ ÁREA OCUPADA 

25,1. 30119 40,1 • 45 1111 
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8.2. A EVOLUÇÃO.DA ECONOMIA f A ATIVIDADE PRI.MÃRLA 

Como ji foi mencionado, a Col6nia Miz~ 

ho iniciou sua vida econ6mica, baseada no cooperativismo. Pa 

ra melhor compreender a organização de uma cooperativa, o Se 

nhor Riuchi Matsumoto - um dos dez fundadores do mura - pa~ 

sou seis meses estagiando n~ Cooperativa de Cotia, com o ob 

jetivo de fundar um mura, baseado nos moldes cooperativistas. 

A primeira atividade, com fins lucrati 

vos, foi o fabrico de carvio, resultado da necessidade de 

limpar a irea para o cultivo de v~rduras, legumes e frutas , 

como pretendiam. Vendiam o carvao em Santos e São Paulo, le 

vando-o em carros de ~oi. 

Uma vez a irea livre das irvores, come 

çaram a plantar: tomate, . limão, uva, pêssego, ameixa, nêspe

ra, verduras e legumes. Efetuaram virias experiências, pois' 
. . 

os imigrantes não conheciam as qualidades do solo e, por is 

so, obtiveram alguns sucessos e também alguns malogros. 

Na entrevista com alguns fundadores, ' 

discutiu-se o fato de que, devido i proximidade da represa ' 

Billings, havia muita umidade e nebulosidade, faltando a in 

solaçio, o que prejudicava o cultivo da vinha. A produção 

das parreiras do Mizuho era a metade _das de Jundiat. Che~a -

r a m ·a i r atê Louve i ~a par a a d q ui ri r muda s d e uva n i ã g a r a ( r 2_ 

~ada ), mas optaram pela branca • . Cultivaram uva durante dez 

-anos e depois passaram para o pessego. 
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Perceber~m que, a partir de 1945, a ga 
• • 1 - • 

roa diminuiu muito, po~ isso, ~esolve~am cultiva~ biwa ( ni! 

pera ), eucaliptos, auri (castanha }, ponkan e cogumelos. 1 

Muitas familias·possuiam gado leiteiro e produziam: queijo , 

manteiga e leite para o consumo pr5prio; o excedente do lei 

te era vendido na cidade. · 

Anteriormente, por volta do~ anos 42, 

iniciaram a avicultura em pequena escala, com o intuito de 

obter adu5o.para as culturas e algum dinheiro para o .mura.E! 

tiveram no bairro do Caxingui (São Paulo ), na Granja do Se 

nhor Hattori, para adquirirem experiincia e chegaram ate a 

escolher Hakoshoku Legorn - raça branca - mas, devido a al 

guns problemas e ao inicio da II Guerra Mundial, a avicultu

ra foi um malogro. 

A comunidade, porim, não fraquejou; ao 

contririo, continuou com os p~odutos hortifruticolas, mante! 

do-se como pequenos produtores de mercadorias por mais algum 

tempo. 

Os agricultores dependiam da Cooperati 

va do mura - São Bernardo do Campo Sangyõ Kumiai e Casa As-

sahi Nogyo Kabushi Kaisha - não sõ para transportar e co 

·mercializar os produtos cultivados, como tambem para trazer' 

as suas compras e alimentos, adubos, implementas agricolas). 

Bastava colocar no pitto a produção e os pedidos das mercado 

rias de que necessitavam. Os cami~hões da cooperativa passa

vam diariamente para receber e fazer as entregas. A Casa As

sahi possuia sua sede na Rua ltapura de Miranda - no bairro 

do Mercado, em Sio Paulo - e uma filial, dentro do Mercado' 

Municipal de São Paulo. Todos os membros do Mizuho particip! 

ram dessa sociedade ate o seu fechamento. 
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Nos anos 50, recomeçaram com a avtcul-. . 

tura - desta vez acertaram - e durante mais de 15 anos foi 

a principal atividade econõmlca do mura, responsivel pelo seu 

grande desenvolvtmento econômfco. 

A partir desse momento, com a avicultu 

ra, as restdincfas foram reconstruidas, seguindo os padrões' 

modernos de construçio~ confortivefs, amplas, algumas com la 

reiras, vãrios c6modos, ati piscfnas; carros do ano, nas g! 

ragens, telefones e ptanos. A alta lucratfvidade da avicultu 

ra proporcionou grande aumento do padrão de vfda de· toda a 

Colônia. 

No auge da avicultura, ela representou 

80% das ativfdades do mura e, atualmente ( 1986 ], somente ' 

17,0%. A Colônia chegou a te~ 57_ granjas e hoje, · somente 7 . 

Pela tabela nQ 13 ( na pãgina seguin -

te ], . veriff~amos que o apogeu da avicultura, em termos de 

numero de unidades produtivas, da produção de ovos e de fran 
~ 

. gos de corte,. ocorreu no pe~iodo de 1965 a 1975. ,. 

Em. 1 9 7 O , a s 5 7 g r a n j a s e x i s te n te s p r .2. 

duziram 152.772 caixas - de 30 dúzias - de ovos e 290.250' 

frangos de corte. Foi quando os interesses dos moradores do 

Mizuho se ·concentraram na avicultura, diminuindo as areas de 

cultivo das hortaliças, legumes e frutas. No ano de 1975, a 

pesar da redução do numero de granjas ( 28 }, a produção co~ 

tinuou quase inalterada: 142.230 ~aixas de ovos e 292.250 

frangos de corte, graças ã _seleção de raças e as in.ovações 

t~cnicas, em algumas unidades. Alim disso, as gr~njas desati 

vad~s foram as de pequeno porte, o que nao afetou muito os 

nümeros estatisticos, compensados pelo aumento da produtivi

dade das aves de boa linhagem, como: Hy-Line; Dekarb; Kimber 



C O L Ô N I A M I Z U H O - UNIDADES PRODUTIVAS - PRODUÇÃO 

T A B E L A N9 13 

1 9 5 5 1 9 6 5 1 9 7 o --
Número de granjas - - 57 

Caixas de 30 dúzias de ovos p/ano - 116. 772 152. 772 

Aves poedeiras 20.000 224.400 290.250 .. 

Ãrea ( m2 ) - frutas 200.580 - 122.000 

Ãrea ( m2 ) - milho - - -
Ãrea ( m2 ) - hortaliças e Legumes 124.000 170.356 150.800 

Ãrea ( m2 ) - pastagem 64.000 . - -
Ãrea ( m2 ) - cultivo de flores - - . 15.500 

. 

FONTE: Publicação comemorativa dos 209, 309 e 409 aniversârios 

de Fundação da Colônia Mizuho. 

- ÃREAS CULTIVADAS . -

1 9 7 5 

28 

142.230 

292.250 

295.500 

30.000 

1 9 8 

. 07 

38.025 

-
. . 

43.000 

12.000 

398.900 

80.000 

30.200 

5 
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e Shever. 

Simultaneamente ao fechamento dessas P! 

quenas granjas, os proprieti~ios voltavam i atividade horti -

fruticola, elevando para 295.500m2 a irea cultivada em 1975.' 

Ressurgiram tambim as ireas de pastagens e de cultivo de mi 

lho. 

As sete granjas existentes ~roduziram , 

em 1985, 38.025 caixas de ovos; a irea de frutas ocupou 43noo 

m2; o milho, 12.000m2; as hortaliças e legumes, 398.900m2; as 

flores, 30.200m2 e as pastagens, 80.000m2. 

As causas do fechamento das granjas fo 

ram virias: entre outras, ocorriam oscilações dos preços dos 

ovos, enquanto o preço da ração estava se~pre em constante e

levaçio; a concorrincia das multinacionais; a falta de inova

ção tecnol5gica; as incurs~es dos.favelados da Vizinhança 

chegaram ate a montar um sistema de alarme em conjunto, mas' 

nio surtiu efeito - que levavam os ovos e as galinhas; o de 

sfnteresse dos descendentes pela atividade avicola e tambim , 

em virios casos, a especulação imobiliiria. 

Em 1981, algumas granjas estavam perde! 

do 10 mil cruzeiros ou mais por dia, com a mortandade das g! 

linhas que atingia de 10 a 15 cabeças ao dia. A reposição das 

aves estava custando a~granjeir~CR$250,00, o que os levou i 

desativação de muttas unidades produtivas. 

Os japoneses do mura, ate hoje, gratos' 

como e da indole do povo - celebram, todos os anos, no 

mis de novembro, . uma cerim6nia religiosa de agradecimento P! 

lo sucesso alcançado na ativtdade agricola e oram pelas aves 

sacrtficadas. Oémonstram, alem disso, um profundo respeito ao 

trabalho e ã natureza. 
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Retrocedendo um pouco, devemos lembrar . . •, . 

que as atividades da Cooperativa de Sio Bernardo do Campo f~ 

ram encerradas, na dêcada de 70, porque muitos feirantes,qui 

tandeiros e supermercados começaram a adquirir os produtos ' 

diretamente da Col~nia. Tambêm os agricultores, com o forta

lecimento ec~n6mico, tornaram-se independentes, colocando os 

seus produtos no me r cado que lfies conviesse. 

Desse modo, ·a razio de ser da coopera

tiva deixou de existir, provocando seu encerramento . . . 

Atualmente, na Colónia, as atividades' 

ligadas i terra sao mlntmas; as que persistem sio daqueles ' 

proprietirios que procuram, por meio del~s, evitar a taxação 

do IPTU (Imposto Predial e Terrttorial Urbano ], ou para 

nao f i carem totalmente tnativos. 

A tabela nQ 14 ( na ~igina seguinte } 

mostra-nos a evoluçio dos chefes de familia, relativo i pr~ 

priedade da terra. Os , p~op~tetirtos eram, em 1955, 38; · em 

1965, 44; em 1970, 53; em 1~75, 57, e, em 10 anos (1986} res 

taram somente 29 proprietirios. Podemos perceber tambim gran 

de numero de fam1li.as agregadas, entre 1965 e 1970 ( auge da 

avicultura } e diminuindo sensivelmente, no ano de 1975, ao 

ocorrer o fechamento das granjas e a dispensa dos empregados. 

