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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a memória social produzida a partir 
das inflexões de lembranças, particularmente dos processos sociais que ocorrem na 
Festa Popular em Registro, Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, nos dias 01 e 02 
de novembro, conhecida por Tooro Nagashi, expressão da língua japonesa que 
significa lançar lanterna. Ela tem seu nascedouro como experiência do budismo 
japonês e que, ao longo dos processos histórico-sociais os quais a comunidade de 
imigrantes e descendentes japoneses foram submetidos no Brasil, especialmente por 
conta da difusão do perigo amarelo e das implicações da Segunda Guerra Mundial, 
as mudanças ocorridas propiciaram o surgimento de uma niponicidade marcada por 
várias japonesidades, ou seja, formas diferentes de apreender o espírito japonês 
como elemento étnico, identitário e cultural. O Tooro Nagashi, festa dedicada aos 
ancestrais e antepassados falecidos, é lugar de encontro destas várias japonesidades, 
da comensalidade pública nipônica, da espiritualidade marcada pela religião 
japonesa, do passado enquanto história e do futuro enquanto escatologia. No primeiro 
capítulo busquei resgatar as narrativas da imigração enquanto lugar (topoi) de 
memória arqué, ou a gênese das trajetórias da diáspora nipônica em terras brasileiras, 
destaquei os elementos que contribuíram para o reconhecimento sociológico do grupo 
social em sua peculiaridade. No capítulo segundo, busquei destacar os elementos 
históricos que propiciaram o surgimento da festa em Registro e fundamentalmente do 
ponto substancial em que o tooro torna-se símbolo da convergência de tempo/espaço 
interpostas a realidade do instante, ou seja, passado, presente e futuro vistos sob o 
ponto de vista da efemeridade da vida. O capítulo terceiro é dedicado a compreensão 
dos processos de destruição de lembranças no contexto de ritos de saudade como 
cerimonias de encomendação e memoriais que, culminam apenas na preservação do 
nome (kaimyō) enquanto lembrança, elemento fundamental para a substância da 
memória. A pesquisa propõe-se a demonstrar que, em todo os processos que ocorrem 
durante os festejos do Tooro Nagashi, estão ocorrendo sinapses memoriais nos 
discursos anamnéticos, e não apenas na produção do tooro, por isso, a extensão 
alcançada transborda os limites do ato do lançamento das lanternas, habitando em 
todos os momentos da festa. 
 
Palavras-chave: Tooro Nagashi 1. Mortos 2. Memória Social 3. Japonesidades 4. 

Imigração 5. 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This research has as its object of study the social memory produced from the 
inflections of memories, particularly the social processes that occur in the Popular 
Festival in Registro, Vale do Ribeira, State of São Paulo, on November 1st and 2nd, 
known as Tooro Nagashi, a Japanese expression that means to throw a lantern. It has 
its origins as an experience of Japanese Buddhism and that, throughout the historical-
social processes to which the community of Japanese immigrants and descendants 
were subjected in Brazil, especially due to the spread of the yellow danger and the 
implications of the Second World War, the The changes that took place led to the 
emergence of a Japanese character marked by various Japaneseities, that is, different 
ways of apprehending the Japanese spirit as an ethnic, identity and cultural element. 
Tooro Nagashi, a festival dedicated to the deceased ancestors and ancestors, is a 
meeting place for these various Japanese peoples, the Japanese public dinner, the 
spirituality marked by the Japanese religion, the past as history and the future as 
eschatology. In the first chapter I sought to rescue the narratives of immigration as a 
place (topoi) of arche memory, or the genesis of the trajectories of the Japanese 
diaspora in Brazilian lands, highlighting the elements that contributed to the 
sociological recognition of the social group in its peculiarity. In the second chapter, I 
sought to highlight the historical elements that led to the emergence of the party in 
Registro and fundamentally the substantial point where the tooro becomes a symbol 
of the convergence of time/space interposed to the reality of the instant, that is, past, 
present and future seen from the point of view of the ephemerality of life. The third 
chapter is dedicated to understanding the processes of destruction of memories in the 
context of nostalgia rites such as commissioning ceremonies and memorials that only 
culminate in the preservation of the name (kaimyō) as a memory, a fundamental 
element for the substance of memory. The research proposes to demonstrate that, in 
all the processes that occur during the Tooro Nagashi festivities, memorial synapses 
are occurring in the anamnetic discourses, and not just in the production of the tooro, 
therefore, the reached extension exceeds the limits of the act of launch of the lanterns, 
inhabiting at all times of the party. 

 
Keywords: Tooro Nagashi 1. Dead 2. Social Memory 3. Japaneseities 4. Immigration 
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INTRODUÇÃO 
 

A propósito do título desta pesquisa, Tooro Nagashi – expressão japonesa 

que quer dizer: “lanternas flutuantes” – nos debruçamos a estudar esta manifestação 

cultural, religiosa e popular que ocorre enquanto uma festa a memória dos falecidos 

no dia 02 de novembro, no município de Registro, São Paulo. A epifania de luzes que 

se desloca lentamente sobre às suaves correntes do rio Ribeira de Iguape, nos 

oferece um tema fundamentalmente importante para a compreensão das pessoas 

desta antiga colônia japonesa no Vale do Ribeira, a saber, a elaboração da 

japonesidade nos diferentes discursos – ora voltados ao processo de migração 

(enquanto marco temporal) na preservação de elementos culturais étnicos presentes 

na festa ora na identificação de não descendentes com as japonesidades –, que 

estabelecem um vínculo fundamental para a memória social nas trajetórias das 

pessoas. Estas perspectivas, as vezes conflitantes, nos interessam, a fim de perceber 

que os processos divergentes buscam, sobretudo, a preservação dos elementos de 

“diferencialidade”1 étnica enquanto parte substancial do ser, em uma ontologia de 

povos diaspóricos que buscam estabelecer territorialidades existenciais ou de não 

descendentes que buscam nesta territorialidade um elemento constituinte de si. 

O tema desta pesquisa “Tooro Nagashi: memórias que flutuam” foi por mim 

escolhido com base em minha experiência como sacerdote anglicano. Em 2016 fui 

transferido de Curitiba/Pr para Registro/SP, outro estado, outra diocese, outra 

paróquia, mas, mais uma entre tantas em que já passei. Sou sacerdote há doze anos, 

e, é comum e natural estas transferências em nossas vidas, que, por necessidades 

das comunidades ou por desejo pessoal, ocorrem. Cheguei em Registro, município 

do Vale do Ribeira, no primeiro domingo do advento de 2016, portanto, dia 26 de 

novembro. Àquela altura do calendário, a Festa do Tooro Nagashi já havia ocorrido e, 

meu primeiro Tooro Nagashi seria vivido no ano seguinte, nos dias 01 e 02 de 

novembro de 2017. Tudo foi encantador, ao mesmo tempo em que tudo foi 

perturbador. Custava-me compreender como uma cidade lembrava de seus mortos 

 
1 Usamos o conceito de diferencialidade proposto por Igor José de Renó MACHADO que reflete sobre 
os limites epistemológicos da ideia de fronteira étnica a favor de um “movimento infinitesimal incessante 
de diferenciação”. MACHADO irá cunhar o termo japonesidades como chave hermenêutica para os 
processos de diferenciação. Para ele, “as diferenças são construídas diferentemente.” (2011, p. 23). 
Isso quer dizer que não há uma homogeneização de compreensão ontológica das categorias culturais 
japonesas, embora haja processos mais hegemônicos que outros. 
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em festa com show de fogos de artifício, música alta, danças, praça gastronômica, 

autoridades políticas estaduais e federais, turistas de vários lugares e o espetáculo 

estético das lanternas iluminando noturnamente o rio Ribeira de Iguape. Além disso, 

como parte dos protocolos da festa, fui convidado a participar das cerimônias 

religiosas, como expectador e organizador. Isso se repetiu em 2018, quando de fato 

tive mais clareza do que estava envolvido e, assim, decidi pesquisar o assunto, falar 

com as pessoas, etnografar. 

Em novembro de 2018, após minha segunda participação no Tooro Nagashi, 

inscrevi-me no programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da UFPR. 

Passado os exames admissionais, tive acesso novamente a um universo do 

conhecimento o qual abrira mão a favor de minha longa formação teológica que 

terminou em 2017 com um doutorado. Eu voltava a ler e pensar sistematicamente a 

partir das ciências sociais, e em particular, à partir do olhar antropológico, desde que 

me formei em 2001, e isto me deu grande alegria. A cada etapa dos créditos, busquei 

sempre refletir os textos lidos a partir de minha missão originária: compreender o 

Tooro Nagashi. Sem muito discernimento, e imaturo teoricamente, cheguei até meu 

orientador, que teve a difícil tarefa de me guiar como pedagogo da pesquisa. Em 2019, 

o ano em que cumpri meus créditos acadêmicos, também foi o ano em que etnografei 

pela primeira vez a festa. Foi um grande momento! Fotografar, entrevistar, coletar 

dados e viver cada rito como um observador participante foi a experiência batismal da 

prática que nos torna antropólogos(as). 

2020 chegou e com ele todo o peso cemiterial que a pesquisa me impunha. 

Não tinha ideia de que a afecção seria marcante. Talvez os aspectos mais lúdicos de 

minha pesquisa me distraíram dos mais exequiosos, entretanto, a realidade me 

“afogou” no rio de lágrimas que percorreu o país de norte a sul. A experiência do stabat 

mater, de chorarmos nossos mortos como pietàs de carne e sangue, deixou-me 

estarrecido. Em março minha paróquia foi fechada e a partir disso, apenas enterros 

eram os serviços prestados presencialmente, conforme os protocolos sanitários. 

Foram muitas pessoas de minha comunidade que fizeram sua páscoa. Perdi quatro 

primos, e, um punhado de parentes contaminados, lutando contra a morte. Estou certo 

de que passaremos por tudo isso sem que haja uma família se quer que não tenha 

perdido alguém, infelizmente. Uma experiência análoga das grandes tragédias de 

guerra e insensatez humana. 
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Em parte, minha pesquisa foi prejudicada, primeiro porque eu mesmo fui 

afetado psicologicamente. Vivi uma verdadeira paralisia. Além disso, minhas 

possibilidades de pesquisa reduziram-se ao mínimo, como vivemos atualmente: no 

mínimo possível. Não pude mais ver as pessoas que me interessavam, as bibliotecas 

estavam fechadas, os centros de pesquisa em cultura japonesa também. Tudo se 

fechou quando milhares de féretros faziam o mesmo. Certamente, nenhuma pesquisa 

ficou isenta destes efeitos. Por isso, faço minha mais honesta escusa aos leitores e 

leitoras que, na exigência que lhes cabe, não pude contemplar a todos e todas em 

suas perguntas, mas, mesmo abatidos e abalados, ainda não é meu ou o seu nome 

grafado em uma das lanternas do Tooro Nagashi, e, enquanto for assim, celebramos 

a vida trabalhando, amando e estudando, em meio a todas as adversidades. 

Esta pesquisa buscará compreender como as lembranças produzidas 

socialmente são infletidas em um processo anamnético que remete seus participantes 

ao evento da imigração. O olhar escatológico para o além é, ao mesmo tempo, um 

olhar para o passado tangível, por meio da materialidade das lembranças – apesar de 

sua efemeridade – especialmente do nome grafado em uma lanterna iluminada que 

desliza sobre a superfície das águas do rio, o “fio” obliquo – como as curvas do rio –, 

que perpassa da materialidade à espiritualidade em uma experiência festiva. 

Nesta celebração para os mortos, muitos são os atores que encenam uma 

performance ensaiada com sincronismo. Agentes públicos, religiosos (das mais 

diversas tradições), instituições culturais e sociais, comércio, turismo, instituições 

consulares e escolas, se entrelaçam em uma cuidadosa teia para confeccionar uma 

festa feita por várias mãos. Tais relações serão objeto de minha descrição, a fim de 

que o(a) leitor(a) acesse os meios. 
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Figura 1 - Lanterna com mensagens e nomes dos falecidos 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Tooro Nagashi é uma expressão oriunda do budismo japonês. Consiste em 

uma pequena estrutura de madeira, papel seda, bambu e vela. As madeiras formando 

uma cruz de Sto. André, pregadas ao meio, usadas como base. Sobre elas são 

cravados quatro gravetos de bambu que serão envolvidos por papel seda. No centro 

da base de madeira será acrescida uma vela comum. As centenas de lanternas são 

lançadas à noite do dia 02 de novembro (finados) nas correntes do rio Ribeira de 

Iguape, percorrendo um longo trajeto em sua correnteza. Este evento é precedido por 

três cerimônias religiosas, a primeira no cemitério, coordenada anualmente por uma 

religião (Honganji, Católica, Seicho-No-Ie, Episcopal Anglicana, Messiânica, Omotokyo 

e Sokagakkasi), outra cerimônia na margem da BR-116 coordenada pela Seicho-No-

Ie, e, finalmente, a cerimônia budista Nichiren Shū à margem do rio. Durante a 

realização destas cerimônias, uma grande estrutura é montada na praça Beira Rio, a 

fim de que danças rituais sejam executadas, taikôs sejam tocados, entre outras 
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expressões da cultura japonesa, em meio a uma concorrida feira de lojinhas e 

gastronomia. A festa culmina com a soltura dos tooros na água e um show pirotécnico 

que ilumina e colore o céu obscurecido pelo opúsculo solar. 

O corpus empírico da pesquisa é estabelecido a partir dos eixos da festa. Para 

o eixo litúrgico-religioso, fizemos uma análise dos ritos ocorridos no Cemitério da 

Saudade na manhã do dia 01 de novembro, à beira da BR-116 na manhã do dia 02 

de novembro, e, com o apoio da doutoranda Sheila Cavalcante dos Santos, para a 

etnografia do rito Budista Nichiren Shū a beira rio. Entrevistamos o sr. João Siqueira 

Lobo e Toraju Endo, respectivamente preletores da Seicho-No-Ie, e madre Myoho 

Ishimoto do templo budista Nichiren Shū em São Paulo/SP a fim de compreender qual 

é a percepção que os religiosos elaboram na relação do rito com a festa. 

O eixo organizacional entrevistamos os srs. Irineu Makoto (presidente do 

Bunkyo), Toshiaki Yamamura (presidente da FENIVAR), Carlos Alberto Pereira Júnior 

(secretário municipal de Cultura e Turismo). Sobre os processos de produção das 

lanternas trabalhamos com a confecção de desenhos com as crianças da APAE sob 

a administração dos educadores e educadoras da própria instituição, além de 

filmagem do processo de construção com o sr. Irineu Makoto. 

No eixo operacional, participei como voluntário no lançamento das lanternas 

no rio, fato que me tirou a possibilidade sincrônica de etnografar o rito budista. Minha 

opção em trabalhar como voluntário do lançamento das lanternas se deu porque 

jamais havia participado desta etapa antes, e também porque é uma atividade 

executada por poucos. Esta abordagem foi registrada por mim através de vídeo. 

Minha observação foi registrada em meu caderno de campo e fotografada. Em virtude 

da pandemia COVID-19, a versão 66 do Tooro Nagashi (2020) foi realizada de forma 

online transmitida pelo canal do Bunkyo via Youtube, por isso, minha segunda 

etnografia perpassa por esta experiência midiática. Também foram entrevistadas 

lideranças comunitárias, como os srs. Rubens Shimizu e Kazuoki Fukuzawa. 

Estivemos observando as atividades na tenda da Praça Beira Rio onde encontravam-

se as apresentações de danças ritualísticas de Bon-Odori, as apresentações de vários 

grupos de Taikô, atividades recreativas como bingo e praça de alimentação. 

A versão 65 da festa (2019) foi de três dias, sendo que os ritos religiosos se 

concentraram nos dias 01 e 02 de novembro e o terceiro dia uma extensão de 

apresentações e programação extra ao longo do domingo. A versão 66 ocorreu 



20 
 

 

apenas na noite do dia 02 de novembro, transmitida instantaneamente com algumas 

partes gravadas, editadas e coladas à transmissão ao vivo. 

Acredito que não haja pesquisa teórica (e muito menos etnográfica), que não 

tenha sido impactada em toda sua extensão. O(a) leitor(a) deve de fato se perguntar, 

motivado(a) pelo interesse, mas também pela curiosidade, como etnólogos e 

antropólogos desenvolveram suas pesquisas ao longo do difícil e interminável ano 

pandêmico de 2020 que insiste e se prolonga em 2021. Não é por acaso que surgiram 

muitas novas propostas metodológicas de (n)etnologia em artigos científicos que 

implicam inclusive em um repensar epistemologias da ciência, no caso, antropológica. 

Desde o projeto de pesquisa, desenvolvemos uma proposta que se fundava 

na busca teórica de nosso objeto por meio da proposta da micro história 2, dos 

percursos que a memória dos indivíduos de um grupo faz enquanto abstrações de 

lembranças produzidas em trajetórias de vida, e, como Paulo Guérios destaca, as 

lembranças 3  observáveis que produzem a reflexão e elaboração crítica sobre o 

passado. 

A questão é que a “memória” enquanto faculdade humana não é observável, 
ela é uma abstração. Ela é um instrumento conceitual que se refere à maneira 
pela qual as pessoas constroem e evocam suas lembranças. Como tal, ela 
apenas pode ser inferida a partir de um material empírico concreto, que são 
as lembranças dos sujeitos empíricos — estas sim observáveis. (GUÉRIOS, 
2008, p. 370). 

Essa abordagem exige o encontro entre indivíduos – pesquisador e narrador 

– na busca da composição dos vários tecidos anamnéticos que se cruzam, que se 

interpõem, se enrolam, no complexo sistema social. Por isso, lembro das palavras de 

PORTELLI quanto diz: “[...] pessoas não são livros, não podem ser estudadas como 

livros nem sequer podem ser colocadas nos livros. Há uma relação complexa entre as 

pessoas, as histórias que contam, e os livros que lemos, que estudamos e que 

escrevemos.” (2017, p. 210, grifo do autor). A complexidade da abordagem da história 

oral esbarra no fato de que damos nossas próprias feições a memória do 

 
2 Tomamos por micro história o conceito atribuído por LEVI: “A abordagem micro-histórica dedica-se 
ao problema de como obtemos acesso ao conhecimento do passado, através de vários indícios, sinais 
e sintomas. Esse é um procedimento que toma o particular como seu ponto de partida (um particular 
que com frequência é altamente específico e individual, e seria impossível descrever como um caso 
típico) e prossegue, identificando seu significado à luz de seu próprio contexto específico.” (1992, p. 
154). 
3 GUÉRIOS, 2008, p. 371. 
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acontecimento, a lembrança de algo, alguém ou alguma coisa, a recordação de nosso 

passado vivido ou histórico. Aliás, re-cordar é o exercício de passar os pensamentos 

novamente ao coração (l.: cor – coração), é extrair o que estava guardado neste centro 

simbólico de nossas emoções para a superfície do pensamento, é reviver os sentidos 

preservados de uma memória em meio as novas sensações do agora, como BOSI 

salienta abaixo: 

Mal termina a percepção, as lembranças já começam a modificá-la: 
experiências, hábitos, afetos, convenções vão trabalhar a matéria da 
memória. Um desejo de explicação atua sobre o presente e sobre o passado 
integrando suas experiências nos esquemas pelos quais a pessoa norteia 
sua vida. O empenho do indivíduo em dar um sentido à sua biografia penetra 
as lembranças com um “desejo de explicação”. (1987, p. 340). 

Essa relação complexa da busca de sentido às biografias individuais e sua 

conexão com as lembranças será explorada por mim ao tratar do Tooro Nagashi 

enquanto uma manifestação da memória coletiva; entretanto, dada a especificidade 

das pessoas as quais me interessavam na pesquisa, como p.ex. religiosos, 

organizadores, apoiadores públicos (amplamente marcadas pela ancianidade, mas 

nem por isso nos limitamos a eles, como p. ex. nosso itinerário etnográfico com as 

crianças da APAE), não atingi a todos que gostaria de ter ouvido – antes dos limites 

impostos pela pandemia –, pois as dificuldades foram marcantes. 

Na micro-história, [...], o ponto de vista do pesquisador torna-se uma parte 
intrínseca do relato. O processo de pesquisa é explicitamente descrito e as 
limitações da evidência documental, a formulação de hipóteses e as linhas 
de pensamento seguidas não estão mais escondidas dos olhos do não-
iniciado. O leitor é envolvido em uma espécie de diálogo e participa de todo 
o processo de construção do argumento histórico. (LEVI, 1992, p. 153). 

Em muitas entrevistas reinou a sub-informação, ou seja, informações dadas 

pela metade, particularmente com os narradores oriundos de alguma religião, uma 

vez que todos eles e elas me reconhecem como figura religiosa no município, 

subentendem que eu conheça o que eles e elas creem ou mesmo de que disponho 

de fé análoga. Provavelmente, esta marca pessoal tenha constrangido, por vezes, 

muito dos(as) narradores(as). Tudo isto impetrou dificuldades para minha melhor 

leitura das narrativas. Estou certo de que, apesar de todo o esforço metodológico, 

minhas impressões – considerando todo meu percurso pessoal religioso e teológico – 

estão encharcando o texto, tornando-se parte intrínseca do relato, como afirma Levi 
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acima citado. Colocar-se epistemologicamente na posição de olhar para o mundo a 

partir do ponto de vista do outro, tomando de empréstimo seu lugar de vista, e, após 

isso, compreender este olhar como tal para explicar as ações sociais, é nosso desafio, 

como apontado abaixo: 

O sociólogo não pode ignorar que é próprio de seu ponto de vista ser um 
ponto de vista sobre um ponto de vista. Ele não pode re-produzir o ponto de 
vista de seu objeto, e constituí-lo como tal, re-situando-o no espaço social, 
senão a partir deste ponto de vista muito singular (e, num sentido, muito 
privilegiado) onde deve se colocar para estar pronto a assumir (em 
pensamento) todos os pontos de vista possíveis. E é somente à medida que 
ele é capaz de se objetivar a si mesmo que pode, ficando no lugar que lhe é 
inexoravelmente destinado no mundo social, transportar-se em pensamento 
ao lugar onde se encontra seu objeto (que é também, ao mesmo em uma 
certa medida, um alter ego) e tomar assim seu ponto de vista, isto é, 
compreender que se estivesse, como se diz, no seu lugar, ele seria e 
pensaria, sem dúvida, como ele. (BOURDIEU, 2008, p. 713, grifo do autor). 

A objetivação do pesquisador é um ato kenótico (gr. esvaziar), ou seja, uma 

prática epistêmica do colocar-se em, posicionar-se no topoi, no lugar do outro, a fim 

de estabelecer o vínculo com sua própria hermenêutica das coisas. Essa 

compreensão de objetivação não exorciza o pesquisador de seu próprio ego, de sua 

própria weltanschauung. Ela é inerente e irrevogável, mas o exercício kenótico ao qual 

aqui empresto da Teologia, é um alargamento, um dilatamento de ser para que seja 

possível olhar e compreender outras perspectivas. 

As informações oriundas de meus narradores vinham codificadas, uma 

espécie de código que precisou ser aprofundado na literatura, dados que não vêm por 

inteiro. Ainda assim, a literatura acadêmica – sendo elemento imprescindível –, 

diretamente, não teve um papel decisivo para a pesquisa. As dificuldades linguísticas 

(especialmente com os nativos do Japão) foram, a meu ver, as maiores dificuldades, 

que se agravaram com o advento das restrições pandêmicas. 

A posição do etnólogo obriga-o a adoptar uma postura de exterioridade 
relativamente às crenças dos outros, uma exterioridade que, embora garanta 
uma certa neutralidade do conhecimento, cobre o sentido real que os 
indivíduos atribuem às suas práticas ou aos seus discursos. Assim, para além 
da questão da traduzibilidade das categorias linguísticas, coloca-se também 
a questão das significações efectivamente associadas a práticas ou a 
enunciados religiosos. (OBADIA, 2011, p. 49, grifo do autor). 

O exercício de “encarnar” a figura do etnólogo tornou-se imprescindível para 

obter informações. Para os narradores, tratava-se de uma conversa com o reverendo 
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da Igreja Episcopal, alguém que faz parte do grupo de religiosos que dirigem e 

colaboram com os atos religiosos do Tooro Nagashi. Esse pressuposto, ao mesmo 

tempo que me prejudicou, ajudou-me a rapidamente me aproximar com a confiança 

das lideranças religiosas. 

Minha missão era de esforçar-me para que os narradores me recebessem 

como um pesquisador, pois como pesquisador, ignorante do assunto, teria a 

oportunidade de coletar as informações, que eles julgam simples, mas que, para mim, 

faziam toda a diferença. Desnudar-me dos véus de sagrado a que sempre estou 

“revestido”, foi fundamental para obter a maior quantidade de dados possíveis, um 

exercício que culmina em um processo de esvaziamento de si a fim de conhecer o 

“outro”. 

As narrativas das experiências religiosas eram fundamentais para 

compreender o que estava em jogo no Tooro Nagashi. GUÉRIOS destaca que “as 

datas e outras referências religiosas não são apenas um guia para a periodização das 

lembranças, mas também um fator essencial para a configuração do próprio conteúdo 

dessas lembranças.” (2008, p. 380). Minha pesquisa, sobre o Tooro Nagashi, corria 

sério risco de uma hermenêutica muito empobrecida de sua significação e da 

anamnese – que os descendentes de japoneses fazem do percurso histórico de sua 

ancestralidade e onde essa memória desagua em uma escatologia da alma – por 

conta da subinformação. Essa dificuldade, acabou por fortalecer a necessidade de 

uma pesquisa bibliográfica que desse conta das lacunas que tinha com as narrativas. 

A leitura de “outras” narrativas foi fundamental para compor aquilo que ficou para trás. 

Entretanto, quando se propõe a ler, evidentemente estamos por nos afastar de nosso 

protagonista, do ator social que desenvolve, compõe e tece a narrativa, neste sentido, 

é o caminho oposto ao da memória, porque a escrita por si só consagra o afastamento 

do que é pesquisado, de quem conta a história, de quem escreve-a para quem a lê. 

RICŒUR comentando a obra de Maurice Halbwachs afirma que: “O papel da escrita, 

que se tornou para nós o eixo em torno do qual gira a operação historiográfica, é [...] 

o princípio de distanciamento da ‘narração seguida’, na qual se deposita a história. O 

afastamento no tempo é assim consagrado pelo afastamento na escrita.” (RICŒUR, 

2020, p. 407). Desejamos com o diálogo, entre a bibliografia historiográfica e a 

memória narrada, um espaço de encontro e conexão onde é possível, e esta 

possibilidade encontra-se na origem social da memória social, do extrato social do 

passado para o qual nossos instrumentos de pesquisa podem tangenciar, como 
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GUÉRIOS afirma quando comenta a obra de Halbwachs: “os ‘quadros da memória’ 

têm uma origem social, e não são um a priori do espírito. [...] o movimento de 

rememoração é uma reconstrução do passado, que é operada por uma cognição 

humana moldada por forças sociais.” (GUÉRIOS, 2008, p. 369). Por isso, tive que 

manter um estado de alerta metodológico, a fim de que, a pesquisa não se tornasse 

um estado da arte ou uma atualização bibliográfica sobre o assunto, nem tampouco 

que a epistemologia fundada na memória fosse comprometida, apesar de todos os 

problemas extemporâneos os quais ainda temos e convivemos. 

A escassez de literatura específica sobre o Tooro Nagashi aponta para um 

ineditismo da pesquisa, impelida em função da busca de dados que 

complementassem as narrativas. Buscamos na base de dados da Biblioteca da UFPR 

o termo “Vale do Ribeira” (33 artigos e 709 teses e dissertações), e, o termo “tooro 

nagashi” (nenhum artigo e 01 tese ou dissertação). Na base de dados do portal de 

periódicos da CAPES, sob o termo “tooro nagashi” (01 artigo), “imigração japonesa” 

(140 artigos), “Vale do Ribeira” (1120 artigos e 04 teses). Na base de dados do Google 

Acadêmico registramos com o termo “tooro nagashi” (30 entradas). Dentre todas elas, 

destacamos 24 artigos/teses que de fato tematizaram o Tooro Nagashi ou 

tangenciaram o tema em assuntos correlatos. 

Como veremos, nesta pesquisa, o Tooro Nagashi é uma festa popular que 

ocorre em alguns lugares do município de Registro, que não por acaso, são fontes 

dos processos anamnéticos, uma enciclopédia simbólica de lembranças silenciosas 

que ecoam nas memórias, nas falas, no dia-a-dia dos vivos, descendentes, 

sobreviventes e remanescentes da epopeia da migração e colonização japonesa. 

Neste sentido, o Tooro Nagashi abre uma fenda espaço-temporal, um topoi que serve 

para reatualizar o sentido de vida tributário aos ancestrais. Johannes FABIAN enfatiza 

que: “O espaço da retórica era, em última análise, cosmo-lógico [...]. Como imagens, 

lugares e espaços se transformam de auxílio mnemotécnico em topoi, eles se tornam 

aquilo que constitui o discurso.” (2013, p. 135, grifo do autor). Neste sentido, o Tooro 

Nagashi, assim como outros elementos, foi essencial para a construção do topoi 

enquanto lugar idealizado, uma representação da origem, da nascente, da gênese a 

qual todos os ancestrais são oriundos e para a qual, a grande maioria desejava 

retornar, uma outra territorialidade. 

Para NAMER “[...] a memória coletiva é a memória de um grupo. [...] O grupo 

é, por outro lado, particular: é o caso do grupo familiar de Halbwachs. Os dois grupos 
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podem parecer meio-abstratos – meio-concretos, é o ‘meio’ que circunda o indivíduo 

e condiciona sua memória [...]”. (1987, p. 54, tradução minha). Nossos topoi deverão 

se constituir em ambientes como as memórias de uma família bem como na memória 

constituída pelo grupo de descendentes de japoneses. A festa rememora, 

contextualiza estes topoi e aponta para um fim, um não-lugar pleno de toda origem. 

O trabalho da memória está em relação com a materialidade em que ela se 
expressa, ou seja, a partir de relíquias, de monumentos, de arquivos, de 
símbolos, de rituais, de datas, de comemorações. Uma das formas de 
expressar a memória é pelo discurso de rememoração/comemoração, em 
que os saberes constituem acontecimentos que reproduzem as relações de 
poder, acentuando as diferenças e as aproximações. 
Decorre daí o retorno do passado no eixo da formulação pelo atravessamento 
de discursos de tempos mais longos, que fazem sentido na formação social 
e retornam pelas formações imaginárias, isto é, pela imagem que o sujeito 
tem de si mesmo, do outro e do sujeito ou evento que constitui o simulacro 
da realidade e que é rememorado/comemorado. No tempo presente há uma 
simulação do passado como um tempo bom, no qual os valores da justiça e 
da verdade são valorizados e constituem a ordem do vivido. É pelo discurso 
que um sujeito é objeto de rememoração – discurso de – e de comemoração 
– discurso sobre. (VENTURINI, 2009, p. 88, grifo do autor). 

Há uma conexão íntima entre, o discurso sobre o passado e a memória que 

este o suscitou, com a realidade concreta do presente na configuração do espaço e 

compreensão do tempo, que passa a ser, para além de um tempo cronológico (regido 

pelas tarefas diárias), um tempo memorial, um calendário de celebrações litúrgicas e 

festivas, seguido de uma sacralização das horas diárias em horas de oração, e, 

contemplação da ancestralidade, particularmente entre os descendentes de 

japoneses. É nesse ambiente e contexto histórico que um grupo muito particular 

diferenciar-se-á culturalmente4 de outros, tais como os  povos originários Guarany e 

Tupi-Guarani, de caiçaras, de quilombolas. 

Embora a memória seja algo que o indivíduo porta independentemente de 

quaisquer outras condições externas, ela é produzida e origina-se socialmente. As 

condições sociais que infletem as lembranças bem como as relações estabelecidas 

por experiência societal do indivíduo elaborada a partir de seus processos de 

subjetivação constituem elementos importantes de estudo na antropologia. Nos 

 
4 Estamos usando o conceito de Cultura de BARTH: “Todos os traços culturais têm um passado e 
precisam ser compreendidos como resultado de um processo em que estão em jogo vários elementos. 
[…] Barth procura definir a cultura com base na força heurística dos significados que os nativos dão às 
suas interações. [...] Um determinado evento pode ser vivido e interpretado a partir de diferentes 
modelos, de acordo com o contexto cultural do participante.” (LASK, Tomke. apud: BARTH, 2000, p. 
13). 
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interessa saber como as narrativas sobre os falecidos se conectam com a memória 

ancestral, com as narrativas migratórias, e com uma escatologia da alma no contexto 

da Festa. 

Nossa memória é de origem social porque todas as recordações, [...] estão 
relacionadas a todo um conjunto de noções que outros tantos além de nós 
mesmos também possuem. É exato dizer aqui que nossa memória individual 
é social (e não coletiva) porque ela utiliza noções referentes a todos os grupos 
que nossa existência atravessa ou atravessou: toda recordação está 
relacionada “à toda a vida material e moral das sociedades das quais fazemos 
ou fizemos parte”. (Cadres, p. 38). (NAMER, 1987, p. 23, tradução minha). 

A memória, tal como abordamos aqui, compreende-se como elemento 

constituído a partir de um processo histórico das trajetórias humanas. As recordações 

produzidas por este processo são partilhadas, mas não necessariamente as mesmas. 

Isso porque, embora a memória seja social, ela é produzida a partir da única e 

individual trajetória existencial. As lembranças produzidas como fragmentos do 

itinerário de vida, de nosso processo de subjetivação da interação social e histórica, 

constituem o fundamento da memória, que é social. 

O Tooro Nagashi remonta a uma recordação dos fluxos humanos e de tudo o 

que eles representam. As narrativas não terminam na extemporaneidade, mas se 

projetam em duas direções, uma para a preservação e manutenção das tradições 

culturais às novas gerações a fim de um processo contínuo da lembrança do ato 

fundante (a chegada dos imigrantes), e outra, para uma escatologia do reencontro 

junto aos clãs familiares na terra das almas, particularmente aos adpetos da Seicho-

No-Ie e do Budismo. A experiência humana, como objeto constituinte da memória –

vivida ou imaginada5 –, tornar-se-á fundamental para as identificações (enquanto 

processos de diferenciação) e tudo que é derivado delas, e, para uma (r)existência 

étnica estabelecido por meio da preservação dos lugares ou topoi (narrativas de 

imigração) de difusão das lembranças e recordações. 

 
5 Imaginada porque tais indivíduos compreendem a história ancestral como pertencente a sua própria 
história, parte de um percurso de vida necessário para o estabelecimento de si no aqui e agora. Um 
descendente de japonês ainda que se auto defina como brasileiro, não se concebe como ser no mundo 
sem a compreensão da memória tributária aos seus ancestrais como uma memória de si imaginada. 
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[...] uma análise da matéria sutil do tempo conduz a uma rythmanalyse e 
reclama uma reflexão sobre as ondulações e os ritmos dos tempos vividos e 
dos tempos pensados, dos tempos intransitivos e dos tempos do mundo, 
buscando-se reter o momento singular em que a matéria do tempo traduz em 
raios ondulatórios lembranças e reminiscências cujos feixes de ondas se 
transformam reciprocamente em matéria. (ROCHA e ECKERT, 2001, p. 32). 

Nesse aspecto, o Tooro Nagashi se constituirá como um “rio” de 

reminiscências ondulatórias do tempo, que se materializam em lembranças infletindo 

memórias de outros, flutuando sobre o rio. O “Ribeira”, enquanto caminho pelo qual 

se chega e se vai, torna-se o lugar da memória, do deslizamento da efemeridade da 

vida que transita entre a morte para uma outra forma imaterial de existência, 

carregada igualmente da experiência histórica vivida, das lembranças dos gostos e 

desgostos vividos. A memória acompanha o ser, é cumulativa e gregária a memória 

dos clãs familiares, é instrumento sine qua non para o culto, e, revivida de alguma 

forma entre os descendentes. Esta metafísica da memória, percebida na citação 

acima, invoca a imagem das performances dos taikôs e do Bon-Odori, 

respectivamente tambores japoneses que acompanham aqueles e aquelas que 

dançam com os espíritos. Por isso, as autoras concebem a etnografia da duração 

como uma análise da dialética da duração dos instantes que compõem a memória. 

Para ROCHA e ECKERT, a memória enquanto recordação não é repetição, é 

narrativa. A recordação de imagens está intimamente associada as ideias e a 

produção de estruturas cognitivas espaço-temporais. (cf. ROCHA e ECKERT, 2001, 

p. 35). 

Um dos pontos metodológicos, que precisei sublinhar, relaciona-se 

diretamente com o fato de que, as crianças da APAE constituem-se como um ator 

importante para a realização do Tooro Nagashi. Em Registro, a APAE é literalmente 

vizinha da sede do Bunkyo6, e, uma das etapas importantes dos preparativos, é a 

confecção das lanternas ou tooros. O trabalho de preparação dos tooros é fracionado, 

mas a montagem é arrendada a APAE. O Bunkyo paga diretamente à APAE pela 

montagem. Este dinheiro é, ora dividido entre as famílias, ora usado pela própria 

instituição em suas demandas, como nos informou a educadora Lucélia e o presidente 

do Bunkyo sr. Irineu Makoto. Ocorre que, eu precisava saber como estas crianças 

compreendiam o que faziam, e, como assimilavam, dentro de tudo o que já ouviram e 

 
6 Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro. 
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viram nas versões anteriores da festa, seu conteúdo. Por isto, busquei auxílio na 

antropologia da criança: 

Quando a cultura passa a ser entendida como um sistema simbólico, a ideia 
de que as crianças vão incorporando-a gradativamente ao aprender “coisas” 
pode ser revista. A questão deixa de ser apenas como e quando a cultura é 
transmitida em seus artefatos (sejam eles objetos, relatos ou crenças), mas 
como a criança formula um sentido ao mundo que a rodeia. Portanto, a 
diferença entre as crianças e os adultos não é quantitativa, mas qualitativa; a 
criança não sabe menos, sabe outra coisa. Isso não quer dizer que a 
antropologia da criança recente se confunda com análises do 
desenvolvimento cognitivo; ao contrário, dialoga com elas. A questão, para a 
antropologia, não é saber em que condição cognitiva a criança elabora 
sentidos e significados, e sim a partir de que sistema simbólico o faz. (COHN, 
2005, p. 33-34). 

Minha abordagem com elas foi através da produção de desenhos em que elas 

pudessem expressar suas ideias sobre a festa. A atividade foi proposta por mim e 

aplicada por inúmeros educadores e educadoras da instituição. O resultado foi uma 

inspiradora pasta de desenhos que escancararam resultados que não obtive em 

minhas entrevistas, como COHN afirma quando diz: “[...] os significados elaborados 

pelas crianças são qualitativamente diferentes dos adultos, sem por isso serem menos 

elaborados ou errôneos e parciais.” (2005, p. 34). Naquilo que as bocas emudeceram 

os dedos castigaram os lápis ao trabalho criativo e intelectual a fim de expressar aquilo 

que o imaginário oculta. Embora não queiramos dizer que não haja um espaço para 

a interdisciplinaridade, analiso nos desenhos os elementos de significação que 

metabolizam um conjunto de valores e crenças do Tooro Nagashi. 

