Parte 1

A colônia de imigrantes japoneses
em Manga Larga, Registro, SP

I
A chegada dos imigrantes

m 1918 e 1919 começaram a chegar a Registro os primeiros imigrantes japoneses da Província de Nagano que iriam se estabelecer em Manga Larga, também conhecida como Votupoca, uma
colônia distante 18 km do centro da cidade.
Na verdade, naquele tempo Registro ainda pertencia ao município de
Iguape, e a região de Manga Larga pertencia ao município de Eldorado.
É possível saber o ano de chegada de algumas famílias através do livro
da Associação dos Imigrantes da Província de Nagano, edição de 1999.
Segundo este livro, em 1918 chegaram as famílias Fukazawa, Yamadera,
Omuro, Ishikura e Karazawa. Em 1919 chegaram as famílias Tanaka,
Ito, Nakamura, Assakawa e Ikegami.
Os membros dessas famílias, como muitas outras em Registro, se
converteram ao cristianismo e participaram ativamente dos primeiros
tempos da comunidade anglicana em Manga Larga. Hoje seus descendentes continuam fazendo parte da vida da Igreja Anglicana, seja na
cidade de Registro ou em outras cidades do Brasil.
Muitos imigrantes que passavam por São Paulo se filiavam ao Rikkokai, uma associação que promovia o preparo dos japoneses para a vida
neste país, introduzindo-os nos costumes e na cultura, e informando
sobre o trabalho na lavoura. Nas páginas adiante, esta associação será
mencionada novamente, e relacionada aos japoneses cristãos na cidade
de São Paulo e no interior paulista.
Os imigrantes que foram para Manga Larga, em Registro, não passaram por esse processo. Eles logo se dirigiram para a cidade de Registro,
onde, em geral, permaneciam por um tempo enquanto preparavam uma
casa em sua nova terra, na colônia onde começariam uma nova vida.
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Eles tinham que vir em famílias constituídas. Então, muitos casavamse antes da viagem, e aqueles que eram muito jovens para isso, se juntavam a um casal de sua família. Era o caso de muitos ainda adolescentes de
14, 15 ou 16 anos, que vinham com uma irmã ou irmão que acabava de
se casar. No entanto, os homens e mulheres casados não tinham idades
muito superiores a essas. Era comum o marido ter por volta de 20 anos e
a esposa, 18 anos.
A família Ikegami, por exemplo, chega e permanece na cidade de
Registro até construir sua casa em Manga Larga. A família era composta
por três pessoas: o casal Kumajiro, de 21 anos, e Assayo, de 18, que trouxe
seu irmão de apenas 14 anos, Jitsumi Ito. O casal morou em Manga
Larga até 1957, quando então se mudou para a cidade de Registro.

Nagano: casamento antes de emigrar

J Kumajiro Ikegami jovem, em Nagano
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Havia também famílias que chegavam com crianças pequenas. Era
o caso, por exemplo, do casal Fukaichi e Sen Fukazawa, que trouxe 3
crianças nascidas no Japão.

O primeiro filho brasileiro
dentre os imigrantes que foram morar em Manga Larga, foi do

E casal Fukazawa que nasceu a primeira criança brasileira. A família
havia chegado à cidade de Registro no dia 11 de agosto de 1918 e logo
no dia seguinte, 12 de agosto, Sen deu à luz um menino, que recebeu o
nome muito significativo de Hakuichiro. Uma tradução do nome para
o português seria “o primeiro filho no Brasil” (Haku = Brasil, Ichiro
= primeiro filho). Mais tarde, ao ser batizado com 9 anos, o menino
recebeu o nome de Paulo.
Este ano, Paulo Hakuichiro Fukazawa completa 90 anos de idade.

J O primeiro filho no Brasil:
Paulo Hakuichiro Fukazawa,
em Manga Larga

J Nagano, 1919 – Família formada para vir ao Brasil: casal Kumajiro (de pé) e Assayo
Ikegami com Jitsumi Ito (esquerda), irmão de Assayo
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Em Manga Larga
situação dos japoneses que se estabeleceram em Manga Larga

A não era tão difícil como a dos imigrantes que eram levados para

trabalharem como empregados em fazendas do interior paulista.
Em Manga Larga, cada família tinha sua propriedade onde, no
início, se plantava principalmente arroz. Em seguida, as plantações se
tornaram bem diversificadas até quase não haver necessidade de se
comprar alimentos. Isso porque os imigrantes tinham também suas
criações de animais.
Sabe-se que os imigrantes faziam assinatura de revistas diversas que
vinham do Japão periodicamente. Além disso, eles também assinavam
jornais brasileiros, da capital paulista, que chegavam até Registro. Qualquer um que fosse à cidade, recebia as encomendas e levava-as para a
colônia.

Anos 20, Manga Larga
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1926 – Família Ikegami em sua propriedade (a casinha à direita era o local das
reuniões religiosas da comunidade, antes da construção da igreja)
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Mas as doenças endêmicas, como a malária, próprias da região quente
e úmida, não deixaram de fazer vítimas, como se poderá ver nas páginas
seguintes.
Entretanto, apesar das dificuldades na construção da vida nova, das
saudades da terra natal e das tristezas apresentadas pela vida, os relatos
sobre esses imigrantes e sobre a colônia de Manga Larga deixam a
impressão de que aquela era, afinal, uma comunidade unida, solidária
e feliz. A vida ganhou um novo sentido.

Casa da família Fukazawa
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Casa da família Nakamura
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Família de Massuo Tanaka