Nota-se o desaparecimento dos yobiyos

se, nos dados estatlsticos de 1975. Isso se deve i salda da 

matoria dessas familias do mura e ~o fato de que alguns j~ 

vens yobiyosse se casaram, transformando-se em proprietirios. 

A partir de 1977, teve inicio a salda' 

de famllias devido ã venda das propriedades e a insta-

lação dessas pessoas nos bairros de Alves Dias ou Assunção ' 

(anexos ao mura I. Atualmente (1986}, sao 22 fam1lias nes ~ . 



c o L õ N I A M I z u H o - CHEFES DE FAMILIA: PROPRIETÃRIOS E NÃO PROPRIETÃRIOS - - --
T A B E L A N9 14 - -

1 9 5 5 1 9 6 5 1 9 7 o 1 9 7 5 1 9 8 6 

RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES N RESIDENTES TOTAL 

n9 Ío n9 Ío n9 Ío n9 Ío n9 Ío n9 Ío n9 Ío 

Proprietários 38 61,2 44 38,0 :53 51,0 57 66,3 29 70,8 - - 29 42,6 

Proprietários Absent. - - - - - - - - - - 3 11,1 3 . 4,4 

Ex-propriet. ÍÍ res. - - - - - - - - - - 22 81,5 22 32,3 

Arrendatários 10 16,2 23 19,8 16 15;4 16 18,6 11 26,8 i_.;. 11 16,2 

Parceiros - - 16 13,8 10 9,6 13 15,1 - - - - - -
Colonos - - 05 4,3 09 8,6 - - - - - - - -
yobiyosse - Assal. 14 22,6 28 24,1 16 15,4 - - 01 2,4 - - 01 1,5 

Participante n res. - - - - - - - - - - 02 7,4 02 3,0 

TOTAL - FAM!LIAS 62 100,0 116 100,0 104 100,0 86 100,0 41 100,0 27 100,0 68 100,0 

FONTE: Publicações comemorativas dos 209, 309 e 409 aniversários da Fundação da Colônia - PESQUISA DE CAMPO - abr .- -86 
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sas condiç5es e a esse nGmero pode se~ acrescido o das 3 que 

eram proprietãrias e agora são absenteistas. Duas familias , 

que participam das atividades sociais e recreativas do Mizu

ho, nunca foram· moradoras e nem tiveram nenhuma relação em 

termos produtivos com a Colônia. 

Conseqüentemente, o mur~ conta com 68 

familias participantes e, no entanto, somente 41 familias de 

japoneses residem efetivamente no Mizuho. 

A distribuição dos chefes de familia,' 

segundo a ocupaçao principal ( tabela nQ 15 ) apresenta o se 

guinte quadro, a partir de 1970: 33,6% eram agricultores; 

54,8% granjeiros; 5,8% comerciantes e, em menor porcentagem, 

microempresãrios, padres, um criador de coelhos e assalaria-

dos. 

A partir de 1975, observa~se mudança 1 

significativa no quadro ocupacional. Aumenta a porcentagem ' 

dos agricultores para 44,3% e diminui_a de avicultores que' 

cai para 22,7% e duplica o nGmero de comerciantes. 

Em 1986, se considerarmos também os ex

-proprietãrios (integrantes do mura ), houve grande cresci

mento da porcentagem dos comerciantes ( 32,5% ), dos aposen

tados e 16,1% ) que vivem de renda e a porcentagem dos micr~ 

empresãrios ( 7,3%~} em detrimento dos agricultores ( 22,0%) 

e dos granjeiros ( 10,3% }. 

r. importa n t'e acresce n ta r que , nos d a 

dos de 1970 e 1975, nao aparece nenhum professor ( de lingua 

japonesa ), apesar de sempre ter existido este profissional• 

na Colônia. r qu~ at~ 1983 o cargo era ocupado por uma pro -

fessora e, nas estatisttcas do mura, foi levado em conta so 

mente a ocupação do marido ( assalariado ). 



C O L Õ N I A M I Z U H O 
CHEFES D.E F A M r L I A : segundo ocupação 

T A B E L A N9 15 

Agricultor 

Granjeiro 

Comerciante 

Assalariado 

Criador de Coelhos 

Padre 

Oficina Mecânica 

Restaurante 

Professor 

Microempresârio 

Aposentados { renda ) 

1 9 7 o 

RESIDENTES 

· o n. 

35 

57 

06 

01 

01 

02 

02 

104 

% 

33,6 

54,8 

5,8 

1,0 

1,0 

1,9 

1,9 

100,0 

1 9 7 5 

RESIDENTES 

n9 

38 

28 

12 

01 

01 

02 

01 

01 

02 

86 

% 

44,3 

32,7 

14,0 

1,1 

1,1 

. 2,3 

1,1 

1,1 

2,3 

100,0 

RESIDENTES 

n9 

15 

07 

06 

03 

01 

02 

05 

02 

41 

36,7 

17,0 

14,6 

7,3 

2,4 

4,9 

12,2 

4,9 

100,0 

FONTE: Publicação do 409 aniversário da Colônia Mizuho - PESQUISA DE CAMPO 

1 9 8 6 

N RESIDENTES 

n9 

16 . 

02 

09 

27 

59,3 

7,4 

33,3 

100,0 

T O T·A L 

n9 

15 

07 

22 

05 

01 

02 

05 

11 

68 

22,0 

10,3 

32,5 

'7,3 

1,5 

3,0 

7,3 

16,1 

100,0 
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Com esses elementos, podemos antever o de-
. . 

saparecimento das atividades primiri~s, na Col~nia Mizuho,' 

wrincipalmente na porçao Centro-Norte, ãrea altamente va 

lorizada, porque nio foi ~tingida pela lei estadual nQ 898/ 

75 de proteção àos mananciais hidricos) e penetra -

ção da urbanização e industrialização (Fotos nQ 1 e 2 ). 

No entanto, não acreditamos que· o mura ve 

nha a desaparecer totalmente, pois muitos dos descendentes' 

( dos fundadores · } estão arraigados i terra e i vid~ de re 

laç5es ai d~senvolvida, Portanto, permanece~ão na irea ain-

da que seja somente para residir e participar das atividades 

das associações. Isso podera ocorrer principalmente com os 

moradores da porção Centro-Sul, abrangida pela lei de prot! 

çao aos mananciais htdricos. 



Foto n9 1: Arrendatârio horticultor, utilizando 

um mini-trator. 

Foto n9 2: Aspectos de uma granja desativada. 

. 139. 
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8.3. ATIVIDADE SECUNDARIA 

A Colônia Mizuho,microrregião de São 

Bernardo do Campo, localizada entre as duas principais ro

dovias ( Anchieta e Imigrantes ) que ligam a maior ãrea me ... 
tropólitana ( São Paulo ) com o mais movimentado porto do 

Brasil (Santos }, não poderia deixar de sofrer a~ influ~n 

cias da intensa urbanização e industrialização que se pro

cessa nas areas perif~ricas da metr5pole paulistana. 

Isso nos remete a uma rãpida visada' 

no ·; Municipio de São Bernardo do Campo, entrosado no contex 

to mais amplo da economia metropolitana e nacional. 

O Município de São Bernardo do Campo 

localiza-se, na sub~região Sudeste da Grande São Paulo (c!r 

tograma nQ 3 
1 
1 

), juntamente com Santo Andre, São Caetano' 

do Sul, Diadema, Mauã, _Ribeirão Pires e Rio Grande da Ser 

ra. Todos, exceto o ultimo, se destacaram pela importância 

da atividade industrial. Essa porção da periferia paulist! 

na destinou-se, principalmente, a partir da decada de 50,a. 

duas formas essenciais de uso do solo - a do uso industri 

al e a do uso residencial intensificado a partir de 

. 1960. 

Vem de longe a tendincia i concentra 

ção industrial no ABC, especificamente em São Bernardo do 

Campo, mesmo antes de se implantar a industria automobilis 

ti.ca. 

São Bernardo do Campo iniciou sua a-



tividade econômica, baseada na industria extrativa vegetal 

( lenha e madeira ); portanto, seria de esperar-se que a 

primeira instalaçio _industrial fosse ligada a esse setor ' 

produtivo. De fato, em 1881, foi montada uma serraria que 

mais tarde se transformou em fãbrica de mõveis. Dai sairam 

os primeiros marceneiros que atenderam ã industria movelei 

ra cujo desenvolvimento foi constante atê a II Guerra Mun 

dial. Apõs esse periodo, ocorreu um crescimento mais rãpi-. . . 

do, seguido da expansão do ramo têxtil e do aparecimento ' 

da industria de auto-peças ·. 

O Plano de Metas do governo Juscelino 

Kubitschek, em meados da dêcada de 1950, deu grande impulso 

ao process~. de concentração industrial em São Paulo, atin 

gtndo o ABC e, em particular, São Bernardo do Campo. A in -

tensa participação do Estado e do c~pital estrangeiro modi

ficaram a estrutura industrial brasileira. 

Instalou-se a industria pesada e de 

bens de produção, com forte participaçio do Estado, e o Ca

pital estrangeiro introduziu, por intermédio de grandes in 

vestimentas, o setor de bens de consumo durãveis. 

O ABC que hã mais ou menos uma déca

da jã se encontrava em franco desenvolvimento industrial ' 

se viu, repentinamente, injetado de enormes investimentos' 

que aceleraram esse crescimento, muito mais notãvel em São 

Bernardo do Campo do que em qualquer outro municipio. 

Sio Bernardo do Campo foi beneficia

do por duas realizações de imbito nacional: a Via Anchieta 

e a Meta Automobiltstica . Desse modo, Sio Bernardo do Ca~ 

po ocupa o segundo lugar, dentre os municipios da Grande ' 

São Paulo, em termos de maiores valores referentes ã ativi 
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dade industrial. 

Nesse quadro e que se encontra . inseri 

da a Colônia MJzuho. Assim, sem duvida, estari sempre sujei 

ta is influincias do processo de · metropô~ização das ireas ' 

perifericas de São Paulo~ 

Dessa forma, a partir da decada de 

1970, a Colônia foi atingida por virias leis e decretos que 

definem ou regulamentam o uso do solo, acompanhados pela es 

peculação imobiliiria. 