Infelizmente, a etnografia com as entrevistas ou abordagens necessárias a 

estas crianças – sobre a interpretação delas próprias de seus desenhos – foi 

prejudicada. A pesquisa que iniciou em outubro de 2019, foi interrompida em 

dezembro com as festas de fim de ano e as férias escolares, e, com o advento da 

pandemia, a APAE não retornou as suas atividades regulares, tornando-se ainda hoje,  

impossível tal reencontro. Decidi destacar alguns destes desenhos em momentos 

oportunos que – minha intuição intelectual –, permitiam alguma associação teórica 

nas narrativas construídas, uma soma dos desenhos com as entrevistas aos adultos. 

Tenho convicção de que o prejuízo para a beleza e poesia deste trabalho foi 

imensurável. 

Ainda na perspectiva imagética, mas em detrimento de todas as implicações 

das restrições sanitárias, a edição 66 do Tooro Nagashi no ano de 2020 foi transmitida 
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pelo Bunkyo de Registro. A fim de evitar aglomerações, a diretoria do Bunkyo registrou 

o evento em vídeos que foram antecipadamente gravados e editados, e, depois 

apresentados em uma sequência adaptada. Isso demandou um exercício de repensar 

toda a lógica da festa a partir do recorte midiático. Apesar da edição de imagens – 

que passa pelo olhar interpretativo de alguém – e da ausência de outros elementos 

típicos da festa, a 66ª versão cumpriu seus objetivos. Não poderia deixar (em um 

tempo repleto de anormalidade), de registrar minha etnografia visual desta versão, 

embora não me debruce a uma reflexão teórica sobre ela. Permaneci e limitei-me a 

justaposição de imagens, a fim de constrastar a adaptação sofrida e os impactos 

diretos na festa. 

A necessidade de sintetizar toda a programação em um tempo mais “enxuto” 

(pois seria impossível “prender” a atenção dos expectadores por tanto tempo), muitas 

partes importantes foram suprimidas, especialmente os ritos religiosos (do cemitério 

e da Seicho-No-Ie). A preocupação destacada é a de manter o núcleo mais básico da 

festa em uma linguagem de talk-show, com apresentadores, números artísticos e 

apresentações culturais mesclando-se entre as mensagens inter-religiosas e 

discursos dos organizadores. Toda a programação era interrompida em comerciais 

rápidos da única funerária da cidade que, oferecendo planos funerários e crematórios, 

beneficiou-se de um público que, mais do que nunca, sentiu a necessidade de adquiri-

lo. Destacamos também a participação de Joe Hirata na apresentação do evento. Ele 

é muito conhecido entre a comunidade nissei brasileira como cantor, um “Tiago 

Leiffert” das festas nipônicas. 

Esta versão da festa teve a fundamental importância do setor jovem do 

Bunkyo, particularmente dos grupos de taikô e cosplay (otakus). A ausência dos 

idosos – predominante nas versões presenciais – destacam o impacto que os 

protocolos sanitários tiveram na adesão da programação desta edição. Isto permitiu 

abertura de maior espaço para a divulgação de outras japonesidades presentes na 

festa, periféricas e marginais, mas que para esta edição, funcionaram perfeitamente 

como atrações “televisivas”. Além disso, a disseminação do conteúdo por meio de 

plataforma digital de Youtube, houve participação internacional de expectadores. Nos 

comentários, é possível perceber uma grande diversidade de lugares, no Brasil e em 

outros países. Registrenses e outras pessoas da comunidade nipônica brasileira, 

dispersos em outros lugares, prestigiaram algo que de outra forma não lhes seria 

possível. 
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Minha pesquisa pretende desenvolver o seguinte itinerário: no capítulo 1 

abordarei as questões que envolvem a imigração. Não será uma historiografia do 

assunto, mas uma abordagem dos principais tópicos que terão influência direta sobre 

a festa popular, especialmente, a compreensão das trajetórias de vida do grande fluxo 

diaspórico japonês. No capítulo 2 abordarei a gênese do Tooro Nagashi e seu 

desenvolvimento, a fim de que o leitor tenha noção de como ocorre a festa e do que 

se trata. Trataremos também da abordagem sobre os elementos fundamentais das 

religiões orientais, especialmente o budismo japonês, pois, os elementos envolvidos 

nas práticas cerimoniais fúnebres partem desta experiência religiosa. O capítulo 3 

desenvolverá a questão da morte nas práticas e na Teologia da festa e das questões 

cemiteriais, a fim de dar conta de parte intrínseca da festa que se inicia no cemitério. 

Discutirei as questões ontológicas envolvidas no nome dos indivíduos, uma vez que 

o nome e o patronímico são fundamentais para o esquema de ancestralidade. 

Também destacaremos as lanternas como materialidade das memórias, uma 

lembrança produzida que figura como fundamental para o rito. Finalmente refletiremos 

sobre as especulações metafísicas de uma escatologia japonesizada. A constituição 

de uma “sociedade dos mortos” como corolário da transcendência da alma. 

Estruturamos o texto desta forma buscando o movimento dos topoi, ou lugares 

de produção das lembranças, uma trajetória de ida e intenção de volta interrompida 

por processos históricos que articulam criativamente um Japão idealizado, 

reterritorializado, capaz de japonizar os não descendentes e que deslocou para o 

universo das representações imaginárias, o reencontro com o que foi deixado no 

passado. Falar sobre a processo diaspórico é retomar o contexto social do Japão do 

início do século XX e as dificuldades do assentamento no Brasil, de um topoi a outro 

topoi, de um território domesticado para um território hostil e cheio de ciladas do Novo 

Mundo. Falar sobre o Tooro Nagashi é desenvolver o processo de re-territorialização 

simbólico-imaginária, da construção de um Japão idealizado em meio ao 

despojamento de marcas étnicas importantes dado o contexto das políticas de 

embranquecimento da população brasileira e de perseguição aos povos do “eixo”. 

Finalmente, pensar a morte nesta perspectiva é compreender o topoi do reencontro. 

Neste sentido, o Tooro Nagashi é um vínculo entre dois topoi, entre dois tempos 

perdidos ou intangíveis, um lugar idealizado e outro especulado, um lugar 

memorializado e outro espiritualizado, e entre estes dois tempos, dois lugares, o lugar 

dos vivos e do agora. 
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1 IMIGRAÇÃO: TRAJETÓRIAS DE UMA “OUTRA” TERRITORIALIDADE 
 

Figura 2 - Sutra 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

A imagem acima é a epígrafe que introduz e aponta para o norte de minha 

reflexão. Desejo compreender os mecanismos sociais que constituíram o processo 

migratório de japoneses ao Brasil, e, muito particularmente, ao município de Registro. 

Também, a propósito da importância deste capítulo, será oportuno a inserção de 

questões teóricas sobre o conceito de etnicidade. Cito um trecho de entrevista na qual 

sugiro, para início de nossa discussão, a noção ontológica de ancestralidade e seu 

impacto em uma antropologia do ser. 

9'15" - Nós, na igreja budista, acha que se tiver faltado qualquer um dos 
nossos antepassados, qualquer um, eu não estaria aqui, do jeito que estou. 
Por isso que é importante né, sempre preservar, homenagear. Eu não estaria 
aqui do jeito que estou, com minha idade. Qualquer um que tivesse faltado, 
né, por isso que eu tô aqui né. (Toshiaki Yamamura, presidente da FENIVAR, 
nascido na Manchúria/China em 30.05.1941. Entrevista concedida no dia 22 
de outubro de 2019 no Bunkyo Registro). 
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O sr. Toshiaki Yamamura, importante liderança da comunidade de 

descendentes de japoneses no Vale do Ribeira, dá o tom da importância pela qual 

queremos que o(a) leitor(a) perceba neste capítulo, a saber: o fato de que os 

descendentes de japoneses olham para o passado, para a ancestralidade, para a 

história de seu povo, a partir de um elemento ontológico que constitui a si próprio. De 

fato, não nos parece estranho pensar que somos o resultado de uma criativa e 

complexa “teia” de relações humanas. A noção de que cada um desses elementos de 

nossas relações e das relações ancestrais determinam a trajetória pessoal, o lugar no 

mundo, ou a própria existência, torna o indivíduo sempre tributário ao passado que 

concomitantemente está afetando sua própria trajetória. Por isso, cada indivíduo, tem 

peso igual no fluxo vivencial. Dito isto, não poderíamos iniciar falando sobre outra 

coisa que não do percurso humano cravado no “chão” da história por estas pessoas 

e do porquê vieram viver tão longe de sua terra natal. 

 

1.1 TRAJETÓRIAS PARA O OCIDENTE 

 

Embora fosse um interesse nacional a questão da mão-de-obra para o novo 

cenário pós-abolição, a elite – econômica e política – tinha um “perfil” desejável para 

o imigrante, cumprindo seu propósito de embranquecimento demográfico. 

Num contexto em que prevalecia a tese da desigualdade das raças, o 
elemento branco europeu representava o imigrante ideal. O branqueamento 
gradual da população brasileira era visto como solução para corrigir o atraso 
nacional. Assim, a presença nipônica deu margem a uma política 
preconceituosa em relação à imigração que era considerada “indesejável” 
pelo fato de serem seus membros “inassimiláveis”, de formarem quistos no 
país, por sua mentalidade e cultura, por seus planos expansionistas, por 
representarem, enfim, um perigo ao país, o “perigo amarelo”. (CARNEIRO, 
2010, p. 376). 

O Brasil, no início do século XX, apresentava sérios desafios para quem 

quisesse imigrar. Ainda debutante, a República avançava ao trote de sua própria 

militarização, e culminará em inúmeros conflitos, o mais destacado deles no momento 

sensível que se deu a imigração foi o Contestado como FUKASAWA comenta abaixo: 
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O risco de enviar emigrantes japoneses para colonização numa região em 
que acontecia uma guerra nos estados vizinhos, com vários rumores 
associados a ela – na época. tudo (sic) isso estava sendo escrito e circulado 
no jornal do Japão –, é evidente que não reuniria candidatos interessados em 
migrar para o Brasil. Mas, em novembro de 1913, os primeiros imigrantes se 
instalaram na Colônia Katsura, justamente em meio dessas rebeliões. (2018, 
p. 91). 

Paraná e Santa Catarina protagonizavam uma disputa de terras gerada pela 

frágil e espectral presença do Estado na região, pelos desdobramentos de uma 

negociação ferroviária que desconsiderou as populações marginais a obra, e a 

presença de fontes extrativistas importantes para a economia dos dois estados – 

madeira e mate – atraindo a cobiça de madeireiros e ervateiros de ambos os lados. 

Este acontecimento gerava o desencorajamento de possíveis candidatos ao programa 

de imigração do governo japonês, mas, a revelia deste sentimento, a primeira colônia 

japonesa foi instalada no Vale do Ribeira, no município de Iguape. Abaixo, o mapa 

apresenta o projeto de linha ferroviária São Paulo-Rio Grande, passando pela área 

contestada entre Paraná e Santa Catarina. 
Figura 3 - Mapa da Ferrovia São Paulo-Rio Grande 

 
Fonte: Brazil Railway Co. 1912. 
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Por outro lado, o Japão também vivia sob a pressão do aumento de famílias 

de baixa renda, fruto do êxodo rural proveniente da elevação do imposto rural. Entre 

1883 e 1890, 367 mil camponeses perderam suas propriedades pelo não recolhimento 

de impostos, transformando-se em arrendatários ou dirigindo-se com suas famílias 

para os centros urbanos. Além disso, o Japão passara por um crescimento 

populacional relevante, como desdobramento de uma nova política demográfica. 

LEÃO NETO comenta dizendo: 

Com a Restauração Meiji de 1868, que marcou o início do acelerado processo 
de modernização do país, dois fatores parecem ter tido destacada 
participação no surgimento de uma corrente emigratória japonesa. Por um 
lado, o crescimento da pressão populacional, resultante das medidas 
repressivas adotadas pelos novos governantes contra a prática do aborto e 
do infanticídio (tolerados à época do Shogunato) bem como da gradual 
melhoria das condições médico-sanitárias. (LEÃO NETO, 1989, p. 16). 

O Japão, por maiores que fossem as dificuldades surgidas pelas notícias do 

Brasil, deveria desenvolver, com urgência, o problema da crescente curva 

demográfica. Muitos optaram pelo Havaí, outros pelos Estados Unidos da América, 

particularmente indivíduos sem a companhia de suas famílias. O Brasil foi o destino 

de milhares de japoneses que perceberam, na nova república americana, uma boa 

perspectiva de enriquecimento, entretanto, diferentemente dos demais países em que 

o Japão empreendeu com suas colonizadoras, aqui, por exigência do governo de São 

Paulo, apenas famílias com pelo menos “três enxadas” eram permitidas. 

Do lado do Governo paulista e da lavoura três fatores foram essenciais: a 
dificuldade de obter braços na Europa; a esperança de que o japonês se 
fixasse nas fazendas; e a expectativa de que o Japão viesse a oferecer novo 
mercado para o café brasileiro. Da parte nipônica, por sua vez, havia, de um 
lado, a pressão das companhias particulares de emigração, às voltas com 
crescentes dificuldades nos Estados Unidos e no Havaí, e interessadas 
portanto em novas áreas onde pudessem operar e, de outro, o presumível 
desejo do Governo de igualmente encontrar opções alternativas para a 
progressiva inviabilização do mercado de trabalho norte-americano. [...] A 
economia japonesa, ademais, saíra reconhecidamente debilitada da guerra 
com a Rússia, parecendo portanto conveniente abrir canais que viessem 
desafogar a pressão social. (LEÃO NETO, 1989, p. 27). 
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Figura 4 - Cartazes Publicitários 

 
                  Fonte: desconhecida, s/d.                                   Fonte: National Diet Library, s/d. 

Para Fukasawa, a primeira colônia japonesa instalada no Vale do Ribeira no 

município de Iguape (Katsura), foi resultado de uma “corrida” regional pelo 

desenvolvimento econômico. Iguape contava o prejuízo causado pela construção de 

um canal entre o rio Ribeira de Iguape e o Mar Pequeno (1852) para transporte de 

arroz às embarcações que não podiam acessar o Porto pelo Mar Pequeno conforme 

o mapa. 
Figura 5 - Canal Valo Grande em Iguape 

 
Fonte: Cartografia de Sud Mennucci (1930). 

Canal 

Projeto 
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A construção do canal foi desastrosa, pois a correnteza do rio Ribeira de 

Iguape foi alargando as margens, transportando areia e lama, assoreando o leito do 

canal, impedindo que mesmo embarcações menores pudessem ter acesso ao porto. 

Em pouco tempo, o porto entrou em crise e a cidade foi gradativamente perdendo 

importância. 

O então prefeito de Iguape, Antonio Jeremias Muniz Junior (1908-1914), que 
observava discretamente o andamento do plano de desenvolvimento 
grandioso na região de Registro, onde o governo estadual havia cedido à 
Tokyo Syndicate uma área de 50 mil hectares para a construção de uma 
colônia japonesa, com o compromisso de introdução de duas mil famílias num 
prazo de quatro anos, aprovou por decreto a compra de uma propriedade 
particular de aproximadamente 1,4 mil hectares na região de Jipovura e 
também a ofereceu gratuitamente à mesma companhia de emigração para a 
criação de um núcleo de colonização japonesa. 
[...], o motivo que levou o município a ofertar essa porção de terra era de que: 
“temendo o desenvolvimento isolado do povoado de Registro e seu entorno 
a montante do rio, resolveu ‘posicionar-se’ a meia distância para não ser 
deixado para trás”. (Brasil ni Okey Nihanjin Hattenshi, v. 2, p. 14, apud 
FUKASAWA, 2018, p. 94). 

Embora a Vila de Registro fosse parte distrital do município de Iguape 

(Registro será elevada a distrito em 1934)7, a hegemonia cultural, social e econômica 

da microrregião era de Iguape, município colonial, fundado em 1538. A vila de Registro 

se constituía de um antigo entreposto fiscal e alfandegário da Coroa portuguesa no 

escoamento de minérios, particularmente o ouro, das minas de Eldorado Paulista 

(Xiririca) pelo rio Ribeira de Iguape. Ali, era registrado a quota da Coroa e o quinto 

para a Casa da Moeda. 

 
7 Registro foi promovida a distrito da jurisdição do Município de Iguape, passando a se chamar “Distrito 
da Paz de Registro” em 17 de setembro de 1934, e em 1937, Koki Kitajima foi nomeado vice-prefeito 
de Iguape, sendo o primeiro político de origem japonesa no Brasil. (cf. FUKAZAWA, 2018, p. 252). 
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Figura 6 - Vila de Registro 

 
Fonte: National Diet Library, s/d. 

A proposição de uma colônia em Jipovura de Iguape tomaria de empréstimo 

o topônimo para a nomeação do projeto de desenvolvimento demográfico, entretanto, 

com o falecimento do primeiro-ministro japonês Gal. Taro Katsura, o projeto Jipovura 

foi renomeado em sua homenagem. “Em 1913, apenas cinco anos depois da chegada 

do navio Kasato-Maru, a Colônia Katsura foi fundada, e as cerca de 30 famílias 

pioneiras se instalaram em 9 de novembro desse mesmo ano.” (FUKASAWA, 2018, 

p. 96, grifo do autor). Como alternativa a dificuldade de importação de mão-de-obra 

europeia e como resultado da segregação racial imposta pelo aparato estatal que 

desejava o embranquecimento demográfico, a mão-de-obra japonesa passou a ser 

tolerada como possibilidade, embora controversa, como veremos: 
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Os imigrantes foram, de modo geral, considerados como substitutos 
temporários do trabalhador europeu. [...] Um importante segmento dessa 
imigração foi contratado para trabalhar na região de Iguape onde atuava a 
Brasil Takushoku Kaisha (Cia. de Colonização no Brasil) que, no ano de 1918, 
contava com 17.120,5614 hectares de terras. Segundo relatório da Secretaria 
de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do 
Estado de São Paulo, até o mês de dezembro, os lotes estavam ocupados 
por 306 famílias japonesas, no total de 1134 indivíduos, além de cinco 
famílias brasileiras, no total de 24 indivíduos. No ano de 1923 ampliou-se a 
área de ocupação de terras através da atuação da Companhia de 
Colonização Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, a K.K.K.K., que desde 1916 
vinha adquirindo terras na zona entre a Ribeira e o Rio Jacupiranga, e no 
distrito de Sete Barras. Os colonos eram orientados no plantio de cereais, 
hortaliças, árvores úteis e frutíferas, fumo, chá japonês e juta. Incentivava-se 
também a criação de animais de raça, dentre os quais porcos “Duroc Jersey”. 
(CARNEIRO, 2010, p. 374). 

As dificuldades dos pioneiros de Katsura eram enfrentadas como se a própria 

etnia japonesa dependesse de seus esforços. As limitações de transporte tornavam a 

região um lugar remoto e isolado. As hidrovias eram fundamentais para o 

deslocamento das populações. O Ribeira de Iguape é, por assim dizer, artéria pela 

qual os fluxos humanos e econômicos escorriam em direção à capital ou ao mar. 

Hoje, podendo ir e vir para a capital paulista de carro em pouco mais de três 
horas, Joaquim diz que, “no começo, por quase três décadas, gastava-se 
quatro dias somente para ir até a cidade de São Paulo”. Da Colônia Katsura, 
o que se tinha como meio de transporte na época era um único vapor diário 
até Registro, de onde os passageiros eram transferidos para outro, até 
Juquiá, cujo serviço também era uma vez ao dia; de Juquiá pegava-se o trem 
até Santos, de onde, novamente, havia transferência para o trem com destino 
a São Paulo. Lembrando-se daqueles tempos, Joaquim diz: Só tinha barco 
naquela época. Havia, porém, um navio que trafegava nos trechos entre 
Iguape e Santos, mas não era constante, apenas quando havia carga, 
portanto, uma ou duas vezes ao ano. No dia a dia, dependia-se do transporte 
fluvial do rio Ribeira. (FUKASAWA, 2018, p. 100). 

A colônia de Registro, apesar de ter sido primeiramente planejada, 

diferentemente de Katsura, seus primeiros colonos chegaram apenas em 1917. 

Muitos eram oriundos da “Conde de Sarzedas”, conhecida rua do centro de São Paulo 

em que abrigou imigrantes japoneses (chamados de “vagabundos da Conde” – 

imigrantes fugidos das condições de exploração das fazendas de café no interior 

paulista e de outras regiões brasileiras). Ao todo, 28 famílias da “Conde” vieram para 

a colônia de Registro, entre elas, muitos carpinteiros que desenvolveram um estilo 

próprio de carpintaria na região. Além disso, outras 19 famílias, oriundas diretamente 
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do Japão, destinaram-se para a colônia8. A fim de que não houvessem fugas locais, 

a empresa de emigração japonesa contratou o engenheiro agrônomo Katsumi Fujita, 

o médico Kenzo Kitajima, e os agrimensores Choichi Ohno, Hidekichi Nomura, 

Genzaburo Miura, para dar suporte aos novos moradores. (cf. FUKASAWA, 2018, p. 

109). 
Figura 7 - Loteamento da Colônia de Registro 

 
Fonte: Foto de Suejiro Yasunaka, 1933. Acervo de Celso Ohno, SP. 

 
8 Famílias oriundas das províncias de Tokyo, Hiroshima, Okinawa, Kagoshima, Hyogo, Fukuoka, Shiga, 
Kumemoto, Ehime, Wakayama, Chiba, Akita, Okayama, Nagano, Aichi, Yamaguchi, Ishikawa e 
Fukushima (cf. CENTENÁRIO DA COLONIZAÇÃO JAPONESA NO VALE DO RIBEIRA, 2013, p. 
209ss). 
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Pouco tempo depois da instalação das primeiras famílias japonesas na 

colônia Katsura pela empresa privada japonesa Tokyo Syndicate em 1912, o 

empreendimento foi incorporado pela nova empresa semigovernamental denominada 

Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha (K.K.K.K.) em 1917, que passou a comandar toda a 

política de emigração para o Brasil.9 

A KKKK, ao contrário da Brasil Takushoku, era uma empresa com intenções 
comerciais, sendo assim, [...] dedicou-se à atividade emigratória lucrativa e, 
obviamente, não teve interesse no projeto de colonização, que não 
demonstrava rentabilidade, razão pela qual havia uma impressão de que a 
colônia de Registro estava sendo tratada com descaso. (Omoide no Ki, p. 54 
apud FUKASAWA, 2018, p. 134). 

Esta mudança, nos protocolos entre os colonos e a empresa, gerará o 

sentimento de exploração, e, as fugas passam a tornarem-se corriqueiras em 

Registro. A administração da colonizadora cobrava impetuosamente os colonos, 

tratando-os como parte de sua atividade comercial. O abandono de terras por conta 

das fugas “na calada da noite” tornou a cena de imensos terrenos baldios uma 

paisagem comum na nova colônia. Como não podiam utilizar o porto, que ficava em 

frente aos silos da empresa colonizadora, as famílias fugitivas embarcavam há cinco 

quilômetros do porto da Vila de Registro, na primeira parada da embarcação em 

direção a Iguape. A maioria destas famílias desciam o rio até Iguape e de lá partiam 

para Santos. (cf. FUKASAWA, 2018, p. 182s.). Além da cobrança pertinaz, as 

dificuldades de infraestrutura só agravavam mais a situação dos habitantes nipônicos 

conforme o relato de Matsumura, que era um dos que mais contribuiu para as fugas 

das famílias: 

 
9 Em setembro de 1917 os jornais japoneses anunciaram que o Governo desejava promover a fusão 
de várias companhias particulares de emigração, concretizada em dezembro daquele mesmo ano. A 
KKKK foi resultado da fusão e incorporação de outras empresas estatais e privadas japonesas como 
FUKASAWA afirma: “Esta nova empresa, originada pela fusão, adquiriu de fato a Companhia de 
Colonização do Brasil (Burajiru Takushoku Kaisha, a já referida empresa administradora de Iguape) por 
67 milhões de ienes em 1919 e, no ano seguinte, em 1920, absorveu a Cia. Morioka de Emigração, 
tornando-se a única companhia de emigração do Japão em atividade. O número de imigrantes que esta 
empresa enviou ao Brasil ultrapassou 5 milhões. Independente das colônias do Vale do Ribeira, a maior 
parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil a partir de 1920 veio por meio da KKKK.” (2018, p. 159, 
grifo do autor). “Em 1921, o Parlamento japonês aprovou Projeto de Lei submetido pelo Governo para 
a concessão de subvenções àquela companhia, e em 1923 o Departamento de Negócios Interiores do 
Japão alocou a soma de 220 mil ienes para custear campanha publicitária em favor da emigração para 
terras brasileiras.” (LEÃO NETO, 1989, p. 31). 
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Cerca de 10% dos imigrantes abandonaram a colônia. Mas era a única saída, 
porque, olhe isto”, diz Masakazu, mostrando a lista com nomes de 500 
emigrantes. É como se fosse um registro de famílias da colônia onde estão 
minuciosamente registrados todos os dados de cada família, datas de 
chegada, nascimento e óbito. 
Há muitos casos de natimortos. Além disso, era extremamente alto o número 
de mortes de recém-nascidos devido à desnutrição, à falta de médico etc. As 
fugas eram consequências disso, e, mesmo querendo, não dava mais para 
permanecer nesse local, justificou Masakazu apontando para a lista. (Relato 
de Masakazu Matsumura concedido ao Shinshujin no Ayumi, p. 76 apud: 
FUKAZAWA, 2018, p. 183). 

Figura 8 - Desenho K.K.K.K. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

O desenho acima, de uma criança aluna da APAE e fazedora de tooros, retrata a 

geoestratégica posição dos silos de armazenamento da empresa K.K.K.K. Esta 

representação do Tooro Nagashi imprimiu a importantíssima participação desta empresa no 

processo de deslocamento de grandes populações humanas. Para além de uma paisagem 

que dá beleza as margens do rio Ribeira, a K.K.K.K. povoa o imaginário dos descendentes de 

japoneses, uma espécie de portal entre dois povos. O papel de mentoria de todo processo de 

estabelecimento da Colônia de Registro deve-se aos intelectuais desta empresa. 

Os esforços do governo do Estado de São Paulo e da elite cafeeira – que necessitava 

de mão-de-obra japonesa devido a escassez do imigrante europeu – estavam sob forte 
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ameaça externa. O papel de protagonismo japonês no Oriente, especialmente com a 

presença na Manchúria e a vitória da guerra russo-japonesa, alertava as potências Ocidentais 

que não pretendiam perder sua influência comercial e bélica nos territórios do Índico e 

Pacífico. A influência internacional dos Estados Unidos da América, em sua política com os 

imigrantes japoneses (também conhecida como perigo amarelo), foram suficientes para que 

a partir de 1923, projetos de lei que restringiam imigrantes oriundos do Japão passassem a 

tomar as discussões no parlamento brasileiro. 

[...] no dia 22 de outubro de 1923, como se tentando frear o fluxo imigratório 
japonês, o deputado federal pelo estado de Minas Gerais, Fidélis Gonçalves 
dos Reis, apresentou ao então Congresso Legislativo Federal o primeiro 
projeto de lei antijaponeses. Na época, os parlamentares, reagindo contra um 
movimento de que os Estados Unidos pretendiam enviar os negros de seu 
país ao Brasil, “destacando o incentivo à imigração europeia, incluíram, no 
artigo que proibia a entrada de colonos de raça negra, uma restrição aos 
imigrantes de origem amarela”. 
Para este projeto de lei de Fidélis Reis houve forte contestação por parte do 
senador paulista Antônio de Pádua Sales, membro do então Senado do 
Congresso Legislativo do estado de São Paulo, que tinha sido secretário da 
Agricultura do Estado de São Paulo quando foi firmado o contrato de 
implantação da Colônia Iguape. Também aconteceram discursos a favor da 
imigração japonesa de outras personalidades, como os então legisladores 
paulistas Antônio Martins Fontes Júnior e João Martins, provando assim a 
oposição paulista à restrição de entrada dos imigrantes japoneses. 
(FUKASAWA, 2018, p. 156). 

A apologia paulista aos colonos japoneses resistiria até os dias da Segunda 

Guerra Mundial, quando o Japão é declarado inimigo, e, subsidiariamente, todo 

japonês (incluindo os nascidos no Brasil), tornaram-se desafetos entre os brasileiros. 

Muitos japoneses, que constituíam a base intelectual da colônia, já percebiam alguns 

problemas que enfrentariam em virtude do modelo empregado pelo projeto 

colonizador. A Vila de Registro passou a constituir um microcosmo dos costumes e 

tradições japonesas, não apenas pela força do hábito como também pela noção de 

que o território da colônia compreendia uma “extensão” do Japão, uma cartografia 

imaginária japonesa que se sobreporá aos efeitos práticos e concretos da realidade 

da constituição de um chão brasileiro. Esta ideologia era chamada de “expansão do 

Japão além fronteira”, cujo objetivo era produzir alimentos necessários à pátria na 

América do Sul. 
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[...] na revista local da colônia de Registro, O Pioneiro, Koki Kitajima apontou 
severamente que havia por trás da forma como os professores japoneses 
estavam educando as crianças, o cumprimento em japonês, um sentimento 
do tipo “os japoneses, no território japonês, dizem Ohayô”, e criticou 
duramente o fato de que havia nas palavras utilizadas na época, como “vila 
dos japoneses” e “colônia”, uma conotação de “território japonês”, deixando 
bem claro que, do ponto de vista dos filhos de japoneses imigrantes, nascidos 
nesta terra (nisseis, ou segunda geração), “aqui é Brasil, e, definitivamente, 
não é um território japonês. E que elas (as crianças) serão legítimas cidadãs 
brasileiras de amanhã”. (FUKASAWA, 2018, p. 251). 

Durante os difíceis dias da Guerra, os interesses das elites político-econômica 

se unem na busca pela emancipação do Distrito de Registro. Por um lado, a classe 

política de Iguape não demonstra interesse em administrar algo que lhe poderá custar 

a desconfiança do Estado e qualquer prejuízo possível, por outro, os interesses dos 

já importantes comerciantes nativos da região percebiam nesta fragilidade, a 

possibilidade de emancipar o distrito que já era o maior arrecadador de impostos 

agrícolas da região. No dia 30 de novembro de 1944, pelo Decreto-lei nº 14.334, foi 

promulgada a municipalização de Registro, oficialmente emancipado como município 

autônomo em 1º de janeiro de 1945. Registro estava entregue a sua própria sorte. No 

depoimento do sr. Y. Ha., nascido em 1922, colhido por SOUZA, o processo de 

emancipação da Vila de Registro tem relação direta com um pacto político entre o 

governo Vargas e as lideranças nativas da Vila, a fim de que os japoneses da colônia 

não sublevassem em campanha durante a guerra: 

Pelo decreto que afastava da costa marítima do Brasil, tinha que afastar tudo, 
porque os torpedos estavam afundando muito navio e achava que, então, 
tinha de afastar (japoneses, alemães e italianos da zona costeira). E Registro 
entrou nessa faixa de 70 quilômetros. Ai foi a hora em que um grupo de 
japoneses fez uma reunião secreta e achou que os japoneses não iam 
resolver. Então, convidaram Symphronio Costa, Jonas Banks Leite, 
Sizenando de Carvalho e Josino Silveira para a reunião. A sugestão foi fazer 
um pedido; o pai do Josué era subdelegado: marcou uma reunião com o 
presidente Getúlio Vargas para resolver o problema. Ai, o Simphronio Costa 
encontrou com o major Levy Sobrinho, chefe de segurança de Getúlio, foi lá 
e expôs todas as condições que os japoneses estavam passando aqui; então 
Getúlio Vargas mandou assinar um compromisso dizendo que, se 
acontecesse qualquer coisa aqui, ele e os cinco que tinham assinado o 
pedido de os japoneses não se retirarem daqui eram responsáveis: “Vocês 
podem ficar, mas que fiquem neutros, trabalhando honestamente na 
agricultura”. (SOUZA, p. 135, 2002, grifo nosso). 

Os cinco nativos que foram até Getúlio tiveram em Jonas e Josino os primeiros 

prefeitos do novo município que se desmembrara de Iguape. Todos foram notáveis 

lideranças políticas nas primeiras décadas de emancipação de Registro. Os 
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japoneses que não “iam resolver” refere-se aos executivos da companhia de 

imigração que em 1937 tiveram seu contrato rompido com o governo paulista10. A 

reunião ocorre de forma secreta pois, aos olhos da polícia, tais nativos poderiam ser 

acusados de associação criminosa com o inimigo de guerra. Para o sr. Y. Ha., foi 

justamente o enlace político de neutralidade condição sine qua non para a 

emancipação (a fim de garantir a permanência dos japoneses na colônia), que 

inviabilizou o movimento Shindo-Renmei, apesar de haverem simpatizantes da causa 

como o sr. Y. Ha. relata para SOUZA: 

S – O senhor achava que o Japão não tinha perdido a guerra? 
Y. Ha. – Até hoje ainda acho isso; as duas coisas que eu não posso acreditar: 
que o Japão perdeu a guerra e que o homem foi para a Lua. Quando passa 
a órbita da Terra, já não tem mais gravidade; aí, é mais fácil ir, mas como 
voltar? 
S – Quem foi que falou (perguntou) para o senhor se o senhor o mataria? Foi 
o Y. Ma.? 
Y. Ha. – Foi o R. Ma.. 
S – Como foi a conversa com ele? 
Y. Ha. – Ele perguntou: “Y., se você fosse do Shindo Renmei e recebesse 
ordem de me matar, você iria me matar? Se eu tivesse (sim), depois eu 
cometia o suicídio. Eu não esperava um segundo: vinha e matava; mas 
depois, eu faria harakiri, o suicídio. Era matar um amigo, mas minha missão 
tinha que cumprir.” (p.134-135, 2002).  

Os movimentos políticos antinipônicos no Congresso Nacional, a doutrina 

estadunidense do perigo amarelo, agravados pelos difíceis dias da Segunda Guerra 

Mundial, aguçavam o desejo de retorno desses imigrantes que pouco ou nada 

sentiram os efeitos da autonomia municipal. Em sua maioria, jamais cultivaram o 

sentimento de radicarem-se no Brasil, apenas de constituírem prosperidade suficiente 

a fim de voltarem ao Japão em condições favoráveis11. 

Este desejo foi frustrado porque o Japão que já tinha uma situação delicada 

desde a Guerra russo-japonesa, e pagava um preço alto por seu imperialismo e 

dominação geopolítica da região, agora estava arrasado. Voltar seria um pesadelo 

pior que os dias mais difíceis vividos pelos pobres imigrantes que vieram para o Brasil. 

SAITO afirma que “[...] quando os imigrantes se compenetraram dessa derrota e da 

miséria reinante no pós-guerra, começou a ruir aquele plano de retorno tão 

longamente acalentado.” (1973, p. 29). Observe os relatos abaixo: 

 
10 cf. <http://twixar.me/9Yjm> p. 15 do Estudo de Tombamento do prédio da Kaigai Kogio Kabuihiki (sic) 
Kaisha – monumento histórico da colônia japonesa em Registro. CONDEPHAAT/SEC-SP. Processo 
22261, 1982. 
11 Esta posição pode ser conferida em SAITO, 1973, p. 18-19. 
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E então, quando já se passara mais ou menos dez anos do prometido, o clima 
era de eclosão da guerra, e já não dava mais para voltar. Minha mãe, mesmo 
depois da guerra, dizia repetidamente que queria voltar ao Japão. No entanto, 
após a guerra, parece que meus pais remeteram o dinheiro, que haviam 
poupado para quando retornassem, aos parentes de lá, que estavam em 
dificuldades. Minha mãe acabou falecendo, sem voltar uma vez sequer, em 
1974. Meu pai viveu como quis. Em compensação, minha mãe sofreu, pois 
cuidou sozinha da sogra e dos dois filhos. Além disso, foi forçada a vir ao 
Brasil... Sempre dizia que sentia muita saudade do Japão. (Entrevista 
concedida por dna. Yoneko Seimaru em 12 de março de 2013 apud: 
FUKASAWA, 2018, p. 143). 
 
Michie relembra, [...] que “não queria vir. Os primeiro (sic) dez anos era como 
se tivesse vivido só de lágrimas”. Apesar de imigrar atendendo ao forte desejo 
do marido, Jiuji faleceu em 1939, e desde então ela batalhou sozinha até 
transformar a então escola fundada por eles em uma conceituada instituição 
de ensino até os dias atuais. (FUKASAWA, 2018, p. 176). 
 
Acho que meu pai veio com a intenção de fazer dinheiro no Brasil e retornar, 
e este desejo ele carregou até o fim... Pouca (sic) antes de morrer, 
percebendo que ele movia os lábios como estivesse dizendo algo, aproximei-
me para escutá-lo, e então ouvi que murmurava involuntariamente “quero 
voltar para minha terra”... Chorei muito ao escutar aquelas palavras. 
(Entrevista concedida por dna. Keiko Kaneko em 12 de março de 2013 apud: 
FUKASAWA, 2018, p. 210). 

Em todos estes relatos percebemos algo em comum: relatos de mulheres – 

em geral filhas (nisseis) – que elaboraram uma compreensão muito similar de seu 

passado: o projeto de “fazer dinheiro”, liderada pelos “chefes” de família (ie), planejado 

a um curto tempo de permanência. Uma década parece ser o padrão concebido pelos 

imigrantes como prazo para constituir sua sorte pessoal. O fato de que o Japão, após 

este período de uma década de migração, tornara-se inviável para retornar (devido a 

destruição causada pela guerra), faz com que haja uma mobilização dos recursos 

acumulados a favor dos parentes que sofriam as consequências da guerra. Soma-se 

a isto, a necessidade de ter que olhar para a colônia de outra maneira: a de um lugar 

para ficar. Esta situação afetou especialmente mulheres que forçadamente vieram 

para o Brasil sob a autoridade de seus maridos, mas que viviam a esperança do 

retorno, do reencontro com suas famílias. Lidar com o fato da permanência foi algo 

doloroso para elas. Para WEBER, as relações afetivas de apego sobrevivem apesar 

das intensas relações locais ou modificações dos padrões tradicionais: 
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De fato, os efeitos da adaptação ao habitual e as recordações da juventude 
continuam atuando nos emigrantes, como fonte do “sentimento de apego à 
terra natal”, mesmo quando estes se adaptaram tão completamente ao novo 
ambiente que um retorno ao país de origem lhes seria insuportável [...]. Nas 
colônias, a relação interna dos colonizadores para com o país de origem 
sobrevive até a fortes misturas com os habitantes locais e a consideráveis 
modificações tanto do patrimônio tradicional quanto do tipo hereditário. 
(WEBER, 1991, p. 270). 

Esta relação de apego percebemos com clareza na narrativa de Keiko Kaneko 

quando seu pai, antes de morrer, deseja voltar a sua terra. O sentimento de pertença 

topográfica frustrado pela inviabilidade do retorno será fundamento essencial para a 

constituição do espaço simbólico a que o Tooro Nagashi propiciou aos que lidam com 

a memória frustrada dos ancestrais que não puderam voltar. A lâmpada acesa guiará 

os espíritos, em meio a escuridão, a terra dos espíritos ancestrais. Os primeiros 

descendentes nascidos no Brasil tiveram que conviver com a inconsolável tristeza de 

seus pais, entretanto, o único país e realidade por eles conhecida era a da colônia de 

Registro. Não é possível ter saudade do que não se conhece. Cabe-nos agora 

compreender os resultados práticos deste processo aos descendentes dos primeiros 

imigrantes japoneses. 