Em 1978, existiam somente quatro in -

dÜstrias instaladas na Col~nia (tabela nQ 16 e cartograma' 

nQ 10 ), praticamente dobrando o seu numero em dois anos. O 

maior crescimento deu-se entre 1980 a 1984, passando de se 

te ·a dezoito industrias, com 157,14% de aumento. Finalmente, 

o desenvolvimento de 1984 a 1986. foi em torno de 50,0% ( Fo 

tos nQ 3,4,5,6,7,8 ). 

O setor que possui maio~ numero de u

nidades produtivas (estabelecimentos ), dentro do muPa, e 

o de mobiliirio, abrangendo 25,9% ( tabela nQ 17 e figura nQ 

7 }. Aquele que ocupa maior porcentagem de efetivo humano e 

da ãrea constru1da e o da mecânica - 31,8% de pessoal e 

28,2% de terrenos com construção - seguidos em segundo lu 

gar pela metalurgia, com cinco estabelecimentos, o de mobi

liãrto com 256 pessoas trabalha~do e o de produtos de mate

rtais plãsticos, ocupando 22,70% da ãrea construida. 

A tabela nQ 18 relaciona nomes de em

presas, numero de estabelecimentos, irea do terreno, ãrea 1 

construlda e numero de pessoal, ocupado nas empresas impla! 

tadas na Colônia Mizuho, atê abril de 1986. 



COLÔNIA MIZUHO - INDOSTRIAS EM FUNCIONAMENTO - 1 9 7 8 a 1 9 8 6 - -
T A B E L A N9 16 --

1 9 7 8 1 9 8 o 1 9 8 4 1 9 8 6 
G ~ N E R o s 

n9 de % n9 % n9 % 1119 % ind. 
. 

Produtos de Minerais não-.metálicos 01 25,00·· - - 02 11,20 02 7,40 

Metalurgia - .. - 01 14,30 03 16,70 ·.g5 18,60 

Mecânica . - - 01 14,30 01 5,50 02 7,40 

Material Elétrico e de Comunicação 01 25,00 - - 01 5,50 01 3,70 

Material de Transporte - - - - 01 5,50 01 3,70 

. Mobiliário 01 25,00 02 28,55 05 27,90 "07 25,90 

Química 01 25 ''00 01 14,30 02 11,20 03 11,lO 

Produtos de Materiais Plásticos - - - - - - 03 11,10 

Têxtil - - - - 01 5,50 - -
Produtos Alimentares - - - - 01 5,50 01 3,70 

Diversos - - 02 28,55 01 5,50 01 3,70 

Construção Civil - - - - - - 01 3,70 

04 100,00 07 100,00 18 100,00 27 100,00 

FONTE: 1978 - 1980 - BANCO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
1934 - 1986 - PESQUISA DE CAMPO 



e o L o N I A M I z U H O - INDtlSTRIAS IMPLANTADAS: UNIDADES - PESSOAL - ÃREA CONSTRUIDA --
T A B E L A N9 17 ABRIL - 1986 - -

UNIDADES PESSOAL ÃREA CONSTRUÍDA 
G ~ N E R o s 

n9 % n9 % M2 % 

Produtos Minerais não-metálicos 02 7,40 31 2,00 3.933,0 5,65 

Metalurgia 
.. 05 18,60 107 6,90 7.039,0 10,10 

Mecânica 02 4,40 490 31,80 19.597,5 28,20 

Material Elétrico e de Comunicação 01 3,70 80 5,20 4.046,6 5,80 

Material de Transporte 01 3,70 89 5,80 1.403,0 2,00 

Mobiliário 07 25,90 256 16,60 9.483,6 13,60 

Química 03 11;10 187 12,20 5.354,9 7,70 

Produtos de Materiais Plásticos 03 11,10 238 15,50 15.801,6 22,70 

Produtos Alimentares 01 3,70 35 2,30 1. 450 ,o 2,10 

Diversos 01 3,70 9 0,60 753,0 1,10 

Construçao Civil 01 3, 70 17 1,10 747,8 1,05 

27 100,00 1.539 100,00 69.610,0 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO 



COLÔNIA MIZUHO -

T A B E L A N9 18 

GENERO 

Produtos de Minerais 
não-metálicos 

Metalurgia 

Metalurgia 

Metalurgia 

Metalurgia 

Metalurgia 

Mecânica 

Mecânica 

Material Elétrico . e de 
Comunicações · 

Material de Transporte 

Mobiliário 

·Mobiliário 

Mobiliário 

Mobiliário 

Mobiliário 

Mobiliário 

n9 de 
cartog. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

INDtlSTRIAS IMPLANTADAS 

E M p R E s A s 

Ind. Com. Mat. Construção -Flor de Ipê Ltda. 

Rondo e Filhos Ltda. Ind. e Com. de Blocos 

Unizinco - Industrial Ltda. 

Allcast Fundições Especiais Ltda. 

Metalúrgica Dulong Ltda. 

Cepa Administração e Participação Ltda. 

Eco - Equipamentos Ltda. 

Johannes-Moller do Brasil - Ind. e Com. Ltda. 

Toshiba do Bras11 SA. 

Del Mica - Ind. e Com. Ltda. 

Montauto - Montadora Nacional de Automõveis Ltda. 

Ind. e Com. de MÕveis São Francisco Ltda. 

Poiani Traldi e Cia. Ltda. 

Iri Bed - Ind. e Com. de MÕveis e Madeira Ltda. 

Santa Emília - Ind. e Com. de Estofados Ltda. 

União Ind. e Com. de MÕveis Ltda. 

Jares - Ind. e Com, de Móveis 

ABRIL / 1986 

Ãrea do 2· Ãrea Pe~-
terreno.M Construída soal. 

600,0 

3.658,0 

3.800,0 

4.836,5 

2.500,0 

4.962.5 

500,0 

15.070,0 

164.866,0 

7.102,5 

5.039,0 

8.934,0 

7.000,0 

4.000,0 

6.100,0 

48.076,0 

2.800,0 

215,o 

3.658,0 

1.500~0 

1.876,9 

1.288,0 

2.167,0 

207,0 

3.679,7 

15.917,8 

4.046,6 

1.403,0 

846,6 

4.571,2 

370,0 

248,8 

1. 736 ,o 
1. 600 ,o 

·;· 006 

025 

015 

035 

016 

009 

032 

140 

350 

080 

089 

017 

080 

020 

080 

009 

043 

( Cont. na pâg. seguinte ) 



1 C O L. Ô N I A M I Z U H O - I N D U S T R I A S I M P L A N T A D A S - ABRIL /1986 

T A B E L A N9 18 

G~NERO 

Mobiliário 

·Química 

Química 

Química 

Produtos de Materiais 
Plás'ticos 

Idem 

Idem 

Produtos Alimentares 

Diversos 

Construção Civil 

TOTAL 

( Continuação da pag. anterior ) 

N9 de 
cartogr. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

E M p R E s 

Móveis German 

Produtos Químicos Itamaraty Ltda. 

Disnel Arcoli 

A s Ãrea do 2 Terreno M 

14.804,0 

5.000,0 

5.204,0 

Mundo Químico - Ind. e Com. de Prod. Químicos Ltda 24. 687 ,3 

Macroplast ~ Ind. e Com. de Plásticos 19.027,5 

Ind. de Plásticos Dim Mar Ltda. 

Pematec - Isolantes Termo Acústicos Ltda. 

Mitripesca - Comercial e Importação de Pescado 
Ltda. 

Danuclic - Ind. e Com. de Lam. Fibra de Vidros e 
Decoração Ltda 

Construtora Engin Ltda. 

4.178,3 

13.500,0 

10.500,0 

4. 772 ,5 

30.000,0 

421.518,1 

FONTE: Secção de Pesquisa e Banco de Dados - PESQUISA DE CAMPO. 

Ãrea Pes-
Cons t ruída soal. 

111,9 

3.119,5 

2.022,3 

213,1 

5.567,8 

2.505,3 

7.728,5 

1.450,0 

753,0 

747,5 

69.610,0 

007 

160 

012 

015 

060 

058 

120 

035 

009 

17 

1.539 
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Apoiados nesses dados e no cartograma 

nQ 11, poderemos concluir que, caso nao tivesse sido insti

tu1da a lei de proteção aos mananciais - que atingiu a m~ 

tade da Colônia ~ o Mizuho estaria mais urbanizado e prin

cipalmente jndustrializado. 
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COLÕNIA MIZUHO 
INDÚSTRIAS IMPLANTADAS ATÉ: J978,1980e 1986 

CARTOGRAMA N2 10 

LEGENDA 

N 
Â 

~ Indústrias implontodo1 ate 1978 

f:ill lndústrios im'plontadol até 1980 

~ lndóatrios implantadas até 1906 

ESCALA 
p '!>º ~oo ~ ?>m 

FONTE Pe1q11lao d• c~mpo 
llonco de dod01 • PMSIC 

ORG: Ulako ' · Koriro 
l>fll Hugo YMhlok• 
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COLÔNIA MIZUHO-EMPRESAS IMPLANTADAS, EMPRESAS EM IMPLANTAÇÃO E 
TERRENOS DE EMPRESAS- 19136 

CARTOGHAMA-11 

ESCALA 
O IOO 200 JOO ~ .. 

N 

t 
s 

lEGEHDo\ 

D EMPRESA'> IMFUNTADAS 

c:;:::J t."Mf'RESAS EM IMr\. ANT/CÕÔ E OU MAS DE 
f'l<Oi'RIEOAOE CE EMPALSAS 

m AAU.S URBANIZAM$ 

.....,. .(!!FA OE PW1TEÇ.ÃO AOS ~IANANCIAIS 
. tt:l>lllCOS (l.O ~:IL "' uriHAI - LEI ES" 

lAOUAL h• e;ic 1111 

,.,..,, ............... " """ ..,.,.,, .... 1,. ... , ...... .. 
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32 

28 

26 

24 

22 

18 

16 ,, 
1 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
2 3 

IOfTE: 1'99qu1so de campo 

COLÔNIA MIZUHO- INDÚSTRIAS IMPLANTADAS 1986 
FIGURA-7 

5 6 7 6 

LEGENDA 
1- Produtos de minercia nd'o metoicot 
2- Metalurgia 
3-Mecànlco 
4-Moter:OI elétrico e de comunicoç&,t 
5-W.cteriol de transporte 
6- Mobiliário 
7-QuÍmica 
8-Produtos de materiais plásticos 
9-Pro:Mos olimentonis 
10-Diversos 
r ,_Construção civil 

OIII N• DE UNIDADES 

B) PESSOAL. 

r!L} ÁPE.A CONSTRUIDA 

L L . . 
9 

ORO: Utoko F. Kori;io 
DfS : Hugo Y~lllioko 

10 li 



Foto n9 3: Instalações da Toshiba do Brasil, implantada antes 

da lei de proteção aos mananciais. 

Foto n9 4: Abertura de uma estrada em ãrea onde estao sendo 

instaladas as indústrias. 
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Foto n9 5: Indústrias de pequeno porte, servidas 

por estradas sem asfalto. 

Foto n9 6: Uma indústria de media porte. 

. 15 2. 



Foto n9 7: Indústria de blocos de cimento, instalada 

dentro de uma propriedade atingida pela 

lei de proteção aos mananciais. 

Foto n9 8: Outra indústria de médio porte em área 

não atingida pela lei 898/75. 

. 153. 
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8.4. ATIVIDADE TERCIÃRIA E O USO DO SOLO NA ÃREA 

URBANIZADA 

O uso do solo na ãrea urbanizada da 1 

Col6nia Mizuho limita-se as atividades comerciais, a prest! 

ção de serviços e a fins habitacionais. 

O Jardim :Venoyama·surgiu de um lotea 

mento clandestino, porvolta dos anos 74, efetuado pelo pr~ 

prietirio do terreno, e seus moradores obtiveram a escritura 

definitiva, somente em 1984. Possui atualmente ( agosto de 

1986 ) igua encanada, luz el~trica, esgoto, coleta_de lixo 

e iluminação publica. 

Nio obstante a proximidade ( irea co~ 

tinua ao Jardim Uenoyama } , a Favela Uenoyama _;- subdividi 

da em ·duas porções e identificada na Prefeitura pelas desii 

nações de Vila Santa e Vila Alzira - apresenta habitações' 

precirias (construidas de tibuas e outros materiais ), luz' 

el~trica emprestada, igua fornecida por torneiras coletivas 

( cada morador adapta uma mangueira de borracha para abaste 

cera sua moradia ), não existe rede de esgoto e nem coleta 

de lixo. (Fotos n9 9, 10, 11 e ·12 ). 

Com intuito de regularizar a situação, 

os moradores da favela, em 1984, entraram em contacto com o 

proprietirio do terreno, quando lhes foi apresentado o va 

lor de CR$ 60.000,00 por m2 e não concretizaram as negocia

ções por acharem o preço muito elevado. Entretanto, ap6s 
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dois anos, pedi~am a inte~fe~;ncta da CDH ( Companhia de De 

senvolvimento Habitactonal l que avaltou em CZ$ 181,00 ( an 

tigo CR$ 181.000,00 lo m2 .do mesmo te~reno. Essa elevação' 

do preço veto ijificultar mais ainda a realização dos anseios 

dessa população carente. 

Efetuando algumas entrevistas com · . duas 

empresas imobiliirias (em março deste ano - 1986 ), cheg! 

mos a concluir que o preço ·do m2 da terra, na Col5nia Mizu 

ho :( ãrea nao atingida pela lei de proteção aos mananotais 

hldricos } oscilava em torno de CZ$100,00. Apõs seis meses, 

essas mesmas terras estão sendo adquiridas ( em setembro ) 

por CZ$220,00. 

Na ColSnia Mizuho, a atividade terciiria 

e pouco desenvolvida. Foi a partir da década de 70, quando' 

o processo de urbanização atingiu a ColSnia, que se instala 

ram os primeiros estabelecimentos. 

Essa atividade restringe-se as areas ur~ . 

banizadas (Jardim Uenoyama, principalmente, e a 

noyama } totalizando: 10 estabelecimentos do ramo 

Favela Ue ...... 

de bares, 

vendas em geral de bebidas e café; 01 bazar e armarinhos;' 

02 casas de carnes, frios, latic1nios, aves e ovos; 03 de 

material de construção; 01 de produtos farmaciuticos, pe! 

fumaria e cosméticos; 01 banca de jornais e revistas, to 

dos esses relacionados com o comercio. Os estabelecimentos' 

de prestação de serviços são: 10 ligados ã reparaçao, con

servação e limpeza; 01 para colocação de pisos, azulejos~ 1 

tacos etc.; 04 de serviços prõprios de estacionamento, gar! 

gem, posto de ~asolina, depõsito e 16 prestadores de servi 

ços ( dentistas, advogados, escritõrios etc. }. 

De modo geral, sao unidades comerei 



.156. 

ais e de prestação de serviços de pequeno porte. Apenas um 

estabelecimento, muito precãrio ( bar, onde hi venda de be 

bidas, caf~ e alguns comestiveis }, encontra-se na E~trada 

Particular Sad~e Takagi, ao lado de algumas indfistrias que 

at se instalaram. 

Os japoneses moradores do mura nao 

se servem desses estabelecimentos, nenhum deles exerce ati

vidade terciiria e nem reside nesse nficleo, formado pelo 

Jardim Uenoyama e Favela Uenoyama ( Vila Alzira e Vila San 

ta }. 

Os japone~s nao utilizam os servi -

ços desses estabelecimentos, devido aos seguintes fatores: 

todos eles possuem condução prõpria para procurarem 

locais de sua prefer~ncia; 

a proximidade de centros comerciais espécializados e 

mais variados; 

- esse nficleo esti distante da maioria das propriedades 

dos japoneses que permaneceram no mura; 

- e, finalizando, porque, geralmente, nesses estabeleci 

mentas nio encontram os produtos de que necessitam. 



Foto n<? 9: 

Foto n<? 10: 

Favela Uenoyama 

(Vila Alzira). 

Favela Uenoyama ( Vila Alzira para 

a Prefeitura Municipal de Sã~ Ber 

nardo do Campo. ) 
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Foto n9 11: Ãre~ urbanizada conhecida como 

Jardim Uenoyama. 

F.oto n9 12: Jardim Uenoyama, nos fundos aparecendo as 

instalações da Granja Ito. 

.158. 
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9. A COLÕNIA MIZUHO EM FACE QQ. PROCESSO . .Qi URBANIZAÇÃO 

E INDUSTRIALIZAÇÃO DA METRÕPOLE PAULISTANA 

A implantação das industrias, o. lote! 

mento de algumas propriedades, o abandono total ou parcial' 

da avicultura, da agricultura, a desativação da cooperativa 

agrlcola local e a especulação imobiliiria são fen5menos 

que vim ocorrendo na Col5nia Miiuho. Eles sõ podem ser com

preendidos, se considerarmos o fato de a Col5nia ser parte 

integrante de uma grande ãrea em processo de metropolização 

- ligada ao principal centro polarizador que e São Paulo -

acrescendo-se o desinteresse dos filhos e netos em dar con 

tinuidade ao trabalHo de seus pais e avõs e a insist~ncia ' 

de outros em permanecer no bairro. 

Não podemos esquecer que a metropoli

zaçao, processada por meio da urbanização da população, do 

implante de indGstrias,do dote de serviços e equipamentos ' 

pÜblicos,estã inserida numa economia capitalista, agindo e 

reagindo de acordo com os princípios do sistema. Por outro 

lado, a ação do Estado, seja po~ intermidio de leis de zone 

amento e/ou de altos impostos imobiliãrios, procura orien -

tar o uso da terra conforme os interesses da classe dominan 

te, provocando, simultaneamente, intensa especulação imobi

liãria. 

O penetrar lento, mas gradativo, do 
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capitalismo na agricultura brasileira, principalmente pauli! 

ta, a modernizaçio dos meios de transportes e a mecanização 

contribulram para o aumento das ireas produtoras e tambem da 

produtividade,·provocando uma queda significativa nos preços 

de alguns produtos agrlcolas e da avicultura. 

Alguns moradores da Colônia Mizuho a

legam que os baixos preços de ovos na decada de .70, e · os 

constantes aumentos nos preços das raçoes provocaram o fecha 

menta total ou parcial das granjas ( a mais importa~te ativi 

dade do bairro, a partir dos meados da decada de 50 ). Alem' 

disso, a perspectiva de altos lucros, com a venda de terras, 

e a atração que os grandes centros exercem levaram alguns e

lementos do mura a se desfazer de suas propriedades ou de 

partes delas. 

Esses fatores externos, somados aos fa 

tores internos, como: desinteresse dos descendentes em dar 

continuidade ao trabalho dos seus ascendentes; dificuldade ' 

de saldar os altos impostos imobiliirios concorreram para as 

transformações. Enquanto a inexistência da modernização de 

t~cnicas por alguns proprietirios, o apego i terra, e as re 

lações intra-grupais significam a persistência de formas es 

truturais anteriores. 
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9.1. ~ METROPOLIZAÇÃO f ~AÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO UR 

.BANIZADOR E INDUSTRIALIZANTE: 

seus reflexos na Colônia Mizuho 

Anteriormente nos referimos ã urbani

zaçao e metropolizaÇã6 de areas periféricas, vinculadas a um 

centro polarizador - São Paulo e isso leva-nos a um bre 

ve comentãrio das conceituações de alguns autores sobre os 

fenômenos 'urbanização', 1 metrõpole 1 e 'regiões metropolita

nas' para podermos analisar o que ocorreu na Colônia Mizuho. 