 

1.2 SER BRASILEIRO SENDO JAPONÊS 

 

Estar diante de um grupo étnico12 definitivamente tornam as coisas não tão 

obvias como pareçam ser. A questão da identificação étnica passa não apenas pela 

auto definição como também pelo reconhecimento do outro como observa BARTH 

quando afirma que “[...] ‘podemos ver os grupos étnicos como uma forma de 

organização social’ sendo que o aspecto crítico da definição passa a ser aquele que 

 
12 Utilizamos o conceito weberiano de grupo étnico: “A crença na afinidade de origem [...] chamaremos 
grupos ‘étnicos’ aqueles grupos humanos que, em virtude de semelhanças no habitus externo ou nos 
costumes, ou em ambos, ou em virtude de lembranças de colonização e migração, nutrem uma crença 
subjetiva na procedência comum, de tal modo que esta se torna importante para a propagação de 
relações comunitárias, sendo indiferente se existe ou não uma comunidade de sangue efetiva. [...] A 
comunhão étnica (no sentido que damos) não constitui, em si mesma, uma comunidade, mas apenas 
um elemento que facilita relações comunitárias.” (WEBER, 1991, p. 270). Também vale destacar os 
pontos essenciais que definem o conceito de grupo étnico em F. Barth resumidos por OLIVEIRA na 
seguinte sentença: “Um grupo étnico designa uma população que: a) ‘se perpetua principalmente por 
meios biológicos’; b) ‘compartilha de valores culturais fundamentais, postos em prática em formas 
culturais num todo explícito’; c) ‘compõe um campo de comunicação e interação’; d) ‘tem um grupo de 
membros que se identifica e é identificado por outros como constituinte de uma categoria distinguível 
de outras categorias da mesma ordem.’” (Barth, F. Ethnic, Groups and boundaries: The Social 
Organization of Culture Difference. 1969, p. 10-11 apud: OLIVEIRA, 1976, p. 02). 
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se relaciona diretamente com a identificação étnica, a saber ‘a característica de auto-

atribuição e atribuição por outros’.” (Ethnic, Groups and boundaries: The Social 

Organization of Culture Difference. 1969, p. 13 apud: OLIVEIRA, 1976, p. 3-4). BARTH 

ajudou-me a compreender a noção de grupo étnico quando define o conceito de 

fronteira étnica: 

[...] a fronteira étnica que define o grupo e não o conteúdo cultural por ela 
delimitado. As fronteiras sobre as quais devemos concentrar nossa atenção 
são evidentemente fronteiras sociais, ainda que possam ter contrapartida 
territorial. Se um grupo mantém sua identidade quando seus membros 
interagem com outros, disso decorre a existência de critérios para 
determinação do pertencimento, assim como as maneiras de assinalar este 
pertencimento ou exclusão. Os grupos étnicos não são apenas ou 
necessariamente baseados na ocupação de territórios exclusivos; e as 
diferentes maneiras através das quais eles são mantidos, não só as formas 
de recrutamento definitivo como também os modos de expressão e validação 
contínuas, devem ser analisadas. (2000, p. 34). 

Fronteira étnica tem haver então com a auto definição do grupo, como o grupo 

se auto-define, e de como as pessoas cultivam relações de pertencimento ao grupo. 

Não necessariamente o grupo será auto definido pelo conteúdo cultural, mas pelos 

critérios de pertencimento. Como eu vejo um descendente, como um descendente se 

vê e como os pais japoneses de um descendente o veem são coisas muito distintas. 

Tais processos de diferenciação estão em uma complexa dinâmica social, 

transformando as “fronteiras” meros referenciais e não delimitadores. Tal discussão 

suscita a questão das contradições nas auto definições identitárias. O fato de que 

descendentes de japoneses absorvam os costumes brasileiros não representa uma 

hegemonia cultural brasileira. As (r)existências e (sobre)vivências podem se dar em 

outros campos, e, em nosso caso, muito particular, no campo da memória. Será na 

memória da ancestralidade que se constituirá o espírito japonês e nela também 

encontrará seu fim, o corolário das trajetórias de vidas que se entrelaçam em 

narrativas de uma única epopeia, a da migração. 

[...] a experiência da recordação vivida em um grupo é a experiência da 
coesão de espaços e tempos, da sujeição destes a uma ordem. A passagem 
da memória individual à memória coletiva é a experiência da transcendência 
da segunda em relação à primeira, a experiência de uma vivência de 
exterioridade, de anterioridade, de superioridade. (NAMER, 1987, p. 56-57). 

Para Namer, será a interpretação da memória coletiva que completará o 

sentido de nossa recordação individual, sugerindo a esta memória o epíteto de 
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“espírito de família” (cf. 1987, p. 57). A compreensão de processos identitários que se 

constituem sobre a negação cultural do “outro” é uma afirmação de ser, ou seja, sou 

o não-outro. 

A identidade contrastiva parece se constituir na essência da identidade 
étnica, i.e., à base da qual esta se define. Implica a afirmação do nós diante 
dos outros. Quando uma pessoa ou um grupo se afirmam como tais, o fazem 
como meio de diferenciação em relação a alguma pessoa ou grupo com que 
se defrontam. É uma identidade que surge por oposição. Ela não se afirma 
isoladamente. [...] Através dos “nossos valores não julgamos apenas os dos 
outros, mas os ‘outros’”. [...] o que transforma o indivíduo em pessoa é a 
situação, num sentido fenomenológico e, portanto, como fato de consciência. 
Mas a peculiaridade da situação que engendra a identidade étnica é a 
situação de contato interétnico, sobretudo – mas não exclusivamente – 
quando esta tem lugar como fricção interétnica. (OLIVEIRA, 1976, p. 05-06). 

Para NUCCI, a questão das definições identitárias produz um estado de 

marginalidade social. WILLEMS, quando comenta especificamente sobre as relações 

de nisseis com brasileiros, afirma: “Na vila de Registro, por exemplo, há uma 

segregação relativa, social e ecológica, dos adultos, mas as crianças não lhes 

respeitam as barreiras, formando uma sociedade única em que se confundem os filhos 

de abastados comerciantes japoneses com os de estivadores brasileiros” (WILLEMS, 

E. Aspectos da Aculturação dos Japoneses no Estado de São Paulo. 1948, p. 28 apud: 

NUCCI, 2010, p. 159). Em tese, o que Willems defenderá é o processo de assimilação 

e aculturação da geração mais nova ao espírito nacional.13 O que podemos concluir 

que, para ele, a construção de uma narrativa do eu será fundada neste hibridismo 

cultural, uma identidade construída historicamente, pelas condições sociais postas a 

geração nissei. MACHADO (2011), permite-nos compreender que o processo de 

negociação estabelecido – de “desjaponisação” e/ou desdomesticação da ideia de 

“pureza” étnica aos filhos – produz narrativas e ontologias peculiares. Os processos 

de diferenciação dar-se-ão de forma complexa, envolvendo a desjaponisação do 

descendente e a japonesização do não-descendente. 

 
13 Nucci descreve o conceito de Assimilação em E. Willems como tributário a outros intelectuais como 
Robert Park, H. Fairchild, Maurice Davie e Donald Taft. Para Willems, o conceito de assimilação “se 
afigura como processo sócio-psíquico que transforma a personalidade. A feição social do processo 
reside no fato de não ser o homem isolado que se reajusta, mas o homem vivendo em grupos e entre 
grupos com suas expectativas de comportamento e seus sistemas de controle peculiares” (WILLEMS, 
E. A Aculturação dos Alemães no Brasil: Estudo antropológico dos imigrantes alemães e seus 
descendentes no Brasil. 1980[1946], p. 17 apud: NUCCI, 2010, p. 147). Já o conceito de Aculturação 
compreenderia as “mudanças nas configurações culturais de dois ou mais grupos que estabelecerem 
contatos diretos e contínuos” (WILLEMS, 1946a: 37 – grifos do original; cf. SEYFERTH, 2004b: 9-10 
apud: NUCCI, 2010, p. 148). 
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Willems faz um esforço teórico por justificar o processo de assimilação dos 

descendentes a vista dos processos políticos aos quais estavam submetidos. Para 

este modelo de assimilação, parece que as fronteiras culturais somem, e há uma 

harmoniosa e completa integração assimilada. Compreendo que a acomodação dos 

hábitos japoneses aos nativos não refletirá uma assimilação no sentido de uma 

absorção, pois as fronteiras culturais dar-se-ão em novos lugares de maior fluxo de 

processos sociais. Até que ponto as pressões políticas antinipônicas influenciaram a 

análise dos dados coletados por Williems não saberemos mensurar, entretanto, fica 

para mim claro que, da mesma forma que os impressionantes dados em tabelas e 

quadros cuidadosamente transcritos nas obras dele, demonstram uma tendência 

àquilo que ele compreendia como assimilação e que eu optei em compreender como 

diferenciação, está também concomitantemente apontando para um processo de 

transformação da identidade étnica dos descendentes para outras esferas de 

(r)existência cultural, ou seja, a identidade ontológica do descendente desloca-se dos 

traços linguísticos ou religiosos p.ex. para as esferas do culto a ancestralidade. NUCCI 

refletindo sobre Willems, a respeito de processos de assimilação que resultam em 

classificação, afirma: 

A tendência de classificação a partir das “marcas raciais” produziria, segundo 
o autor, ressentimentos nos imigrantes e nos seus descendentes, e uma 
situação de marginalidade na qual essas pessoas agiriam com ambivalência 
de atitudes e de sentimentos. Esse tipo de marginalidade poderia ser mais 
longo do que a marginalidade cultural, vista como fase de desequilíbrio 
cultural passageira, onde os indivíduos poderiam desenvolver atitudes que 
pareceriam hipócritas, ingênuas ou faltosas quanto ao sentimento pátrio, aos 
olhos do resto da sociedade (WILLEMS, E. Assimilação e Populações 
Marginais no Brasil: estudo sociológico dos imigrantes alemães e seus 
descendentes. 1940, p. 106, 108-9, 113-4 apud: NUCCI, 2010, p. 154). 

A ideia de marcas raciais nos aproxima muito do conceito de eugenia bastante 

difundido desde o início do século XX e terá seu ápice com a equivocada ideologia 

ariana no terceiro Reich. Qualquer classificação de tipo eugênica irá incorrer em um 

juízo supremacista, um evolucionismo biológico que irradiará para o cultural. Emilio 

Willems, entre outros teóricos, construiu suas análises sobre um território que se 

pretendeu “desbiologizar” o debate, mas que, ao mesmo tempo, culturalizou-se. A 

ideia de classificação humana é, por sua vez, elemento importante e fundamental para 

a constituição de relações etnocêntricas entre os núcleos de colonizadores e nativos. 

A construção da inferioridade perpassa diametralmente todos os aspectos da vida e 
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sociabilidades humanas. É importante destacar que, durante os primeiros anos da 

colonização, estabelece-se um debate teórico entre os intelectuais brasileiros 14 , 

pautados principalmente pelas disputas políticas que já ocorrem no congresso, a fim 

de legitimar uma ou outra posição, ou referendar academicamente posições 

importadas de segmentos econômicos, especialmente oriundos dos Estados Unidos 

da América, que irradiam para um determinismo moral dos padrões culturais nipônicos 

e suas diferenças biológicas como um impedimento a assimilação do elemento 

nacional, a aculturação aos padrões ocidentais de vida. Também, um outro forte grupo 

de intelectuais (norteados pela noção de democracia racial de Gilberto Freyre) 

mascarará, na prática, um racismo cruel e violento com as populações de colonos 

japoneses. 

Há um processo de negociação que harmoniza os efeitos do “exotismo” 

cultural entre os nativos com o estabelecimento de uma territorialidade espaço-tempo, 

ou, a construção de japonesidades a partir de uma memória social, uma memória que 

compreende ontologicamente os indivíduos em perspectivas diversas, transcendendo 

o ambiente dos descendentes a outros de não-descendentes. A reprodução cultural, 

entre descendentes, dos costumes nativos, também é uma forma importante de 

(r)existência. Neste sentido, discordamos de HALL 15  quando afirma que temos 

múltiplas identidades contraditórias em estado de fragmentariedade, colapso, 

provisoriedade, variabilidade e problemáticas não-resolvidas. As identidades culturais 

são complexas formas de seguir a vida desviando-se dos fluxos históricos que tornam 

genes em inimigos, culturas em subdesenvolvidas, e, sociedades étnicas objetos de 

subordinação. As identidades culturais são sobrevivências tangentes e subterrâneas 

em meio ao comportamento da cultura hegemônica. ABU-LUGHOD, sobre a questão 

da identidade étnica entre os beduínos, afirma: 

 
14 Os principais foram Miguel de Oliveira Couto, José Felix Pacheco, Antônio Xavier de Oliveira, Lima 
Câmara, Arthur Hehl Neiva e Francisco José de Oliveira Vianna. 
15 cf. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, trad. Tomaz 
Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro, 12a ed., p. 11-12, 2006. 
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[...] porque se definiam não principalmente por um modo de vida, por mais 
que valorizem o nomadismo pastoril e os rigores do deserto, mas por alguns 
princípios-chave de organização social: a genealogia e uma ordem tribal 
baseada na proximidade dos agnatos (parentes paternos) e ligada a um 
código de moralidade, o de honra e de modéstia. Seu universo social é 
ordenado por esses princípios ideológicos, que definem a identidade dos 
indivíduos e a qualidade de suas relações com os outros. (ABU-LUGHOD, 
1999, p. 40-41, tradução minha). 

Para ela, os beduínos estavam concretamente em processo de transformação 

de sua identidade étnica durante a perda do modo de vida tipicamente pastoril, 

entretanto, aos beduínos, outros elementos o definem como tal, que transcendem sua 

forma econômica de produção da vida. “Na visão dos beduínos, as diferenças vão 

além do linguístico e do indumentário para os fundamentos de origem, definidos pela 

genealogia, organização social, modos de interação interpessoal e uma espécie de 

natureza moral.” (ABU-LOGHOD, 1999, p.44). Entendemos que, a compreensão de 

si no estabelecimento de relações de igualdade e solidariedade com outros, forjando 

o processo identitário16 , passa por uma reflexão ontológica sobre as condições 

históricas da produção do eu, das relações estabelecidas com o “outro” – negação 

pela alteridade – e, os contatos estabelecidos na superfície das coisas enquanto 

camadas de realidade construída. 

HALL menciona que “uma vez que a identidade muda de acordo com a forma 

como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas 

pode ser ganhada ou perdida.” (2006, p. 16). Identidade e identificação por vezes nos 

confundem. A primeira diz respeito a narrativa do eu a partir de uma trajetória 

ontológica mediada pela história, enquanto a segunda relaciona-se com adesão, 

engajamento, protagonismo social, um processo em que o indivíduo se associa 

consciente e livremente. Ambas irão operar diretamente na dinâmica auto-definição.  

Para BARTH, mesmo que haja, e deverá haver, intensa relação interétnica, e, 

ainda que ela exija mudança e necessidade de aceitação de práticas sociais, as 

diferenças persistirão: 

 
16 cf. BRUBAKER & COOPER: “Claramente, o termo ‘identidade’ serve para uma grande quantidade 
de emprego. É usado para realçar modos de ação não-instrumental; para focar na auto-compreensão 
ao invés do auto-interesse; designar semelhança entre pessoas ou semelhança ao longo do tempo; 
capturar aspectos fundamentais da individualidade; negar que existam aspectos fundamentais em tal 
núcleo; destacar o processo, desenvolvimento interativo de solidariedade e auto-compreensão coletiva; 
e, acentuar a qualidade fragmentada da experiência contemporânea do ‘eu’ instavelmente costurado a 
fragmentos de discurso e contingentemente ‘ativado’ em diferentes contextos. ” (2000, p. 08, tradução 
minha). 
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[...] as distinções étnicas não dependem da ausência de interação e aceitação 
sociais mas, ao contrário, são frequentemente a própria base sobre a qual 
sistemas sociais abrangentes são construídos. A interação dentro desses 
sistemas não leva à sua destruição pela mudança e pela aculturação: as 
diferenças culturais podem persistir apesar do contato interétnico e da 
interdependência entre etnias. (2000, p. 26). 

A discussão sobre o papel da escola no processo de amoldamento dos nisseis 

– especialmente porque era comum escolas japonesas –, será ponto sensível destes 

debates. Segundo SAITO “a escola japonesa não é senão o lugar em que se adquire 

o espírito japonês pelo ensino da língua japonesa. Ademais, [...] na continuidade do 

sistema familial japonês imbuído de grande respeito aos pais e à autoridade do chefe 

de família.” (1973, p. 27-28). Segundo MACHADO (2011), tal espírito japonês 

chamado por ele de japonesidades não é limitado apenas a descendentes mas é 

substancialmente recebida/aprendida pelos não-descendentes que de alguma forma 

se identificam com instituições difusoras, tais como instituições religiosas, de artes 

marciais, de arte, etc. Aos intelectuais antinipônicos da primeira metade do século XX, 

o aprendizado da língua era um dos fundamentos da assimilação que desconsiderava 

o sistema familial. Paralelamente a eles, Willems dava outro nível de importância ao 

idioma: 

Willems também diminuiu a importância do aprendizado da língua para o 
processo de nacionalização ao definir o conceito de “nacionalizar”: “Em última 
análise, nacionalizar significa integrar indivíduos ou grupos na consciência 
coletiva de uma nação, a ponto de sentirem-se solidários em tudo quanto 
afeta a existência, os interesses e valores vitais dessa nação. Evidentemente, 
a solidariedade nacional, a fusão das consciências individuais numa 
consciência nacional, não surge com a aprendizagem da língua nacional. 
Essa há de acompanhar o processo de nacionalização, sendo até 
indispensável para a compreensão das exteriorizações da vida nacional, mas 
não é a condição básica para a formação de uma consciência nacional ou a 
integração nessa consciência” (WILLEMS, E. Assimilação e Populações 
Marginais no Brasil: estudo sociológico dos imigrantes germânicos e seus 
descendentes. 1940, p. 301 - grifos do original. apud: NUCCI, 2010, p. 156). 

As escolas japonesas, que ensinavam a partir do idioma japonês, acabaram 

sendo fechadas ou nacionalizadas durante a Segunda Guerra. O ensino do idioma 

passa a ser proibido. A criminalização do idioma durante os dias da grande guerra 

perdurará com sequelas durante décadas. O idioma japonês que antes era público 

agora se domestica como mostra o quadro abaixo: 
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QUADRO 1 - Matriculas de japoneses e descendentes 

 
Fonte: Emilio Willems, 1948. 

O quadro acima está baseado em dados coletados em 1948 (portanto, pós-

guerra) por E. Willems. Com o fechamento das escolas japonesas, as crianças 

descendentes foram obrigadas a serem matriculadas em escolas regulares 

brasileiras. Chamo a atenção para a linha “Litoral”, área em que o Vale do Ribeira está 

inserido no quadro. Nele, o total de alunos japoneses e descendentes na zona rural é 

de 1041 alunos sendo que 104 deles não falam português na matrícula, totalizando 

10% dos alunos rurais, enquanto que no ambiente urbano são 284 alunos japoneses 

ou descendentes, e destes, apenas 07 não falavam português na matrícula, 

totalizando 2,5%. A pressão do Estado para que o idioma japonês se reduzisse ao 

ambiente doméstico teve seus resultados pois, no ambiente urbano 97,5% dos 

japoneses ou descendentes já falavam português na matrícula escolar e no meio rural 

90%. Os dados se complementam com o próximo quadro: 
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QUADRO 2 - Alunos japoneses que sabem escrever em japonês 

 
Fonte: Emilio Willems, 1948. 

No quadro acima, 411 alunos rurais e 100 alunos urbanos da Zona “Litoral” 

não escrevem em japonês de um total de 1.316 alunos japoneses ou descendentes 

matriculados. Deste total, 805 alunos escrevem em japonês, ou seja, 70% do total. 

Concluímos que, embora a maioria já falasse o português no ato da matrícula, 

permaneciam tendo a formação doméstica do ensino da língua japonesa, não apenas 

falada, mas também escrita. Esse processo de (r)existência dos traços culturais 

trazidos pelos imigrantes demonstram o esforço em superar as proibições, 

criminalização e policialização das famílias que compreendiam o idioma como uma 

marca distintiva de sua etnicidade. 

Entre os japoneses, escolher o catolicismo como sua religião tornou-se 

fundamental para irmanar e diminuir a desconfiança entre brasileiros. Ser católico em 

um país majoritariamente católico e xenófobo, apresenta-se como uma importante 

estratégia coletiva de manutenção da colônia. Abaixo, passaremos aos dados sobre 

a questão religiosa. 
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QUADRO 3 - Religião dos descendentes de japoneses 

 
Fonte: Emilio Willems, 1948. 

No quadro acima, dos 284 alunos descendentes de japoneses no ambiente 

urbano da Zona “Litoral”, 162 deles são católicos, e no ambiente rural, dos 1041 alunos 

descendentes de japoneses, 572 deles são católicos. Isso representa 

respectivamente 57% no ambiente urbano e 54% no ambiente rural de descendentes 

de japoneses convertidos ao catolicismo. Um total global de 55% dos descendentes 

de japoneses católicos. Os dados se elevam quando acrescido de descendentes 

adeptos a outras tradições cristãs. Vejamos o seguinte quadro: 
QUADRO 4 - Religião dos descendentes 

 
Fonte: Emilio Willems, 1948. 
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O quadro revela que, de um total de 1325 alunos descendentes de japoneses 

entrevistados por Willems (quadro 3), 734 são católicos (quadro 3), 89 são 

protestantes (total global entre ambientes rural e urbano), e, apenas 240 são budistas, 

um total de 18% de todos os alunos descendentes de japoneses pesquisados, ou seja, 

88% destes são cristãos, majoritariamente católicos. Este quadro destaca o que 

ocorreu no cenário nacional com a comunidade nipônica, ou seja, os issei (imigrantes) 

permaneceram em sua religião tradicional, que Saito define como Budismo Japonês, 

mas motivaram a cristianização de seus filhos (nissei) e, a proporção fica 

estatisticamente invertida quando comparada com os sansei e yonsei (netos e 

bisnetos). O apadrinhamento, que estabelecia laços entre os imigrantes budistas 

enquanto compadres e comadres de nativos católicos por meio do batismo dos filhos, 

tornara-se uma ferramenta de inserção artificial nas redes de parentesco. Popularizou-

se a escolha de padrinhos brasileiros para o batismo cristão de filhos de japoneses. 

OMURO destaca em entrevista realizada com a sra. Etsu Osawa que: “[...] eu na 

minha inocência chegava a pensar que os japoneses eram um povo selvagem, ou 

coisa assim... A gente se sentia tão humilhada quando não era batizada, chegando a 

ter vergonha de ser japonesa (descendente), pois quem não era batizado era 

chamado de pagão e quando morresse não iria para o céu.” (p. 05, 2014, grifo da 

autora). O budismo japonês foi o ramo religioso que mais perdeu seus adeptos no 

Brasil entre os descendentes que, proporcionalmente migram para o catolicismo, 

conforme mostra o próximo quadro: 
QUADRO 5 - Comparativo de adeptos budistas conforme as gerações 

 
Fonte: SAITO, p. 251. 
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Figura 9 - Catedral de S. Francisco Xavier 

 
Fonte: Roberto Fortes, s/d. 

Figura 10 - Igreja de Todos os Santos (Anglicana) 

 
Fonte: Acervo da Paróquia de Cristo Rei, s/d. 



58 
 

 

Figura 11 - Igreja Budista 

 
Fonte: Portal G1(Santos e Região), 2019. 

Nos anos que seguiram o pós-guerra, a miscigenação foi tema dominante 

para o encontro de um lugar de pacificação entre os debates acadêmicos e políticos 

que se travavam tendo como expoentes Bruno Alvares da Silva Lobo (médico), Alfredo 

Ellis Jr. (historiador e deputado estadual), Alexandre Konder (jornalista) e Nestor 

Ascoli (escritor)17. Na Figura 8, temos a imagem da construção da atual Catedral de 

S. Francisco Xavier (Padroeiro do Japão). Em 04 de março de 1926, o diretor da 

K.K.K.K. sr. Guioske Shiratori se dirige por meio de carta ao bispo diocesano (com 

sede em Santos) dizendo: “tendo a Colônia Japonesa de Registro o desejo de 

construir uma igreja dentro da propriedade da mesma, a fim de com vantagem tratar 

da cristianização dos japoneses, vem perante V. Excia. solicitar a devida permissão 

dizendo que se acha disposto o terreno que V. Excia. julgar necessário, sem ônus 

para a Mitra. A construção da igreja ficará a cargo da diretoria da Colônia.” 

(CENTENÁRIO DA COLONIZAÇÃO JAPONESA NO VALE DO RIBEIRA, 2013, p. 

78). Em 1926, é lançada a pedra fundamental da atual Igreja Catedral. 

 
17 Intelectuais que compunham a frente pró-nipônica. Cf. NUCCI, P. p. 337, 2009. 
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Em 1927 é lançada a pedra fundamental da Igreja de Todos os Santos 

(Anglicana) e em 1929 é inaugurado o primeiro templo construído por japoneses no 

Brasil (Figura 9). A Igreja de Todos os Santos, fundada em 11 de junho de 1929, teve 

como construtor o carpinteiro Wada, a doação do terreno em zona rural da família 

Ikegami, e todos os recursos oriundos dos próprios adeptos. Os anglicanos – ou 

episcopais – chegam com o Dr. Kenzo Kitajima, que foi médico da cruz vermelha 

durante a guerra russo-japonesa. Em 1922 ele abriu em sua própria residência uma 

escola dominical. Em 28 de março de 1923, com a chegada do Rev. João Yasoji Ito, 

membro da organização religiosa de emigração Rikko-kai, após 3 anos nos Estados 

Unidos, a fim de encontrar-se com os familiares de seu falecido irmão Kikuzo Ito em 

Registro, tem início a evangelização anglicana. Seu trabalho missionário se deu 

especialmente entre os imigrantes de Nagano, de onde ele também era originário. Até 

a inauguração do templo, os cultos religiosos eram realizados nas casas dos fiéis e 

os primeiros batismos foram de seus parentes próximos.18 

O templo budista (figura 11) é de 1979, entretanto a comunidade budista 

reúne-se desde 1925. O primeiro templo é de 1957 e não tinha arquitetura típica 

japonesa. Apenas o segundo templo restaurará os traços típicos da carpintaria 

japonesa.19 

O álbum do Centenário da Colonização destaca que os voluntários que 

construíram o templo da Igreja Católica desejavam tornarem-se católicos, e, que os 

recursos financeiros eram oriundos do Japão e da Colônia. A obra técnica do IPHAN20 

comenta que, tal templo não tem referências técnicas nem estéticas da arquitetura 

tradicional japonesa e que, “vincula-se ao esforço de adaptação aos valores locais” 

(IMIGRAÇÃO, 2012, p. 72). Estes dados reforçam a ideia de que a própria companhia 

de imigração K.K.K.K. agiu como propagadora da necessidade de cristianização 

católica dos imigrantes, a fim de que o projeto de fluxo humano tivesse continuidade. 

WILLEMS fará o seguinte comentário: “[...] não existem, em nenhuma das zonas 

investigadas, templos shintoistas ou budistas. Este fato contrasta fortemente com 

outras áreas de colonização japonesa.” (WILLEMS, 1948, p. 49, grifo do autor). Os 

 
18 ver FUKASAWA, M. p. 248, 2018. CENTENÁRIO DA COLONIZAÇÃO. p. 81, 2013. 
19 cf. CENTENÁRIO DA COLONIZAÇÃO JAPONESA NO VALE DO RIBEIRA, 2013, p. 74ss. Também 
há informações sobre os templos em IMIGRAÇÃO JAPONESA NO VALE DO RIBEIRA – Edições 
Técnicas sobre Patrimônio Material 1. Brasília: IPHAN, 2012. 
20 IMIGRAÇÃO JAPONESA NO VALE DO RIBEIRA – Edições Técnicas sobre Patrimônio Material 1. 
Brasília: IPHAN, 2012. 
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dados apresentados, sobre as questões arquitetônicas que envolvem as edificações 

religiosas, são importantes pois demonstram diferentes e divergentes narrativas no 

entendimento dos imigrantes naquilo que está sendo elaborado enquanto elemento 

identitário. Entre os anglicanos e budistas, que dependem apenas de si (sem apoio 

institucional da companhia de imigração), há uma afirmação identitária dos traços 

tradicionais e característicos da arquitetura nipônica, já o templo católico, é o grande 

símbolo do processo de (trans)formação cristã-ocidental, são japonesidades sendo 

construídas separadamente. 

Os casamentos mistos também se tornaram um importante elemento para a 

constituição de novas redes de parentesco. Evidentemente que não se tornara regra 

buscar um casamento misto. Há uma grande expressão de japoneses que buscaram 

suas noivas ou noivos no Japão. Abaixo, há um quadro de dados da cidade de São 

Paulo, que, em tese, reflete o efeito geral que os casamentos interétnicos tomaram 

entre a comunidade nipônica.  
QUADRO 6 - Religiões seguidas por casais interétnicos em São Paulo em 1987 

 
Fonte: Uma epopéia moderna, p. 595. 

Destacamos aqui a coluna que cruza os dados em que marido e esposa são 

católicos. Esta é a maior porcentagem de todos os dados obtidos, ou seja, 46,6% de 

todos os casais interétnicos são também católicos. Esse dado revela um expansivo 

crescimento de casamentos interétnicos que, de alguma forma também estivessem 

conectados com a adesão católica, religião hegemônica no Brasil. Outros dados 

interessantes do quadro apontarão que, quando o marido não tem religião definida, 

ele buscará alguém sem religião (12,6% dos casais), ou uma esposa católica (8,7% 

dos casais). Também é importante destacar que quando o marido é praticante de 

religião japonesa e sua esposa também, este dado atingiu 11,7% dos casais. 
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No recenseamento de 1958, constatou-se que 3,5% dos nikkeis eram 
casados com cônjuge não-nikkei. Esse número subiu para 13,6% na 
pesquisa suplementar realizada em 1963 e, em 1988, os casamentos 
interétnicos já eram 45,9% do total. Muitos nisseis evitavam o casamento 
misto por conta da resistência dos pais, mas restrições como essa 
desapareceram na terceira e quarta geração, levando a um aumento no 
número de indivíduos mestiços (no levantamento feito em 1988, 42% 
dos sanseis e 62% dos yonseis já eram mestiços). (National Diet Library. 
<http://twixar.me/QBjm >. 2008). 

Para os intelectuais, estes dados serviam para a tese de que no Brasil não 

havia racismo; para os japoneses, tratava-se de uma forma de (r)existência. Willems 

comenta que: “para que houvesse uma maior miscibilidade, seria necessária, então 

uma ‘desintegração da família nipônica no meio brasileiro’”. (WILLEMS, E. Aspectos 

da Aculturação dos Japoneses no Estado de São Paulo. 1948, p. 105-7, grifos do 

original. apud: NUCCI, 2010, p. 162). SAITO também fará clara menção a este 

fenômeno da assimilação da família japonesa aos padrões brasileiros: 

[...] em muitas famílias japonesas no Brasil, existe uma clara separação social 
e cultural entre os imãos (sic), e também entre os pais e alguns de seus filhos. 
Em outras palavras, entre aqueles que “estudam” e aqueles que “trabalham”. 
Aqueles que trabalham com seu pai no empreendimento da família mantêm 
um forte laço com ele, identificando-se mais com a niponicidade e, em muitos 
casos, com a “religião japonesa”. Aqueles que estudam nos colégios e em 
particular nas universidades, por seu lado, recebem mais intensamente a 
socialização brasileira e mantêm sócio-economicamente fortes ligações com 
o mundo extrafamiliar. O futuro de sua vida econômica e social não está atado 
com o do pai e a ocupação da sua família, mas sim com a ampla sociedade 
brasileira. Assim, eles se identificam mais profundamente com a brasilidade 
e frequentemente com o catolicismo brasileiro. (SAITO, 1973, p. 264-265). 

As dificuldades surgem especialmente porque havia uma maior interferência 

na escolha dos cônjuges pelos pais. Segundo WILLEMS, a “tendência de desprender-

se de traços culturais trazidos do Japão, é muito mais pronunciada na zona de 

Registro do que no Havaí”. (BALDUS & WILLEMS, Casas e Túmulos de Japoneses 

no Vale do Ribeira de Iguape. 1941, p. 129-130, grifos do original. apud: NUCCI, 2010, 

p. 165). A miscigenação é construída a partir do princípio do embranquecimento da 

sociedade brasileira. Este racismo estrutural é sutilmente percebido por Willems “ao 

notar os limites das políticas imigratórias brasileiras, a expectativa de um sentido 

branqueador nos processos de ‘mistura racial’, e a exclusão dos ‘africanos e outros 

grupos de cor’ [...]”. (NUCCI, 2010, p. 181). De uma forma muito sistemática, o Estado 

Brasileiro demonstrou o total e indesejável apreço aos imigrantes nipônicos. Toda a 

disputa de narrativa, sobre a necessária assimilação dos japoneses na sociedade 



62 
 

 

brasileira e a aculturação de seus hábitos aos locais, era contraditada pelas ações 

policialescas do Estado Novo que visava o controle dos “outros” que são nossos 

inimigos, e, por este motivo, “[...] milhares de japoneses foram presos sem razão, 

violentados pelo autoritarismo mesclado pelo rancor nacionalista que delineou as 

ações do Estado Novo (1937-1945).” (CARNEIRO, 2010, p. 377).  
Figura 12 – Jornal Folha da Noite 

 
Fonte: National Daily Library, 1943. 

NUCCI comenta sobre a contradição entre o discurso da necessidade de 

assimilação em detrimento do estado coercitivo que cerceava as possibilidades dos 

colonos imigrantes a tal assimilação: 

[...] a cassação de direitos, a pressão policial, o fechamento das sedes das 
associações japonesas, a proibição do uso do idioma japonês e a apreensão 
de aparelhos de rádio funcionariam como um “cordão de isolamento” nas 
áreas de colonização japonesa, ao propiciar a posterior divulgação de 
notícias falsas sobre o desenrolar da guerra para a população e a articulação 
de sociedades secretas como a Shindô-Renmei [...]. Ironicamente, os 
argumentos antinipônicos sobre a necessidade de controle total sobre a vida 
dos imigrantes que geraram ações administrativas foram mostrados como 
fatores contra-assimilativos. (NUCCI, 2010, p. 186). 
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Segundo SAITO, é muito provável que os imigrantes não tenham tido clara 

consciência da rejeição a que sofriam. Para ele, “esse estado de angústia buscava 

compensação no culto dos ídolos da Mãe-Pátria. Era mais um agravante dos 

problemas de não-assimilação.” (SAITO, 1973, p. 25). Não creio que ações como as 

citadas acima por Nucci seriam tão pouco conscientes como afirma Saito. As ações 

do Estado Novo contra todos os japoneses em geral, motivadas pelos movimentos da 

Shindô-Renmei21, afetou consequentemente a toda a trajetória de vida que estes 

imigrantes e seus descendentes teriam no Brasil, especialmente a forma como irão 

constituir sua identidade étnica. OMURO destaca, em uma de suas entrevistas, o 

terror causado durante este período da guerra: 

YS – Na época da Guerra... Morria de medo! – ri – Naquela época, não é 
como hoje, antigamente os policiais vinham todos de cavalo, e de longe a 
gente escutava aquele barulho de cavalo: fazia poc, poc, poc na estrada. 
Todo mundo corria... Se na volta da escola a gente escutava barulho assim, 
a gente se enfiava no meio do mato que nem doido, ficava quietinho embaixo 
do mato... Agora, quando vinham em casa, meus pais corriam para o meio 
do mato e a gente ficava. Eu e... Em casa, tinha minha irmã, que era acima 
de mim, a gente ficava. Eles perguntavam... A primeira coisa que eles 
perguntavam para a gente: “Onde foi seu pai?”. A gente respondia: “Meu pai, 
não sei. Não voltaram do sítio... do serviço.”. Aí eles perguntavam onde tinha 
a pinga, onde que tinha livros, se tinha rádio. Perguntavam tudo isso. Aí 
entravam dentro de casa. Procuravam. Aí reviravam tudinho... Até... Porque 
no sítio, naquela época não tinha luz, não tinha nada... tudo lamparina... 
Então, minha mãe tinha um barril, assim, de água, guardar água para usar na 
cozinha. Então, ao invés de ver ali dentro ou enfiar a mão, eles tiravam a 
tampa e jogavam toda a água para ver se tinha pinga... Morria de medo... – 
ri - Tremia que nem gelatina... (OMURO, p. 07, 2014). 

A entrevistada identificada apenas pelas iniciais YS é nascida em 1933 e 

residia em um bairro rural (Raposa). O estado de vigilância da vida cotidiana, gerou 

terror e temor diante até mesmo de quem nada tinha a esconder ou a ameaçar a 

“ordem pública”. Literatura e meios de comunicação parecem ter sido o foco das 

diligências policiais. Vestígios de uma possível participação destes japoneses em 

organizações como a Shindo-Renmei, além dos decretos que proibiam a circulação 

de literatura em língua estrangeira, tornavam qualquer literatura em língua japonesa 

uma sentença contra seus possuidores. Em outro relato, vemos a restrição para 

 
21 Organização secreta japonesa articulada com os ideais imperialistas do Japão durante a Segunda 
Guerra Mundial. A Shindô-Renmei se negou a aceitar as informações de derrota do Japão, perpetuando 
informações falsas sobre o estado da guerra durante toda ela, e, inclusive, retaliando japoneses que 
não concordavam com tais informações, chegando ao limite da morte. 



64 
 

 

deslocamentos da população japonesa de Registro, conforme o testemunho abaixo, 

da sra. H. Y., nascida em 1933, colhido por Omuro: 

E meu pai, naquela época, quando ia para São Paulo, tinha que fazer salvo-
conduto para estrangeiro; japonês, alemão e italiano não podia viajar sem 
salvo-conduto. Uma vez eu fui para o São Paulo, tinha que levar minha avó. 
Para tirar salvo-conduto, meu pai já tinha, mas minha avó demorou quase um 
mês. Então eu ia junto. Chegava no meio do caminho, ali, tinha uma família 
alemã que estava vindo, não sei de onde, acho que é de Pariquera-Açu, lá 
que tem bastante alemão, que não tinha salvo-conduto. Todo ônibus ia com 
um soldado, quando chegava no meio do caminho eles queriam ver tudo... 
Quem era japonês, alemão, italiano. Tinha uma família alemã que o pai e a 
mãe não tinham salvo-conduto, deixaram no meio do mato... (inaudível)... não 
tem dó (inaudível)... a mulher chorava. Eu era meio criança, mas estava 
vendo. Era assim. E para voltar, salvo-conduto. Tinha que tirar lá na Estação 
da Luz. Uma viajada até São Paulo era esse sacrifício: era tudo com salvo-
conduto. E quem não tinha, ficava no meio da estrada. Eles não tinham dó. E 
era só mato na estrada, não tinha restaurante, nada. Então dava até dó. 
Então a única noção de guerra que eu tinha era isso, que tava vendo essas 
famílias. Eu perguntava por meu pai: “Porque tiraram eles do ônibus?” 
“Porque eles são alemães; e japonês, alemão e italiano só podem viajar com 
salvo-conduto e eles não têm, tem que tirar na delegacia daqui”. Sabia só 
desse jeito, eu era criança. Tinha o que? Dez anos, onze anos. (OMURO, p. 
08-09, 2014). 