Para Castells (23) -

"Metrópole,é uma formação decorrente da urbani 

zação contempor5nea dos palses avançados. Ur 

banização essa inserida no desenvolvimento do 

sistema capitalista e como um processo de or 

ganização do espaço que encontra base em dois 

conjuntos fundamentais: 

a - a decomposição prévia das estruturas . so 

ciais agrárias e a emigração da população 

para os centros urbanos já e~istentes,fo~ 

necendo a Mão-de-Obra essencial a indus 

trialização; 

b - passagem de uma economia doméstica a uma 

economia manufatureira e depois a uma eco 

nomia de fábricas que significa ao mesmo 

tempo, a concentração de trabalhadores, a 

criação de um mercado consumidor e a cons 

tituição de um setor industrial." 

Como os paises iatino-aMeric~nos apresentam 
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uma população urbana superior is necessidades do setor in -

dustrial, predomfnfo ~e um a~lomerado maior em detrimento 1 

de outras cidades que compõem a rede urbana, acréscimo exa-
. . 

gerado e descontrolado de alguns centros, falta de emprego' 

e serviços para os migrantes recém-chegados, Castells afir-

ma que 

" dadas essas caracterlsticas, os mesmos apresen

tam grandes dglomeraç5es, mas n5d chegam . ~ ca 

rdcterizar regi5es ~etropolitanas do tipo exis

tent~ nos palses avançados." (24) (O grifo e 

nosso ). 

O autor, no entanto, relativo ao nos-

so pals, deixa certa margem de dGvida, quando diz: 

" Efetivamente, com exceç5o da Col5mbia e, em cer 

ta medida o Brasil e o Equador, as sociedades ' 

latino-americanas se caracte~izam por um siste

ma maorocifalo inteiramente dominado pela prin 

cipal aglomera~5o." 

Nessas palavras podemos sentir a inde 

cisão de Castells em classificaf as nossas cidades ( São 

Paulo e Rio de Janeiro ) como centros urbanos macrocefalos' 

e, nem por isso, caracteriza-as como metrõpole . Talvez nao 

do " tipo existente nos palses avançados ", mas, quem sabe, 

equivalente ou condizente com seu grau de desenvolvimento. 

Vejamos, pois, o que e uma metrõpole 

para Castells (25}: - uma formação do tipo capitalista, pr~ 

duto da recente urbanização, apresentando um aumento de a 

rea e densidade das aglomerações urbanas, onde pode ocorrer 

todo o tipo de atividades bisicas com a interpenetração e 

difusão delas, apoiadas no progresso técnico. 

Podemos concluir que o autor tem cer-
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ta razao, ao afirmar que a urbanizaçio dos paises latino-a

mericanos nao i um repetir-se do processo pelo qual passa -

ram os paises desenvolvidos, e nem poderia ser. O · fato 

dos nossos grandes centros apresentarem uma população que 

excede is necessidades do setor industrial, insuficiincia 1 

de serviços e a não-existincia de um 1 continuum 1 na hierar

quia urbana, seria suficiente para não considerã-los metrõ

pole? Seria um assunto a ser discutido. 

Se considerarmos, porem, o conceito • 

de Hans Blumenfeld (26}, tanto São Paulo como Rio de Janei

ro podem ser classificadas como metrõpole, pois assim defi-

ne o autor: 

" Metr6pole i uma extensa área urbana com um 

denso núcleo central que acumula a função' 

de liderança e de prover a maior parte da 

produção e de serviç~s. Não i simplesmente 

uma grande cidade tradicional, mas uma no 

va e diJ;erente forma de agrupamento ( que 

se dá com a. intensificação de migração do 

campo para a cidade e uma forte tendência' 

de migração da cidade para os sub~rbios )." 

Os principais componentes de uma me

trõpole apresentados por Blumenfeld aparecem quase na sua 

totalidade e nas mesmas condições, na cidade de São Paulo:' 

- complexo comercial central na ãrea do centro, onde se 

agrupa comercio varejista _diversificado, serviços co 
. 

merciais, centros de operação de alto comercio, as 

institui~ões financeiras e de administração p~blica e 

profissões liberais variadas; 

- manufatura e indGstrias correlatas sao encontradas g! 

ralmente nas irea~ perifiricas, por exigirem maiores' 

espaços e por apresentarem problemas de poluição~ 
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parte residerttial com s~us ·servfços - percebe -

-se n1tida separação das zonas residenciais, de 

acordo com o poder aqui'sittvo dos populares; 

ãreas verdes - grandes ãreas reservadas para fu 

turo desenvolvimento que, devido ã necessidade' 

de oferecer lazer ã grande massa populacional ' 

são transformadas em lugares de recreação. Para 

atender a esse item que necessita de maiores e~ 

paços, considera-se 'região metropolitana' aque 

la que ocupa maior ãrea do que a metrõpole. 

Assim, para Blumenfeld, a 'região me 

tropolitana' inclui certo nfimero de cidades industriais, sa 

t~lites, que se utilizam dos recursos da metrõpole enquanto 

esta vai ãquelas em busca de produtos hortifrutigranjeiros, 

clubes de campo etc. 

Alem desses componentes mencionados ' 

por Blumenfeld, São,Paulo apresenta, ainda que em menor in

tensidade do que as de pa1ses industrializados, difusão e 

interpenetração das atividades, funções e ainda descentrali 

zaçao, por meio de: 

meios de transporte e diferentes formas de com~ 

nicação que possibilitam as relações imediatas, 

intensas e ininterruptas entre diferentes ãreas 

e atividades; 

descentralidade por meio da especialização de a 

tividades de certas areas: 

a - ãrea central que atrai e concentra as 

funções; 

b - indGstrtas que procuram ãreas perif~ri -

cas, porque necessi~am de espaço; 
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c - zona residencial que apresenta, a grosso 

modo, o seguinte quadro: nas ãreas mais 

antigas e de maior densidade, familias 1 

de baixa renda; na periferia diferencia-

da, aqueles que podem adquirir novas e 

melhores residências; nos subúrbios mais 

distantes, habitações construidas nos .; 

fins-de-semana para os menos favorecido~ 

e as favelas (que acomodami em geral, a 

populaçio desempregada ou subempregada). 

Posto isso, nao podemos concordar com 

Castells que insinua, embora sutilmente, não existir metr5-

poles no Brasil, se todas as caracteristicas e componentes' 

de uma metr5pole . se repetem em Sio Paulo e nas suas ãreas 1 

periféricas. 

E como o processo de metropolização ' 

interferiu na metamdrfose da Colônia Mfzuho? Isto foi a pe

dra de toque no decorrer de nossa pesquisa. 

Uma vez que a base territorial da Co-

lônia Mizuho se encontra inserida na região da Grande São 

Paulo, mais precisamente, no munic1pio de São Bernardo do 

Campo ( cidade industrial satilite ) estã fora de dúvida · 

que esteja sujeita, direta ou indiretamente, is influências 

do processo de extravazamento do parque industrial paulista 

e de sua população. Isso vai ao encontro do que diz Cas 

tells, quando afirma: 

" ( ..• )o espaço n&o é independente da estrutura ' 

social, é, isto sim, a expressão concreta de ca 

da fase histórica na qual uma sociedade se e.spe

cifica. N&o que o espaço seja uma matéria inerte 
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Com efeito, se os processos dão ao espaço uma 

forma, uma função, uma: 8-ignifiaação sóciál, e!_ 

te também infl~enaia o d~s~nvolvimento desses 

mesmos processos no decorrer do tempo, insti-. . 
tuaionalizando-os ou modificando-os." (27) 

E. Milton Santos complementa: 

11 Esta influência do espaço é determinada, prin 

aipalmente pela permanência de formas estrut~ 

rais anteriores, que tanto podem . se constitu

ir em barreira ao des~nvolvimento de novos 

processos, aomo podem facilitá-los. Tudo de -

pende da atribu~ção que essas formas antigas' 

adquirem a aada novo momento de organização ' 

soaial, de sua aapaaidade de adaptar-se ou r~ 

sistir às novas exigências e, finalmente, do 

papel exercido pelo Estado em aada momento.Às 

vezes impondo os desejos da alasse ou grupo ' 

dominante, às vezes, resolvendo os conflitos 

existentes ou em pote~aiais menos evidente , 

mas sempre em beneficio dessa mesma classe ou 
grupo. " (28). 

A ·~ermanincia de formas estruturais' 

anteriores ... ' estio presentes na Col&nia Mizuho, que se es 

truturou tendo como premissa a comunidade mura, onde se re 

produziram formas associativas que tinham como funções: a 

regulagem de atividade econ&mica; fortalecimento da coesão' 

grupal e do controle social interno. 

cidas: 

Podem ser reconhe 

- · na forma de se organizarem, que contribuiu para o de 

senvolvimento das atividades produtivas em dado mo 

menta histórico, porque os japoneses se estimulavam 

mutuamente em relação ãs novas culturas e métodos ' 

novos d e c u 1 t i v o ·e o e s p 1 r i to d e com p e t i ç ão e 1 e v a v a 

a produçio; 
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na existência de pequenos produtores de merca

dorias, pr i ncipalmente das hortifrutigranjei -

. ras, como ê o caso da comunidade estudada, e 

nh açio ~oletiva, baseada nos moldes cooperat! 

vistas, que foi bastante eficaz ate os anos 75; 

na falta de atualização técnica por muitos pr~ 

prietãrios granjeiros o que teria levado . va 

rios deles ã decadência, devido ã concorrência 

de novas ãreas produtoras e ã penetração de 

multinacionais, constituindo-se num entrave P! 

ra a continuidade do desenvolvimento do mura. 

A capacidade de se adaptar ou de re -

sistir dessas formas estruturais anteriores reflete-se, nas 

tomadas de decis5es de alguns moradores, pressionados pela 

ação do Estado, pela situação econ5mica em que se encontram 

ou mesmo pelo sentimento de localidade. 

E esse Estado a que nos referimos co 

mo entidade provedora de grande parte dos serviços urbanos, 

de interesse tanto para as empresas como para os habitantes, 

desempenha importante papel, ao orientar a demanda de solos 

urbanos ou rurais, nas oscilaç5es dos seus preços, estimu -

lando que se especule o neg5cio dos im5veis. 

Sempre que o poder publico favorece ' 

uma zona qualquer da cidade ou das areas rurais, com uma 

lei ou com um serviço publico ( âgua encanada, luz, escola' 

publica, linha de 5nibus, via pavimentada ou incentivos ~ ! 

trai para lã moradores ou empresas e, concomitantemente, a 

especulação imoóiliâria. 