O controle de deslocamento para famílias que dependem fundamentalmente 

da venda de sua produção agrícola para os grandes centros trouxe enorme prejuízo. 

Manter o “inimigo” vigiado e rastreável sob as guias de salvo-conduto foi importante 

estratégia do Estado a fim de consolidar seu controle sobre a população estrangeira. 

A ausência de qualquer documento resultaria na perda imediata do direito de 

deslocamento. Desembarcar alguém, sem o menor elemento de suspeição, é retrato 

do abuso de autoridade a que o país se submeteu durante o Estado Novo. Também 

é importante destacar que Willems, em sua pesquisa no Vale do Ribeira, retrata o 

universo das festas celebradas pela colônia japonesa. Como veremos, pela datação 

da pesquisa, o Tooro Nagashi ainda não terá ocorrido em sua primeira edição. O 

Tooro Nagashi teve sua primeira versão em 1954, e, a pesquisa data de 1948: 
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QUADRO 7 - Festas brasileiras e japonesas 

 
Fonte: Emilio Willems, 1948. 

A celebração de festas cívicas e religiosas brasileiras supera em quantidade 

(quase o dobro) as festas japonesas. Outro dado importante é a adesão urbana as 

festas (brasileiras e japonesas) que é relativamente muito mais baixa que a dos 

ambientes rurais. Há uma transformação em curso das práticas culturais entre os 

descendentes de japoneses, seja pela repressão do Estado as suas tradições, seja 

pela assimilação de novo horizonte cultural. 

A consolidação de uma sociedade plural deverá, segundo BARTH, 

compreender-se enquanto “[...] uma sociedade poliétnica integrada no âmbito do 

mercado sob o controle de um sistema estatal dominado por um dos grupos, mas 

preservando amplos espaços de diversidade cultural nos setores de atividade 

doméstica e religiosa.” (2000, p. 35). Um modelo societal de organização, a partir de 

linhas étnicas, só é possível com base em uma relação de complementariedade entre 

os grupos étnicos considerando as peculiaridades culturais de cada um. Estas 

relações de complementariedade se constituem em relações de interdependência, em 

um complexo sistema de ecologia cultural. Neste sentido que recupero a narrativa do 
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sr. Rubens Shimizu, que é membro da diretoria do Bunkyo e importante liderança da 

comunidade de descendentes de japoneses em Registro, quando perguntado sobre 

como ele entendia o papel desta instituição no desenvolvimento do Tooro Nagashi, 

um evento originalmente realizado pela igreja budista Nichiren Shū, ele responde: 

35'.40"- É mais uma preservação da cultura né. A gente vê mais pela 
preservação da cultura porque além de ser religioso também tem a parte 
cultural. Esse foi a ideia do Toshiaki né. Além de ser inter-religioso também 
tem a preservação da cultura pela gastronomia, pelas apresentações né, 
teatrais e artísticas. Mais para preservação também da tradição. (sr. Rubens 
Takeshi Shimizu, 75 anos, entrevista concedida no dia 21 de outubro de 
2019). 

O processo de desconstrução, violência, silenciamento, esquecimento e 

criminalização das práticas, hábitos e cultura japonesa, precisavam ser 

desnaturalizadas. A (r)existência cultural, que sobreviveu silenciosamente ao longo 

de décadas (mesmo e apesar das assimilações da religião do “outro”, do “casamento” 

com o “outro”, da língua do “outro”), ganha as praças, as ruas, o calendário cultural do 

município, e, percebe-se nisso, um grande potencial criativo o qual se tinha por 

ocultamento. 

Com o final das políticas de restrição aos japoneses no pós-guerra, muitos a 

fim de escaparem do grande cisma da comunidade no Brasil – vitoristas e derrotistas22 

–, migraram para São Paulo ou outros estados, já não mais com um projeto de retorno 

ao Japão, mas para se fixarem no Brasil. OMURO relata o depoimento do sr. W. M., 

que assinala o desfecho do avô de sua esposa, sr. Jissuke Otsubo, professor e 

liderança da comunidade nipônica em Registro: 

[...] buscavam na Colônia, que já estava confinada, isolada, os cabeças, 
professor então nem se fala. Então ele (Jissuke Otsubo) pegou os filhos e 
“tchun”, se mandou para São Paulo. Isso nos idos de 40; 43 ou 44, dois anos 
antes da Guerra terminar. Então ele sentiu muito oprimido.  Não só ele, vários 
outros... Aconteceu com os alemães, aconteceu com os italianos... Ele ficou 
confinado praticamente, bem discreto em São Paulo, até passar o vendaval. 
Aí quando... Isso já decorria mais ou menos 4, 5 ou 6 anos, aí como ele era 
muito conhecido na colônia em geral japonesa, ele foi convidado a gerente 
do Colégio São Francisco, em São Paulo, que justamente acolhia filhos de 
japoneses de todos os Estados, de todo o Brasil, que ia para São Paulo para 
estudar lá no Colégio São Francisco. (p.10, 2014). 

 
22 Denominação dada aos que aceitaram a derrota japonesa na segunda guerra mundial (derrotistas - 
Makegumi) e os que negavam tal derrota (vitoristas - Katigumi), em geral simpatizantes da Shindô-
Renmei. 
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De 3.467 indivíduos em 1939, a população de japoneses no município de São 

Paulo cresceu para 62.000 em 1958 (NATIONAL DIET LIBRARY, 

<http://twixar.me/LYjm>. 2008). Em 1952, a comunidade que estava desunida e 

desamparada, pela ausência de um corpo diplomático e consular japonês no Brasil, 

se une para a organização da celebração do quarto centenário da cidade de São 

Paulo que ocorreria em 1954, e, em 1955, a boa experiência resultou na organização 

da Sociedade Paulista de Cultura Japonesa (Bunkyo). 

Em 1952, sob o governo Vargas, inicia-se novo processo de acolhimento de 

imigrantes japoneses, agora voltados para o povoamento das regiões amazônica e 

centro-oeste. Este novo fluxo migratório teve como prioridade a importação de mão-

de-obra técnica, tanto nas demandas agrícolas (especialmente a sericicultura) quanto 

nas industriais. Esta retomada migratória gerou novo conflito entre os japoneses no 

Brasil, conhecido como “imigrantes novos” e “imigrantes velhos”. O conflito residia no 

fato de que os “imigrantes velhos” submetiam os “imigrantes novos” a condições de 

longa jornada de trabalho com condições salariais exploratórias. Para os “velhos” era 

necessário submeter os “novos” às mesmas condições. Novas empresas de imigração 

japonesas foram criadas, novas colônias foram projetadas, mas os velhos problemas 

persistiam: a difícil tarefa de pagar os financiamentos da viagem, os compromissos 

não honrados por parte do governo brasileiro, terras improdutivas que geraram novos 

abandonos, num ciclo bastante conhecido pelos “velhos”. 

Em 1948, quando houve a primeira eleição municipal pós-guerra em Registro, 

passaram a destacarem-se lideranças políticas da colônia. Dos 14 integrantes da 

Câmara de Vereadores Municipal, dois eram descendentes: Guido Mashito 

Matsuzawa e Ryogo Maeji. Desde então, o número é crescente na câmara e também 

no executivo municipal, destacando-se o atual prefeito, Nilton Hirota, como 

descendente de japoneses. 

Após a guerra, o chá de tipo Lipton e Assam (que já eram produzidos em 

Registro e tiveram grande sucesso durante a guerra porque os maiores produtores 

mundiais haviam suspendido suas produções), passa a receber maior implemento em 

investimentos para aquisição de novos equipamentos objetivando a mecanização da 

linha de produção, associado a nova frente migratória dos “novos” imigrantes. Registro 

torna-se a “Capital nacional do Chá” em meio ao maior produtor de café nacional, o 

Estado de São Paulo. A atividade passará por declínio quando ocorre a retomada dos 

grandes produtores asiáticos, além dos altos custos da produção nacional e as 
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defasagens cambiais que tornam o produto local mais caro que o estrangeiro. Ainda 

assim, os chazais persistem em Registro, não mais em produção de escalas globais, 

mas como produto de alta qualidade para padrões de consumo exigentes. 

Na esteira da defasagem econômica do chá, um novo grupo se consolida 

como vocação local, são os bananeiros. Tal produto torna-se o principal, pois sendo 

facilmente adaptado as condições climáticas, não apresentou maiores dificuldades 

aos produtores locais. Atualmente, o Vale é responsável por mais de 50% da produção 

de bananas do Estado de São Paulo. 

Segundo o Censo 2010 do IBGE, Registro é a maior dentre as antigas 

colônias, tanto da K.K.K.K. quanto da BRATAC, em números de habitantes, e a maior 

cidade do Vale do Ribeira, tendo neste censo atingido a marca de pouco mais de 54 

mil habitantes. A língua japonesa, que nos primeiros anos da colônia era livremente 

ensinada nas residências e nas escolas japonesas, desde 1991 é ensinada pelo 

Centro de Estudo de Línguas (CEL), que é um programa da Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo, disponível gratuitamente em escola pública a quem 

interessar. Além disso, o Bunkyo também oferta em suas atividades o ensino do 

idioma. Também é comum, em alguns espaços institucionais públicos, terem 

expressões bilíngues como no exemplo: 
Figura 13 - Instituições públicas que incorporaram grafia japonesa ou arquitetura tradicional 
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Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

Em 1947, em Registro, é fundado o Registro Base Ball Club (RBBC) ou pelo 

nome japonês Rengo Seinenkai (Federação das Associações de Moços) apoiando-se 

na antiga estrutura das associações de bairros (nihonjinkais) estabelecida pela 

K.K.K.K. O nome do clube está associado as tensões ainda existentes em termos 

como ‘associação de japoneses’ conforme Fukasawa (p. 319). O objetivo fundamental 

do clube era de suavizar os conflitos existentes na própria colônia entre o cisma entre 

“vitoristas” e “derrotistas”, além dos problemas entre os “novos” e os “velhos”. Assim, 

o RBBC é a mais antiga organização pós-guerra japonesa do Brasil. O Bunkyo de 

Registro é uma instituição relativamente nova. Inicia-se como um desdobramento do 

departamento cultural e social do RBBC, nascido juridicamente em 1994. Entretanto, 

suas atividades remontam ao ano de 1957, tendo como seu primeiro presidente 

Ryosaku Yamazaki, e passa a operar como um departamento do RBBC a partir de 

1964 (cf. FUKAZAWA, p. 320, 2018). Antes da Segunda Guerra Mundial, a associação 

cultural japonesa chamava-se Bunkakyokai (Associação Cultural Japonesa) e se 

articulava a partir da cartografia colonial, ou seja, os cinco bairros definidos pela 

companhia de imigração K.K.K.K. que possuíam suas associações de bairro 

(nihonjinkais) com linhas telefônicas conectadas com uma central da Associação 

Bunkakyokai, a saber: Centro (Itibu), Bairro Campo de Experiência (Nibu), Bairro 

Carapiranga (Sambu), Bairro Taquaruçu (Yombu), Bairro Raposa (Gobu). Com o 

advento da guerra, a central telefônica foi desativada e a associação fechada23. O 

atual Bunkyo de Registro surgiu na confluência dos acordos entre as cidades irmãs 

Registro-Nakatsugawa e com as celebrações dos 80 anos da imigração japonesa no 

 
23 Para ver mais em Bunkyo Registro cf. <http://twixar.me/WYjm>. Disponível em 06 de abril de 2021. 
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Brasil (outubro de 1993) “refundado” em 21 de junho de 1994. Desde o renascimento 

do Bunkyo os esforços de preservação das tradições japonesas têm sido intensos. 

Uma destas conquistas é a popular Festa do Sushi, que ocorre anualmente desde 

1995. Excepcionalmente esta festa não ocorreu em 2020, pois ela é 

fundamentalmente uma festa gastronômica aberta a população em geral. 

Outra importante instituição de descendentes de japoneses é a Federação 

das Entidades Nikkeis do Vale do Ribeira, que foi fundada em março de 2006  

unificando nove organizações culturais, visando o aniversário do centenário da 

imigração (ocorrido em 2008). 
Figura 14 - Procissão budista 

 
Fonte: Wagner Assanuma Fotografia, 2019. 

A transmissão cultural, que se dava por enlaces familiares, ganha dimensão 

coletiva e pública. Percebe-se, a partir disso, a hercúlea tarefa e responsabilidade de 

transmissão do legado ou tradição cultural recebida pelas novas gerações. As 

japonesidades não são mais uma necessidade doméstica, mas são partilhadas com 

o florescimento de novas instituições culturais nipônicas. Ser japonês sendo brasileiro 

é resultado de preservação dos processos de diferenciação em meio a desconfiança 

do “outro” e aos instrumentos repressivos do Estado que criminalizaram o imigrante e 
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tudo o que este representava. As atuais gerações de descendentes, como visto na 

imagem 14, podem com tranquilidade, “desfilarem” em um espaço policultural e 

multiétnico. 

Na ocasião de meu trabalho de campo, o secretário municipal de Cultura, 

Turismo e Economia Criativa – que foi por mim entrevistado –, declarou sua dupla 

preocupação: 

28' - Já desde o ano passado, a gente promove dentro do Tooro Nagashi um 
festival de Cosplay né, porque o jovem, a gente precisa levar o jovem pra 
dentro do Tooro Nagashi. Ele precisa, porque se você não estabelecer esses 
elos, né, com a essência, eles não se aproximam da essência, e a essência 
teme em algum momento acabar. [...] a gente tá com o Festival de Cosplay, 
a gente tem uma oficina de Taichi-chuan, a gente tem uma oficina de origami, 
né, tudo possibilidades que as pessoas, que estão ali, que não fazem parte 
da cultura japonesa, se elas quiserem, se tiverem a menor vontade ter acesso 
a uma porta de entrada para isso, a gente tá abrindo. A gente tem várias 
portas inclusive abertas. (sr. Carlos Alberto Pereira Junior, entrevista 
concedida no dia 23 de outubro de 2019 na Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo e Economia Criativa). 

Por um lado, a festa que há 65 anos é realizada ininterruptamente (em 

processo de reconhecimento como patrimônio imaterial pelo IPHAN e no calendário 

estadual dos eventos culturais), dá as instituições públicas a prerrogativa de manter 

tal patrimônio e zelar pela execução de suas atividades, por outro, um evento marcado 

fortemente pelo elemento étnico, com elementos religiosos, que ganha a adesão do 

tesouro público, precisa contemplar outras preocupações, tal como a diversidade 

religiosa, étnica e sua continuidade. O sr. Carlos Alberto, não sendo descendente de 

japoneses e, percebendo com clareza os critérios públicos traçados para a divulgação, 

promoção e apoio ao Tooro Nagashi, precisa negociar com criatividade, e, 

desenvolver uma narrativa que interesse a própria tradicional organização realizada 

pelo Bunkyo. 
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Figura 15 - Apresentação de Cosplay 

 
Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual). 

Figura 16 - Apresentação de Cosplay 

 
Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual) 
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28' - “[...] os japoneses eles tem um, eles são reticentes no que diz respeito 
ao jovem, a ouvir o jovem, né. Você pega o pessoal da organização do 
Bunkyo e são só os cabeças brancas que estão lá né, decidindo as coisas. 
Os jovens, eles não tem essa entrada. E aí, eu é que tenho conseguido 
conversar com eles bastante nesse sentido.” (sr. Carlos Alberto Pereira Júnior, 
entrevista concedida no dia 23 de outubro de 2019 na Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo e Economia Criativa). 

A juvenilização dos aspectos periféricos da festa estão no centro das 

preocupações quanto a reprodução geracional das tradições e a adesão mais 

abrangente possível da festa para fora dos limites ou fronteiras étnicas da comunidade 

de descendentes nipônicos. A preocupação demonstrada pelo então secretário da 

cultura, demonstra o processo de engajamento que, o principal órgão externo das 

instituições que compõem o circuito nipônico, tem com a garantia da vivência de 

múltiplas japonesidades no evento, e, além disso, da promoção destas japonesidades 

ao público. Carlos percebe a resistência entre os mais velhos em receber outra 

orientação oriunda de cabeças mais novas. São os “cabeças brancas” que decidem 

as coisas. A ausência de representatividade jovem nos segmentos deliberativos e 

executivos, podem, em sua opinião, esvaziar as próprias atividades tradicionais do 

Tooro Nagashi se não dialogarem com os interesses de outros atores em suas 

demandas como J-Pop, Cosplay, animê, wadaiko, etc. 

Na geração dos primeiros descendentes diretos de pais japoneses, começa 
a aumentar o número de pessoas que deixam de ter interesse pelo Japão, 
mas, graças à associação japonesa, hoje crianças estão praticando tambor, 
dança e música folclórica japonesa. Ou seja, mesmo que eles próprios não 
demonstrem interesse, a geração dos seus filhos e netos está começando a 
se interessar. (Entrevista de Takako Takii, 69 anos, natural de Hokkaido, do 
Departamento de Senhoras da Cooperativa Rural de Registro, concedida a 
FUKASAWA, p. 392, 2018). 
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Figura 17 - Sutra em português 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

A sobrevivência e manutenção das práticas culturais históricas transcendem 

indivíduos e famílias e ganham um lugar privilegiado nas instituições. Na imagem 17 

uma adepta da Seicho-No-Ie participa do rito com sua Sutra em português. Sutilmente 

demonstra que, religiões japonesas sem a preocupação massiva de fazer prosélitos 

e neófitos, preocupam-se com a manutenção de si a partir da abertura de canais de 

diálogo com descendentes e simpatizantes da cultura japonesa sendo importantes 

difusores de japonesidades entre os não-descendentes. De acordo com Abu-Lughod, 

podemos afirmar que não é necessariamente o domínio do idioma japonês que define 
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o pertencimento, mas a compreensão moral de pertencimento a uma comunidade 

étnica. Não por acaso, uma imagem semelhante a esta foi posta como epígrafe deste 

capítulo. Nela há um homem segurando a mesma Sutra em língua japonesa. Ambos 

estão no mesmo lugar, no mesmo culto, mas vem de trajetórias diferentes, 

japonesidades múltiplas, comungando em um mesmo espaço que une as dimensões 

numênicas do sagrado e da memória, em um forte desejo pela permanência e 

preservação cultural em uma sociedade poliétnica. 

As características culturais que assinalam a fronteira podem mudar, assim 
como podem ser transformadas as características culturais dos membros e 
até mesmo alterada a forma de organização do grupo. Mas o fato de haver 
uma contínua dicotomização entre membros e não-membros nos permite 
especificar a natureza da continuidade e investigar forma e conteúdo culturais 
em mudança. 
Apenas os fatores socialmente relevantes tornam-se importantes para 
diagnosticar o pertencimento, e não as diferenças explícitas e “objetivas” que 
são geradas a partir de outros fatores. (BARTH, 2000, p. 33). 

As condições sociais – do tempo da imigração –, para as gerações atuais de 

descendentes destes imigrantes, mudaram e com elas a percepção ou marcos 

identitários. Ainda assim, a persistência de um “nós” e um “eles” sugere a existência 

de fatores que permitem a percepção de fronteiras culturais que definem os grupos 

étnicos, tal como o de descendentes dos imigrantes, dos não-descendentes que, de 

alguma forma, identificam-se com tais japonesidades e os que permanecem em suas 

alteridades mantendo o olhar de exotismo a tais práticas. Neste sentido, o Tooro 

Nagashi compreende a todos estes olhares em uma forma complexa e dinâmica de 

inter-relacionamento entre estes atores. Buscaremos no próximo capítulo, 

compreender o Tooro Nagashi desde sua experiência fundante até seu processo de 

espetacularização e produção de uma comensalidade que dê conta de criar um 

ambiente em que todas estas percepções diferentes das japonesidades dialoguem, e 

que, fundamentalmente, gere um espaço/tempo de memória social de trajetórias 

humanas. 

 

 



76 
 

 

2 O TOORO NAGASHI DE REGISTRO 
 

Figura 18 - Desenho Tooro Nagashi - Festa para os mortos 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

19'.05" – [...] uma pessoa que oferenda tooro era pra 

dar bastante luz pra esse pessoal que está na outra 

dimensão. Grande amor de gratidão, ali rezando a 

energia tá subindo, energia tá subindo. E pessoa que 

tá na outra dimensão que não tá muito muito num lugar 

muito boa também, esse receber essa energia 

positiva. E vai, vai ajudando. Por isso que faz Tooro 

Nagashi. (Madre Myoho Ishimoto. Entrevista 

concedida no dia 03 de dezembro de 2019). 

 

Este capítulo pretende contextualizar o leitor ao tema central da pesquisa, ou 

seja, a Festa do Tooro Nagashi, e, dar subsídios importantes para a compreensão dos 

efeitos dos ritos religiosos, seus significados conforme a literatura específica, e sua 

prática para a elaboração de sentido e contribuição para a produção de memória 

social. A ilustração acima é de uma criança aluna da APAE. Elas são fundamentais 
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na realização da festa, mas não são as únicas, também há outra instituição que abriga 

menores oriundos de famílias de baixa renda que também desenvolvem o trabalho 

sob encomenda. 

O desenho é constituído em duas camadas de realidade, sendo uma da 

compreensão metafísica da festa. Nele, céu e rio estão espelhados, em oposição, que 

representam realidades distintas. Ao centro do desenho, desproporcionalmente, o 

aluno destaca a lanterna do Tooro Nagashi. De formato retangular, suas hastes que 

deslizam na superfície da água e a vela ao centro e interior, dando o tom da cor 

utilizada – um amarelo de expansão da luz. Ao seu redor, vários objetos estão 

“levitando”. Estes objetos não são como o objeto central (tooro) e possuem cores 

diferentes. Comparando o desenho da vela do tooro central com os elementos que 

gravitam ao redor, percebemos diferenças, pois, a vela do tooro central é 

representada apenas por uma linha vertical com um triângulo na ponta, que é a chama 

acesa, enquanto os demais são retângulos e triângulos unidos. Seria uma forma 

geométrica de representar as almas que transitam em retorno ao seu lugar? Acaso 

representam as energias (conforme as palavras de Madre Myoho em nossa epígrafe)? 

Para ela, a luz é uma forma externa e visível de uma realidade interna e invisível que 

é amor e gratidão pelas almas que estão em outra dimensão. 

Passado certo tempo após a morte, o espírito do morto, estando contente 
com seu status, torna-se um espírito ancestral. Isso parece corresponder ao 
momento em que o cadáver é obliterado sem deixar vestígios. Assim, ele 
perde sua individualidade e se torna Kami ou ‘Ancestral’, e depois disso ele 
se esforça pela felicidade e segurança dos descendentes como a divindade 
protetora do lar ou local de nascimento. O espírito ancestral não vai para um 
mundo distante, mas fica por perto e protege a vida dos descendentes. Ele 
volta para casa em uma determinada hora todos os anos, e nessa época os 
descendentes alegram os espíritos ancestrais oferecendo comida.  
[...] podemos reconhecer como um fato que as cerimônias pelos mortos 
também são realizadas como um meio de mostrar o prestígio da família. 
(SHOKO, 1970, p. 63, grifo do autor, tradução minha). 

A morte é compreendida como uma transição, um período limiar em que a 

consciência ontológica do ser transmuta-se para uma outra forma de vida, uma forma 

espectral consciente e histórica, uma vez que carrega consigo não apenas o conteúdo 

de seu próprio passado como a consciência de seu status presente e, com ele, sua 

nova função: preservar, zelar, cuidar dos entes vivos descendentes. 
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2.1 SE O MORTO NÃO FUTUKI NÃO SERÁ KAMI 

 

Toda morte é um estar morrendo, para que a nova realidade tome forma. O 

ciclo de 49 dias da desencarnação do espírito, conforme a tradição budista, é o 

elemento chave para compreender este tempo limiar. Conforme DA SILVA24, há três 

formas de definir o estado de um morto, segundo a tradição budista japonesa, são 

futuki, kami e gwansu. O estado limiar em que o ente se encontra morto, sem ainda 

tornar-se um espírito ancestral é futuki. O período de liminaridade obedece ao tempo 

de 49 dias até tornar-se kami (ancestral), a deificação do ente, agora em estado 

espiritual. Ambos estágios são considerados gwansu. O tempo de 49 dias é seguido 

de rituais domésticos junto ao butsudan (oratório aos ancestrais) a fim de que o ente 

falecido se desapegue dos objetos pessoais para poder ser elevado. 

Como sacerdote, logo que cheguei em Registro, estranhei que após o 

falecimento de alguém da comunidade, passados alguns dias, os familiares traziam 

doações ao bazar da paróquia. Tratavam-se de roupas e outras coisas pessoais. Com 

o tempo, em conversa com as pessoas, compreendi que o ato de doar as coisas dos 

falecidos fazia parte de um ritual, reminiscências de um costume budista entre 

descendentes cristãos. De certa forma, trata-se mais de um desapego para os vivos 

que para o morto. O luto – na experiência do desapego, a fim de “desencarnar” o 

espírito de seus objetos, de suas coisas, seguido da doação destes para a igreja –, 

suaviza os efeitos da morte entre os vivos. A lembrança (objetos do morto) inflete 

diretamente na produção de memórias. Neste caso, lembrar ou rememorar expressa-

se em dor e sofrimento. Tais “doações” são parte de um rito de destruição das 

lembranças do ente falecido. A forma de preservação da memória dos ancestrais será 

constituída a partir da preservação do nome nas tabuletas (ihai) que falaremos mais 

a frente. 

É importante observar que, tornar-se um kami (ancestral), não confere uma 

identidade com personalidade própria ou individual senão uma condição gregária a 

todos os antepassados, um tipo de clã espiritual, o espírito de determinada família. 

Talvez esta seja a razão principal pelo que Shoko afirma que as cerimônias funerárias 

também são uma forma de distinção social, uma forma de demonstração pública do 

prestígio, por relações de afeto entre a comunidade, uma vez que o ente falecido 

 
24 cf. DA SILVA, 2018, p. 263-264. 
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exerce admiração. Um enterro “cheio de gente” é um sinal visível do prestígio dado 

ao morto pela família a que pertence. 

Como sacerdote, não pude me furtar a comparação de como uma 

encomendação pudesse ser tão disputada em uma comunidade de descendentes de 

japoneses. Em outros lugares que atuei, participar de um velório, encomendação e 

enterro não constituiu tanta importância social quanto ir a um matrimônio por exemplo. 

Qualquer encomendação que eu tenha feito, jamais vi tanta gente quanto na paróquia 

de Registro. Definitivamente faltam bancos, apesar dos acrescidos, muitos ficam em 

pé. Demonstrar admiração pela família é algo externado com a presença no momento 

dos ritos funerários. A fim de problematizar mais a questão, destacamos alguns pontos 

semânticos em terminologias utilizadas, a partir do que SAITO afirma: 

[...] a idéia de “senzo” (antepassados) tem, embora vagamente, tomado forma 
em seus pensamentos, se bem que esta ideia não esteja ligada diretamente 
com a sociedade natal, mas sim com o solo brasileiro. Assim que se vêem 
idosos, eles começam a dizer com frequência: “Nós somos senzo (os 
antepassados) no Brasil”, ou “Nós seremos senzo dos japoneses no Brasil”. 
Até certo ponto, eles já são senzo. A ideia de “senzo vivo” nem sempre é 
contraditória para os japoneses. O conceito japonês de “senzo” implica em 1) 
um “fundador” (so) e/ou 2) um “ascendente linear” (sosen), mas não precisa 
ser necessariamente um “morto”. Os pais, mortos ou vivos, são, muitas 
vezes, referidos como senzo dos seus filhos. (1973, p. 260). 

Ancestral e antepassado nem sempre tem relações simétricas ou análogas. 

A ideia de antepassado (senzo) poderá equivaler-se a concepção de patriarca ou 

matriarca, os primeiros indivíduos de um heredograma. Saito aponta que esta 

perspectiva não regressa necessariamente ao plano da cartografia japonesa senão a 

chegada ao Brasil, em nosso caso, os isseis (imigrantes) são os senzo dos 

descendentes japoneses. Assim, em famílias constituídas por imigrantes da geração 

pós-guerra, em muitos casos, ainda possuem seus senzos vivos. 

Em 2019, tive o privilégio de participar de uma grande celebração festiva do 

centenário da chegada dos imigrantes das famílias Baba, Nakamura, Ikegami e 

Asakawa, todas anglicanas. Como em todas as festas, há um momento remember 

(rememorar o passado) em que fotos antigas são projetadas. Nesta ocasião, cada 

família pode contar um pouco de sua trajetória. Um ponto importante desta projeção 

é a “primeira foto”, que na verdade é do navio que trouxe a família. Esta foto tem o 

sentido de mostrar o nascedouro, a maternidade ou o útero histórico pelo qual tal 

família foi concebida ao país. 
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Figura 19 - Centenário das famílias Baba, Ikegami, Nakamura e Asakawa 

 
Fonte: Erick Fukazawa, 2019. 

O texto que figura na imagem, de autoria de Satie Asakawa, informa que, o 

navio Sanuki Maru é o responsável por sua existência, uma vez que a partir dele, seus 

avós maternos e paternos chegaram ao Brasil. Finaliza tributando respeito e gratidão 

em nome de todos os descendentes que possuem orgulho da família e de sua história. 

Nesta condição é que classificamos os pioneiros da imigração como os antepassados 

mais tangíveis, por isso senzo dos descendentes, e, naquelas famílias em que estes 

já são falecidos, a classificação de kami, ancestral digno de culto. Esta mística, 

vinculada ao navio, também se reproduz mais fortemente em Registro no local de seu 

antigo porto por onde os imigrantes chegaram. FUKAZAWA aponta para esta ideia 

quando diz: 

Em comemoração aos 80 anos da colonização, curiosamente, sob a 
coordenação do carpinteiro Jorge Tadashi Hara, também foi erguido um 
grande portal xintoísta, torii, às margens do rio Ribeira. [...] A maioria dos 
portais anteriores ao de Registro era de estilo tradicional, erguido nas 
entradas dos templos japoneses, porque, na verdade, eles são um tipo de 
portão que separa o mundo real do espiritual. [...]. 
Registro foi um dos primeiros a usar como símbolo o local onde 
desembarcaram os primeiros colonizadores. 
O ato de erguer um portal sem templo talvez tivesse o sentido de abrigar o 
“espírito japonês” nessa terra. (2018, p. 373, grifo do autor). 
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Um torii não edificado em um templo, mas a margem do rio em que 

desembarcaram os imigrantes é uma mensagem simbólica importante. No mesmo 

lugar onde há um torii – por onde passaram os ancestrais/kami – “entram” e “saem” 

as almas durante o Tooro Nagashi. A narrativa da epopeia migratória é central para 

compreender o conceito de antepassalidade entre os descendentes de japoneses no 

Brasil. Na narrativa da imigração, as histórias familiares se completam ou se 

complementam. Em algum momento, na passagem da vida para a morte, estes 

antepassados/senzo patriarcas/matriarcas tornaram-se ancestrais/kami. 
Figura 20 – Torii as margens do rio Ribeira de Iguape em Registro 

 
Fonte: Sisters in travel, 2016. 
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O costume, em que o espírito morto visita a casa de seus descendentes em 
uma determinada época, existia na antiguidade. É geralmente conhecido que 
o que chamamos de Bon é uma abreviação do termo budista Urabon-e, mas, 
recentemente, de acordo com as teorias dos etnólogos, uma outra palavra foi 
empregada nos tempos antigos chamada Boni, diferente da anterior. Seja 
qual for, falar do Bon é uma lembrança, de uma fé peculiar aos japoneses, 
que existia antes da chegada do budismo. Junto com o Ano Novo, julho era 
um mês especial de festival. Ainda hoje existe o costume de pescar peixes 
para os pais vivos e de adorar os espíritos dos mortos e dos ancestrais. Essas 
atividades antigas foram mais tarde associadas ao budismo [...]. 
O Urabon-e budista que é realizado no Japão, foi executado pela primeira vez 
pelo imperador Wu Ti da dinastia Liao em 538 na China, e se espalhou por 
volta do início da dinastia T'ang. No Japão, o primeiro exemplo aparece em 
657, terceiro ano do reinado do imperador Saimei. (SHOKO, 1970, p. 67, grifo 
do autor, tradução minha). 

O Tooro Nagashi (Festival das Lanternas) surge no Japão no contexto da 

festa do O-Bon (Festa dos Mortos), equivalente ao dia de finados no Brasil. Esta festa 

é observada anualmente entre os dias 13 a 15 de julho, geralmente seguindo as 

orientações do calendário lunar. O O-Bon é um festival memorial que tem sido 

observado por famílias japonesas desde a implantação do budismo no Japão por volta 

de 1300 anos atrás, entretanto, segundo Shoko, a prática antecede a chegada do 

budismo, sendo já uma tradição da antiguidade entre os japoneses. 

O O-Bon consiste em uma reunião de três dias entre os vivos e os espíritos 

dos mortos. Para Shoko, o objetivo do O-Bon é perpetuar a memória dos ancestrais 

e estimular o culto aos ancestrais. No dia 13, os vivos prestam homenagem aos seus 

parentes falecidos nos cemitérios queimando incenso (senko). À medida que a noite 

se aproxima, eles penduram lanternas de papel branco acesas nas sepulturas e 

convidam os espíritos a visitarem suas antigas casas. Com uma lanterna eles os 

acompanham até seus lares, e, nelas, as pessoas falam com os espíritos como se 

eles estivessem presentes fisicamente. Para os budistas japoneses, a visita e a 

conversa imaginária de seus convidados espirituais são tão reais quanto qualquer 

acontecimento real do momento. Na sala, em frente ao altar da família (butsudan), 

estende-se uma pequena esteira. Sobre ela são colocadas as tábuas ancestrais 

(tábuas com os nomes dos ancestrais - ihai), outros artigos e doces, e, em torno dela, 

uma cerca. Na mesa dos mortos é colocada uma refeição em porções minúsculas 

que, além dos pratos preferidos dos falecidos, inclui um prato de batata japonesa, 

gergelim e berinjela. A família geralmente chama um sacerdote budista (bonzo) para 

entoar sutras para os mortos. 
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Figura 21 – Butsudan na Seicho-No-Ie de Registro 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

No dia 15, almoços com “bolinho de arroz de despedida” são oferecidos aos 

espíritos convidados para comemorar sua partida para o Meido (o Mundo Celestial da 

Escuridão) e, “fogueiras de despedida” são acesas, na frente da casa, como faróis 

para mostrar o caminho de volta. Durante a noite, os artigos sagrados usados são 

colocados, por um membro da família, em um pequeno barco de palha (uma pequena 

lanterna acesa por vela na proa, e, incenso queimando na popa), que flutua em um 

riacho ou é lançado no mar – ambos os modos servem como um meio de confortar 
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aqueles que não têm sepultura, mas o leito do rio ou do oceano. Neste sentido que, 

pensando no desenho que abriu este capítulo, o rio funciona como a sepultura (terra) 

dos que morreram afogados. 

Em muitas conversas que tive, perguntei qual era o sentido do tooro, e, muitas 

respostas dadas eram de que era o mesmo que acender uma vela no cemitério. O 

tooro – em substância –, representa uma vela sobre o “esquife” do afogado. Uma 

prática religiosa, em ação de graças, pela presença espiritual do ente falecido. 

MARTINS, falando sobre o significado da vela nos ritos do culto das almas da Igreja 

de Santa Cruz dos Enforcados, no Largo da Liberdade em São Paulo, afirma que 

“centenas de velas são ali acesas para iluminar, justamente, os que morreram antes 

do tempo ou os que morreram sem luz ou os que não se encontram no lugar definitivo 

dos mortos”. (p. 261, 1983). NEGRÃO, em sua análise do Rito de Iluminação em 

Salinópolis, afirmará que “a vela, [...], é um dispositivo que proporciona conforto tanto 

para o morto quanto para o vivo. Sendo um instrumento material que conecta os 

sujeitos dessa relação, a vela ilumina a ambas as partes [...]”. (2014, p. 118, grifo do 

autor). No Tooro Nagashi a simbologia da luz, presente no uso da vela, de certa forma, 

é amplificada com o espetáculo pirotécnico: uma expansão simbólica das luzes 

coloridas dos tooros que rompe a escuridão das águas ascendendo a escuridão do 

céu estrelado em estouros de luzes coloridas. Iluminar o caminho dos mortos para 

seu destino espiritual permitiu uma verdadeira “escada de Jacó” para os falecidos e 

uma verdadeira epifania aos vivos: as luzes iluminam a dois mundos. 

 

2.2 O TOORO “ABRASILEIRADO” DE REGISTRO 

 

O O-Bon do Japão – que culmina com o lançamento de tooros –, sofreu 

alterações em Registro, mas manteve substancialmente a mesma utilização de 

produção social de lembranças e recordações de seus entes. Lembro-me de, em uma 

conversa com o sr. Rubens Shimizu no salão paroquial de minha comunidade, 

externado meu desejo de também conhecer a prática do Tooro Nagashi no Japão, e 

ele me disse: “No Japão é bem diferente. Aqui nós demos uma abrasileirada.” Esta 

“abrasileirada”, a que se referiu, compreendemos como parte de um processo de 

transformação a que todas as práticas nipônicas foram submetidas pelos processos 

de diálogo ao novo contexto. Entretanto, que sentido tem comemorar a “presença” 

espiritual dos mortos? Iniciamos esta reflexão pensando a partir de Halbwachs: 
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[...] a comemoração [...] também, implica possibilidades bem descritas por 
Halbwachs dentro da memória religiosa, de desempenhar a reiteração. O 
autor nos recorda que a memória coletiva é comemoração-evocação de 
antigos feitos históricos; ela é ao mesmo tempo comemoração de antigas 
religiões, de ritmos cíclicos naturais, de histórias sagradas de deuses. Ela é, 
enfim, comemoração dela mesma em um processo de reiteração que funda 
a ilusão da eternidade. (NAMER, 1987, p. 68, grifo do autor, tradução minha). 

De certa forma, a celebração do Tooro Nagashi é um processo de constituição 

da memória social nipônica em Registro. Nela, a preservação da memória dos 

antepassados, especialmente da referência a seus nomes nas lanternas e em outros 

objetos, distinguem os indivíduos e demarcam uma família através do uso do 

patronímico. 