Assim ê da maior importincia a açao 

do Estado (na forma de governo federal, estadual ou munici 



.168. 

pal ), definindo ou regulamentando o uso da terra e, conse

qUentemente, incentivando ou nio aquele neg6cio especulati

vo dos imõveis. 

Vejamos, a seguir, o que ocorreu em 

São Bernardo do Campo, atendo-nos apenas aos decretos e as 

leis que atingiram a Colônia Mizuho: 

- Lei Estadual nQ 4.504 de 30/11/64: 

artigo 65 - 11 O imóvel rural não é divis-ível em áreas de' 

di.mensão inferior à constitutiva do módulo' 

da propriedade rural:. li 

Este artigo veio para evitar a proli

feração dos minifÜndios, no entanto o 

- Oecreto 62.504 de 08/04/68, 

- regulamenta o desmembramento do im6vel rural, em parce

la de irea inferior i exigid~ pela lei 4.504, quando es 

sa se destinar a obras de nece~sidade ou utilidade p~ 

blica, obras de 'infra-.estrutura ou atividades outras de 

interesse para as comunidades. Justificando que: 

as obras da esp~cie acima referida retiram a con

dição de im6vel rural das ireas em que sao execu

tadas; 

- a execuçao de tais obras viri possibilitar o ef! 

tivo desenvolvimento do meio rural, contribuindo' 

para o seu desenvolvimento econômico e social, de 

ereta: 

Artigo 2Q: 11 Os desmembramentos de imóvel rural que 

visam a constituição de unidades com 

destinação diversa não e~tão sujeitos' 

4a disposiç5es do artigo 65 da lei n9 

4.504, desde que, comprovadamente, se 

destinem a um dos seguint~s itens: 
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I - Desemembramentos decorrentes de desaproprif!.:_ 

çio por necessidade pública; 

II - Desmembramentcs· de iniciativa particular que 

revertam em interesses de ordem pública, na 

zona rural: 

a) estabelecimentos comerciais; 

b) instalaç5es industriais ... " 

Podemos notar que, por meio desse de 

ereto , o Estado procurou orientar o uso da terra, conforme 

os seus interesses e da classe que detim o poder. 

- Lei Municipal n9 2.093 de 28 / 12 / 73: 

- esta lei destina a ãrea do Municipio de São Bernardo do 

Campo - compreendida entre a Via Anchieta e a Via dos 

Imigrantes, delimitada, de um lado pelos Municipios de 

Diadema e São Paulo e, de outro, pela represa Billings' 

prioritariamente ao desenvolvimento urbano. 

11 Parágrafo Único o disposto neste artigo não se apli 

ca aos im5veis rurais que se desti

nam à exploração agricola, pecuária, 

extrativa ... " 

" Artigo 29 - Os im5veis compreendidos na área a que se 

refere o artigo anterior, não destinados ' 

aos fins menci·onados no parágrafo único, 

estarão sujeitos aos impostos sobre a Pro 

priedade Predial Territorial Urbana ... " 

Desse modo, como essa lei abrangia 

totalmente a Colônia Mizuho, os moradores que não pretendi

am se desfazer de suas propriedades mantiveram a atividade' 

agrícola ou avicola, ainda que em pequena escala, para nao 

se sujeitarem ao IPTU. 

- Decr~to Municipal n9 3.772 de 12 /02 /74: 
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- Regulamehta a Lei nQ ·2.093 e dispõe as finalidades: 

" I - aplicação das prioridades estabelecidas na abertura 

do crédito ... " 

II- formação territoriali.zada de pólo integrado de unidÇ!_ 

des industriais e de apoio ad dese~volvim~nto econ6-

mico do Municlpio, em especial, a implantação do 

' Parque Industrial dos Imigrantes '; 

III- ampliação das ~reas destinadas a habitação, recrea -

ção o~ l~zer ~ turismo; 
•. . . . ~ :· . -. 

IV - preservação do uso do solo, segundo as tendê~cias e 

a vocaçao urbana do Municlpio." 

A partir desse momento, ocorreu gran

de valorização das terras do Mizuho, porque a Via dos Imi -

grantes passa nos seus limites, desde Sul, Sudeste, Oeste , 

ate Noroeste e tambem, porque a urbanização jã havia atingi 

do os seus limites Norte e Norde~te, iniciando as especula

çoes e compra de terras para loteamento e implantação de in 

d~strias. Dai surgi~em o Jardim e a Favela Uenoyama ( Vila' 

Santa e Vila Alzira }. 

- Decreto Municipal n9 3.985 de 28 / 08 / 1974: 

Aprova o Plano ·de Urbanização do Parque Industrial dos I

migrantes. 

O Parque Industrial dos Imigrantes si 

tua-se entre os km 20 e 26 da Rodovia dos Imigrantes; ocupa 

uma ãrea de 16,5 milhões de m2, junto i represa Billings. ' 

Localiza-se entre os dois principais corredores de exporta

ção - Vi .a· Anchieta e Rodovia dos Imigrantes - do futuro' 
v 

anel ferroviirio da Grande São Paulo, estando a meio cami ·-

nho entre o Porto de Santos e São Paulo. 

O Parque Industrial dos Imigrantes i~ 

niciou seu desenvolvimento em virtude da iniciativa de alg~ 
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mas indüstrias pioneiras que se instalaram na região, ocasi 

onando necessidade de infra-estrutura. Essa iniciativa indu 

ziu a municipalidade a orientar e organizar a implantação ' 

de um Parque fndustrial o que posstbilitaria una sensivel re 

dução dos custos com infra-estrutura, alim das vantagens 

que um zoneamento industrial poderia proporcionar, estimu.-

lando seu desenvolvimento. 

A irea, em enfoque, ( Parque Industr! 

al dos Imigrantes l abrange a Col~nia Mizuho na sua totali

dade. Por esse motivo, houve supervalorizaçio das . terras a 

tingidas e uma euforia gefal tomou conta dos moradores. Mui 

tos deles foram levados a certa acomodação por conta dos a! 

tos lucros que obteriam com a venda de suas propriedades, ' 

chegando ati a diminuir a intensidade das atividades agric~ 

las ou, em alguns casos, a paralisã-las completamente, jã 

que a avicultura estava passando por uma siria crise. 

No ano de 1975 ( alguns meses apôs o 

Plano ser decretadoJ foi feita uma venda considerada alta -
1 

' mente lucrativa de uma porção da maior propriedade do mura 

para a multinacional Toshiba. Essa transação comercial che 

gou a ser publicada num jornal japon~s, sediado em São Pau 

lo e de alcance nacional. E algumas outras compras ocorre -

ram, como a da Jacuzzi' do Brasil IndGstria e Comirci6 Ltda. 

( 35.000m2 ),que não deu entrada a nenhum projeto, devido i 

1 ei · de proteção aos mananciais .. 

- Lei Estadual nQ 898 de 18 / 12 / 1975: 

Disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais 

cursos e reservatõrios de ãgua e dema~s recursos hidricos 

de interesse da Regiio Metropolitana da Grande Sio Paulo. 

Foram consideradas ãreas de proteção' 
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os reservatõrios: Billings; do Cabuçu; da Cantareira; do En 
. -

gordador; do Guarapfranga; de Tanque Grande e os rios: Cap! 

vari; Cotia; Guaiõ; ItapanhaG; Itatinga; Jundfai; Ju~ueri 

Tietê; Jaguar(; Biritfba e Juquiâ ( cartograma nQ 12 ) . 

- Lei Estadual nQ 1. 172 de 17 / 11 / 1976: 

Delimita as ãreas de proteção relativa aos·mananciais, 

cursos e reservatõrios de ãgua a que se refere a lei nQ 

898 / 75 e estabelece normas de restrição de uso do solo 
• 

em tais ãreas. 

São consideradas ãreas de proteção a

quelas contidas entre os divisores de ãgua do escoamento su 

perficial, contribuinte dos mananciais, cursos e reservatõ

rios de ãgua, acima discriminados. 

Constituem ãreas de maior restrição ~ 

ou faixas de l.ª categoria: os corpos de ãgua; a faixa de 

50 metros de largura a partir da linha de contorno, corre~ 

pondente ao nivel de ãgua mãximo e ãreas com cobertura ve

getal primitiva. 

-Nessas areas, somente serao permiti -

das atividades recreativas ( pesca, natação, esportes nãut! 

cos e outros esportes ao ar livre, que não importem em ins

talações permanentes ) e a execução de obras ou serviços in 

dispensiveis ao uso e aproveitamento do recurso hidrito 

(desde que não coloquem em risco a qualidade da ãgua ). 

Pertencem ã 2.ª categoria as ãreas 

classificadas, na ordem decrescente das restrições a que es 

tarão sujeitas (classes A,B.e C ). Néssas faixas de 2.ª ca 

tegoria, são permitidos os seguintes usos, observadas as 

restrições: 
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- residencial, com aprovaçao da Emplasa; 

- industrial, somente as relacionadas pela Cetesb; 

comercial, com exceção do comircio atacadista; 

- de serviços~ institucional, com exceção de hospitais, sa 

nat5rios ou outros equipamentos de saGde pGblica, ressal

vados os destinados ao atendimento das populações locais' 

e desde que não sejam especializados no tratamento de do 

enças transmissiveis; 

- para lazer; 

- hortifruticola, os tipos e dosagens de fertilizantes e de 

fensivos agricolas devem ser autorizados pela Cetesb e 

tambim não i ·permitido o uso de aeronaves ou equipamentos 

que utilizam correntes de ar a altas velocidades; 

- para reflorestamento e extração vegetal, observadas as 

normas de proteção e conservação do solo; 

- a quota minima permitida de terreno pela lei, por unidade 

residencial, comercial ou industrial ide 500m2. 

' " Parágrafo único - As urbanizações, edificações e ativi-

dades existentes ou exercidas anteri

ormente a esta Lei, gozarão de prazo 

adequado para se adaptarem às suas e 

xigências ou procederem à sua transfe 

rência para outro local e, na impossi 

bitidade de o fazerem, poderão ser su 

primidas, mediante indenização ou de

sapropriação." 