Durante as celebrações do O-Bon, é costume a prática comunitária do Bon 

Odori (Dança da Alegria) para as almas que foram libertas de seus sofrimentos nos 

Infernos Budistas para um estado de bem-aventurança celestial. O Bon Odori é uma 

dança comunitária antiga, normalmente realizada na última noite de O-Bon (15 de 

julho). É uma dança rítmica na qual os dançarinos, individualmente ou em grupos, 

assumem posturas solenes, e cantam ou entoam canções folclóricas. Eles balançam 

seus corpos em harmonia e giram cada vez mais rápido conforme a mudança nos 

compassos da canção demonstradas no bater de palmas, o bater de pés e o bater de 

tambores (taikô). Algumas canções chegam a durar meia hora e os performers 

parecem incansáveis. (cf. WE JAPANESE, 1950, p. 60-61). Em Registro, o Bon Odori 

é executado na programação do Tooro Nagashi. 
Figura 22 – Bon Odori no 65º Tooro Nagashi 

 
Fonte: Wagner Assanuma Fotografia, 2019. 
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Figura 23 - Bon Odori 

 

Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual) 

21'- [...] lá no Japão tem esse costume né (tem o costume) é. Quando o 
finado, O-bon é que chama, O-bon. [inaudível] Quando chega O-bon, entende 
O-bon né (sim, sim), para receber alma, então eles arruma lugar para esse 
ficar esse dia, alma né. Então, ele recebe, mas eu nunca vi alma (risos), e no 
dia dezesseis eles vão embora. Falo isso que o faço fogueira ou dependendo 
o local, né, faz soltura de tooro, para que vai acompanha esse aí, chega no 
mar, para do mar, diz que tem um país que onde as alma moram. Então, a 
alma que vem, vem de lá, vem aqui então para conhecer, então eles acender, 
depende a região, não é todo o Japão. Pra receber, então eles fazem fogueira 
pequena para saber, olha estamos aqui neste fogo! Depois eles fica não, né, 
e vai. E quando, no dia do finado, daí o que arrumo para se receber o alma, 
desmonta tudo e queima terra natal da minha esposa falecida, ajunta tudo e 
toca fogo na beira do rio, sabe? Porque não pode deixar pra alma, tem que 
fazer fogueira novo. Não é pra deixar pra alma que vem, tem que jogar e 
queimar tudo isso aí. Esse é hábito, costume da religião. (sr. Kazuoki 
Fukuzawa - nascido em Saitama/Japão, 78 anos, membro da diretoria do 
Bunkyo. Entrevista concedida no dia 23 de outubro de 2019). 

O sr. Kazuoki corrobora com as descrições que citamos anteriormente, a de 

que o Tooro Nagashi é parte de uma celebração maior do O-Bon. VENTURINI afirma: 

“Os rituais de comemoração iniciam pelo princípio da rememoração enquanto 

recordação do passado. O ponto nodal da comemoração de um nome ou evento do 

passado são as filiações e as relações identitárias, constituídas no presente.” (2009, 

p. 55). Neste sentido que o Tooro Nagashi é um olhar anamnético e identitário para o 

passado. Ele terá a função de conduzir as almas dos ancestrais ao país das almas, o 

lugar de descanso, a cidade dos mortos, um lugar na cosmografia nipônica em que 
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habitamos pós-morte. Esta narrativa me fez lembrar de Baloma, o clássico texto de B. 

Malinowski sobre os Trobriandeses, especificamente sobre o itinerário das almas para 

a Ilha das almas. No caso de Baloma, há uma ilha física, um espaço real em que estas 

almas habitam, diferentemente da concepção nipônica do Tooro Nagashi em que este 

lugar é espiritual, abstrato. 
Figura 24 - Monumento às almas das vítimas por afogamento no rio Ribeira de Iguape 

 
Fonte: Cartório de Registro de Imóveis, 2014. 

Em Registro, o Tooro Nagashi foi adaptado desde sua primeira versão, 

iniciando em 1954. Em 1956, foi edificado um monumento à margem do rio Ribeira de 

Iguape (figura 24) em memória às vítimas de afogamento, onde é tradicionalmente 

celebrado o rito budista Nichiren Shū25 que antecede o lançamento dos tooros. Desde 

o início, as atividades do Tooro Nagashi eram organizadas e oficiadas pelo monge 

Emyo Ishimoto neste mesmo lugar onde há o monumento, entretanto, o primeiro tooro 

não foi lançado em Registro nem ao menos no lugar do monumento. 

 
25 Ramo do budismo japonês atribuído a reforma produzida sob os efeitos do ensino e doutrina Tendai 
pregada pelo monge Nichiren durante o século XIII no Japão. 



88 
 

 

[...] o primeiro ritual foi realizado pela turma de Nobuyoshi Sassai, filho de 
Sekizo Sassai, dono da “pensão Sassai” de Sete Barras, que soltou no rio 
uma vela acesa sobre um pedaço de madeira em memória do falecido 
hóspede Keitaro Imanishi, procedente de Araçatuba, que se suicidou 
afogando-se no rio em outubro de 1949. (FUKASAWA, 2018, p. 340). 

O suicídio de Keitaro, por afogamento, na pensão da então Vila de Sete 

Barras (ainda vinculada administrativamente ao município de Registro), foi o 

acontecimento fundamental para o surgimento da Festa em Registro. A versão acima 

atesta que a tradição surge por iniciativa de pessoas leigas, e será depois ritualizado 

sob os cuidados do monge Ishimoto. Segundo FUKAZAWA, Ishimoto “ao ouvir de um 

dos moradores de Registro adepto da mesma seita, Bunzo Kasuga, as histórias de 

pessoas que morreram vítimas de afogamento, resolveu rezar pelas almas dos 

falecidos.” (2018, p. 341). Sua esposa, Madre Myoho disse que “[...] as primeiras sete 

lanternas 26  lançadas no rio foram preparadas em São Paulo e levadas até lá 

(Registro). Sabíamos como proceder, pois já praticávamos no templo do Japão.” 

(FUKAZAWA, 2018, p. 341, grifo nosso). Segundo Fukazawa, o Tooro Nagashi de 

Registro é o mais antigo da América do Sul e, em 2013, em sessão solene na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, passa a integrar o calendário oficial 

de eventos culturais e turísticos do estado de São Paulo (cf. FUKAZAWA, 2018, p. 

397). 
Figura 25 - Tooro Nagashi e inauguração do monumento às almas dos afogados 

 
Fonte: CENTENÁRIO, 2013. 

 
26 O número de lanternas tem relação com o mantra sagrado Nicheren Shū. 
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Figura 26 – Cerimônia do Tooro Nagashi com o monge Emyo Ishimoto 

 
Fonte: CENTENÁRIO, 2013. 

Figura 27 - Tooro Nagashi e população 

 
Fonte: CENTENÁRIO, 2013. 
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1' - O Tooro Nagashi começou em 54, 1954 né. Então, já tinha história já. 
Naquela época já tinha uma história de longa data, né. Mas quem comandava 
era o seo Kasuga de Sete Barra, de Serrote, né. E ele já tinha uma idade 
avançada. Ele veio falar pra nós que: será que o Bunkyo não poderia assumir 
a continuidade desse Tooro Nagashi, né. Aí a gente aceitou. Aceitou porque 
faz parte de uma cultura também. É uma religião, mas é uma cultura também, 
né. Acho que toda cultura começa com religião. Eu, no meu entender. E o 
Tooro Nagashi foi isso. Daí a gente assumiu desde 1994 para cá. Assumimos 
né, e, mas, a coisa estava morrendo [...]. (sr. Toshiaki Yamamura – presidente 
da FENIVAR. Entrevista concedida no dia 22 de outubro de 2019). 

Nesta narrativa, o sr. Toshiaki relata como foi o processo de transmissão da 

responsabilidade da organização da festa Tooro Nagashi das mãos do fiel budista de 

tradição Nichiren Shū sr. Kasuga para a Associação Cultural Nipo-Brasileira de 

Registro (Bunkyo). Para Toshiaki, um elemento foi fundamental nessa transmissão: 

as condições físicas do sr. Bunzo Kasuga, articulador da visita do monge Emyo 

Ishimoto (residente em São Paulo) e organizador do Tooro Nagashi. O Tooro Nagashi 

inicia na pensão da família Sassai de Sete Barras, entretanto, logo passou a ser 

realizado em Registro. A estratégia do monge Emyo em tornar o Tooro Nagashi um 

evento público – fortalecido através da aquisição por doação de um terreno público 

em frente ao rio para a construção de um monumento em memória dos afogados no 

rio Ribeira – consolida-se como um importante foco de propagação e divulgação desta 

corrente do budismo no pós-guerra. São inúmeros os relatos da distribuição de balas 

para as crianças ao final do ritual. Um gesto simples, mas que atraía – para além das 

crianças –, suas famílias. Nas imagens 25, 26 e 27, embora não tenhamos a datação 

precisa na fonte, pela presença de um tecido sobre a estela, leva-nos crer que foi o 

ato de inauguração da mesma, ou seja, 02 de novembro de 1956. 

O sr. Toshiaki comenta que, ao receber a incumbência da organização da 

festa, a mesma “estava morrendo”. As peculiaridades que envolvem tal rito, (antes 

celebrado apenas por uma religião e por ela tão somente organizado, além do fato de 

que jamais houvera um núcleo local com um templo ou um sacerdote que pudesse 

disseminar as práticas religiosas deste grupo), certamente foram elementos que 

impuseram várias dificuldades. O Tooro Nagashi era não mais que um rito que 

contava diretamente com o apoio de alguns poucos fieis e da presença de seus 

convidados. Era um evento aberto, mas seu apelo não repercutia as massas. 

A espetacularização de algo que está “morrendo” cai bem para uma instituição 

(Bunkyo) que está se reorganizando, ou seja, renascendo (1994), salvando o 

moribundo Tooro Nagashi de seu próprio velório. A partir daí, o Tooro Nagashi deixa 
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de ser apenas um rito religioso para ser uma expressão maior da comunidade de 

descendentes. O Bunkyo torna-o um evento da “colônia”27, de todos os descendentes, 

da pauta de resgate histórico do espírito japonês. 
Figura 28 - Festival de Fogos de Artifício durante o Tooro Nagashi 

 
Fonte: Wagner Assanuma Fotografia, 2019. 

A percepção do sr. Toshiaki, de que a festa estava morrendo, causou um 

impacto profundo na forma como, dali em diante (1994), a festa seria celebrada. O 

tom cerimonial, solene e ritualístico permaneceu, mas a ele foi agregado outras 

performances, pirotécnicas, gustativas e dançantes, como uma tentativa de 

renascimento ou ressurgimento da festa. Uma estratégia de atrair a grande massa 

para participação. Esta espetacularização tem um sentido teológico por assim dizer, 

como relata o sr. Rubens Shimizu, quando é perguntado por mim, sobre o motivo de 

 
27  Por “colônia” compreendemos o que Giralda Seyferth defende em seu texto Estudo sobre a 
reelaboração e segmentação da identidade étnica. In: Scott, P. e Zarur, G., Identidade, fragmentação 
e diversidade na América Latina. Recife: Ed. Universitária da UFPE. pp 147-183. Para ela, o termo 
colônia compreende muito além de uma noção topográfica ou territorial, mas avança para a própria 
noção de identidade étnica e sentimento de pertença. Em nosso caso particular, o Tooro Nagashi 
assumido pelo Bunkyo, passa a ter um forte apelo não apenas aos fieis budistas de Registro, mas 
avança para toda a comunidade de descendentes de japoneses registrenses, moradores ou não de 
Registro, budistas ou não, mas que possuam a pertença e compreensão da festa como relativa a 
identidade étnica do grupo. 
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uma festa em dia de finados, tão popularmente concebido como um dia de maior 

reflexividade e silêncio obsequioso em respeito aos enlutados, Rubens diz: 

É, então a gente, a gente também estranhava né, porque eu sou brasileiro. A 
gente estranhava tudo mas a medida que a gente vai vivendo e vai ouvindo 
as explicações, tem um sentido, que, nesse dia, se orava pela alma dos 
antepassados né, e nesse dia diz que então, a alma tá ali então vamos 
festejar que ele veio visitar a gente, então festejar, vamos fazer um ambiente 
mais alegre, mais cordial, esse é o sentido. Não ficar triste, rezando, rezando, 
quer dizer, não isso mas, conviver mais harmoniosamente. Assim que eles 
(os monjes) explicam. (sr. Rubens Takeshi Shimizu, 75 anos. Entrevista 
concedida no dia 21 de outubro de 2019, grifo meu). 

Vários elementos nesta fala são importantes, mas desejamos destacar o 

caráter festivo da ocasião, o ambiente mais alegre e cordial que recebe os convivas, 

e/ou os visitantes que vem de longe, paradoxalmente, o ato religioso, cerimonial e 

ritualístico é classificado como triste porque revive a dor e o luto, a tristeza da 

separação física. Uma palavra emerge com força nesta fala: harmoniosamente. São 

dois mundos e duas realidades, dos vivos e dos mortos, e, cabe aos vivos encontrar 

um equilíbrio harmônico com o “outro mundo”. A festa, neste sentido, é uma oferenda, 

um tributo ritualizado em uma performance de danças (Bon Odori) e de oferta de 

comidas em altares e túmulos, de gratidão e amor oferecido em tooros, mas também 

um ato de comensalidade pública para com os convidados. A própria 

espetacularização pela qual a festa foi revestida, objetiva o ambiente mais alegre, 

mais cordial para os que passam por ela. Usando as palavras de GEERTZ: “[...] o 

drama não é meramente um espetáculo a ser assistido, mas um ritual encenado.” 

(2008, p. 85). 
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Figura 29 – Apresentação de grupo de Taikô durante o 65º Tooro Nagashi 

 
Fonte: Wagner Assanuma Fotografia, 2019. 

Figura 30 - Taikô durante 66º Tooro Nagashi 

 
Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual) 
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É evidente que, uma vez que a festa do Tooro Nagashi participa do calendário 

estadual dos eventos turísticos e culturais, passará também por absorver outras 

preocupações, entre elas, a de se constituir em um marco de atração de públicos para 

o turismo cultural. Esta abertura, que interessa ao comércio e hotéis da região, foi 

fundamental para que as instituições públicas concedessem apoio. Diversificar a festa, 

a fim de ampliar a adesão e participação de pessoas com os interesses mais difusos 

possíveis destaca-se como um caminho encontrado para resistir ao desinteresse das 

massas. Diversificar-se significa tornar as fronteiras culturais menos delimitadoras e 

mais transitáveis, permitindo que sejam possíveis diálogos com outros atores 

envolvidos em japonesidades explícitas, como a participação inter-religiosa com 

núcleos que, de alguma forma, possuem a legitimidade de preservar o espírito 

japonês, e de outras atrações do universo cultural nipônico que, evidentemente, 

envolvem não-descendentes. Isso permitiu que o Tooro Nagashi não apenas 

sobrevivesse após o repasse organizativo da festa, como também tivesse uma 

ressurreição apoteótica. 

20'.10" – [...] a Cultura da Paz é exatamente o que sustenta a possibilidade 
do investimento público na festa, porque se ele tivesse caráter única e 
exclusivamente religioso nós não poderíamos estar. Que justificativa cultural 
que está por trás deste processo e a forma como ela abrange inclusive a 
cultura de paz – que é algo que a gente tem buscado muito no Festival 
Literário que a gente fez, foi com esse propósito, outros, outras ações que a 
gente tem para desenvolver ligados a questão da arte também – estão 
baseados na cultura de paz, mas o Tooro Nagashi, ele amplia esse leque né, 
de maneira substancial. Então, então, pra nós o que sustenta é justamente 
essa ampliação. O fato dele não ser específico de uma única religião, o fato 
de por trás dele estar um código cultural extenso, de migrante que acabou se 
relacionando com os nativos e tudo mais, do ponto de vista cultural, então 
deu pra gente uma festa hoje que qualquer pessoa que vá a festa se sente 
parte dela. [...]. Eu, a primeira vez que eu vim, eu me senti parte do Tooro 
Nagashi, mesmo não tendo uma formação religiosa oriental, mesmo não 
tendo feito parte disso ao longo do meu processo de formação, eu me sentia 
absolutamente parte daquilo. (sr. Carlos Alberto Pereira Junior, Secretário 
Municipal da Cultura e Turismo. Entrevista concedida em 23 de outubro de 
2019). 

Nas palavras do secretário municipal da Cultura e Turismo, gostaria de 

“pinçar” algumas que corroboram para esse processo de diversificação da festa, tais 

como a designação Tooro Nagashi da Paz, ampliação, código cultural extenso, senti(r) 

parte, são algumas palavras que nos auxiliam na análise semântica e que visa a 

manutenção da parceria com o ente público. A ampliação das atividades do Tooro 

Nagashi não reduziram o espaço do religioso ou alterou sua linguagem. Quando nos 
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referimos a uma japonesização estamos muito mais certos de que as atividades 

paralelas da programação visam atender a públicos diversos. Aos olhos do visitante, 

o Tooro Nagashi é um festival de gastronomia japonesa, danças típicas, barraquinhas 

com produtos importados, bingos, encerrando com o lançamento das lanternas 

flutuantes (tooros) e show pirotécnico. Além disso, ocorrem três cerimônias religiosas 

importantes e fundamentais neste contexto, as danças são performances ritualísticas 

do Bon Odori e as demais atividades são formas de capitalizar os custos envolvidos 

na estrutura da festa, com a concessão de alvarás para barracas e bingos. 

21',50" - Na verdade, na minha época, o prefeito era Samuel Moreira. Eu, eu 
recebia uma ajuda da prefeitura de 10 mil reais pra poder fazer festa né. Hoje, 
se não tiver ajuda financeira da prefeitura e do estado, do jeito que faz a festa 
lá, não consegue. É que o custo do Tooro Nagashi é quase 200 mil reais, né. 
E o que que tem de renda? Venda de tooro a 25 reais, mil tooros dá 25 mil 
só. Venda de Yakisoba ganha mais uns 15 mil, dá 40. Mais aluguéis de 
barracas, 20 mil. Uns 60 mil, e o resto? Porque infraestrutura gasta muito. 
Quase 100 mil reais. Mais 10 mil reais de fogos. Então, se não tiver ajuda do 
poder público, tanto estadual como municipal, não sai. (sr. Toshiaki 
Yamamura. Entrevista concedida no dia 22 de outubro de 2019). 

Embora pareça evidente uma dependência financeira do Tooro Nagashi em 

relação ao recurso público; há também o interesse inverso. Outros setores 

econômicos da região são interessados diretos no financiamento da festa, visto que 

seus negócios são os mais beneficiados com a vinda de turistas de motivações difusas 

ao longo do feriado. A abertura da programação para um código cultural extenso, 

permitiu com que muito mais pessoas sentissem parte das narrativas dos imigrantes 

que estão circulando, uma comensalidade que abraça a diversidade. 
Figura 31 - Cerimônia Religiosa no Cemitério Municipal 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 
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O Tooro Nagashi é compreendido por um ciclo de três ritos religiosos, o 

primeiro ocorre no cemitério municipal no dia 01 de novembro, com ofício litúrgico 

anualmente coordenado por uma religião específica, em comum acordo com as 

lideranças destas, previamente estabelecido em reunião que constitui a escala ao 

longo dos anos. Após esta celebração, na Praça Beira-Rio, ocorrem as atividades 

complementares como apresentações de taikôs, danças, gastronomia, bingos, 

palanques com autoridades políticas. 

No dia 02 de novembro as atividades são abertas com a celebração religiosa 

da Seicho-No-Ie no Cruzeiro às margens da BR-116, próximo a cabeceira da ponte 

sobre o rio Ribeira de Iguape. Sobre esta celebração, há uma cartografia simbólica 

(fig. 62, anexo) a qual desejei explorar em minha conversa com o sr. Toraju Endo, 

uma das principais lideranças da Seicho-No-Ie na região. 

36'.30" – 
Josué : Aquele lugar ali, onde tem aquele cruzeiro né, uma cruz ali, foi 

uma escolha 
Toraju : da Seicho-No-Ie 
Josué : da Seicho-No-Ie. Daí que foi construído 
Toraju : construído 
Josué : o cruzeiro? 
Toraju :  Na verdade diz que da prefeitura que deu aquela época da 

prefeitura que deu essa 
Josué :  Permissão 
Toraju :  permissão para construir. 
Josué :  Aí foi construído? Tem alguma lógica do porquê foi feito ali? 
Toraju :  Não, então, por causa de ter acidente, depois de inaugurado 

BR-116 
Josué :  Sim. 
Toraju :  Aconteceu muito acidente. 
Josué :  Sim. 
Toraju :  Então pessoa que conscientizou, “não, precisa fazer alguma 

coisa! Vamos fazer oração para diminuir, salvar vida” 
Josué :  Entendi. 
Toraju :  Assim que começou. 
(sr. Toraju Endo. Entrevista concedida no dia 08 de novembro de 2019). 
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Figura 32 - Altar Seicho-No-Ie na BR-116 durante o Tooro Nagashi 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Esta celebração religiosa ocorre há mais de cinquenta anos no mesmo dia e 

local, tendo sido incorporada no cronograma oficial do Tooro Nagashi. Em conversa 

com o sr. Toraju, nascido em Tamorashi/Japão em 1935, dizia que esta celebração 

foi pioneira em sua religião, e, a partir dela, universalizou-se uma forma de rito 

proposta por eles, a de oração pelos acidentados em estradas. 

Finalmente, o terceiro rito religioso realizado no Tooro Nagashi é o budista 

Nichiren Shū, ao entardecer do dia 02 de novembro. Este é o principal rito, pois, é a 

partir dele que os tooros são lançados ao rio. O rito consiste em algumas etapas como 

a purificação das águas, as orações na tenda principal com oferendas de incenso, 

doces e outras, junto ao monumento as almas dos afogados no rio Ribeira de Iguape, 

com o lançamento dos tooros nas águas já ao anoitecer. 
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Figura 33 - Lançamento dos Tooros 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Figura 34 - Soltura de tooros 

 

Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual) 
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Em cada um desses contextos litúrgicos há produção de memória. A 

celebração no cemitério da Saudade, em frente ao Santuário das Almas, os ihais que 

preservam os nomes dos entes falecidos são importantes memoriais daquelas 

pessoas que não dispõem de familiares, e, tiveram seus túmulos abandonados. Nesta 

perspectiva, ninguém será esquecido. O Santuário das Almas é lugar de oração às 

almas dos desconhecidos, lugar de oração ao estranho. Neste sentido, os ihais 

mantém íntima conexão com a prática do tooro, ambos acessam o espiritual por meio 

dos nomes. A liturgia Seicho-No-Ie à beira da BR-116, no cruzamento entre Rio e 

Estrada, é de certa forma, um espelhamento do que ocorre no cemitério: rezar pelas 

almas de estranhos falecidos na estrada. Convidá-los a participar espiritualmente da 

cerimônia e iluminá-los com a leitura da Sutra, a fim de que continuem suas trajetórias. 

Finalmente a cerimônia budista que, purifica o rio como quem limpa o caminho para 

que os espíritos passem, e oferenda tooros para cada família ou ente num espetáculo 

de gratidão na despedida das almas que vieram participar da festa com seus 

descendentes vivos. Orar pelos falecidos é tangenciar o inefável através da memória, 

é tocar na eternidade com o olhar nas luzes.  

 

2.3 NIPONICIDADE E RELIGIÃO28: RETERRITORIALIZAÇÃO E (R)EXISTÊNCIA 

 
[...] em Katsura só tinha até a terceira série do primário, 

por isso concluí a quarta série na escola mantida pela 

igreja São Francisco Xavier e depois voltei (...) Meus 

pais eram budistas, mas fizeram dos filhos todos 

católicos. Eles diziam que os brasileiros são todos 

católicos, por isso, se não seguíssemos a mesma 

religião, poderíamos causar antipatia. Tal como o 

velho ditado, ‘quando em Roma, faça como os 

 
28  O conceito de religião para Geertz significa: “(1) um sistema de símbolos que atua para (2) 
estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da 
(3) formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e (4) vestindo essas concepções com 
tal aura de fatualidade que (5) as disposições e motivações parecem singularmente realistas.” 
(GEERTZ, 2008, p. 67). Para Geertz, a religião enquanto atividade cultural, rica em simbolismo, é um 
ato cultural, e por isso, observável como qualquer outro ato público. Buscarei imprimir minhas 
observações a partir do cuidado metodológico de OBADIA quando afirma: “[...] é preciso que a 
interpretação não caia numa das duas armadilhas [...]: o barbarismo (procedente de um desfasamento 
entre aquilo que crêem, respectivamente, o observador e o observado) e o contra-senso (a projecção 
das crenças do observador nos comportamentos do observado). (2011, p. 47-48). Para evitar a 
primeira, a literatura específica, para a segunda armadilha, os próprios atores se expressarão naquilo 
que foi objeto de minha busca de compreensão. 
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romanos’, devíamos seguir os costumes daqui. (sr. 

Joaquim Yoshitsugu Yanaguisawa. Entrevista 

concedida a Masayuki Fukasawa, s/d apud: 

FUKASAWA, 2018, p. 245). 

 

O processo de conversão a religião cristã-católica pelos japoneses é parte da 

preocupação em acessar serviços como educação para os filhos sem que a religião 

dos pais representasse um problema. As escolas confessionais sempre priorizam 

alunos de seu próprio segmento religioso, porque elas, historicamente, surgem pela 

demanda de oferecer educação com missão catequética, de fidelização religiosa e 

proselitismo. No caso, as escolas católicas, tornaram-se uma reação ao avanço de 

escolas protestantes, do final do século XIX e início do século XX, como o Mackenzie, 

Metodista, Batista, etc., na capital paulista, e que já se ramificavam para o interior, 

apresentando ameaça e risco a hegemonia católica. 

A precariedade dos serviços públicos no setor, dentre outros, na ausência do 

Estado em oferece-los, torna a oferta confessional a melhor ou única opção em muitos 

municípios, tal como a Vila de Registro, no início da colonização. O sr. Joaquim não 

testemunha uma conversão religiosa, nem tampouco o abandono das relações 

religiosas que possuía com as práticas budistas dos pais. O ditado utilizado e sua 

explicação “faça como” e “seguir os costumes” representam muito mais uma aceitação 

dos costumes hegemônicos locais em uma práxis que o insere nos serviços oferecidos 

pela instituição e na aceitação pública como “irmão de fé” entre os brasileiros. SAITO 

oferece seis motivos para esta “conversão” entre os japoneses: 

1) Prevenir qualquer dificuldade possível para a ascensão social de seus 
filhos no futuro dentro do contexto brasileiro; 2) Simplesmente responder à 
sugestão ou indicação dos professores de seus filhos nas escolas; 3) 
Atender, como bons vizinhos, aos vizinhos, ou amigos brasileiros que se 
voluntarizavam a ser padrinhos de seus filhos, porque não era “boa política” 
recusar tal “gentil” oferecimento; 4) Conseguir boas oportunidades e prestígio 
social através do compadresco; 5) Proteger seus filhos das frequentes 
instigações pelos companheiros de folguedos, dizendo que um pagão é um 
pecador e não mais que um bicho; 6) Realizar cerimônia de casamento na 
Igreja Católica; etc. (SAITO, 1973, p. 250). 

Em apenas algumas décadas, 60% da população de imigrantes japoneses já 

tinham alguma relação direta ou indireta com a Igreja Católica 29 . Este dado é 

 
29 cf. FUKAZAWA, de acordo com os números citados na revista Ake no Hoshi, em 1955, o número 
total de famílias de imigrantes japoneses residentes no trecho entre a estação ferroviária de Juquiá e 
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importante porque a religiosidade japonesa, expressa principalmente pelas tradições 

do budismo, xintoísmo e confucionismo, tiveram conflitos internos, conflitos entre si, 

e, conflitos com outras religiões, como o cristianismo p.ex. Além disso, a tradição 

religiosa japonesa preservava um elemento de culto distinto destas religiões, o culto 

ao imperador vivo e aos ancestrais mortos. A extensão social e política deste 

comportamento religioso é de total observância aos decretos imperiais. NAMER 

destaca o quanto esta memória religiosa pode proporcionar e gerar conflito interno e 

também social: 

[...] a memória religiosa nos faz antecipar o “segundo sistema”, no que ela é 
conflito de uma pluralidade de memórias coletivas em vários aspectos: ela é 
memória do conflito da religião e ao mesmo tempo conflito com as outras 
religiões (anteriores e posteriores a seu nascimento), ela é conflito da religião 
com outras memórias coletivas não religiosas, conflito interno, enfim, da 
memória religiosa entre uma dupla tradição contraditória: a tradição da 
memória racional dogmática e a tradição da memória mística. (NAMER, 1987, 
p. 46, tradução minha). 

A pergunta que fazemos é de como os aspectos centrais da religiosidade 

japonesa se constituíram apesar da adesão ao catolicismo? Se NAMER está certo, 

tais conflitos se objetivaram em um campo de tensão. SAITO oferece em sua análise 

que os cultos japoneses (especialmente ao imperador), em virtude da Segunda 

Guerra Mundial, perderam espaço entre a própria comunidade de descendentes. A 

grande apostasia já era uma realidade para os que buscavam ascensão social para 

os filhos, por meio da educação, antes mesmo da guerra, e ela se aprofunda com o 

sentimento de derrota e fracasso do ethos Meiji. 

Embora o culto ao imperador tenha perdido grande parte de sua base desde 
o término da Segunda Guerra Mundial, a niponicidade, como sustentáculo da 
identificação de grupo, não perdeu totalmente o terreno. Mesmo o culto ao 
imperador apesar de um tanto modificado em sua forma, sobrevive, até certo 
ponto, entre os japoneses no Brasil de hoje. Ele sobrevive principalmente 
associado à “religião japonesa”. [...] A “religião japonesa” encontrou seus 
melhores dias no Brasil, somente quando os japoneses abandonaram sua 
pertença psicológica ao país natal. A “religião japonesa” proporcionou-lhes 
uma outra forma de “Japão”, como base ideológica para a identificação de 
grupo. Este “Japão” não é mais necessariamente sustentado pelo Japão 
propriamente dito e com ele ligado diretamente. (SAITO, 1973, p. 245). 

 
a colônia Katsura era de 537, das quais 333, ou seja, mais de 60% tinham alguma ligação com a igreja 
católica. (2018, p. 246). 
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Figura 35 - Cartaz do 65º Tooro Nagashi 

 
Fonte: Bunkyo Registro, 2019. 

Na citação de SAITO temos uma importante pista sobre para onde os 

aspectos religiosos dos descendentes de japoneses se desenvolveram. Para SAITO 

a niponicidade agrega-os em torno de uma relação identitária. Para GEERTZ “os 

símbolos religiosos formulam uma congruência básica entre um estilo de vida 

particular e uma metafísica específica (implícita, no mais das vezes) e, ao fazê-lo, 

sustentam cada uma delas com a autoridade emprestada do outro.” (2008, p. 67). Não 

estou certo de que a niponicidade, enquanto um estilo de vida particular, empresta 

sua autoridade à uma metafísica, mas de que é um comportamento que absorve 

elementos da metafísica que justificam determinadas práticas. 

A “religião japonesa” define-se como culto ao imperador (veneração dos 

símbolos imperiais japoneses e a tudo o que representam), e, culto aos ancestrais 

(antepassados). Ela não é, de fato, uma religião com templo e sacerdotes, senão um 

culto a figura do imperador como ídolo vivo e dos ancestrais como espíritos protetores. 

No cartaz da 65ª edição do Tooro Nagashi temos referência do culto ao imperador. 

Ele saúda a “nova era Reiwa” que significa a sucessão imperial de Naruhito como 

novo imperador japonês. Essa referência fundamenta uma ressignificação dos valores 



103 
 

 

religiosos japoneses em uma geração que abandona a ideia de regresso ao Japão, e 

que, apesar da nova adesão religiosa (católica), encontra um novo lugar para a 

religiosidade japonesa na niponicidade, a constituição de uma territorialidade, de um 

Japão idealizado e abstrato. 

[...] o xintoísmo japonês, o budismo hindu e o confucionismo chinês 
conviveram intimamente no Japão por mais de um milênio, de forma a 
estarem unidos indissoluvelmente no modo japonês de sentir. [...] Existem, 
dizem eles, muitos caminhos para subir o Fuji. [...] poder-se-ia designar a 
religião japonesa antes como um sentimento fundamental ou uma disposição 
do ser. (SCHINZINGER, R. A imagem do homem na tradição japonesa e na 
sua filosofia anterior a guerra. In: GADAMER, 1977, p. 126). 

Entendo que, os aspectos que figuram a religiosidade tradicional japonesa, 

como o culto ao imperador e aos ancestrais, não é abandonado (apesar da 

“conversão” ao catolicismo), e, esta dinâmica revela um processo de transformação 

de signos que não são excludentes nem contraditórios, embora SAITO entenda como 

estratégia30. Para um católico leigo, tais práticas soariam como um nacionalismo 

japonês e nostalgia dos parentes falecidos, “semelhante” ao que ainda se vê em 

muitas residências no interior que ostentam retratos amarelados e envelhecidos de 

Getúlio Vargas e, fotos 3X4 junto das imagens de gesso nos oratórios domésticos. 

Esta transformação de signos do culto japonês, para mim, está associada ao 

que NAMER afirma sobre o processo de ressignificação da memória quando diz: “[...] 

cada memória é uma maneira de legitimar a reconstrução do passado a partir do 

presente.” (1987, p. 64, tradução minha). Schinzinger expressa que o japonês 

equilibrou em seu processo de subjetivação, as principais vertentes religiosas 

presentes, buscando harmonizá-las, apesar de aparentes conflitos. É possível que a 

“religião japonesa” tenha sido resultado de um processo de culturalização massificada 

das práticas budistas e xintoístas (principalmente) transformando-as ao longo de 

gerações, práticas do ethos japonês. 

 
30 Para SAITO os jovens “convertidos”, enquanto dependentes dos pais, não apresentam reação contra 
a prática dos ritos domésticos. Porém sua identificação católica pode crescer, assim que ele atingir a 
idade suficiente para se tornar independente da tutela dos pais. Para SAITO, este fenômeno é 
interpretado como acomodação, identificação e estratégia, do que em termos de aculturação e 
assimilação. (SAITO, 1973, p. 251). Particularmente, prefiro a concepção de (trans)formação, uma 
formação heterodoxa e híbrida que constitui um novo. 
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O indivíduo não pode ser separado da família ou da existência de seus 
antepassados e descendentes. Segundo a mitologia xintoísta, todos os 
japoneses (não só o imperador) são de origem divina, pois os primeiros 
homens foram gerados pelo primeiro casal de deuses. Pela morte todos se 
tornam de novo deuses (kami). [...] A presença  dos mortos no altar dos 
antepassados (no xintoísmo, kami-dana e no budismo, butsu-dan) é, ao 
mesmo tempo, a presença do divino em si. Por meio dessa ligação com os 
deuses e os antepassados, sente-se o indivíduo como apenas um elo na 
cadeia da família e do povo. Xintoisticamente falando, o “corpo do povo” 
(koku-tai) é a substância moral de todo, onde o indivíduo existe apenas como 
onda no oceano. A essa tão antiga concepção veio adicionar-se então o 
confucionismo como um sistema conceptual da ordem comunitária com 
deveres sociais concretos (gimu) e obrigações de ordem social (giri). O 
supremo valor do confucionismo é a piedade infantil (ko), a veneração 
amorosa dos pais e antepassados. (SCHINZINGER, R. A imagem do homem 
na tradição japonesa e na sua filosofia anterior a guerra. In: GADAMER, 1977, 
p. 132, grifo do autor). 

Schinzinger pontua as principais contribuições a “religião japonesa” a partir 

das três religiões asiáticas presentes no Japão. Da mesma forma que nos referimos 

a determinados marcos culturais a heranças cristãs em uma sociedade laica, plural e 

secularizada, entendemos que, o processo de harmonização dos principais elementos 

morais destas religiões foram, ao longo dos séculos, constituindo a base de uma 

cultura permeada pela síntese moral destes deveres espirituais.31  

Neste sentido, é possível pensar que, apesar dos processos massivos de 

conversão ao catolicismo, o núcleo da “religião japonesa”, presente no ethos japonês, 

dependia basicamente de si, uma vez que tais práticas, não chocavam-se 

necessariamente com outras práticas populares do catolicismo no Brasil. O que 

determinou a adesão ou abandono foi o grau, mais ou menos intenso, das relações 

estabelecidas dos descendentes com o Japão, especialmente os resultados práticos 

da Segunda Guerra, na constituição de uma outra japonesidade possível, diferente e 

até divergente da geração dos seus pais, imigrantes japoneses. 

 

2.3.1 CEMITÉRIO: LUGAR DE ORAÇÃO AOS ABANDONADOS 

 

A primeira manifestação religiosa durante o Tooro Nagashi ocorre no 

cemitério. Esta celebração religiosa faz parte do esforço do Bunkyo em seu projeto de 

recuperação de jazigos abandonados. Registro está equidistante de duas importantes 

capitais: Curitiba e São Paulo; sendo um município localizado em uma Área de 

 
31 cf. J. WACH, p. 68. O autor também destaca elementos das religiões asiáticas equalizadas. 
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Proteção Permanente 32 . A escassez de trabalho, formação, e de progressão 

profissional, em décadas, gerou um abandono constante das gerações mais jovens 

para as capitais próximas, principalmente. No Quadro abaixo observamos estes dados 

na pirâmide etária do último censo do IBGE: 

QUADRO 8 - Pirâmide Etária de Registro 

 
Fonte: IBGE Cidades, 2010. 

O plano tem três cores, sendo o cinza (fundo) a média brasileira e as demais 

a população masculina e feminina do município. Conforme vemos, a pirâmide tem 

uma base larga, entretanto, se considerarmos a população economicamente ativa 

acima dos 18 anos, percebemos que há uma equalização com a população de até 39 

anos. Além disso, uma defasagem bastante acentuada com relação a média brasileira 

em ambos os sexos. Esta defasagem começa a ser superada somente a partir dos 59 

anos e é superada pela média brasileira a partir dos 65 anos. A base da pirâmide não 

sustenta o crescimento geracional nas décadas seguintes. Há uma fuga evidente por 

busca de educação superior e empregos. Este quadro gerou o progressivo abandono 

de famílias inteiras que, em Registro, deixaram apenas o túmulo de seus mortos. Por 

isso, o Cemitério Público Municipal “da Saudade”, tem um volume expressivo de 

jazigos abandonados, que passam a ser objeto de depredação e deterioração. 

 
32 Dada a presença da maior área contínua de Mata Atlântica no Brasil, toda a região do Vale do Ribeira 
foi protegida ambientalmente, entretanto, em décadas, poucas outras formas de compensação 
monetária foram concedidas a região que mantém sua mata intacta, e com poucos investimentos 
privados e públicos para a micro-região. 
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O Bunkyo tem restaurado estes jazigos, especialmente os nomes das estelas 

funerárias. Em 1993, inaugurou o Santuário das Almas, lugar onde pequenas 

tabuletas de madeira (ihai), com o nome do falecido, repousam. Estas tabuletas são 

de nomes de pessoas enterradas as quais estão em jazigos identificados como 

abandonados pela família. 
Figura 36 - Santuário das Almas no Cemitério “da Saudade” 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Este santuário é como um grande butsudam público. Não possui porta de 

acesso! Um butsudam possui uma “janela” que se abre para um interior preenchido 

com foto, incensário e algum objeto religioso, muito semelhante aos oratórios no 

Brasil. O acesso a este Santuário se dá pela janela. Em seu interior estão penduradas 

várias tabuletas com o nome dos falecidos de túmulos abandonados. Na 65ª edição 

da festa, participei da bênção de uma destas tabuletas, a qual grafava o nome de um 

padre católico falecido naquele ano, e, sendo de outro lugar, o falecido não gozaria 

das orações de seus familiares. Seu túmulo ficaria “abandonado”, e seu nome 
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esquecido. Naquela oportunidade, a celebração estava sendo conduzida pelo bispo 

da Igreja Católica, Dom Manoel. 
Figura 37 - Bênção de tabuleta 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

A estrutura do Santuário foi obra da gestão de dna. Yoneko Seimaru, quando 

presidente do Bunkyo. Entretanto, como o Bunkyo é uma instituição sem fins 

religiosos, e, preserva em seu ambiente, a harmoniosa convivência da comunidade 

de descendentes oriundos das diversas religiões, passou a protagonizar a cerimônia 

religiosa no cemitério com a participação de algumas religiões representativas dos 

imigrantes: Honganji (budismo), Católica, Seicho-No-Ie, Episcopal, Messiânica, 

Omotokyo, Sokagakkasi. 