Esta lei dividiu a Colônia Mizuho em 

duas porçoes distintas ( cartograma nQ 16 . ): uma voltada P! 

ra o Ribeirão dos Couros, contribuinte da Bacia do Tamandu

atei liberada para a urbanização e industrialização - e 

a outra, a vertente da Represa Billings - onde o uso do so 

lo sofreu severas restrições, por estar incluida na lei nQ 
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898/75 de proteção aos mananciais hidricos ( delimitada e 

regulamentada pela lei 1. 172 ). 

Analisando a Carta das Ãreas de Prote 

çao de Mananciais - folha Jardim Eldorado - SF - 23-4- -vr-
2-SE-E- de zoneamento de l .ª e 2.ª categorias, destinadas a 

Proteção dos Mananciais, definido nas leis 898/75 e 1.1.74 / 

76 - Gegran, podemos perceber que a porçao atingida da Colô 

nia Mizuho apresentava: 4 manchas pertencentes ã 1.ª categ~ 

ria (com cobertura de vegetação primitiva ), uma faixa de 

61 m de largura, contornando o Jardim Thelma, considerada ' 

classe B da 2.ª categoria e o restante incluido como classe 

C da 2.ª categoria ( cartograma nQ 13 ). 

Entretanto, a Resolução da Emplasa nQ 

021/78 de 20 / 12 / 78 - Resolve 

" Considerar irregular, em face da legislação da prote

ção aos mananciais, toda a remoção de cobertura vege

tal de 1.ª categoria constante do referido recobrime~ 

to aerofoto gramétrico, salvo exibição, pelo interes-
'-' . . . 

sado, de autorização pertinente dos Órgãos competen -

tes, emitidos antes de 18 / 11 / 76 e comproüadamente 

em vigor a data do desmatamento." 

Diante dessa resolução, a Emplasa (E~ 

presa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S. 1 

A. ) efetuou a Reambulação (29) em jan./ mai ./81. ConseqUe~ 

temente, a partir de maio de 1981, a Colônia Mizuho em vez 

de quatro ãreas, pertencentes ã .1.ª categoria, passou a ter 

somente uma ( cartograma nQ 14 ). 

A parcela não atingida pela lei de 

proteção aos mananciais sofreu intensa valorização e espec~ 

lação imobiliãria, seguida de vãrias vendas de propriedades, 

enquanto a outra que, at~ a publicação da lei, era a mais 
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procurada e a que recebia melhores ofertas caiu no esqueci

mento dos corretores imoóiliãrios e dos empresãrios, devido 

as severas restrtções impostas para qualquer tipo de · uso do 

solo. 

A maior porçao do Parque Industrial ' 

dos Imigrantes, em virtude da sua localização, nas proximi

dades do Reservatõrio Billings ( ãrea de proteção aos mana~ 

ciais ), teve o seu desenvolvimento freado pela legislação' 

estadual. 

Convim lembrar, contudo,que algumas ! 
reas do Parque Industrial dos Imigrantes foram retalhadas e 

vendidas, antes da vigincia das Leis de proteção aos manan

ciais e, conseqUentemente, ocorreram implantações de vãrias 

empresas tambim anteriores is mesmas. 

Por isso, yirias empresas operam efe

tivamente no Parque Industrial dos Imigrantes e a inexistin 

eia de um sistema d~ coleta e destino das ãguas servidas 

( esgotos domisticos e industriais ) fez com que . muitas de 

las instalassem equipamentos para tratamento de séus afluen 

tes, de acordo com os critirios estabelecidos pela Cetesb. 

A industria Toshiba, apõs previa tra

tamento de seus resíduos, reverte-os para o Ribeirão dos' 

Couros (um dos afluentes do Rio Tamanduatei ), não afere -

cendo, assim, risco de contaminação da Bacia Billings. 

A prefeitura de ~ão Bernardo do Campo 

estã realizando vãrios estudos, na tentativa de efetuar a 

reversão dos afluentes domésticos da ãrea atingida pela lei 

898/75 para o Ribeirão dos Couros, seguindo o exemplo . da 

multinacional japonesa. 
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E, finalmente, aos 30 / 12 /1980, foi 

aprovada a Lei Municip~l nQ 2.435 que incluiu a Colônia Mi 

zuho dentro do Perimetro Urbano do Municipfo de Sio ~ernar-
. . 

do do Campo. Assim, o mura passou a pertencer i zo~a urbana. 

Esse foi o golpe de misericõrdia do ' 

governo municipal contra muitos proprietãrios que ainda pr~ 

tendiam continuar vivendo na Colônia, freqüentando as asso

ciações e mantendo intacta a vida de relações do Mizuho .. 

. Com essa lei, o Estado (na figura do 

executivo municipal ) colocou em funcion~mento um dos disp~ 

sitivos mais eficazes - - os altos impostos imobiliãrios 

para controlar o uso da terra e para um desejãvel desenvol

vimento urbano. 

Desta manejra, alguns proprietãrios 1 

terão que se desfazer de suas terras ou partes delas para 

nio ter que arcar cqm elevados impostos imobiliãrios (IPTU). 

Em pouco mais de uma década, tantas 1 

leis e decretos chegaram a confundir os proprietãrios e atê 

elementos ligados ao setor imobiliãrio. Em decorrência dis 

so (como jã comentamos ), a Colônia Mizuho apresenta, nes

se momento: uma ãrea totalmente urbanizada - Jardim Uenoya-

ma e Favela Uenoyama ( Vila Alzira e Vila Santa ) - com 

construções populares; algumas atividades agricolas; vãrias 

indfistrias em funcionamento ou em impl~ntaçioJ principal -

mente no setor nio atingido pela lei 898/75, e no abrangido 

por ela, hã três industrias, convivendo com a agricultura. 

Nio hã dGvida de que o que Mauricio 1 

de Almeida Abreu diz tem procedincia: 



" Longe de Ber um agente neutro, atuando em 

beneftaio da sociedade aomo um todo, o E!!_ 

tado teria se aliado - atr>avés do tempo' 

e em funç5o dos diversos momentos hist6rf 

aos - a difer>entes unidades do aapitaZ , 

expressando os seus interesses e Zegiti -

mando suas aç5es precursoras." (30). 
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Como resultado das vacilações dos nos 

sos governantes na tomada de decisão, relativa a quando e 

quais ireas deverão ser atingidas pelas leis e decr~tos 

se bem que nenhuma lei ou decreto neste pais sejan defini ti-

vos existem proprietirios, no mura, na expectativa de 

uma 'nova' valorização de suas terras e as localizadas den

tro das ireas de proteção aos mananciais ) e outros, vende~ 

do suas propriedades altamente lucrativas ( o m2 esti por 

volta de Cz$200,00 ). 

Sem duvida alguma, os maiores prejudi 

cados sao aqueles proprietirios que, na euforia da elevação 

dos preços das terras - quando foi implantado o Parque ln 

dustrial dos Imigrantes - abandonaram totalmente suas ati

vidades agricolas, passando a pagar altos impostos imobiliI 

rios e, posteriormente, foram atingidos pela lei 898/75. E' 

Õbvio que não conseguem compradores para suas glebas e isso 

levarã alguns deles, num futuro bem prõximo, a venderem-nas 

por preços irrisõrios. Mas são poucos esses casos. 

Por verificar esses fatos, i que con-

cardamos com Charles Abrams (31), ao considerar os altos im 

postos imobiliirios como um dos instrumentos mais versãteis 

e eficazes - mais do que as regulamentações do uso do solo 

- para orientar um desenvolvimento urbano desejãvel. 
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10. CONSIDERAÇOES FINAIS 

As transformações · que vêm ocorrendo , 

no uso do solo, na Colônia Mizuho, vêm converte~do, paulati 

namente, ~s ãreas de produção agrãria em ãreas urbanas. 

Toda concentração espacial da · indüs -

tria.e dos recursos, em geral, leva a uma saturação · dos 1 

meios de comunicação, de circulação das mercadorias, da mão 

-de-obra, de transmissio de energia, de habitação etc. e 

freia o maior desenvolvimento econômico de determinado esp! 

ço geogrãfico. 

Diante des~e problema, a economia ca

pitalista procura ampliar e ordenar as ãreas destinadas ao 

abrigo da produção 'ndust~ial e da mão-de-obra necessãria,' 

estimulando e dotando as periferias da infra-estrutura ne -

cessãria para tal fim. 

O Estado, como entidade provedora de 

grande parte dos serviços urbanos, de interesse tanto para' 

as empresas como para os habitantes, desempenha importante' 

papel na orientação da demanda de solos urbanos ou rurais e 

nas oscilações de seu preço. Assim, a ação do;E~tado ( na 

figura do governo federal, estadual ou municipal ) define ' 

ou regulamenta o uso da terra e, conseqüentemente, incenti

va ou nao as atitudes especulativas imobiliãrias. 

A Colônia Mizuho, com sua localização 

privilegiada entre a Via Anchieta e a dos Imigrantes 

no Munic1pio de São Bernardo do Campo { um dos mais impor -
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tantes dentre os da Grande Sio Paulo }, ao ser atingfda pe-

lo processo urbanfzador, começou a mudar o significado do 

seu espaço. Espaço profundamente marcado pela histõria, sub 

metido que fof" a um ~ongo elaborar~se (meio seculo ), hoje 

se 'reorganiza' sob o impulso de novas forças e novos agen-

tes. 

Reorganiza-se, porque e necessirio a-

tender aos objetivos do desenvolvimento industrial da Regi

ão da Grande São Paulo, como parte do desenvolvimento indus 

trial do Estado. Estimulando o surgimento das indiistrias de 

vocação ou espacialização metropolitana, esse desenvolvimen : 

to i, no entanto, estranho is aspirações e as tend~ncias 

prõprias dos moradores do mura. 