Todos os anos, por volta do mês de agosto, o Bunkyo envia uma carta-convite 

às instituições religiosas, para reunião de organização da celebração aos finados. 

Data, horário e local desta reunião são estabelecidos pela diretoria, sem consulta 

prévia às religiões. Este motivo, a meu ver, interfere na presença de alguns 

representantes que, não comparecem. Nesta reunião, sempre há a presença de um 

ou dois representantes da diretoria do Bunkyo, que conduzem a reunião facilitando o 
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diálogo entre os líderes religiosos. Na primeira reunião que participei (2017), após 

receber convite como sacerdote episcopal, procurei não palpitar sobre os assuntos, 

pois não fazia nem ideia do que viria pela frente. Preferi silenciar-me, ouvir e observar. 

Exceto pela ausência de um caderno de campo, estava por “etnografar” a reunião. 

Nesta ocasião foi constituída uma relação, para os próximos anos, das religiões que 

iriam conduzir os ritos no cemitério durante o Tooro Nagashi. Queriam colocar-me 

imediatamente no meu primeiro ano, ao que rompi o silêncio a fim de declinar tal 

honra. Manifestei-me por ficar no ano seguinte, quando teria a oportunidade de 

participar pela primeira vez de toda a programação. Meu discernimento foi aceito e 

então a Igreja Episcopal Anglicana foi escalada para o ano de 2018. 

Em Registro, não há um grupo inter-religioso como em muitas cidades. A 

coordenação do Bunkyo é exótica mas eficaz ao diálogo inter-religioso. Por isso, o sr. 

Rubens Shimizu deu-me a seguinte explicação: 

46'.20"- E porque dia primeiro? Dia primeiro porque é dia de todos os santos. 
Não sabia que tipo de religião cada um tinha, então marcamos para o dia 
primeiro, emenda o dia dois. Aí combinamos, dia primeiro e é, começamos 
assim, pelo Bunkyo. Nessa última reunião, eu queria ver se alguma igreja 
assumiria para nós. Bunkyo não tem né, acho que é uma igreja né, assumiria. 
O pessoal da igreja, não não. Tem que ser Bunkyo. Tem que ser um elemento 
neutro. Se for de uma igreja aí não tem continuidade. (sr. Rubens Takeshi 
Shimizu. Entrevista concedida no dia 21 de outubro de 2019). 

O protagonismo do Bunkyo, bem-sucedido no ato de inauguração do 

Santuário das Almas, não foi concebido como um “braço” de suas atividades. O 

objetivo de resgatar a memória das famílias de imigrantes em jazigos abandonados 

passava pelos “corredores” de diálogo com as religiões, visto ser um tema de grande 

suscetibilidade. Este processo foi harmonioso, e, o Bunkyo, visto como um elemento 

neutro ou sem lucro religioso com o evento. Por isso, na tentativa de deixar o legado 

aos religiosos, estes entenderam que o Bunkyo deveria manter a centralidade na 

organização das cerimônias. Este comportamento não é incomum. Em matéria de 

diálogo ecumênico e inter-religioso, sempre que o convite parte de uma tradição 

religiosa, é sempre visto com desconfiança. O Bunkyo acabou servindo aos interesses 

comuns de uma pauta para o diálogo inter-religioso sem o protagonismo de alguma 

religião em particular. 

Além disso, a compreensão de que o dia 01 de novembro, Festa de Todos os 

Santos (no calendário cristão) também sirva aos propósitos de orações aos falecidos 
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encontra paralelos. O primeiro templo religioso construído pelos imigrantes japoneses 

no Brasil foi a Capela de Todos os Santos da Igreja Episcopal Anglicana em Registro. 

O templo tem atualmente 92 anos e é patrimônio arquitetônico tombado pelo IPHAN. 

Apesar da capela ser dedicada a Festa de Todos os Santos, ela foi inaugurada no dia 

11 de junho, dia de S. Barnabé! Desde então, é comum a celebração de dois 

aniversários, o de dedicação do templo (11 de junho) e o onomástico (01 de 

novembro). A festa de Todos os Santos encontrou forte apelo para as necessidades 

da “religião japonesa”, particularmente do culto aos ancestrais. 

Como sacerdote, não posso me furtar de meu estranhamento há algumas 

práticas heterodoxas da comunidade em que trabalho. Cultos memoriais e serviços 

funerários são absolutamente comuns em todos os lugares, mas em Registro há 

especificidades. É comum nos velórios e memoriais ter queima de incensos e de um 

gazofiláceo para coleta de doações feitas em envelopes especiais com dinheiro 

(kooden). Essas contribuições são feitas individualmente ou por famílias que, 

subscrevem seus nomes no kooden. Após alguns dias depois do enterro (que pode 

ser 07 ou 49 dias), a família do ente falecido realiza o memorial, e, com ele, uma 

grande confraternização, em geral, um almoço comunitário. Todas aquelas pessoas 

(ou famílias), que doaram dinheiro no gazofilácio no dia da encomendação, receberão 

uma “lembrança” da família do falecido, em embalagem específica para a ocasião, 

que é um tipo de papel com estampa de flores em design japonês. Embora eu jamais 

tenha feito alguma doação neste sentido, quase sempre recebo esta “lembrança”, que, 

em geral, são toalhas de rosto ou de banho. Voltaremos a falar mais sobre este tema. 

O dia de Todos os Santos (01 de novembro) parece ter sido consensual ao 

grupo de religiosos. O Bunkyo que, através de seus dois empreendimentos cemiteriais 

(o projeto de restauração dos túmulos abandonados e o Santuário das Almas), dentro 

da nova concepção de pluralidade religiosa do Tooro Nagashi, concebeu um potencial 

de dar visibilidade a seus projetos, de sustentar o argumento da inter-religiosidade do 

Tooro Nagashi (que irá manter a adesão pública no financiamento da festa), e, ampliar 

o espectro de pessoas participantes do ciclo de atividades. O serviço religioso em 

favor dos nomes dos falecidos “abandonados”, está intimamente conectado com os 

propósitos espirituais do rito Seicho-No-Ie e Budista Nichiren Shū: preservar a 

memória ancestral como parte intrínseca da história, da epopeia da imigração. 
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2.3.2 SEICHO-NO-IE: OUTRA VIA CRUZANDO SOBRE A VELHA 

 
Figura 38 - Altar Seicho-No-Ie na BR116 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Outra expressão religiosa fundamental para compreendermos a Festa do 

Tooro Nagashi é a cerimônia Seicho-No-Ie. Ambas cerimônias, a budista e a Seicho-

No-Ie, ocorrem em caminhos. Embora hoje o rio não seja mais a via de acesso 

utilizada para se deslocar no Vale do Ribeira, até a década de 1950 o rio Ribeira era 

a principal via de acesso aos municípios do litoral sul paulista. 

A inauguração da BR116 (Rodovia Régis Bittencourt), na década de 1970, 

cortando o município de Registro, alterou o horizonte viário da região. Os projetos de 

ampliação ferroviária do terminal de Juquiá para Registro estão no “papel” ainda hoje, 

e o rio deixou de ser uma hidrovia importante. O trecho da BR116 entre a Serra do 
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Cafezal (Miracatu) e a Serra do Azeite (Barra do Turvo) recebeu o topônimo de 

“Estrada da Morte”. Apesar do trecho estar duplicado e bem sinalizado, ainda requer 

atenção. Se os afogamentos foram a preocupação do monge budista Ishimoto, os 

acidentes veiculares tornaram-se a preocupação dos adeptos da Seicho-No-Ie que, 

anualmente, no dia 02 de novembro, pela manhã, realizam há mais de cinquenta anos, 

sua cerimônia aos acidentados. 

Tive a oportunidade de participar dela em 2017, 2018 e 2019. Em 2020, em 

virtude da pandemia de Coronavírus, não foi disponibilizada na programação oficial. 

Em entrevista com o sr. Toraju Endo, uma das lideranças regionais da Seicho-No-Ie, 

tive acesso a liturgia deste rito. Os adeptos que participam, levam sua própria Sutra 

(a qual fui gentilmente presenteado por ele), entretanto, além da Sutra, há a 

performance de um rito próprio, que não está no texto da Sutra, mas foi a mim 

disponibilizado, o qual destaco alguns pontos importantes a seguir: 

PALAVRAS DA EVOCAÇÃO 
Respeitosamente rogamos às almas de todas as vítimas fatais de acidentes 
ocorridos na Rodovia BR116, para que compareçam a este local, diante de 
Deus, que dá vida a todos os seres viventes, que dá existência a todos os 
seres existentes, que é o Pai de todas as almas dos mundos aparente e 
invisível e que Se manifesta através da Seicho-No-Ie, a fim de consagrar-lhes 
orações com a leitura da sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Assim, 
venham e recebam as palavras da Verdade. (SEICHO-NO-IE, s/d., p. 114). 

Segundo o sr. Toraju Endo, muitas almas de pessoas acidentadas na estrada 

ficam presas ao lugar, uma resistência a aceitação da fatalidade, um apego ao lugar 

cujo vínculo é a dor e sofrimento do ente a materialidade, impedindo-o de seguir sua 

trajetória espiritual. Nas “Palavras da evocação” observamos que há um convite para 

que estas almas participem do rito. A cerimônia é para elas, não para os fiéis. O 

paradoxo é estabelecido quando as almas dos mortos são convidadas a estar diante 

de Deus que dá vida e existência, mas que também é pai das almas do mundo 

invisível. O paradoxo é apenas retórico uma vez que a alma está em outra forma 

substancial de existência, embora não tenha vida biológica tal como os “vivos”. Este 

estado de liminaridade em que se encontra a alma dos acidentados depende destas 

orações para poder acessar um não-lugar de sua nova forma de existência. Outra 

parte do rito explica melhor esta forma de existência a partir da ontologia Seicho-No-

Ie. 
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MENSAGEM ÀS ALMAS 
A Imagem Verdadeira dos senhores é originariamente a de filhos de Deus. 
Por isso, estão sempre no seio de Deus, de onde nunca se afastaram e nunca 
se afastarão nem antes de nascerem, nem após nascerem e viverem neste 
mundo, nem agora no mundo espiritual em que vivem. O ser humano é na 
essência filho de Deus, tem origem divina; sendo a origem do homem Deus-
Pai Universal, tem a mesma Imagem Verdadeira de todos os seres. Os 
senhores não são matéria, não são corpos carnais; são existências 
espirituais! Por isso são livres de quaisquer apegos, doenças, angústias e 
sofrimentos; são puros e livres do pecado. Sendo na essência filhos de Deus, 
de origem divina, possuem a infinita força e são totalmente livres assim como 
Deus-Pai; portanto, conseguem realizar tudo quanto desejam e nada lhes é 
impossível. Deus, sendo fonte da Vida de todos os seres, vivifica e protege 
os senhores ininterruptamente. Assim, aprimorem-se diariamente, sem 
negligenciar os seus deveres no mundo espiritual; sigam o caminho da 
evolução infinita, manifestem ainda mais sua Imagem Verdadeira e elevem-
se a planos cada vez mais altos e sagrados do mundo espiritual! (SEICHO-
NO-IE, s/d., p. 114). 

O texto que acabamos de citar, permanece em diálogo direto com as almas 

dos entes falecidos (acidentados). O diálogo jamais será com os fiéis vivos presentes 

no rito. Imagem, origem, essência formam um campo semântico importante para o 

desenvolvimento teológico da ontologia Seicho-No-Ie. Aqui há uma abstração 

profunda da ideia de fundamento do ser, o lugar do ser, sua verdadeira pátria ou 

gênese. O rito segue uma argumentação lógica a fim de convencer o ente falecido de 

que a materialidade não é parte do ser e não define sua existência. O objetivo deste 

argumento é fazer com que a alma se desapegue da materialidade do mundo, seja o 

que isso venha a representar. O desapego é fundado na noção de liberdade da alma, 

isto é, a alma é livre, mas poderá estar presa na materialidade (particularmente pelo 

impacto de dor e sofrimento gerado pelo acidente), sendo vital para a continuidade na 

trajetória da existência, e para a compreensão mística de que o desapego a 

materialidade não acaba com a existência, mas imputa novos deveres no progresso 

ou evolução existencial do ser. 

Ambos os sistemas, Budista e Seicho-No-Ie, dialogam com as almas dos 

entes falecidos (afogados ou acidentados), e, em sentidos cosmológicos diferentes, 

encontram um ponto em comum, um eixo central de suas espiritualidades, 

cartograficamente representados pelo encontro da estrada sobre a ponte do Rio 

Ribeira, o ponto nevrálgico em que estas duas vias espirituais se encontram. O 

budismo seguindo o fluxo da correnteza do rio Ribeira e a Seicho-No-Ie no fluxo da 

Régis Bittencourt, rio e estrada se cruzam como dois caminhos para a eternidade, 

dois ritos em vias distintas, mas com objetivos análogos. 
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PALAVRAS DE DESPEDIDA 
[...] 
Assim, finalizamos esta cerimônia através da leitura da sutra sagrada. 
Rogamos às almas que foram evocadas para estes registros espirituais que 
regressem ao mundo espiritual e, pelo poder das Verdades desta sutra 
sagrada, elevem-se infinitamente no mundo espiritual e enviem vibrações de 
proteção ao Movimento de Iluminação da Humanidade e a todos os seus 
parentes e descendentes. (SEICHO-NO-IE, s/d., p. 118). 

Embora a citação acima se refira a despedida, o rito continua com a fórmula 

da Sutra Chuva de Néctar. Após uma palestra às almas dos acidentados, o rito insiste 

com elas para que se desapeguem do plano material de existência a fim de voltarem 

para o plano primordial de existência – que é o espiritual – representando também um 

plano ascensionário. Finalmente o palestrante roga pela proteção à Seicho-No-Ie e 

aos parentes/descendentes. Desta forma, o ente falecido torna-se um espírito protetor 

da família. Uma relação de reciprocidade e solidariedade espiritual é estabelecida, um 

sistema de trocas onde os vivos rezam pela evolução espiritual dos mortos e estes 

protegem os vivos. 

 

2.3.3 BUDISMO: RELIGIÃO DA MORTE 

 

READER afirma que: 

[...] foi na era Tokugawa (1600-1868) que o budismo se tornou profundamente 
enraizado no sistema social. Durante esta era, a relação entre o budismo e a 
família, e a posição do budismo como a religião da morte, foi formalizada por 
meio de uma série de leis promulgadas pelo governo na primeira metade do 
século XVII, ordenando que todas as famílias se tornassem formalmente 
filiadas a um templo budista. [...] As famílias, e todas as pessoas nelas, eram 
obrigadas a se registrar em um templo em sua área e todos tinham que fazer 
no templo uma declaração anual de crença religiosa que envolvia a negação 
ao cristianismo. Esta declaração permitiu-lhes receber um certificado do 
templo (tera ukejō), a ausência deste era um crime grave. A participação em 
rituais anuais no templo, a realização de funerais e ritos memoriais e várias 
obrigações financeiras para a manutenção do templo, eram exigidas de 
todos, incluindo os sacerdotes xintoístas que tiveram que morrer como 
budistas. Todas as famílias eram obrigadas a ter um butsudan onde os 
ancestrais eram consagrados e venerados. (READER, 1991, p. 85-86, 
tradução minha). 

O legalismo, que submeteu as famílias japonesas capilarizando as práticas 

budistas e criminalizando outras práticas exóticas (dentre elas o cristianismo), 

“naturaliza”, normatiza, e estabelece o estatuto religioso do Estado permitindo sua 

ingerência nas escolhas individuais em matéria de fé e crença. O Estado percebe que, 
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a apropriação do budismo como religião do Estado, potencializaria os sentimentos 

nacionalistas em torno da deificação dos signos do Estado e do povo japonês 

enquanto povo sagrado, de origem divina. Tal prática perdurou até a segunda metade 

do século XIX! Outras religiões eram toleradas, o cristianismo aos estrangeiros e o 

xintoísmo desde que se submetesse aos aspectos legais do budismo estatal. De certa 

forma, esta estatização do budismo no Japão é algo que encontra ainda ressonâncias 

nos dias atuais. 
Figura 39 - Cerimônia Budista Nichiren Shū 

 
Fonte: Wagner Assanuma Fotografia, 2019. 

O budismo nasceu na Índia no séc. V a.C. como um movimento reformista do 

hinduísmo. Seu fundador, Siddharta Gautama, defendia a prática da meditação como 

meio para a iluminação. Ele negava a autoridade dos Vedas e se opunha a ortodoxia 

Brahman. O budismo chegou até o Japão por meio da transmissão Índia-China-Japão, 

e, o forte vínculo estabelecido no Japão se deu com a família (clãs) através dos rituais 

de adoração aos ancestrais (kami) e do culto ao imperador, por isso, os serviços para 

os mortos tornou-se sua função mais significativa. Segundo NORIYOSHI “[...] mesmo 

hoje, a maioria dos templos budistas está envolvida na realização não apenas de 

funerais, mas também da série prescrita de missas de requiem para o sustento de 

suas famílias [...]. Dessa perspectiva, há justificativa para chamar o budismo de ‘uma 

religião dos mortos’”. (1974, p. 52, tradução minha). 

O budismo, desde seu nascimento na Índia, foi dividindo-se em escolas 

diferentes e divergentes. Isso ocorreu em muitos lugares por onde se estabeleceu. No 
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Japão, há três escolas difusoras do budismo, e a que nos interessa é a Nichiren Shū, 

que é considerada a de maior afirmação dos símbolos nacionais japoneses. O 

budismo Nichiren Shū foi fundado por Nichiren (1222-1282). Ele nasceu em Kominato, 

era filho de pescador, originalmente chamado de Zennichimaru e, logo em sua infância 

(11 anos), foi para um mosteiro em Kiyozumi, onde passou seu noviciado. Foi 

ordenado aos 15 anos recebendo o nome de Renchō. Buscou reformar a sociedade, 

mas fundamentalmente o budismo. Para ele, a sociedade estava decadente porque o 

budismo assim também estava. Esta postura radical, levou Nichiren a criticar as 

demais escolas budistas por sua subserviência a ensinos falaciosos. Seu confronto 

acabou por ter sua interpretação da Sutra de Lótus recusada pelo xogunato 

Kamakura33 e sua presunção tornou-o um “perturbador da paz” aos olhos do governo 

que o levou para um exílio de três anos na ilha de Sado. Em 17 de maio de 1253 

Nichiren proclama sua nova doutrina. NORIYOSHI comenta que Nichiren “[...] reduziu 

toda a sua religião a um método simples, o de proferir o ‘Título Sagrado’ da escritura, 

na fórmula: Namu-myōhō-renge-kyō, que significa ‘Adoração ao Lótus da Verdade 

Perfeita’” (1974, p. 192, tradução minha, grifo do autor), ou seja, o sutra 

Saddharmapuņdarîka. Segundo ELIOT, “a essência desse ensinamento é que 

Śakyamuni, [...] como a eterna mente onipresente de Buda, é um com toda a razão e 

com toda a natureza. [...] Os fenômenos são reais na medida em que existem na 

mente de Buda e compartilham sua essência.” (ELIOT, 2013, p. 278, tradução minha). 

Dentre os vários ramos que atribuem seu fundador a Nichiren, a Nichiren Shū é a mais 

notável, mantendo seu templo principal (Kuonji) no local da tumba de Nichiren (Monte 

Minobu). 

Madre Myoho explica o que significa o mantra que é repetidamente, e 

exaustivamente recitado ao longo da cerimônia do Tooro Nagashi: 

 
33 Uma das sedes e centros de aprendizagem budista. 
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31' - Namu agradece para a energia de universal. Deus é energia. Deus é, 
Deus não é energia que tá dentro da mãe universal? Então agradece para 
energia de universal? Não. Meu avô, esse ensinamento que Nichiren Shū me 
deixou, esse ensinamento é muito fundamental, muito fundamental. Não só 
fora, mas também dentro precisa praticar né. Myōhō-renge aflorou de lótus 
né. Te expliquei né. Desabrochou dentro da toca de barro. Nós também, aqui 
dentro tem muita coisa boa. Nós estamos reencarnando para progredir 
espiritualmente. Namu-myōhō-renge-kyō, é um ensinamento bem 
fundamental pra progredir espiritualmente. (Madre Myoho Ishimoto. 
Entrevista concedida no dia 03 de dezembro de 2019). 

Madre Myoho busca na metáfora da flor de lótus o conteúdo místico do 

budismo Nichiren Shū que deságua na doutrina da reencarnação enquanto um ciclo 

de progresso espiritual. LE BRETON falando sobre o conceito da transmigração da 

alma nas teologias budista e hinduísta afirmará: 

A alma não nasce uma vez só, envolta de uma vez por todas por um rosto e 
por uma carne que encarna de maneira clara um homem reconhecível dentre 
todos e que nasce, vive, envelhece e, enfim, desaparece para sempre. O 
princípio de sua existência o precede e sua forma humana atual é tecida na 
impermanência, ela não é essencial, é uma etapa ao longo das 
transmigrações. A pessoa cristaliza uma ilusão provisória. Corrente de 
consciência atada pela memória, ela não tem realidade substancial. Dissolve-
se e retorna ao Uno assim que a libertação é alcançada. (BRETON, 2013, p. 
102). 

Figura 40 - Desenho “O retorno das almas” 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 
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O ciclo da reencarnação une o passado ao futuro, os ancestrais aos 

descendentes, a história à escatologia. NAMER em sua análise sobre os Cadres de 

Halbwachs afirmou que “[...] os quadros da memória religiosa permitem exasperar a 

ideia de que todo quadro da memória coletiva está tanto dentro do tempo (como a 

memória mística e a memória da sociedade presente) como fora do tempo (teologia 

eterna).” (1987, p. 47, tradução minha). A memória religiosa, enquanto uma sofisticada 

abstração humana – reflexão filosófica dos sofrimentos e conquistas do passado e a 

antecipação proléptica da parousia, dos acontecimentos que hão de vir, em tempo ou 

fora dele – desafia-nos no estabelecimento de uma fronteira entre história e 

escatologia. Sobre a atual geração pesa o dever de rezar pelas almas dos ancestrais, 

a fim de que evoluam no plano espiritual, e esta oração é o mantra repetido durante a 

cerimônia budista do Tooro Nagashi. 

A noção da provisoriedade e efemeridade da vida é simultaneamente 

“amarrada” à noção de infinitude da alma. O desenho (imagem 37) é rico em 

cartografar esta cosmologia. No ar está um algo, que não é pássaro, também não é 

estrela (porque há outra representação delas), por isso, interpretamos como um 

grafismo das almas. A noção etérea é um contraste com àquilo que é terrestre, real, 

concreto. Um inverso do plano das existências factuais. Não é que as almas migrem 

para o céu, pois não há esta percepção nas falas, mas para um outro lugar de 

existência, que, no imaginário lúdico da criança que o representou, está em oposição 

ao lugar dos vivos. 

Os tooros, enquanto parte de uma tradição cultural japonesa e de uma prática 

budista, encarnam em si, todo o propósito teológico da ideia de reencarnação de tais 

espíritos, da necessidade de oração para sua evolução espiritual no mundo dos 

espíritos, conectando crenças a memória, história à escatologia. 

 

2.4 BUNKYO: ENTRE A TRADIÇÃO E INOVAÇÃO DO RITO 

 

O Bunkyo teve um importante papel nas transformações pela qual a festa 

passou, tanto no horizonte religioso, quanto no horizonte de atividades paralelas. 

Abaixo, transcrevo um trecho de entrevista com o sr. Toshiaki Yamamura, nascido na 

Manchúria e presidente do Bunkyo na época em que houve a transição de 

organização: 
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3'.10"- Barquinho era 200, 250 barquinhos. Não tinha nada, não tinha venda 
de comida. Não tinha nada. Era soltar 250 e distribuir a bala e pronto. Isso 
ficou assim até 1999. Quando, no ano 2000, quando eu peguei, eu vou mudar 
esse negócio. Porque religião era também só Nichiren Shū. Outra religião não 
podia. Eu falei, olha eu vou mudar esse negócio, né. Eu vou mudar, pra ser 
assim uma missa ecumênica, que toda religião pudesse. Logicamente que 
Nichiren Shū que ficava mais na frente, mas toda religião pudesse participar. 
Eu fui três vezes em São Paulo, no mesmo ano 2000, pra pedir pra madre 
Nichiren Shū, a licença para convidar outras religiões. Primeira vez eu não fui 
nem recebido. Nem entrei. Segunda vez também. Terceira vez pediu pra 
entrar. Pediu pra entrar porque quer ouvir né. (Risos). Aí fui recebido e ela 
deu permissão. De 2000 pra cá começou assim missa ecumênica. Por isso 
que tá, tá, aí não, precisa ter mais alguma coisa. Precisa ter barraca, precisa 
ter comida, precisa ter (inaudível). Aí começou, aí estourou o negócio. Aí 
estourou o negócio. 
3'.24"- O que eu inventei também na minha época é purificação do rio. Ato de 
soltura, então vai com barco lá com taikô. Madre no barco né, rezando lá e 
purificando o rio primeiro pra depois soltar. (sr. Toshiaki Yamamura. 
Entrevista concedida no dia 22 de outubro de 2019). 

O sr. Toshiaki faz uma avaliação positiva e reformadora da festa. A celebração 

religiosa tornou-se um espetáculo, e, o que era apenas “monopólio” de uma fé, tornou-

se “aberto” para outras fés. Deixamos entre aspas porque, de fato, a participação das 

demais religiões na principal celebração do Tooro Nagashi (ato de soltura dos tooros), 

é de observação passiva. Toda performance ocorre debaixo da coordenação da 

Nichiren Shū. Ao final do rito, as autoridades políticas, diplomáticas e religiosas, são 

convidadas a darem uma saudação. 

Originalmente, após a cerimônia de soltura, era distribuído balas e doces para 

as crianças que a acompanhavam. Já na gestão do Bunkyo, passou a ter uma praça 

de alimentação com barracas diversas, o número de tooros multiplicou-se por pelo 

menos dez vezes mais, há um show pirotécnico, show de artistas nipo-brasileiros, 

bingo, festival de danças Bon Odori, apresentação de grupos de taikô, e, oficinas 

diversas de artes da cultura asiática. “Aí estourou o negócio”! A frase repetida duas 

vezes ilustra bem a espetacularização que serviu aos interesses religiosos e a um 

novo propósito turístico. É provável que algo da singeleza ritualística original tenha se 

perdido, mas é certo também que algo foi agregado. A festa passou por uma 

transformação de fora para dentro. 
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Figura 41 - Purificação das águas do Rio Ribeira de Iguape durante o Tooro Nagashi 

 
Fonte: Wagner Assanuma Fotografia, 2019. 

Figura 42 - Purificação da Água do Rio Ribeira de Iguape 

 

Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual) 
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Figura 43 - Devolução da água purificada 

 
Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual) 

Em entrevista, o sr. Rubens Shimizu contou-me que o Santuário das Almas 

(uma capela cemiterial em que ficam as tabuletas de madeira com os nomes dos 

falecidos de sepulturas abandonadas), desde sua fundação, foi rapidamente 

negligenciado, e tornara-se um depósito de ferramentas dos funcionários do cemitério. 

Esta foi uma importante oportunidade de reabilitar o santuário com uma celebração 

ecumênica que não interferisse diretamente na programação original do Tooro 

Nagashi. Portanto, não é que o Tooro Nagashi se tornara inter-religioso, é que sua 

programação foi dilatada, de forma que outros cultos foram inseridos. 

Podemos afirmar que, a gerência e administração da festa e celebração do 

Tooro Nagashi pelo Bunkyo reformou seu conteúdo em muitos aspectos, tantos 

intrínsecos ao rito budista, inserindo elementos que em outros tempos exigiria uma 

estrutura a qual não dispunham, inserção de outros conteúdos religiosos e de 

atividades e estruturas de serviços que agregam outras populações. O Bunkyo 

permitiu com isso que outras japonesidades pudessem participar e estabelecer suas 

conexões com os elementos presentes em toda a atmosfera da festa. No próximo 

capítulo refletiremos especialmente sobre as questões da morte, ou seja, como as 

tradições religiosas lidam com o morto e sua transcendência, pois a celebração se dá 

fundamentalmente ao redor da perspectiva factível da presença espiritual na festa. 

Por isso, debrucei-me em conhecer tais elementos a fim de compreender o fenômeno. 
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3 A MORTE E O MORRER: O CEMITÉRIO E O LUGAR DO MORTO 
 

Finados é um dia em família. Em família estão, para 

começar, os mortos. As sepulturas exibem os arranjos 

de parentesco mais aleatórios, embora pareçam 

gravitar em volta de uma norma, a de duas gerações – 

e parte de uma terceira – de parentes consanguíneos 

centrados em um ego masculino da geração mais 

velha. (SÁEZ, 1996, p. 110). 

 

SÁEZ, que introduz nossa reflexão, traz a ideia de como a morte é o elo 

familial que comunica os entes, vivos e mortos, em um dia de especial devoção a esta 

prática. O uso do patronímico é comum em muitas sociedades e não é diferente entre 

os descendentes dos imigrantes japoneses em Registro. As sepulturas parecem 

sempre, como norma, configurarem as famílias a partir da patrilinearidade. Ao morrer, 

o morto não apenas transmuda-se para uma nova forma de existência em um outro 

“lugar”, como também carrega consigo as relações familiares estabelecidas em vida, 

àquelas pelas quais “veio” ao mundo dos vivos e as que o conduzirão para o “mundo 

dos mortos”, que na verdade é um “outro” mundo (dos espíritos), onde não há nenhum 

morto, apenas àqueles(as) que passaram pela experiência da morte. Neste sentido, 

a morte não é um fim, em sentido existencial, mas uma experiência necessária, em 

sentido escatológico. 

A dissimetria dos dois destinos, do corpo e da consciência, traz à luz uma 
terceira evidência: a função destinal que a morte assume na existência 
humana. A morte não está inscrita na necessidade da consciência, mas “é, 
para a consciência, uma necessidade de tipo existencial”. Isto quer dizer que 
“sem a morte não teríamos destino”. (ZIEGLER, 1977, p. 280). 

Recordo-me de que, logo ao ter chegado em Registro, ouvi uma história de 

um ocorrido, poucos meses antes de assumir a paróquia. Tratava-se de um casal de 

descendentes de japoneses que cujo casamento estava em crise. Em poucos dias a 

esposa veio a falecer. Teoricamente, aquela esposa deveria ter sido enterrada no 

jazigo da família de seu marido, entretanto, a comoção social foi tão grande que, ela 

acabou por ser enterrada junto ao jazigo de seus pais, contrariando o domínio da 

patrilinearidade. Aquela mulher “voltava” para a casa dos pais, para o seio familiar de 

sua origem, por conta do rompimento moral dos contratos sociais firmados entre as 
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famílias na ocasião do matrimônio. Trago esta história por que o que fazemos com os 

mortos terá repercussão no destino espiritual das almas. No final, os vivos acabam 

decidindo se encaminham as almas para seus paraísos ou seus suplícios. 

O enterro, e as outras formas de se lidar com o corpo morto, é um meio de a 
comunidade assegurar a seus membros que o indivíduo morto caminha na 
direção da ocupação do seu lugar determinado, devidamente sob controle. 
Estas práticas comunicam ao grupo uma mensagem que evolui da 
insegurança ao sentimento de ordem, e representam a maneira especial que 
cada grupo tem de resolver o mesmo problema fundamental: o drama da 
finitude humana. (RODRIGUES, 1983, p. 53). 

Gostaria de evocar a noção de ocupação enquanto topói, particularmente o 

não-lugar controlado pelos vivos. Este topói estabelece relações com variados 

elementos, clã familiar, status ou hierarquia ocupada, ancianidade, gênero, etc., 

categorias sociais que determinam a ocupação do ente morto no mundo dos espíritos. 

Neste outro lugar a materialidade não é fundamental na perspectiva da religiosidade 

nipônica. Na verdade, ela só constitui o status do ente falecido na sociedade dos vivos, 

seu prestígio, seu progresso e sucesso. Na morte, os valores da tradição e da honra 

parecem ser os únicos transmitidos, em detrimento de outros. ARIÈS comentando 

sobre como os cemitérios são um microcosmos das relações sociais, especialmente 

hierárquicas, dirá: “O cemitério é, portanto, uma pequena cidade de pedra, como 

casas encostadas umas às outras. Sua primeira finalidade é representar um resumo 

simbólico da sociedade.” (2003, p. 570). 

Histórias trágicas ilustram bem o simbolismo que as relações sociais refletem 

sobre o morto, e sua vida após a morte. Em minha entrevista com o sr. João Lobo, 

palestrante na Seicho-No-Ie, sobre a importância do culto a margem da BR116, obtive 

uma definição sobre a questão da materialidade: 

53" - Pelos ensinamentos da Seicho-No-Ie, tá entendendo, que é 
extremamente fácil e extremamente difícil, matéria não existe, certo? Então, 
houve um acidente, a pessoa foi a óbito, aquele corpo foi a óbito, mas o 
espírito, ele permanece. Como que eu vou fazer com que esse espírito 
entenda o que que aconteceu com aquela matéria? Através de uma oração. 
Através da oração, através da Sutra sagrada, para que eles entendam que 
ele não é corpo carnal, ele é vida espiritual, e o espírito não morre. Certo? E, 
através dessa oração, tá entendendo? Eu vim não por causa da matéria, mas 
por causa da vida. E assim é que tem que ser, dentro dos nossos 
ensinamentos. (sr. João Siqueira Lobo, preletor desde 1992 na Seicho-No-Ie. 
Entrevista concedida no dia 19 de novembro de 2019). 
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A explicação do sr. João, nascido em Niterói em 14 de março de 1940, 

primeiramente nos chama a atenção pela declaração chocante: “matéria não existe”. 

De fato, matéria existe, estamos cercados fisicamente por ela, somos constituídos por 

ela. Seria cientificamente contraditória tal declaração, entretanto, o sentido da 

expressão é de que a matéria, por si só, não tem existência, ou, os efeitos filosóficos 

da existência (dasein). A consciência de existência não se dá pela organicidade do 

ente, ou pela fisicalidade, mas pelo tomar consciência de si mesmo. Substancialmente 

uma pedra existe, enquanto matéria, mas ontologicamente não é dotada de 

existência. Assim, para esta religiosidade, a matéria que constitui a existência humana 

é uma embalagem para o ser. O espírito é a real substância de consciência e vida. 

Desta forma, a partir da crença da imortalidade do espírito, não existe morte. O óbito, 

como citado, é o abandono do corpo enquanto matéria. A aceitação da morte, como 

necessária para o nascimento da vida no espírito, nos parece ser a função básica do 

rito Seicho-No-Ie. Esta compreensão permitirá ao espírito seguir sua nova trajetória. 

 

3.1 SERVIÇO FUNERÁRIO: ENTRE A TRADIÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO 

 

Gostaria de ressaltar algumas práticas funerárias em Registro, a partir da 

descrição de HENDRY sobre o funeral tradicional japonês: 

O funeral é então retido na casa do falecido, ou no templo, e a urna de cinzas 
ocupando o centro. Um Sacerdote Budista conduzirá a cerimônia, e sua 
entoação é frequentemente transmitida por um alto-falante para fora da casa 
para as pessoas que não conseguem caber lá dentro. Todos os vários 
conhecidos do falecido comparecerão, e a queima de incenso é passada para 
que cada um possa adicionar uma pitada ao fogo como um sinal de 
despedida. Os vizinhos mais próximos servem chá e lanches e mantêm um 
registro de quem vai e quanto dinheiro eles dão (para que a família possa 
retribuir em conformidade). Eles também entregam um cartão de 
reconhecimento dos principais enlutados, às vezes acompanhado de um 
lenço e/ou um pequeno pacote de sal, que é para purificar os visitantes da 
poluição da morte. Diz-se também que repele a alma do falecido, que pode 
relutar em seguir em sua jornada para a vida após a morte e pode ‘grudar’ 
em uma pessoa viva. A família do falecido é considerada particularmente 
poluída neste momento e, como a mãe recente, ela não deveria entrar em um 
santuário Shintō. [...] Outros rituais devem ser realizados para a alma dos 
mortos a cada sete dias por um total de 49 dias, quando o período de poluição 
oficialmente chega ao fim. Na prática, os ritos ao final de uma semana, 
quando é dado um nome póstumo, um mês – na mesma data da morte – e 
49 dias, são os mais estritamente observados, e um sacerdote budista 
costuma visitar a casa em cada uma dessas ocasiões. 
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Outros memoriais de natureza semelhante são realizados após 100 dias, 
após um ano e novamente após 3, 7, 13, 25, 33 e 50 anos, embora o memorial 
final pareça variar dependendo da seita Budista e da região. [...] Em algumas 
áreas, o último desses ritos torna-se uma celebração com comida geralmente 
reservada para ocasiões felizes, já que se diz que o falecido se tornou um 
kami. Depois disso, a tábua ancestral individual deve ser destruída e o 
falecido deve se juntar às fileiras gerais de ‘ancestrais’ da casa, que são 
lembradas anualmente no festival bon, de verão. (HENDRY, 1996, p. 144-
145, grifo do autor, tradução minha). 

Em Registro, em geral, os velórios e rituais são realizados na casa funerária, 

única na cidade, com suas capelas que permitem vários velórios simultaneamente. 

Particularmente, foram pouquíssimos os velórios e encomendações que realizei no 

templo da paróquia em que trabalho. Os procedimentos legais e sanitários, após o 

falecimento de alguém em hospital, seguem protocolos que praticamente enredam a 

família a um ciclo vicioso de hospital, funerária e cemitério. O laicismo das 

contemporâneas instituições públicas, que dessacraliza os ritos de despedida de um 

falecido, dá pouca margem para que as famílias rompam com os esquemas 

protocolares estabelecidos como norma. Morrer em casa e velar em casa ou no 

templo, tornaram-se costumes mórbidos. Por isso, a casa funerária é um espaço de 

trânsito entre os sacerdotes das mais diversas religiões. HOFFMANN-

HOROCHOVSKI afirma que “a nova imagem construída em torno da morte, interdita 

e solitária, introduz modificações no tratamento fornecido aos cadáveres 

(profissionalização), na realização dos rituais (simplificação) e no luto [...].” (2013, p. 

74). Esta é a razão pela qual o exercício de rituais, como mencionado por Hendry, não 

ocorrem em casas, mas em lugares “profissionalmente” preparados para recebe-los. 

O incenso é um elemento utilizado amplamente em Registro. Para mim, 

sacerdote anglicano, confesso meu estranhamento ao uso deste elemento litúrgico 

em rituais funerários cristãos. Na tradição cristã, o incenso é utilizado para incensar 

objetos, lugares e pessoas, tais como o celebrante e outras que assistem o serviço 

litúrgico. Jamais utilizamos incensação para os mortos. O incenso, na tradição 

asiática, é uma oferenda aos mortos. Quando perguntei ao sr. Toraju Endo sobre o 

significado do uso do incenso ele respondeu-me: “[...] na verdade incenso apaga 

cheiro do corpo, não tem morto tem cheiro ruim né? Quando morre, no caixão, na 

verdade tem ruim aquele cheiro, então para purificar aquela, perfumado. Tem que ser 

meio, então elimina essa cheiro, é, esse incenso é assim, elimina cheiro ruim.” Este 

costume  é bastante difundido em Registro. Pessoalmente ofereci incenso a todas as 
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pessoas falecidas que encomendei, embora, no início, não entendesse seu 

significado. O incenso é comum não apenas no serviço litúrgico em velórios e enterros 

como também para os serviços litúrgicos memoriais e, durante o Tooro Nagashi, os 

incensos são indispensáveis. 

Figura 44 - Uso de incenso nos cultos durante o Tooro Nagashi 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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Figura 45 - Oferenda de incenso durante cerimônia budista 

 

Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual) 

Nas imagens, trago os diversos serviços litúrgicos realizados durante o Tooro 

Nagashi. O primeiro, a esquerda, Dom Manoel celebrando no cemitério durante 

queima de incenso, o segundo, a direita, participante queimando incenso durante 

cerimônia Seicho-No-Ie a beira da BR116, e, a cerimônia budista em duas versões, 

presencial em 2019 e virtual em 2020. Em todos estes serviços, enormes filas são 

constituídas pelos participantes, a fim de oferendarem incenso aos “mortos” que estão 

sendo invocados ao local ou simplesmente lembrados. 

Hendry também comenta sobre a alimentação dos convidados. De fato, 

comida é algo muito marcante, entretanto, no passado, em Registro, a questão da 

comida cerimonial e ritual34 já foi objeto de problemas, conforme NUCCI destaca na 

etnografia de BALDUS & WILLEMS no cemitério de Registro: 

 
34 Estamos fazendo uma distinção entre comida cerimonial e ritual. A primeira consiste em alimentos 
oferecidos fora do rito religioso, podendo mesmo constituir em um banquete que faz parte do cerimonial 
do acontecimento. Já o alimento ritual é aquele que constituem especificamente as oferendas durante 
a execução de um ritual religioso. 
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Eles (BALDUS & WILLEMS) também citaram uma recomendação dos 
homens mais influentes da localidade para seus “patrícios budistas”: “[eles] 
recomendam [...] que coloquem cruzes ‘para tornar os seus túmulos mais 
semelhantes aos demais’. O R. P. Guilherme ainda nos deu outro informe 
“[...] há um movimento entre os imigrantes no sentido de não se realizar mais 
o funeral budista, para não expor mais ao escárnio dos brasileiros esse ritual 
com suas oferendas de chá e comida”. (BALDUS, H. & WILLEMS, E. Casas 
e túmulos japoneses no Vale de Ribeira de Iguape. apud: NUCCI, 2010, p. 
166). 

De alguma forma, Baldus e Willems buscavam os efeitos da assimilação 

japonesa no Vale do Ribeira, e, os relatos indicam que o abandono de determinadas 

práticas não é resultante de processos assimilatórios, mas da violência simbólica com 

as práticas religiosas e culturais, particularmente dos budistas japoneses. Por outro 

lado, o retorno do oferecimento de comida nos ritos funerários em Registro, 

demonstram que a prática foi reestabelecida, talvez com modificações, pois jamais 

presenciei o oferecimento de chá durante algum rito funerário, exceto durante o 

cerimonial. Tampouco fizera qualquer refeição nos ambientes funerários em que tive 

que oficiar um serviço litúrgico fúnebre (rito). Contudo, das poucas vezes que os 

velórios ocorreram em minha paróquia, a mobilização irradiou-se para além do templo, 

e, alcançou as prateleiras da cozinha. Verdadeiras refeições eram preparadas para 

os que fariam vigília diante do féretro, refeições menores eram oferecidas aos 

visitantes “de fora”, e lanches eram oferecidos aos que rapidamente passavam para 

“ver” o morto. Ir ao velório é participar de um evento social. As mulheres da família se 

organizam e oferecem esta alimentação, patrocinada pelo núcleo familiar do(a) 

falecido(a). O morrer impõe a família a necessidade de oferecer um evento social, tal 

como um casamento. 

Há duas comidas, para os vivos e para os espíritos. As comidas rituais são 

oferendas aos espíritos, que, apesar de serem seres espirituais, partilham de desejos 

como os vivos, e, embora os alimentos sejam constituídos por matéria, também 

possuem uma substância espiritual, que é a que alimenta o espírito. Portanto, não há 

oferenda que não seja comida pelos espíritos. 
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Figura 46 – Altar Budista com comida ritual 

 
Fonte: Wagner Assanuma Fotografia, 2019. 

Figura 47 - Oferenda 

 

Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual) 
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Figura 48 – Altar Seicho-No-Ie com comida ritual 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Na primeira imagem – o altar budista – há oferenda de moti e doces. Quando 

perguntei ao sr. Toshiaki Yamamura sobre o significado dos motis ele respondeu-me: 

“Dizem que dá sorte né, dizem que dá longevidade, principalmente né.” Os doces são 

oferendas aos “anjinhos”. Abaixo, o sr. João Lobo, preletor da Seicho-No-Ie, fala algo 

a respeito: 

66" - Os “anjinhos” abortados se dividem em duas partes: aqueles que são 
abortados espontaneamente, através de um aborto espontâneo, e aqueles 
que são abortados, vamos dizer assim, por razões que, tá entendendo, por 
“ah! não vou ter o filho!”, então vai abortar mesmo. Então existe, a oração 
especial específica pra eles. Entende? Quer dizer, e os doces são 
exatamente pra eles. Que eles, o espírito deles, tá entendendo? Citam, assim 
como dos antepassados e os parentes próximos, que eles são lembrados [...]. 
(sr. João Siqueira Lobo. Entrevista concedida no dia 19 de novembro de 
2019). 
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Como percebemos, a figura do “anjinho” não se confunde com a da criança. 

O “anjinho” é o indivíduo abortado, de forma espontânea ou induzida35. A afirmação 

de sua existência é seguidamente o encontro de um lugar anamnético do evento de 

vida (efêmera) do indivíduo abortado. Os doces oferendados exercem uma dupla 

função, por um lado, oferenda (comida) substancialmente espiritual para os “anjinhos”, 

por outro, são os canais de interlocução com as crianças durante o Tooro Nagashi. 

Em minhas conversas, muitas vezes este elemento apareceu, como uma das poucas 

coisas oferecidas nas versões antigas do Tooro Nagashi. Como um elemento de muita 

simplicidade, as lideranças da comunidade de descendentes dizem que, as crianças 

que compareciam no Tooro Nagashi, o faziam para ganhar os doces que eram 

distribuídos. O rito, neste sentido, explora especulações sobre questões escatológicas 

do destino das almas de indivíduos abortados. 

Também percebemos que, na imagem 48 (altar Seicho-No-Ie), há sakê, arroz, 

sal e moti. Este padrão de oferendas rituais também é comum nos butsudans 36 

domésticos. Há outras comidas oferendadas. Na cerimônia Seicho-No-Ie, por 

exemplo, em uma mesa auxiliar, haviam frutas abundantes, e, no altar budista, 

também há uma presença destacada de ramalhetes de flores. Após as cerimônias, 

em geral, é oferecido moti a todos os participantes. 

A cerimônia do cemitério, dirigida pela igreja católica, não houve nem comida 

ritual (oferenda), nem comida para os convidados. No ano anterior a esta etnografia 

(2018), eu oficiei o rito anglicano no cemitério, e, também não oferecemos nenhum 

tipo de comida no rito ou aos participantes. Nas demais cerimônias, de religiões 

originalmente asiáticas, a presença das comidas foi marcante. Este costume de 

oferecer alimento também encontra respaldo na cultura caiçara do litoral paulista. 

MARCÍLIO afirma que “o velório, meio profano meio religioso, além das rezas podia 

ser o momento de servir café, farinha, bolinhos e até uma refeição maior. O trabalho 

é suspenso, por vezes durante mais de um dia, pelo menos para a família e parentes 

 
35 O termo “anjo” também é usado no contexto rural dos quilombos do Vale do Ribeira, cf. QUEIROZ, 
2006, p. 93. Entretanto, em Ivaporunduva (quilombo) o termo é também atribuído a crianças. 
36 Segundo READER “por volta do século XVII […] pela promulgação de um decreto imperial de 685 
d.C., ordenou que todas as famílias [...] deveriam possuir um butsudan ou altar familiar privado no qual 
os antepassados da família pudessem ser adorados. Esta é a primeira evidência do desenvolvimento 
do altar da família no Japão. (1991, p. 84). 
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mais próximos.” (1986, p. 201). Prática que também encontrará paralelos na cultura 

quilombola do Vale do Ribeira37. 

Nas antigas seitas do budismo na Índia, havia a questão de saber se um 
homem nascia na próxima vida imediatamente, ou se ele permanecia em um 
estado provisório intermediário chamado em japonês de Chûu ou Chûin, 
(anatarābhava), e sua existência ou não existência foi discutida. Geralmente 
as seitas conservadoras afirmavam a existência de Chûin, e as seitas 
progressistas negavam. Mesmo entre aqueles que afirmaram o período 
Chûin, havia diferenças de opinião sobre sua duração, de um período muito 
curto de 7 dias a um período muito longo de 49 dias. Este, por assim dizer, é 
um problema doutrinário, mas em épocas posteriores o problema dos ritos 
para os mortos foi relacionado a ele. (SHOKO, 1970, p. 66, grifo do autor, 
tradução minha). 

Em Registro, após os 49 dias de purificação, a família encomenda um serviço 

memorial.38 le Breton afirma: “A dor tem ritos que não são transgredidos sem o risco 

de indispor ou de ofender as pessoas de boa vontade. Mesmo no horror do que está 

sentindo, o homem sofredor segue o caminho que as tradições lhe traçam.” (BRETON, 

2013, p. 111). Hendry comenta sobre a entrega de um “lenço” ou “sal” para os 

convidados, a fim de se purificarem da poluição da morte. Isto ocorre em Registro, 

entretanto não durante a realização destes serviços litúrgicos no Tooro Nagashi. 

Durante as refeições cerimoniais de um serviço memorial, o núcleo familiar do(a) 

falecido(a) oferece àquelas pessoas que doaram seus koodens, uma toalha branca 

envolta em um pacote com embalagem noshigami (papel específico para luto). Quase 

em todos os enterros que realizei, ganhei este presente cerimonial da família. A toalha 

branca é para a purificação dos que participaram do ato. Tratar com o corpo morto, e 

com a morte, requer purificação. Lembro-me que, em algumas vezes, quando tive 

auxílio de ministras leigas durante o enterro, elas imediatamente ao sair do cemitério, 

levavam suas túnicas brancas para a lavanderia. Como RODRIGUES afirma: “A morte 

tem mana e atribui mana.” (1983, p. 51). A morte torna impuro não apenas os objetos 

do morto como também seus interlocutores diretos e, indiretamente, a todos os que 

participam de seu sepultamento. Neste caso, não se lava uma túnica porque está suja, 

 
37 cf. QUEIROZ, Renato da Silva. Caipiras Negros no Vale do Ribeira – Um estudo de Antropologia 
Econômica. São Paulo: EDUSP, col. Ensaios de Cultura 31, 2006. 
38 Este tempo liminar de Chûin a que Shoko se refere, também passa pela reflexão da destruição da 
carne, enquanto materialidade, a fim de que o espírito se desapegue totalmente de parte de si. É 
comum no budismo japonês, como parte do rito, a cremação do corpo. von GENNEP, que também 
analisou os ritos funerários afirmou: “O autor (Lafitau) descreve em seguida os ritos dos Karibe. ‘Estão 
persuadidos [que os mortos] não vão para o país das almas antes de estarem sem carne ’. [...] O rito 
principal consiste ou em retirar a carne ou em esperar que caia por si mesma. (2011, p. 130, grifo meu). 
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se lava para purifica-la. Algo que esteja limpo pode não estar puro, mas 

necessariamente algo que está puro também está limpo. O morto pode “grudar” em 

você se não se purificar. 

Figura 49 - Noshigami ou papel de embrulho para ocasiões de luto 

 
Fonte: Liberdadeshop, s/d. 

Chamou-nos a atenção, durante nosso campo no cemitério, os ruidosos 

trabalhos das crianças e mulheres que, precisando de uma renda extra, oferecem-se 

para lavar os jazigos. Finados é dia de visitar os mortos, e, o cuidado com estas 

sepulturas tem sido terceirizado em muitos lugares. Ficou evidente o incômodo e 

desconforto dos participantes durante o rito católico celebrado no dia 01 de novembro 

de 2019. O motivo deste incômodo eram as lavadeiras de túmulos que faziam, sem 

cerimonias, seu trabalho. 

As crianças pobres ganham a vida: concorrem com os funcionários do 
cemitério, recolhendo a parafina derretida de milheiros de velas, nas tumbas 
ou nas capelas. Carregados de baldes e vassouras, oferecem a limpeza das 
sepulturas. Vagabundos e ruidosos, como uma pequena confraria de 
celebrantes, recebem o pagamento de seu trabalho e compartilham também 
as oferendas dos santos. (SÁEZ, 1996, p. 109). 



133 
 

Figura 50 - Mulheres e crianças lavando túmulos em Registro 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Enquanto os mortos descansam em réquiens litúrgicos, outros trabalham 

sobre seus túmulos. Concomitantemente, os funcionários do cemitério também 

realizam as últimas melhorias e reparos a fim de receberem a multidão para Finados. 

Em sua grande maioria, mulheres e crianças pretas fazem o trabalho: limpam os 

túmulos dos descendentes de japoneses que oram. O conflito econômico está 

flagrantemente demonstrado. Os vivos precisam lidar com suas próprias divisões de 

classe e de etnia. O sucesso do empreendimento colonizador japonês não alcançou 

as demais populações. Se para os descendentes de japoneses ir ao cemitério e lidar 

com a morte e os mortos é impuro, para outros, a morte e seus mortos são coisificados 

a fim de servirem aos vivos: faz-se dinheiro da impureza da morte para alimentar os 

vivos. 

Em Registro, durante os ritos memoriais, há a colocação de retratos em uma 

mesa, imediatamente ao lado do altar, com flores, vela e incenso. Ao final do rito, esta 

mesa é posta em frente a mesa do altar. As pessoas formam uma fila a fim de 

prestarem suas homenagens e reverência a memória do falecido. Ao se aproximarem 

da mesa, os familiares mais próximos, que ladeiam esta mesa, entregam uma flor da 

estação, para que o convidado preste sua homenagem com a mesma, colocando-a 

sobre a mesma em frente ao retrato. Normalmente, como sacerdote, sou o primeiro a 

fazer esta vênia, mais por caráter didático, pois nessas ocasiões, muitos convidados 

não são pertencentes à comunidade, e tampouco conhecem tais tradições, por isto, a 

fim de que a repetição seja igual, tomo por necessário a necessidade de iniciar. É 

também comum que cônjuge e filhos fiquem perfilados próximos a esta mesa 
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memorial, a fim de agradecerem os convidados e, receberem consolo destes, pois é 

comum estarem, em meio a esta cerimônia, em lágrimas. 

 

3.2 A HISTÓRIA DAS TRAJETÓRIAS MIGRATÓRIAS NO SILÊNCIO DAS LÁPIDES 

 

Recuperar túmulos faz parte de um resgate histórico das famílias que 

passaram pela cidade e também de recolher os nomes esquecidos de túmulos 

abandonados, para o Santuário das Almas onde os ihai39 estão postos para receber 

as orações de desconhecidos. ARIÈS fala sobre a importância do túmulo e sua 

relação com o estabelecimento da memória social: 

[...] o túmulo é um memorial. A sobrevivência do morto não devia ser apenas 
assegurada no plano escatológico por oferendas e sacrifícios; dependia 
também do renome que era mantido na terra, fosse pelo túmulo com os seus 
signa, e suas inscrições, fosse pelos elogios dos escrivães. (1981, p. 218). 

Durante minha etnografia no cemitério, no dia 01 de novembro de 2019, após 

a cerimônia, em uma conversa com o sr. Rubens Shimizu, da comissão de 

organização do Tooro Nagashi, enquanto percorríamos as estreitas ruelas do 

cemitério, passamos por uma lápide desconstruída, ou, em vocabulário cristão, 

profanada. Tratava-se de um túmulo de um viajante “treicheiro” chamado Yoshitaro 

Okada. Há muitas suposições sobre o objetivo de seu estilo de vida, entre elas, a de 

que era um agente do governo japonês infiltrado a fim de recolher dados dos países 

em que passara para uso do Japão. O fato é que Yoshitaro percorreu o continente 

sul-americano apenas andando e, teve seu fim derradeiro em Registro em 1933, aos 

57 anos. Segundo Fukazawa, seu enterro foi providenciado por uma associação 

japonesa local40, entretanto, o sr. Rubens disse-me que Yoshitaro morreu em uma 

espécie de celeiro de uma família da região, e, com ele havia uma carta contendo 

suas informações com orientação para seu enterro e todo o dinheiro necessário para 

 
39 O ihai representa o espírito do ancestral. As orações e ofertas realizadas diante de um butsudan são 
direcionadas a ele. Segundo READER, “membros não familiares também podem ser incorporados, 
especialmente se eles não tiverem ninguém para cuidar deles após a morte, e isso geralmente ocorre 
devido à preocupação de que as almas daqueles que morrem uma morte infeliz ou que não são 
cuidados posteriormente, podem causar interferências espirituais e angústia para os vivos.” (READER, 
1991, p. 94, tradução minha). 
40 cf. FUKAZAWA, 2018, p. 140. 
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o sepultamento. Recentemente, o jazigo do viajante Okada foi desconstruído por 

abandono, jogado à ruela principal do cemitério, como vemos: 
    Figura 51 – Lápide do túmulo de Yoshitaro Okada         Figura 52 - Yoshitaro Okada 

 
    Fonte: Arquivo pessoal, 2019.                                         Fonte: FUKAZAWA, 2018, p. 138. 

O sr. Rubens disse-me que a lápide seria guardada no Santuário das Almas, 

a fim de futuro restauro e preservação histórica. É possível que ao viajante Okada 

será confeccionado um ihai próprio para o Santuário das Almas. Neste episódio, 

claramente percebemos forças que agem opostamente. Enquanto o Bunkyo se 

propõe a preservar túmulos abandonados – e trazer a superfície da memória os 

nomes dos falecidos a fim de receberem orações das pessoas que visitam o cemitério 

–, o ente público desterritorializa o corpo de alguém que se quer teria como contestar, 

nem mesmo quem o pudesse fazê-lo a seu favor. 

O budismo, e outras religiões asiáticas, está fortemente ligado as práticas da 

cremação (da destruição do corpo) como forma de desapego do espírito em relação 

a materialidade. O nome no ihai ou em outras aplicações, será o vínculo espiritual 

entre os vivos e os “mortos”, um vínculo estabelecido no Tooro Nagashi por meio do 

Santuário das Almas e dos tooros que flutuam com os nomes de seus beneficiários 

grafados, em japonês ou português. 

A morte introduz seu neófito a uma nova ordem, a um outro mundo possível, 

a outra sociedade. “A imagem da morte, as representações que os homens dela fazem 

para si mesmos são necessariamente de origem social [...].” (ZIEGLER, 1977, p. 135), 
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e tal como Ziegler afirma, não tão somente a morte quanto também o devir é portador 

de marcos sociais que reproduzem, em condições etéreas, nossas utopias sociais. 

Assim, olhando para o passado de seus antepassados e ancestrais (senzo e kami) 

em profunda conexão com a crença na comunhão espiritual dos entes familiares, o 

Tooro Nagashi costura o tempo em um tecido memorial contínuo. “Ora, reviver o 

tempo desaparecido é aprender a inquietude de nossa morte.” (Ana Luiza Carvalho 

da Rocha e Cornelia Eckert. In: KOURY, 2001, p. 34). O Tooro Nagashi, através de 

suas oferendas aos afogados, acidentados e abandonados, torna possível que o 

maior temor humano, o do esquecimento, se consolide. Ser esquecido é não ter 

existido. Sair da tessitura da história é a clareza de nossa finitude humana, mas 

transcender a história para um não-lugar é a insistência da memória que não quer ser 

esquecida no tempo. 
Figura 53 - Os dois barcos: dos mortos e dos espíritos 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

Nas palavras do sr. Toshiaki, o Tooro Nagashi “é um ato, o mesmo ato de no 

Finado, a pessoa compra um vaso de flor e leva no cemitério. Acende uma vela. É o 

mesmo ato, sabe? E homenageia as pessoas já falecidas né. E a alma vai pelas águas 

aí.” (sr. Toshiaki Yamamura. Entrevista concedida no dia 22 de outubro de 2019). A 
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homenagem nipônica é um código de vassalagem em que se reverencia a concessão 

da vida por aqueles que passaram pela experiência da morte, não um culto a morte, 

mas um reconhecimento grato da existência aos que precederam. 

 

3.3 KAIMYŌ DE TOOROS E IHAI: CONTRA O ESQUECIMENTO E ABANDONO 

 
Um cenário não pode produzir por si mesmo uma 

memória precisa e singular. Porém, neste caso, o 

cenário está repleto de reflexos pessoais, memórias 

familiares, e a memória é uma imagem emaranhada 

com outras imagens, uma imagem genérica 

transportada ao passado. (HALBWACHS, 2006, p. 73, 

tradução minha). 

 

O Tooro Nagashi constitui-se em um cenário, com as reminiscências pessoais 

e familiares daquelas pessoas que nele participam, e que elaboram uma compreensão 

histórica e supra histórica com tais lembranças. Em minha experiência etnográfica, as 

pessoas que pagam para lançarem um tooro nas águas do rio Ribeira, são remetidas 

à memória daquelas falecidas, e que se estabelece para além da necessidade 

topográfica e cronológica, extrapola estes limites, ao tempo em que também são 

invocadas. Aos descendentes de japoneses, tudo coopera para que a memória venha 

à superfície da consciência, a dor e tristeza da separação é revivida, mas a alegria e 

prazer da visita espiritual é compartilhada. É a imagem do ente falecido emaranhada 

com outras imagens de cenários, performances, parentes, etc., que despertam a 

memória adormecida, mas não esquecida. A memória das imagens não apenas 

transporta o indivíduo ao passado, mas também o impelem a um futuro escatológico. 

O passado é revisitado na perspectiva da transcendência da vida para além da 

matéria. 

O tempo é real apenas na medida que tem conteúdo, isto é, oferece matéria 
de fatos ao pensamento. É limitado e relativo, porém, possui realidade plena. 
De qualquer maneira, é amplo o suficiente para oferecer às consciências 
individuais uma estrutura suficientemente consistente para que possam 
encontrar e dispor das suas memórias (HALBWACHS, 2006, p.129, tradução 
minha). 
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Para Halbwachs, as memórias são constituídas a partir da noção de tempo 

enquanto fato, ou seja, um tempo cronológico habitado pelas experiências humanas 

no horizonte do espaço. RICŒR também destaca isto quando afirma: “[...] a 

lembrança pertence ao ‘mundo da experiência’ frente aos ‘mundos da fantasia’, da 

irrealidade. O primeiro é um mundo comum [...], os segundos são totalmente ‘livres’, 

seu horizonte é perfeitamente ‘indeterminado’.” (2020, p. 66). Esta noção – de uma 

memória que se consolida no encontro bidimensional do tempo/espaço – é verdadeira, 

e, para os efeitos empíricos da história, não há contestações. Entretanto, a 

experiência kami de bebês (“anjinhos”) que passam a compor o panteão divino do ie 

(família)41, a experiência transcendente dos indivíduos que saem da história e passam 

para a hyperrealidade do não-lugar, não encontra elementos na substância 

bidimensional da realidade temporal a que Halbwachs comenta, entretanto, ele existe, 

para os adeptos das religiões japonesas que protagonizam o Tooro Nagashi. 

Mas nossas memórias continuam a ser coletivas, e são os outros que nos 
fazem lembrá-las, mesmo que se trate de fatos nos quais estivemos 
implicados sozinhos e objetos que só nós vimos. Isto acontece porque na 
realidade, nunca estamos sozinhos. Não é necessário que existam outros 
seres humanos que possamos distinguir materialmente de nós, já que 
levamos em nós e conosco, uma determinada quantidade de pessoas que 
não se confundem. (HALBWACHS, 2006, p.26, tradução minha). 

Halbwachs agrega um elemento ontológico em seu argumento sobre a 

constituição da memória: “Nunca estamos sozinhos” ou nas palavras de Ricœr: “[...] 

não nos lembramos sozinhos.” (2020, p. 131), apesar de vivermos determinados 

eventos individualmente. Não é que exista uma comunhão entre seres humanos e 

não-humanos, mas que nossa memória se constitui em um espaço de socialidade, de 

transmissão social de conteúdos. “O grupo é suporte da memória se nos identificamos 

com ele e fazemos nosso seu passado.” (BOSI, 1994, p. 336, grifo do autor). 

Em uma de minhas experiências de campo, tive a oportunidade de participar 

de um momento de partilha de memórias. Na “outra margem do rio”, lugar em que são 

lançados os tooros, e, em conversa com as pessoas ali, percebi que se tratavam de 

 
41 Segundo HENDRY, “a continuidade é uma característica essencial do ie. Os membros individuais de 
uma casa particular, que não precisam necessariamente ser sempre residentes, ocupam os papéis dos 
membros vivos dessa casa particular ie. O número total de membros inclui todos aqueles que vieram 
antes: os ancestrais, agora esquecidos como indivíduos, os que faleceram recentemente que são 
lembrados e os descendentes que ainda não nasceram. É dever dos membros vivos, a qualquer 
momento, lembrar de seus predecessores e garantir que a casa continuará após sua morte.” (1996, p. 
24, grifo do autor, tradução minha). 



139 
 

 

algumas famílias que, há gerações, vem desempenhando a mesma função. Ali 

conheci o sr. Milton Amaya, um dos proprietários da remanescente indústria de chá 

de Registro. Ele me contou que seu pai já exercera tal função, de lançar tooros, e, 

agora ele o fazia. Enquanto conversávamos, suas filhas, jovens adolescentes, ouviam 

o desenrolar da história do envolvimento de sua família com o evento. Percebi que 

este era um padrão que foi confirmado a mim quando em entrevista com o sr. Rubens 

Shimizu, me disse que a “família Shimada é que fazia (tooros), cortava a madeira e 

tudo, e ajudava a preparar. Tinha marcenaria, então preparava os tooros né.” (sr. 

Rubens Takeshi Shimizu. Entrevista concedida no dia 21 de outubro de 2019, grifo 

meu). Os adultos levavam seus filhos, tal como seus pais o fizeram no passado com 

eles. Essa função é transferida como tradição familiar em meio a contação da memória 

oral das experiências vividas. O sr. Rui Shimada (quem me deu carona até a outra 

margem do rio), estava cumprindo uma tarefa assumida no passado por seus 

ancestrais. Agora era sua responsabilidade manter a tarefa. 
Figura 54 - Corrente humana para lançamento dos tooros 

 
Fonte: Wagner Assanuma Fotografia, 2019. 

Ao ver esta imagem, lembrei-me do sentido etimológico da palavra tradição, 

que vem do latim tradicio, e quer dizer entrega. O tradicio era o nome dado ao “bastão” 

nas corridas de revezamento. Vários atletas correm na mesma raia percorrendo 
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trechos diferentes da mesma, e, a transmissão da sequência é conferida pela entrega 

do “bastão” (tradicio) para o próximo percursista. Na imagem acima, temos o momento 

em que os(as) voluntários(as) constituem uma corrente humana para lançarem os 

tooros. ELIAS nos diz que “[...] é difícil para uma pessoa se ver como um membro 

limitado da cadeia de gerações, como um portador de uma tocha na corrida de 

revezamento, que no final tem que dar a tocha para outro.” (1989, p. 45, tradução 

minha). Tal compreensão da finitude humana está latentemente projetada no 

processo de soltura dos tooros. 

NEGRÃO, em sua análise sobre o rito de iluminação em Salinópolis, dirá que 

as crianças “trazem conforto aos que os ensinam, pois acreditam que poderão esperar 

o mesmo respeito e dedicação quando eles mesmos falecerem, sentem conforto, por 

acreditar que aquelas crianças serão os futuros guardiões da memória da família.” 

(2014, p. 80-81). No Tooro Nagashi pais e filhos se enfileiram para a tarefa após uma 

tarde de montagem, organização e acendimento das lanternas em cochichos sobre o 

presente e o passado. Na 66ª versão da festa, que não contou com a participação das 

crianças da APAE na confecção (montagem) dos tooros, ficou mais visível essa 

transmissão de legado. Na imagem a seguir vemos jovens pertencentes às famílias 

que tradicionalmente constroem os tooros: 
Figura 55 - Montagem dos tooros 

 
Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual) 



141 
 

 

Para nós, não obstante, aquilo que fica na galeria subterrânea do nosso 
pensamento, não são imagens feitas e sim todas as indicações necessárias 
da sociedade para reconstruir determinadas partes do nosso passado que 
representamos para nós mesmos de forma completa ou confusa, ou que 
acreditamos inclusive, que emergiram totalmente da nossa memória. 
(HALBWACHS, 2006, p.77, tradução minha). 

Na experiência de soltura dos tooros percebi, nas narrativas, que as histórias 

contadas pelos pais de hoje, emaranhavam-se com suas experiências do passado e 

com as histórias que seus pais lhes contavam, e que, passavam a tornar-se parte da 

realidade factual e histórica de seus filhos na atualidade. NAMER dirá que a 

“experiência concreta dos outros duplica-se de uma experiência simbólica do outro 

em meu esforço para reconhecer uma recordação pessoal. Reconhecer é julgar e 

raciocinar; é colocar-nos à distância da recordação; é adotar um ponto de vista 

objetivo em relação a ela, é afinal colocar-nos no lugar de um outro interiorizado [...].” 

(1987, p. 22, tradução minha). Olhar para o passado, em reconhecimento das 

estruturas anamnéticas ancestrais, é um processo de reflexão no alargamento 

existencial das margens do ser a fim de compreender-se na história, na sociedade e 

para si mesmo. História das trajetórias, identidade étnica e transcedentalidade 

escatológica são elementos de uma reflexão cognitivamente objetiva e interiorizada, 

embora seja também uma subjetivação da experiência histórica. 

É na oralidade que as histórias não-oficiais da epopeia da colonização 

aparecem, emergem, surgem. As lembranças que o tooro exerce na recuperação de 

tempos vividos, e de outros tempos de que ouviram falar, tornam a atividade 

nostálgica. A representação do passado, por meio dos discursos da ancestralidade, 

reconstitui a história de si e da comunidade de descendentes, bem como de sua 

niponicidade, um esteio factual que sustenta sua identidade étnica. 

Nas “galerias subterrâneas” do pensamento se encontram as memórias de 

quem somos e de nossas origens enquanto povo. Tais memórias se encontram nas 

profundezas das águas turvas do rio Ribeira, ou nos abissais desfiladeiros nas serras 

da BR116, vias que trouxeram os colonizadores, e que também se tornaram seus 

topói de partida. Lugares que suscitam a memória de mortos entre os vivos, e, que 

paradoxalmente, é celebrada em ato festivo. A dor transfigura-se em prazer, a tristeza 

em alegria. 



142 
 

 

O marco da memória familiar assegura uma memória da identidade e do valor 
do grupo. Ele é, dessa forma, concomitantemente fora da história e 
normativo. Suas noções fazem função de símbolos que parecem dominar o 
curso do tempo. Para uns, o marco apoia-se sobre uma propriedade física ou 
moral que supomos inerente ao grupo: aqui é seu lugar de origem; em outros 
lugares, é uma figura característica de um de seus membros que remete ao 
acervo (fonds) comum. (NAMER, 1987, p. 44, grifo do autor, tradução minha). 

A memória familial, enquanto fenômeno peri-histórico, ou seja, à margem da 

narrativa histórica oficial, é, segundo Namer, normativa para a constituição da noção 

de identidade e da importância do sentimento de pertença ao grupo. Em nosso 

contexto, este marco de memória remete-se as narrativas de migração. É, a partir da 

chegada dos japoneses imigrantes que a memória familiar é constituída. O Japão, a 

cada geração, torna-se uma referência longínqua de sua origem enquanto povo, agora 

presente apenas em uma nova territorialidade mentalizada, reconstruída: um Japão 

idealizado por meio das re-novadas tradições culturais constituídas na colônia, que, 

na atualidade, não mais correspondem às dinâmicas sociais daquele país. 

Além disso, a memória possui uma dinâmica rítmica no tempo. “[...] a 

lembrança que uma pessoa evoca em um dado instante de sua existência deve parte 

de sua substância ao registro que foi feito no passado, e parte à situação atual, que 

inflete a lembrança anterior em um sentido específico consistente com esta ocorrência 

de agora.” (GUÉRIOS, 2008, p. 389). Isso quer dizer que a memória está em constante 

revisão reflexiva dependendo do lugar em que o indivíduo ocupa. Substancialmente, 

a memória é uma reflexão sobre o passado, operando por meio de narrativas que em 

tensão e harmonia se contraem exprimindo de si a re-imaginação do passado, um 

passado re-construído, uma abstração própria sobre a história, “[...] um passado em 

movimento.” (GUÉRIOS, 2008, p. 391). 

O kaimyō (nome) constitui-se por ser a única lembrança preservada do ente 

morto. Talvez por tornar-se um algo abstrato grafado em um ihai ou tooro e que não 

possui vínculo material com a pessoa morta. O kaimyō é a chave de acesso as 

memórias constituídas nos meios familiares, religiosos, sociais e comunitários. O 

kaimyō jamais deverá ser esquecido até que o morto se torne kami, ou seja, após 

longos ciclos temporais de rituais memoriais. 
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43'.10" - Aquilo (Santuário das Almas) é o seguinte: foi construído foi em 93 
acho que é; foi construído em 93. Aí de 93 até 2007 ficou esquecido ali. Foi 
construído para a comemoração dos 80 anos da imigra... colonização 
japonesa em Registro. Como monumento aquele e o Tori lá embaixo. Aí, na 
época, nós nem sabemos porque construiu aquilo, e o ficou abandonado lá 
no cemitério e o pessoal do cemitério usava como se fosse um local para 
guardar ferramenta. Aí dna. Yoneko falou pra mim, falou assim: Seu Rubens 
(e eu estava como presidente na época, do Bunkyo, 2008, 2007, 2008) aí eu 
falei: deixa eu ver o que que é isso. Me explicou direitinho o que que era 
aquilo né. Aí eu lembro que o pessoal discutia na hora de construir, foram ver 
lá e realmente parecia um depósito de ferramentas. Não, não, não, vamos 
tirar tudo esse negócio aí. Aí em 2008 começamos o ato inter-religioso, 
juntamos as religiões, na época a Igreja Budista era um monge muito amigo 
da gente, ele também entendeu da arte ali. Daí juntamos episcopal, católico 
né, fazer um movimento assim: o que vocês acham? Ah, até o centro espírita, 
tava o seo Expedito, também veio. Ah, muito interessante. E aí, como é que 
nós fazemos? Vamos fazer o seguinte: vamos resgatar os nomes dos túmulos 
que estão abandonados, né, resgatar e colocar ali dentro. E aí colocamos. 
Primeiro ano uns 20, 30. Segundo ano mais outro tanto, terceiro ano. Até que 
se chegou a uns 60 nomes, que nós coloquemos ali. (sr. Rubens Takeshi 
Shimizu. Entrevista concedida no dia 21 de outubro de 2019). 

Figura 56 - Ihais do Santuário das Almas/Cemitério da Saudade 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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20'.05" 
Josué: E quem que faz, pinta ou escreve os nomes das pessoas ali no 

papel? Quem que faz esse trabalho? 
Irineu: Esse que nós vendemos antecipadamente, que o pessoal já vai 

comprando antes aí, então tem um grupo, uns senhores aí né, que 
tem uma disponibilidade, eles vão lá e escrevem pra gente lá. 

Josué: E é escrito em japonês? 
Irineu: Japonês. 
Josué: Mesmo se a pessoa é, digamos, brasileira, escreve o nome da 

pessoa em japonês? 
Irineu: É, tem gente que prefere ele mesmo escrever e escreve em 

português coisa assim, normal né, alfabeto romano que ele fala. 
Agora, tem gente quer que coloque em caracteres japonês lá. Então 
ele coloca, pode escrever lá atrás com lápis assim né, José da Silva, 
aí eles escrevem com caracter alfabeto, coisa lá, José da Silva 
assim… 

Josué: Em japonês. 
Irineu: É! 
(sr. Irineu Makoto Kawajiri. Entrevista concedida no dia 23 de outubro de 
2019). 

Figura 57 - tooros com grafia em japonês e português 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 



145 
 

 

Em ambos lugares, cemitério e rio, os nomes são invocados como 

lembranças. No Santuário das Almas (cemitério), os ihais – colecionados e perfilados 

– são objetos de oração dos que visitam o cemitério. O Kaimyō de sepulturas 

abandonadas tornam-se centrais na devoção cemiterial de Registro. Da periferia (do 

abandono e esquecimento social) para o centro do cemitério. No rio, os tooros 

iluminam a escuridão noturna, trazendo à memória dos vivos, as experiências de vida 

com àqueles e àquelas que deixaram o chão da história. Os tooros, grafados com os 

kaimyōs, conduzem os espíritos aos seus lugares de repouso até o próximo ano, num 

ciclo de vida que inclui os mortos nas ondulações do tempo. 

Um japonês imigrante, residente na cidade de São Paulo, 60 anos de idade 
e radicado no Brasil há 32 anos, disse que, apesar de ser católico desde a 
idade de 6 anos e “nunca ter tido nada a ver com bozu (bonzo budista) e tera 
(templo budista) na sua vida”, ele sentia, nas práticas católicas, muita falta 
dos tabletes ancestrais (ihai) para adoração. Este sentimento foi aumentando 
com o avançar da idade; decidiu filiar-se à associação religiosa Seichô-no-Ie, 
uma das “novas religiões” japonesas, que enfatiza a prática do culto aos 
antepassados. Daí, ele começou a cultuar plenamente seus antepassados 
diante das fotografias de seus pais, sem, contudo, perder sua identificação 
católica. Todos os membros de sua família – ele, sua esposa e seus nove 
filhos e filhas – são católicos com consciência bem definida. Na época da 
entrevista, somente ele e sua esposa praticavam diariamente o culto aos 
antepassados. (SAITO, 1973, p. 253). 