Afirmam que a urbanização do campo e 

um processo reorganizativo que s~ apõia em investimentos p~ 

blicos e privados, no setor de transportes e na difusão de 

equipamento ~ funcional urbano para formar um nficleo citadino 
' 

que ofereça mercado de trabalho alternativo. Se isso e ver

dadeiro, a Col5nia Mizuho não poderia estar com tr~s ireas' 

nitidamente urbanas (Jardim Uenoyama, Vila Alzira e Vila ' 

Santa }, concentrando populações de baixa renda e com ape -

nas um mi.nimo de infra-estrutura. Outrossim, esse fato con-

firma os argumentos dos cientistas sociais de que o uso do 

solo e regulado pelos mecanismos de mercado, portanto, os • 

matares investimentos pfiblicos se orientam para as ireas 

consideradas 'nobres'. Tais ireas estimulam o afluxo de pe! 

soas que podem pagar a valorização, provocada pelos investf 

mentos, o que resulta no afastamento daquelas impossibilit! 

das de pagar altos preços. 

Desse modo, e evidente que pouco se ' 
. 

faria para dotar o mura de todo equipamento funcional urba-
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no, uma vez que se encontra dentro dos li~ites do Parque In 

dustrial dos rmigrantes; por esse motivo, o Mizuho nio i 

uma area 'nobre'. mas industrial que necessita de mio-de-o

bra barata. Alim disso, nio interessa ao Estado transformar 

essa Col~nia em ãrea residencial diferenciada, pois suas di 

retrizes, em linhas gerais, sao: 

manter a vitalidade do Parque Industrial da Grande 

Sio Paulo; 

promover a melhor distribuição espacial dos empregos ' 

industriais; 

garantir a oferta de empregos condizentes com o cresci 

menta demogrãfico; 

estimular a renovaçao de industrias obsoletas. 

Por tudo isso, e tambim pela necessi

dade da industria vir a ocupar terrenos prõximos aos gran -

des eixos viãrios e que a Multinacional Toshiba adquiriu um 

terreno com 16,5 ha i margem da Via dos Imigrantes ( dentro 
' 

da Col~nia Mizuho ), tio l·ogo foi decretado o Plano de Urb! 

nizaçio do Parque Industrial dos Imigrantes. Todavia, quan

do implantada,a industria foi atingida pela lei que protege 

os mananciais hídricos, tendo que se adaptar ãs exigências' 

da Cetesb para manter-se em funcionamento. Outra empresa de 

grande porte que adquiriu ãrea prõxima i primeira foi a Ja 

cuzzi do Brasil Industria e Comircio Ltda. que, provavelme! 

te, devido i lei acima citada, nio tomou nenhuma iniciativa 

quanto i construção da unidade produtiva. 

Podemos perceber, portanto, que no 

primeiro momento da implantação do Plano de Urbanização do 

Parque Industrial dos Imigrantes a porção Centro-Sul da Co 

lônia, por se encontrar mais prõxima ã Via dos Imigrantes , 
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foi a mais valorizada e procurada. Contudo, as leis 898/75 

de proteção aos mananciais h1dricos e a de nQ 1.172 de 11 / 

11 / 7 6 , d e 1 i mi.ta d o r a d a s ã r e a s d e p r o te ç ão a os ma na n c i a i s q:.u e 

estabeleceu as normas de restriçio de uso do soloem tais a 

reas, mudou os rumos da especulação imobiliiria, desesti -

mulando, totalmente, os empresãrios, em relação i porçao a

brangida. 

Ã medida que o processo de metropoli

zaçao se intensifica, a porçao Centro-Norte da Colônia pro~ 

picia as empresas investimentos menores do que , aquelas onde 

o uso urbano do solo ji esti consolidado. Assim, elas se b! 

neficiam da proximidade de todos os serviços urbanos de que 

necessit~e dispoim de espaços maiores, at~ então ocupados' 

por atividades prfmirias. 

Aproveitan~o-se dessas facilidades,vi 

rias empresas investiram e algumas ji estão em pleno funcio 

namente na Colônia Mizuho, especialmente na irea não atingi 

da pela lei 898/75. 

Mas, em 1981, quando a devastação das 

ireas verdes se intensificou, e, em seu lugar começaram a 

surgir indGstriase algumas estradas locais foram ampliadas, 

prenunciando a implantação de zona industrial, muitos em 

São Bernardo do Campo e alguns moradores da Colônia come~a

ram a predizer o fim do Mi.zuho .. A not1cia que transcrevemos 

abaixo, publicada no " Diirio do Grande ABC " de 07 / 06 / 

81, mostra de maneira clara essa preocupaçao: 

" Mizuho 
A ind~stria chega e destr~i. 

Será o fim?. 
Chegará o Bairro Cooperativa aos seus 50 anos .. 



- em 1985 - mantendo algumas caracter:Cst{cas de fu'!]_ 

dação que, apesar de tudo, ª'nda podem ser observa

das na região? Tettá, o Bairro Cooperativa, também' 

conhecido como colônia Mizuho, alguma reserva ver

de daqui a cinco anos? Ou o Bairro Cooperativa,ex

-zona rural de São Bernardo do Campo, em quatro a

nos, será apenas mais uma área densamente habitada, 

com favelas e problemas urbanos? são perguntas 

ainda sem respostas. Mas que há muito preocupam 

os moradores tocais. O Bairro Cooperativa, na ve~ 

dade, está se descaracterizando há tempos, com 

a explosão de loteamentos populares ao seu redor. 

Em 1980, uma tei municipal - a de número 2.435, 

que transformou o bairro de zona rural para urba 

na - acabou por praticamente sentenciar o des 

tino da região. 

Com isso, os antigos proprietários de áreas 

cotas da colônia japonesa deixaram de pagar 

impostos ao INCRA Instituto Nacional de 

• agr::_ 

seus 

Co-

lonização e Reforma Agrária - muito mais baratos, 

e passaram a contribuir com o IPTU - Imposto Pre 

diat e Territorial Urbano - cobrado peta Prefeitu

ra. " 

• 194. 

Considerando essas indagações, formu

ladas em 1981, e as dfi~idas que ainda persistem, cabem alg~ 

mas reflexões: 

- a Col5nia Mizuho, criada nos moldes cooperativistas e 

reproduzindo a estrutura social do mura do Japão, dota

da de elevado grau de integração social, onde as rela -

ções de vizinhança se manifestaram, tanto no plano eco

n5mico como no social e esp{ritual, apesar de ter sofri 

do transformações, não seri tio facilmente destrutda, 

- assim ê que, como verificamos, no decorrer do nosso tra 

balho, em função da lei de proteção aos mananciais e ou 

tros decretos, muitos moradores poderão por vontade' 

prõpria, ou por força das circunstâncias - manter-se ' 
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por mais tempo em suas propriedades, consideradas por 

muitos tamb~m como 'reserva de valor', at~ que nov•s• 

mudanças yenham a ocorrer, por decis5es governamen 

tais, e as suas terras se transformem em objeto de es 

peculação. 

Podemos perceber ainda, que alguns moradores ( como jã 

comentamos ), a despeito de possuirem terras na ãrea ' 

valorizada, insistem em não vender suas glebas. Outros 

~estão vendendo, parceladamente, e informam que -so 

sairão da Colônia, quando estiverem de maneira total 1 

cercados de indfistrias e a poluição os incomodar. Es -

ses fatos denotam a persistência do alto grau de arrai 

gamento ã terra e a constincia. de vida de relações re

forçada pelos vtnculos de parentesco ( forjados neste' 

meio s~culo de convivência 1. 

O fato dos ex-proprietãrios procurarem residir nos ar

redores .e cont{nuarem participando da vida da Colônia 

( principalmente aqueles com mais de trintà anos de i

dade } demonstra q~e a base territorial que se consti

tuiu em fator primordial para a sua existência, quando 

houve a implantação do mura, perdeu o seu significado. 

Se os limites do mura extrapolam os limites fisicos do 

bairro Cooperativa ( Mizuho ), não terã mais importân

cia, se os integrantes da ~olõnia residem ou nao no 

shokuminchi, para serem considerados elementos do mes 

mo. 

Para manter a integridade da vida de relações do mura, 

alguns proprietãrios que possuem terras anexas ã area' 

reservada ãs edificações de uso comunitãrio, cederam 1 
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partes de suas glebas para desviarem as estradas que a . . . 

cortavam. Estas atitudes acusam a persistincia, ainda' 

nos dias atuais, de elevado grau de esplrito de coope

ração e solidariedade. 

O processo de ocupação da parcela nao atingida pela 

lei 898/75 não se efetivou em maiores proporçoes, natu 

ralmente, pelos motivos acima citados, pela falta de 1 

uma infra-estrutura mais adequada ( asfalto, ãgua enca 

nada, iluminação pGblica e esgoto } e tambem porque as 

grandes indfistrias estão preferindo ãreas mais distan

tes das grandes concentrações ( depoimento de alguns ' 

corretores imobiliirios de Sio Bernardo do Campo ). T~ 

do indica que esses corretores imobiliirios têm razão, 

pois, na Col5nia Mizuho, as empresas 4nstaladas, recen 

temente, sao todas de pequeno e midio porte. 

Essas reflexões levam-nos a ponderar' 

que nao esti tão prijximo o fim do mura. Todavia, percebe-se 

que o processo de metropolizaçio esti atingindo rapidamente 
1 

as areas ocupadas pelo .mura ou shokuminchi. E o que esti o 

correndo na Col5nia Mizuho justifica a observação de Lysia' 

Bernardes (32} -

" novas formas de povoamentos· suburbanos e da 

aglutinação de amplas áreas periféricas às 

grandes cidades constituem como que uma ~o 

roa ou franja pioneira urbana, na qual se 

justapõem e se opõem ·usos urbanos e rurais." 

(o grifo e nosso }. 

As considerações aqui apresentadas 

nao pretendem ser de carãter definitivo e nem poderiam sê 

-lo. pois. nem as leis. nem os decretos o são, obedecendo ' 
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ao modelo econômico vigente. Como vimos, em pouco mais de 

uma dicada, ocorreram grandes mudanças e transformações ' 

nas diretrizes e regulamentações emanadas do poder pGbli

co. Tambim o modo de · pensar das pessoas - fnfluenciad~s~ 

por fatos diversos - poderi se direcionar para rumos to

talmente diferentes do atual. 

* * * 
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