Segundo o entrevistado de Saito, “um japonês” de 60 anos, portanto, nascido 

em 1913, provavelmente no Japão, e, residente no Brasil desde 1941, antes do 

término da Segunda Guerra Mundial, chegado aos 28 anos de idade, sendo católico 

e nunca ter tido relações com as práticas budistas, sentia muita falta dos ihai para o 

culto doméstico. Essa necessidade de uma prática de espiritualidade nipônica, não 

presente nas tradições ortodoxas do catolicismo, foi determinante para que ele 

aderisse à Seicho-No-Ie, um modelo de japonesidade marcante no Brasil entre os 

descendentes. Neste caso, embora sentisse falta dos tabletes, utilizou a prática de 

fotografias para o culto aos ancestrais. Esta prática heterodoxa, do ponto de vista do 

catolicismo “ortodoxo”, é incorporada num budismo cultural, que faz com que o 

imigrante mantenha o culto ancestral e sua identificação católica concomitantemente. 

Assim, o kaimyō como espectro da imagem e lembranças daqueles que morreram, se 

perpetua nas práticas devocionais dos descendentes de japoneses. Em Registro, o 

Santuário das Almas e o Tooro Nagashi são representações apoteóticas deste culto 
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que ocorre domesticamente entre os descendentes que preservam esta devoção e 

espiritualidade. 

O nome, de qualquer maneira, está associado àquele que o porta, sendo uma 
parte constitutiva da identidade social da pessoa. Portanto, é lógico que 
possa ser envolvido no tabu que diz respeito ao defunto. Pronunciar o nome 
de um morto é uma forma de entrar em contato com ele, ou, o que pode ser 
mais grave, de invocá-lo. (RODRIGUES, 1983, p. 55). 

O nome (kaimyō) é parte integrante da constituição ontológica do ser na 

medida em que a ele estão associados a memória da identidade social da pessoa. 

Por pessoa, compreendo todos os traços e aspectos externos à consciência de ser, 

ou seja, como constituímos nossa persona como parte de nossa identidade social, 

nosso eu no mundo, nossa presença na sociedade, as representações que ela 

assume e definem, sem palavras, o que somos42. Neste caso, o kaimyō é signo de 

múltiplos semas que assumimos e geram as diferenças, da identidade que carrega 

nossa história e experiência, nossa trajetória humana e espiritual no mundo. O nome 

é fonte de acesso (contato) as memórias enquanto um passado tangível e que dialoga, 

convive, permanece em nós, em um presente no qual os indivíduos, a cada momento, 

refletem suas questões, à luz da mobilidade e dinamicidade do passado, em que a 

cada ondulação do tempo no presente representa uma ondulação no passado, 

tirando-o do lugar, reposicionando, à luz de um novo olhar. 

 

3.4 GRATIDÃO COMO LUGAR DE REENCONTRO NA MEMÓRIA 

 

25" 
Irineu: A gente sempre fala assim né, uma forma de gratidão, sabe? Porque 
graças aos antepassados que vieram, eles vieram e trouxeram as coisas pra 
gente né, e mesmo os meus avós, parte da família assim também né, graças 
a eles é que a gente tá aqui fazendo né, porque colocam pra gente fazer aí 
mas, é nós somos uma família assim de bem assim porque graças a 
educação que eles deram pra gente. Então, a gente demonstra como gratidão 
né. 
Josué: Sim, este é o sentimento. 

 
42 Tomamos emprestada a noção de persona de le BRETON quando afirma: “[...] a persona toma 
consciência dela mesma como figura realizada, bem delimitada em sua carne, fechada nela. O corpo 
funciona como um limite de fronteira, ‘fator de individuação’ (Durkheim), lugar e tempo da distinção. O 
corpo, de certa maneira, é aquilo que fica quando perdemos os outros [...], é o traço mais tangível do 
sujeito, a partir do qual se distendem a trama simbólica e os liames que o vinculavam aos membros de 
sua comunidade.” (2012, p. 242, grifo do autor). A construção da noção de pessoa vinculada e 
associada a noção de corporeidade. 
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Irineu: É. E assim também né, a gente como, eu sou católico, então a gente 
sempre pensa assim né, como eles já não estão mais com a gente aqui, mas 
onde eles estiverem que eles estejam bem né. Então é nesse sentido que a 
gente solta os barquinhos aí. 
(sr. Irineu Makoto Kawajiri. Entrevista concedida no dia 23 de outubro de 
2019). 

Quando entrevistei o sr. Irineu, presidente do Bunkyo de Registro, sobre o 

sentimento que o lançamento do tooro lhe causava e a memória que lhe trazia, suas 

palavras foram importantes e resumem-se em gratidão. Esta palavra foi repetida em 

outros contextos e com outras pessoas: gratidão aos antepassados. A vida é uma 

dádiva construída socialmente pelos antepassados. O sr. Irineu destaca sua adesão 

católica e sua prática dentro dos limites dela. Para ele, o Tooro Nagashi é uma ação 

de graças pelo legado dos ancestrais/antepassados, ou seja, a educação como uma 

herança moral, que os tornou uma família “de bem”. 

25'.45" - Dizem que, como alma vem, para ele poder voltar direitinho sem 
perder caminho por isso que solta esse barquinho. Porque final é no mar. 
Então se tendo rio, então vai rumando o mar né. Dizem que pra lá do mar, 
ora, esse mais até mais pra lá do mar tem um país que onde almas vivem, 
certo? Para esse ir lá no Obon né, para ir embora, para não perder tempo 
então em todos os lugares fazem esse Tooro Nagashi. (sr. Kazuoki 
Fukuzawa. Entrevista concedida no dia 23 de outubro de 2019). 

O sr. Kazuoki, nascido em Saitama/Japão, em primeiro de dezembro de 1940, 

portanto, 78 anos no dia da entrevista, foi o primeiro presidente do Bunkyo a que tive 

contato, logo que cheguei em Registro. O sr. Kazuoki se auto define como uma pessoa 

sem religião, mas, na prática, participa dos rituais religiosos da comunidade de 

descendentes nipônicos de Registro enquanto representante do Bunkyo. 

Aquilo que vem do mundo dos mortos precisa voltar, e, segundo o sr. Kazuoki, 

a cartografia é de um lugar “mais pra lá do mar”43. Uma viagem longa para um lugar 

que se perde de vista no horizonte oceânico. Estes espíritos enfrentam esta longa 

viagem sob o convite dos vivos que desejam, de forma apoteótica, agradecer, como 

Madre Myoho afirma: “Sim, receber e agradecer.” (Madre Myoho Ishimoto. Entrevista 

concedida no dia 03 de dezembro de 2019). A gratidão é a base afetiva que 

 
43 Sua metafísica está baseada nas tradições culturais japonesas como afirma ANESAKI de que 
“apenas uma vaga ideia de uma vida eterna é indicada pelo nome Toko-yo, ou ‘País Perpétuo’, que às 
vezes é identificado com as planícies celestiais, mas mais frequentemente se acredita que significa um 
país além do mar onde crescem laranjeiras. De qualquer forma, acreditava-se que a alma, [...], 
peregrinava entre seus antigos semelhantes por um período indefinido, [...].” (1983, p. 39-40, grifo do 
autor, tradução minha). 
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movimenta duas massas, uma de pessoas oriundas de vários lugares que se 

deslocam até Registro para visitarem túmulos, oferendarem nos rituais de suas 

religiões, e, participarem dos atos públicos do Tooro Nagashi, e a outra massa, de 

espíritos, que se deslocam de um país onde as almas vivem, mais pra lá do mar, a 

fim de receberem a hospitalidade daqueles que lhes são gratos pela vida. 

Uma vez por ano há um festival especial chamado bon para lembrar todas as 
almas dos ancestrais que partiram, e as pessoas de todo o Japão viajam para 
visitar as casas de seu nascimento e ancestrais originários. Assim, as 
esposas frequentemente deixam seus lares conjugais nesta época para 
visitar seu ie natal, e as famílias da cidade viajam para o campo para visitar 
a família butsudan e renovar os laços com os parentes de sua juventude. 
Também no Ano-Novo, visitas semelhantes são feitas, e ambas as ocasiões 
são consideradas apropriadas para os membros das casas filiais prestarem 
seus respeitos aos seus ancestrais derradeiros na casa principal. (HENDRY, 
1996, p. 30, grifo do autor, tradução minha). 

Segundo Hendry, esse deslocamento humano é parte da tradição religiosa do 

Bon. Portanto, além dos esforços publicitários da organização do Tooro Nagashi, o 

apelo das tradições religiosas e culturais nipônicas, por si só, gera um deslocamento 

de registrenses de vários lugares para a “casa butsudan”, ou seja, o lugar que 

preserva a recordação de seus ancestrais, seus ies. Segundo SÁEZ, “esse mundo 

fluido e inegável dos seres invisíveis não se apresenta ao brasileiro como uma 

experiência subjetiva, senão como uma evidência no palco social e até como uma 

prevalência do social no foro íntimo.” (1996, p. 155). Vivemos em um mundo 

“habitado” pelas memórias dos espíritos, que, invariavelmente, balizam nossa 

presença-no-mundo, nosso ser-aqui, uma consciência em que as “sombras” de outras 

vidas constituem o horizonte do cotidiano. 

Para compreender melhor este paraíso de espíritos, precisei compreender a 

antropologia teológica do ser humano, os aspectos substanciais que fundamentam a 

ontologia da alma. Segundo ANESAKI, “[...] a ideia de alma estava associada à 

respiração, e é chamada de tama, que significa uma coisa preciosa ou misteriosa [...]. 

Outro nome para a alma, tama-shii, parece significar ‘respiração misteriosa’, e 

provavelmente a palavra shinu, morrer, a saída da respiração.” (1983, p. 40, grifo do 

autor, tradução minha). Esta antropologia teológica não tem relação com as 

associações gregas de psique (que é a associação ocidental para alma), mas com 

outra ideia grega de pneuma, que literalmente significa “vento”, “ar”, e, está vinculada 

aos fenômenos de possessão. Na cultura hebraica, a ideia de ruah bastante difundida 
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na Toráh para compreender um dos aspectos da divindade, também significa 

literalmente “vento” ou “ventania”. 

Estas experiências culturais nos ajudam a compreender o quanto a etimologia 

das palavras expressa categorias profundas do pensamento, das significações dadas 

à experiência da morte. O evento da morte foi, em algum momento da história 

humana, fundamental para a abstração da substância existencial e ontológica do ser. 

O shinu (saída da respiração), que define o momento da morte, é também o momento 

em que se compreende que há uma distinção entre matéria (physis) e espírito 

(pneuma - ar). É o abandono de um algo espiritual que habita nossa humanidade. 

Viver, neste sentido, é muito mais do que existir fisicamente, mas um “cair” em-si-

mesmo, um “tropeço” existencial na consciência. As abstrações que daí ocorrem, 

sugerem inúmeras antropologias teológicas, formas de compreender a 

transcendência humana, para além da carne, para além da morte. 

[...] os ritos fúnebres não têm somente por objetivo afastar a alma do morto, 
como ele (Frazer) acredita; eles tendem a assegurar-lhe uma existência real 
e feliz. É do interesse do vivo e do morto que os ritos sejam realizados. – 
Além disso, o morto satisfeito torna-se um ancestral, objeto de culto, 
divindade tutelar da casa. (MAUSS, 1968, p. 328-329, tradução minha). 

Mauss, nesta citação, destaca algo que representa muito o sentido dos rituais 

ascensionários do Tooro Nagashi. Qual é o sentido da oração a favor dos mortos? 

Várias vezes fiz esta pergunta aos meus entrevistados a fim de compreender o sentido 

desta prática devocional. Para Madre Myoho, “[...] de lá enxerga pra cá.” (Madre 

Myoho Ishimoto. Entrevista concedida no dia 03 de dezembro de 2019). A crença 

neste estado de onisciência dos espíritos em relação aos vivos é, por sua vez, o 

fundamental elemento da moral observada, a fim de que os ritos ocorram para que 

haja harmonia entre as sociedades, dos mortos e dos vivos. O não cumprimento das 

obrigações com os espíritos poderá incidir em outros infortúnios. 

49'.25" 
Toraju: [...] só que, a alma, diz que, se não tá evoluído, lugar que acidentado, 
e a alma fica ali, que diz que permanece no seu tempo, então, lugar que 
acidentou, acidenta mais ainda. Tem, acontece bastante por causa dessa 
ilusão. 
Josué: E pra onde a alma vai? Ela tem algum caminho depois dessas… 
Toraju: Não, a mundo espiritual tem bastante classe, 
Josué: Sim. 
Toraju: Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito vá 

nove, então quanto mais subindo de grau. 



150 
 

 

Josué: Sim. 
Toraju: Iluminado né. 
Josué: Sim. 
Toraju: Quando ele não tá iluminado, ele fica aqui na, perto da terra... 
Josué: Aham. É pra essas almas que tinha… 
Toraju: é pra essas almas que tinha que dar essa palavra de luz, pra iluminar 

ele, subindo pra, de grau mais alto, né? 
Josué: Sim. 
Toraju: Salva alma. Isso é que... 
Josué: estas almas... 
Toraju: o objetivo é isso aí! 
Josué: Sim. As almas que estão mais elevadas então... 
Toraju: Não descem pra cá! 
Josué: Não descem. Então são pras almas que estão… 
Toraju: Alma que desce pra cá até quatro dimensões, trê dimensão, quarto, 

quinto, até sexto parece que... 
Josué: Sim. 
Toraju: que fica voltado. Passou de sete, já não volta mais. Volta aquele que 

iluminado, querendo salva humanidade, aí desce, e prega essa 
palavra. Essa aí é muito pouca gente. 

Josué: Sim. 
Toraju: É. Então essas pessoas é iluminado já. 
Josué: Essas orações servem então para elevar... 
Toraju: Elevar eles, alma. 
(sr. Toraju Endo. Entrevista concedida no dia 08 de novembro de 2019). 

Segundo o sr. Toraju, preletor da Seicho-No-Ie e liderança da comunidade de 

descendentes de japoneses da região do Vale do Ribeira, o rito de orações aos 

acidentados é essencial para que os espíritos abandonem os topói da morte, pois, sua 

presença será causadora de mais acidentes e tragédias de morte no local. A oração, 

que atrai o espírito, tem a finalidade de esclarecer o que aconteceu, ensinar sobre a 

transcendência da alma depois da morte, e, apontar para os estados ascensionários 

do espírito, a fim de que ocupe outras dimensões. O estado de iluminação tem relação 

direta com a progressão espiritual em outras dimensões, enquanto que a permanência 

na terra, por oposição semântica, está para o espírito como o lugar de escuridão. A 

cosmografia toma uma dimensão paradoxal e binária: espírito/iluminado X 

corpo/escuridão. É o mundo dos vivos que necessita de salvação. Um espírito 

ascensionado – iluminado e messiânico –, “desce” e prega. 
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39" – [...] quando você, as vezes, convidado, entre aspas, a participar de um 
féretro, e você vai e chega diante daquela matéria que tá lá no caixão, 
dependendo de como ela passou para o mundo… dependendo de como 
aquele corpo, entre aspas, morreu, se é um acidente, se é morte natural, você 
vê que ar, vamos dizer assim, uma… as feições mudam, de um para o outro, 
você às vezes se depara com o defunto, vamos chamar assim, parece até 
que está dormindo, tá sorrindo, tá dormindo, então não está com o rosto 
carregado. E a gente nota a diferença, a aproximação, do conhecimento, 
desse espírito com relação à religião, com relação a passagem para o mundo 
espiritual, através das orações que nós fazemos, é, vou dar um exemplo pra 
ti: nós tínhamos um preletor em Curitiba que suicidou-se. Então quando nós 
chegamos lá no cemitério, que fomos ver lá o corpo, fui eu, minha esposa e 
o Takako, mais um preletor Pereira, a hora que nós chegamos, nós fomos, 
tava, se enforcou, roxo, preto, feio, aquele cadá… corpo, aquela matéria 
horrível, mas não vamos orar pela matéria, vamos orar pelo espírito dele 
entender. E começamos a orar da sete horas da manhã, da noite, até o dia 
seguinte, a hora que foi feito o enterro. No dia seguinte, não parecia que ele 
tinha se enforcado. Mudou o semblante daquele corpo, desapareceu 
aquela… porquê? No nosso entendimento: o espírito dele entendeu porquê. 
Aceitou aquela situação. Se desvinculou da matéria e procurou o caminho 
espiritual dele. Porque, não sei como é os ensinamentos dentro da igreja 
episcopal, mas não é simplesmente faleceu, simplesmente morreu. Morreu a 
matéria. O espírito permanece. Ele tá ali, vendo tudo! E esse período em que 
a gente tem conhecimento e sabe que ele está ali, é que ele precisa de luz 
para entender aquilo. Aí, a Seicho-No-Ie vai mais além ainda. (...). Estas 
orações ajudam exatamente a entender. (sr. João Siqueira Lobo. Entrevista 
concedida no dia 19 de novembro de 2019, grifo meu). 

“Ele tá ali, vendo tudo!” São as palavras do sr. João, preletor da Seicho-No-

Ie, que correspondem as palavras citadas da Madre Myoho “[...] de lá enxerga pra cá.” 

A morte é tratada entre aspas pois não há morte. Ele destaca o aspecto das 

aparências da morte, ou o que permito chamar aqui de “a cara da morte”. Para o sr. 

João, a consciência dos conteúdos religiosos referentes ao evento da morte 

determinam a aparência do morto, e, a intercessão dos vivos a favor da alma do morto, 

ajudam a desapegar-se da matéria, dando-lhe um aspecto de boa morte, de descanso 

(réquiem). Entender, aceitar e desvincular são os verbos utilizados pelo sr. João como 

um processo de nascimento da alma para o não-lugar. 

Fenomenologicamente, conforme dissemos, o homem é indiscernível de sua 
carne. Esta não pode ser mantida por uma posse circunstancial; ela encarna 
o seu ser-no-mundo, aquilo sem o que ele não seria. O homem é esse não-
sei-o-que e esse quase-nada que transborda seu enraizamento físico, mas 
não poderia ser dissociado dele. O corpo é a morada do homem, seu rosto. 
(BRETON, 2012, p. 240). 

O que Breton chama de transbordamento físico chamo aqui de 

transcendência humana. Na ontologia de Breton, embora fenomenologicamente o ser 

não se reduza a “carne”, ele está indissociável dela. Nos discursos religiosos, ora 
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percebemos uma conexão da “carne” e sua transcendência, como na oração Seicho-

No-Ie do sr. João diante do corpo do preletor enforcado (que mudou de aspecto após 

a vigília do velório), em outros momentos, a morte é uma “libertação” da matéria, a fim 

de que o espírito transcenda para as dimensões superiores e iluminadas. O sucesso 

desta “libertação” está na eficácia dos ritos fúnebres. A negligência com estes ritos 

pode levar não apenas a um fim trágico da alma do ente falecido, como também dos 

vivos, que passam a ser importunados pelo espírito do morto, e isso representa um 

infortúnio para o ie. 

Nessa passagem de um mundo a outro, do conhecido ao desconhecido, do 
seguro ao misterioso, o indivíduo recebe um acondicionamento que se 
concretiza em ritos que o preparam para a nova vida: muda o nome, as 
roupas, ou o gênero de vida. Este estágio intermediário, intersticial entre um 
mundo e outro, coloca em jogo forças perigosas. Entre a desintegração do 
indivíduo excluído de um mundo e a sua integração à sociedade dos mortos, 
pratica-se uma série de procedimentos rituais que visam completar o 
processo e proteger a comunidade. (RODRIGUES, 1983, p. 52). 

A des/integração do ente, não apenas de seu corpo, mas de toda a extensão 

de sua existência – recordações impregnadas de suas digitais – precisam ser 

convertidas, do mundo da physis, para o metaphysis. Entretanto, em minha conversa 

com Madre Myoho, sobre a importância da doutrina de veneração ou culto aos 

ancestrais no budismo, foi desconcertante a constituição ontológica a que se referiu.  

12'.30" – O sr. sabe que este modelo vai acabar né. E só que aqui terceira 
dimensão. Tem horizontal, vertical tem o céus, três né. Então chama aqui 
terceira dimensão né. Número de materiais, tudo coisa tudo primeiro gênero. 
E quando mulher grávida, tem gravidez com três, quatro meses, dentro do 
bebê entra corpo de espírito, corpo de Deus, né conhece, você sabe né? Lá 
em cima já está tudo combinado. Essa coisa de conhecer mãe, pai, filho, filha, 
entra dentro do bebê, depois nasce com 10 meses de dia. (Madre Myoho 
Ishimoto. Entrevista concedida no dia 03 de dezembro de 2019). 

Iniciando com um tom apocalíptico em sua escatologia, ela inverte a resposta 

partindo da gênese das almas. “Lá em cima já está tudo combinado”. O nascimento 

da alma (corpo de Deus) no corpo, ocorre aos três meses de gestação, e é fruto de 

um entendimento no mundo – em cima – dos espíritos. A ideia de um mundo em cima 

como um lugar superior ou elevado, de pré-conhecimento da família (ie) que irá 

encarnar-se, constrói um movimento cíclico em que as almas na verdade retornam 

para sua origem, ou seja, elas são nascidas ou pré-existentes nesta dimensão e, em 

algum momento encarnam, vivem e experienciam a história, morrem deixando suas 
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lembranças, retornando ao topói de origem. Nesta perspectiva, o país das almas, o 

mundo dos mortos, é o verdadeiro lugar de origem das trajetórias humanas. O estado 

em que o ser é constituído e dele faz sua primeira migração – a epopeia da 

encarnação –, e traça seu retorno para a terra natal, o lugar dos ancestrais. 

Uma alma que não evoluiu para as dimensões superiores carrega seus 

costumes. Em minha entrevista com o sr. Toraju, sobre o episódio das oferendas 

utilizadas no rito Seicho-No-Ie, e comuns também no ritual budista, demonstra um 

estado liminar que exige maior esforço de purificação. Para que a alma evolua, precisa 

ser purificada. A alma não come, mas se satisfaz. A fome por oferendas é evidência 

de apego ao mundo da matéria, ao qual precisa se desapegar para poder elevar-se, 

evoluir para as dimensões superiores de existência. Desenvolvemos abaixo um 

esquema para compreensão do ciclo ontológico das religiões de tradição nipônica em 

Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo de liminaridade, marcado por ritos religiosos domésticos e públicos, 

é o elo mais próximo entre as duas sociedades, o qual se deseja afastar. Ao mesmo 

tempo, representa a tarefa de lidar com os liames da morte, ou, com o que fazer com 

o luto. Preservar lembranças é uma forma respeitosa mas também sádica de conviver 

Figura 58 - Esquema ontológico 
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com o luto. Ambos, vivos e mortos, precisam desapegarem-se a fim de seguirem suas 

trajetórias. 

Em uma das primeiras encomendações que realizei em Registro, em minha 

paróquia, de uma importante liderança comunitária, sr. Tomio Ishikura, ao chegar no 

templo, percebi que havia um certo “ar” de naturalidade ou normalidade do seu irmão 

mais próximo, sr. Mitsuru Ishikura, diante do féretro. O templo estava quase vazio, 

ainda eram os primeiros momentos desde a chegada do corpo. Passado algum tempo, 

as irmãs do falecido chegaram ao templo. Naquele momento vi aqueles três irmãos 

se abraçarem coletivamente e exprimirem um choro contido, lágrimas marejadas que 

estavam relutantes em molhar os olhos. Foi um tempo de extravasamento das 

emoções que, ao terminar o abraço, foi guardado novamente em seu devido lugar, 

para dar continuidade, com normalidade e naturalidade, aos ritos que deveriam 

ocorrer. O Tooro Nagashi é a festa do choro contido que se transmuta em uma 

celebração alegre e festiva de acolhimento dos espíritos. Um dia para conviver, vivos 

e mortos, nas teias complexas e emaranhadas da memória, que enlaça o passado, 

aos acontecimentos do presente, e as expectativas futuras. 

43'.10" – 
Toraju: Só que Seicho-no-iê vem fazendo tudo 9h. manhã. 
Josué: Mas podia ser em outro horário? 
Toraju: Ah pode ser, não tem horário. 
Josué: Não tem horário. 
Toraju: Só que, quando fazê essa cultuação, que tudo no mesmo lugar, 

mesmo dia. 
Josué: Sim. 
Toraju: Então tem que ser horário, mesmo horário, sabe porquê? Espírito 

espera esse dia. Espera esse dia. 
Josué: Também fica esperando. 
Toraju: Esperando o dia do Finado. Pessoal vem para orar, então assistir. Na 

verdade espírito não morre né, tá vivo. 
(sr. Toraju Endo. Entrevista concedida no dia 08 de novembro de 2019). 

Para o sr. Toraju, o Tooro Nagashi é um momento com dia e hora agendados 

com os mortos. O horário do rito não faz parte dos mecanismos ou dele não depende 

a eficácia das fórmulas que serão utilizadas, mas para os espíritos, este rito 

sedimentou um itinerário espiritual para o qual os vivos deverão respeitar porque o 

“espírito espera esse dia”. 



155 
 

 

Figura 59 - Tooros sobre o Rio Ribeira de Iguape 

 
Fonte: Wagner Assanuma Fotografia, 2019. 

Figura 60 - Soltura de tooro 

 

Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual) 
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Para obter uma memória, não é suficiente reconstruir parte por parte a 
imagem de um acontecimento passado. Esta reconstrução deve se realizar a 
partir de dados e noções comuns que estejam na nossa mente assim como 
na mente dos outros, porque dessa forma passam sem cessar destes para 
aqueles reciprocamente, isto só é possível se formaram parte e continuar 
formando parte de uma mesma sociedade. Só assim pode entender-se que 
uma memória possa ser reconhecida e ao mesmo tempo reconstruir-se. 
(HALBWACHS, 2004, p. 34, tradução minha). 

Usando a imagem – do fotógrafo Wagner Assanuma – como metáfora, os 

tooros se emaranham sob a superfície das águas do rio, como fios de memórias 

individuais que constituem a(s) narrativa(s) dos colonizadores, da imigração, dos 

ancestrais e antepassados da atual geração. As luzes iluminam o obscuro, para que 

não haja esquecimento: uma anamnese em epifania. O encontro de registrenses 

descendentes de japoneses, oriundos de vários lugares, para um dia de festa em 

gratidão por aqueles(as) que já morreram, é o esforço pela reconstrução da memória, 

da história que dá sentido a suas próprias trajetórias de vida, subjetivada por suas 

próprias experiências, contam, encenam, cantam, dançam com leveza e sutileza, as 

dificuldades, dores, perseguições, sofrimentos e mortes daqueles que foram os 

primeiros de seus ies. 

RICŒR tecendo comentários sobre o pensamento de Halbwachs afirma que 

“cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que esse 

ponto de vista muda segundo o lugar que nele ocupo e que, por sua vez, esse lugar 

muda segundo as relações que mantenho com outros meios.” (2020, p. 133-134). Os 

fluxos migratórios de japoneses foram variados, separados pela guerra, que também 

dividiu a comunidade, que também reproduziu as mesmas dificuldades dos pioneiros 

aos imigrantes tardios, dificuldades que provocaram abandono das terras, retorno ao 

Japão, êxodo para os centros urbanos, que se mistura aos costumes brasileiros para 

(r)existir, sepultando seus planos iniciais – fazer fortuna e voltar ao Japão – assumem 

esta territorialidade na memória do Japão de seus antepassados, reconstruído em 

suas próprias tradições, narrativas, religiões, como brasileiros do sol poente. “Tais 

ondulações rítmicas, com as quais opera a inteligência humana face às falhas do 

tempo, é que são as responsáveis pela propagação da memória, em que ‘iremos ver 

a recordação se constituir numa verdadeira duração refletida, num tempo recorrente’ 

[...].” (Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert. In: KOURY, 2001, p. 33). (Re)-

cordar a imagem é trazer para o lugar privilegiado da afetividade humana, recorrendo 

a gênese destas imagens, a arché da consciência de si, da consciência social, 
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constituindo e re-constituindo o passado, num tempo que nos lança e impulsiona para 

a futureidade. 
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CONCLUSÃO 
 

Figura 61 - Tooro Nagashi e as vítimas do COVID19 

 
Fonte: 66º Tooro Nagashi (Virtual) 

Só a poesia possui as coisas vivas. 

O resto é necropsia. 

(Mario Quintana, Vida, 1973). 

 

O Tooro Nagashi é uma tentativa criativa de traduzir sentimentos em estética 

poética, palavras em movimentos, silêncio em taikôs rufando, a frieza das pedras na 

candura das chamas de velas, idiomas religiosos na única língua conhecida por todas 

as gentes, a língua da afetividade que une mundos separados, que comunica o que 

faltou dizer antes do adeus. Na imagem, Madre Myoho reza em memória de todas as 

pessoas falecidas, especialmente por aquelas que tiveram seus dias abreviados pelo 

COVID19. As nações ainda não terminaram de contar o número dos que morrem e 

certamente ainda permanecerá a necessidade de uma reflexão sobre o lugar da morte 

precoce de milhares de vidas. Nesta pesquisa, procurei me esforçar a dizer que o 

Tooro Nagashi não é apenas o momento de lançamento das lanternas, mas tudo o 

que ocorre em dois dias de programação. Tudo está voltado para a produção da 

memória daquelas pessoas que partiram. 

Vimos que a etnicidade é uma construção inacabada, móvel, dinâmica, 

passada por diversos processos sociais os quais geram diferentes experiências de 
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identificação com os elementos nipônicos deixando saliências culturais as quais 

optamos por chama-las de processos de diferenciação. Não é possível falar em um 

grupo étnico nipônico mas de grupos sociais que, diferentemente, relacionam-se com 

o elemento nipônico e entre si, são as japonesidades que niponizam inclusive não-

descendentes, tornando-os exímios seguidores de tradições. 

Para além de fenótipos, o Tooro Nagashi revela-se como um espaço de 

comensalidade pública aos que, em níveis diferentes, relacionam-se com as 

trajetórias migratórias ou com a veneração aos entes falecidos. É um espaço-tempo 

de experimentação do alargamento dos códigos culturais, de sentir-se parte de algo 

ainda que este algo seja exótico ou cause algum estranhamento cultural. A 

espetacularização do Tooro Nagashi revelou a “outra margem do rio”, nossas outras 

formas de acolher o inefável e tangenciar o impossível com tais lembranças. O 

“abrasileiramento” do Tooro Nagashi carnavalizou a festa que estava morrendo, e num 

espetáculo de cores e luz transformou a gratidão de todos em uma luz que ilumina os 

dois mundos, tão carentes de direção. 

O Tooro Nagashi não é um programa público de resgate da história dos 

primeiros colonos de Registro. São as próprias pessoas durante o Tooro Nagashi 

passam a recontar suas histórias, a re-memorar suas origens, re-imaginar o passado, 

e, a cada “re-” o passado, seus personagens, os acontecimentos, são compreendidos 

de outras novas maneiras, com contribuições de outros que completam lacunas, com 

as novas experiências de vida que restauram ou condenam fatos e pessoas, tornando-

as heróis ou vilãs da história, reposicionando cenas, objetos e atores num passado 

que se movimenta conforme nosso próprio movimento no presente. Mas o Tooro 

Nagashi não apenas olha para trás, como está voltado para frente. Permita-me tomar 

a imagem do deus romano Juno por exemplo, a quem o calendário gregoriano 

homenageia com o mês de janeiro. Janeiro está no limite entre duas realidades, uma 

passada e outra futura, como Juno, que olha para trás e para frente 

concomitantemente. A compreensão de si não passa apenas pelo culto aos 

antepassados e ancestrais como símbolos do passado, mas volta-se para a 

futureidade quando compreende-se que a morte é apenas uma experiência da vida. 

A ontologia conecta as duas pontas, como a imagem de ouroboros, assim é o mistério 

teleológico da reencarnação das almas. 

Com isto, não estou jogando ao éter as relações sociais que forjaram tais 

compreensões. Pelo contrário, as identidades culturais e étnicas que se construíram 
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somente são o que são porque constituíram suas bases em (r)existências e 

(sobre)vivências com o “outro” que desejava seu “embranquecimento”, sua 

assimilação, sua aniquilação e extermínio enquanto diferente, um etnocídio. Para 

enfrentar tais forças políticas, econômicas e sociais que cruzaram os limites do 

discurso eugênico, japoneses e seus descendentes tiveram que se re-inventar como 

estratégia de resistir a morte, as suas e a de sua cultura. A memória é o campo da 

resistência dos povos diaspóricos. Exemplo disso são os judeus que, entre tantos 

movimentos antissemitas na história, aprenderam a se invizibilizar diante de outros 

povos, e preservar sua história e identidade, seus costumes e visão de mundo a partir 

de sua fé, do Shemáh Ishrael, tal como os povos africanos no Brasil, que, entre tantas 

nações, reencontram-se com a África e seus espíritos ancestrais no toque dos ogãs 

do candomblé. As resistências são múltiplas, e, múltiplas são as japonesidades 

geradas, experiências diversas com o espírito japonês. 

O Tooro Nagashi é o encontro dessas japonesidades. Religiões que 

preservam as tradições japonesas, das mais japonesas como o Budismo Honganji até 

as que possuem quase nada (como o catolicismo), são formas de se relacionar com 

o Japão idealizado. Essas diferenças vão se refletir àqueles que praticam as artes 

mais tradicionais japonesas com aquelas expressões culturais mais jovens, daí nasce 

o encontro do wadaiko, odori e karaokê com os grupos de otakus, cosplays, k-pop e 

animês. Estas japonesidades transcendem descendentes e agregam não-

descendentes em uma indústria cultural nipônica que rivaliza à altura com a indústria 

pop estadunidense. O processo de desterritorialização pelo qual passaram os 

imigrantes, seguidos de uma nova territorialização do lugar do Japão em seu 

imaginário, permitiu uma cartografia atual e dinâmica na cosmologia nipônica, uma 

cartografia que dialoga com o Japão em dois níveis: um nível de diálogo das narrativas 

históricas e epopeicas, e um nível de diálogo das narrativas contemporâneas e 

tecnoculturais. 

Tais dinâmicas e processos sociais intrínsecos e indissociáveis dos processos 

cognitivos que compõem a memória, por um lado consolidam uma memória social, 

fundada na narrativa oficial, histórica, pública e externa aos indivíduos que compõem 

o grupo social, por outro são reguladas concomitantemente pelos mecanismos da 

subjetivação ou individuação dos conteúdos. A tensão entre a objetivação e a 

subjetivação dos conteúdos da memória não é paradoxal, mas complementar. São 

“rios” diferentes que desaguam em um mesmo lugar comum. Isso põe no centro de 
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nossa discussão a racionalidade da construção da memória infletida pela produção 

de lembranças. Os discursos, histórico e anamnético, ora se aproximam ora se 

distanciam, em todo caso, há uma margem de dilatação em ambos que permite um 

palimpsesto de narrativa, transformando indivíduos em hermeneutas do passado, 

uma vez que seu trabalho está em constante transformação e construção a cada 

mudança de posição no presente, no passado. 

O Tooro Nagashi apresenta um grande desafio, pois, como já disse, os 

processos sociais da religião japonesa – que transcende os limites das instituições 

religiosas – tendem a repercutir em processos de destruição das lembranças, por 

razões teológicas. Se por um lado é uma forma dura mas eficaz em lidar com o luto, 

despojando-se do que gera dor e sofrimento, por outro, torna o desenvolvimento da 

memória algo subterrâneo, da arqueologia própria do inconsciente humano. A chave 

de acesso a este subsolo das memórias é o nome (kaimyō). São os nomes em 

tabuletas (ihai) ou nas lanternas (tooros) que descortinam a transcendência do tempo. 

Entretanto, o Tooro Nagashi vai muito mais além. Sua programação, composta de 

atividades longevas e tradicionais, tocam em pontos sensíveis da afetividade que 

indivíduos possuem com o fazer da festa. Participar e/ou fazer a festa é a abertura a 

este transbordamento de ser tão necessário para o acesso as memórias mais 

profundas. Memórias que trazem os difíceis dias do passado junto aos primeiros 

imigrantes e colonos, com o contentamento terno e singelo das imagens 

desempoeiradas dos quadros da memória.  

O paradoxo à memória é o esquecimento. É possível, que a capacidade 

humana que observamos em deter tantos detalhes e conteúdos vividos em nossa 

memória, é algo fenomenológico constituinte de nossa própria condição como seres 

humanos. A existência, para além de ser um ato de acordar, comer e dormir, é uma 

busca resistente contra o esquecimento. Não ser esquecido é uma forma de eternizar 

a vida, de alongar sobremaneira os anos, de tangenciar a imortalidade, enganar a 

morte trapaceando-a. Falar sobre a morte, ainda que em um esquema de festa, é 

refletir sobre nossa própria finitude. Neste sentido, o Tooro Nagashi nos abre 

caminhos para a espiritualidade enquanto encontros e desencontros com nossa 

própria realidade, nossos medos, angústias de um dilema melancólico. Rio e estrada 

se cruzam, como nossas vidas também são cruzadas com tantas outras, se 

encontram e depois se desencontram. Nesta imagem nos pegamos olhando para um 

horizonte oceânico infinito ou como centauros tentando flechar os mistérios etéreos. 
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A espiritualidade nos permite tais acessos mas não resolvem nossas trevas ignotas, 

apenas nos tornam conscientes delas. 

A morte e o morrer sempre foram tratados diferentemente em cada sociedade 

e em cada tempo. A morte e o morrer possuem “mortalhas” diferentes. Pobres morrem 

diferente de ricos, negros morrem diferente de brancos, ateus morrem diferente de 

crentes. Ao contrário do que se pensa, a morte não traz nenhuma igualdade aos 

humanos, ela reproduz nossas diferenças e encomenda-as para o além. Faraós 

permanecem reinando, servos continuam trabalhando. Ainda que haja desprezo das 

materialidades, as dimensões espirituais são mediadas por outros símbolos que 

também são adquiríveis, como as indulgências papais e a feudalização do paraíso na 

Idade Média. Estas chantagens continuam a repercutir nas consciências daqueles 

que, de boa fé, tornam suas vidas, verdadeiras “corridas” em busca da salvação das 

almas, já que o corpo se perdeu para a marginalização e exclusão social. A memória 

dos menos favorecidos não ganha nome de rua, estátua, nome de praça, capítulo de 

livro de história, não ganha festa, não ganha nada. A invizibilização destas populações 

é um projeto elitista de tornar tais vidas insignificantes, efêmeras, breves e 

irrelevantes. 

Neste tempo que vivemos, o empobrecimento do significado da morte 

desnudou nossa desumanidade num “e daí” que ecoa do profundo da caverna de 

Platão. Há uma parte de nossa humanidade que jamais saiu do grotão de tal caverna. 

Temos a habilidade em transformar corpos em números, e o peso mórbido em leves 

formulários sobre as mesas. A burocratização da morte e do morrer não é uma 

evidência pandêmica, é uma realidade antiga e conhecida dos que vivem à periferia 

econômica. Não nos incomodamos com isso e, como no século XIV, dançamos com 

a morte, parceira na “extinção” da pobreza. Tenho por certo de que experiências 

culturais como o Tooro Nagashi ensina-nos a refletir sobre nosso tratamento com a 

pessoa morta e a morte num todo, desde a dignidade do corpo enquanto parte 

inerente e inexorável do ser até os desdobramentos deste cuidado com a preservação 

da memória e manutenção das tradições recebidas, embora transformadas e 

reelaboradas. 
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ANEXO 
 

Figura 62 - Cartografia do Tooro Nagashi 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2021. 
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