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A História com H maiúsculo se configura através das invisíveis 

e pequenas ações do dia a dia, dos segredos, das ousadias, dos sonhos 

e realizações de todos nós que estamos aqui a testemunhar a presença ativa da 

espécie humana ao largo do tempo. Os grandes colaboradores para 

a consciência histórica são aqueles que percebem que sua vida pessoal, suas 

memorias e a de seus ancestrais são dignos de registro e mergulham em si 

próprios e nas dores e alegrias que este revolver desperta. E nos 

presenteiam, registrando e expondo sua própria transformação, enquanto a 

vivem.  

  

Os saberes das Comunidades Tradicionais estão atônitos diante da 

globalização. As novas gerações parecem mais distantes, dispersas e, ao 

mesmo tempo, mais universais, mais unidas por elos que extrapolam as 

fronteiras geopolíticas. As tradições locais, agora, estão mais integradas a de 

todo o mundo.  

 

Existem pássaros que, dos mais altos picos, mergulham céu 

adentro na direção da terra. Renata Katsue Yuba, como um 

pássaro, mergulhou profundo em suas experiências e sentimentos e, com 

desenhos e textos, traz à tona a sabedoria criada e guardada por muitas 

gerações, revelando e registrando suas memórias, a de seus ancestrais, 

momentos da História da Imigração Japonesa, parte da História do Brasil, seu 

livro nos aproxima dos sonhos, dores e alegrias da construção do ideal de seu 

pai, Isamu Yuba - a criação da Comunidade Yuba. 

 

Neste tempo veloz, efêmero, descartável, em que sofrem os saberes das 

Comunidades tradicionais, este livro traz à luz uma voz resistente, sábia cheia 

de memória e história: Katsue Yuba, artista, escritora, cantora, cozinheira, 

costureira, pintora, construtora. Produziu retratos em desenhos e textos, 

os gestos, costumes e saberes das Gerações dos Imigrantes Japoneses que 

chegaram ao Brasil com sonhos força e luz se envolve todo este solo de vida e 

cotidiano acompanhando a comunidade a história da comunidade Yuba desde 

sua Fundação trazendo aos presentes Os Pequenos dramas pessoais foram 

crescendo preenchendo Horizonte dos Sonhos de oração e seus parceiros 

personagens principais se apresentam a cena com a difusão das atividades da 

comunidade YUBA, através, primeiramente, das turnês de apresentação do 

grupo de balé, dirigido por Akiko Ohara, contemporânea e parceira do mestre de 

butô Kazuo Ohno, que há 51 anos imigrou com seu marido, o escultor Ohara, 

para o Brasil, diretamente para a comunidade. A acolhida fraterna a visitantes 



japoneses ou de descendência japonesa, mais o contato com outros artistas, a 

informatização das novas gerações, novas situações econômica e de 

organização interna da comunidade, a imigração temporária ou não de 

participantes, principalmente, jovens, para o Japão e outras cidades e estados 

do Brasil, propiciaram maior contato dos participantes da comunidade com a 

cultura envolvente, o que se deu concomitante com a redução do número de 

pessoas a conviverem diariamente na comunidade. Por exemplo, o refeitório, 

que congrega a todos, nos horários das refeições, contava, em 1986, com 100 

assentos ocupados. Hoje, nos horários de pico, conta com 60, 

aproximadamente. Para os que ficam, há uma sensação de ausência, criando 

de uma impressão de diminuição da comunidade, com um ar de nostalgia e 

perda. Para os que vão, fica a sensação de que foram apartados da comunidade. 

Na verdade, o fenômeno da globalização afetou a vida comunitária. Podemos 

constatar que a comunidade se espalhou por várias cidades e países. A 

comunidade Yuba, apesar de ter alguns de seus membros vivendo fora, 

comunga um sentimento de unidade, aliás, este sentimento é que está 

disseminando os valores construídos na vida comunitária. 

  

Mais do que um espaço físico, a comunidade Yuba poderá se reconhecer, agora 

e também, como um espaço interno. Estão todos ligados através de 

fundamentos vividos coletivamente, que continuam a permanecer dentro de 

cada indivíduo com a sua essência. Existe o sentimento de pertencimento a uma 

vida construída coletivamente através de fundamentos onde a arte e cultivo na 

terra coexistem com a mesma intensidade e respeito, sustentados pelo 

sentimento de gratidão. 

  

Neste depoimento, colhido em Salvador (BA) no dia 23 de setembro de 

2012, podemos apreciar traços do sentimento comunitário. 

(Obs: mantive na transcrição da fala o sotaque de um falante em japonês, se 

expressando em português.) 

"A comunidade não fui eu que fez, sempre me dizia meu pai. Deus deu este 

projeto para mim. Projeto do Deus, ele falou para mim. Este projeto, meu pai 

falou antes dele falecer.... Porque eu sonhei com ele três vezes - a cena de 

enterro -, antes dele falecer. Eu fiquei preocupada; fui conversar com ele. Ele 

estava indo pra Japão. Fiquei preocupada: vai acontecer alguma coisa! Falei 

para ele: o senhor vai morrer. Por que? Ele perguntou. Porque eu sonhei. Ah! 

Estas coisas: nascer e morrer ... É tudo projeto do Deus. Aqui na YUBA, também. 

Não fui eu que fez, foi projeto de Deus. Você. Katsue, tem que continuar. 

Conversa com Deus. Eu, 70 anos! Todo dia eu converso com Deus, com 

humildade. Também você, conversa com Deus com humildade. Pede tudo para 

ele. Ele te dá tudo. Isso é muito importante, ele falou para mim.  

  



Ele falou tudo isso, um mês depois ele faleceu. Essa palavra ficou comigo, eu 

não sabia como falar com Deus. Mais de 35 anos procurando isso. Agora eu 

estou falando com Deus. A Comunidade de YUBA é um projeto de Deus. A 

Comunidade de YUBA vai continuar, se Deus quiser, porque se é um projeto de 

Deus, Deus sabe como indicar a gente. E daí, aconteceu! Agora, não tem pessoa 

para fazer apresentação, então.... Nós ainda estamos lá! 

Ainda dá para fazer! De outro jeito! Aino vai aparecer uma coisa tão legal pra 

comunidade!!! Se fazendo assim, com humilde, bondade, amor, com tudo ... 

usando tudo isso... vão renascer coisas boas. Se com muitas pessoas não dá 

para fazer apresentação, com uma, duas pessoas já dão para fazer 

apresentação. Pegando sentimento, se for verdadeiro da YUBA, do ser humano, 

dá para fazer sozinho, ou duas pessoas. Se tiver em sua vida, se tiver amor em 

você, dá para criar palavra de corpo com amor, com hyooguen (Katsue reforça 

com expressão japonesa), dá para fazer! Muitas pessoas já estão interessadas 

com Comunidade YUBA. É simples! Os jovens que estudam podem fazer 

hospital, consultório, ateliê, tudo na comunidade. Tem muitas possibilidades de 

criar estas oportunidades. Aí vai ter novo jeito e projeto. Não só para fora, dá 

para fazer dento da comunidade tudo isso. E daí, agora, vocês estão projetando 

coisas que dá para fazer. Estão procurando ainda. Acontecendo. Isto está muito 

bom. As coisas que eu posso fazer, eu estou fazendo também. Assim, eu tive 

oportunidade de cantar dentro da igreja de São Francisco, aqui na Bahia, fazer 

oração que meu pai me ensinou. Fiquei com vontade de agradecer nosso 

planeta, belos mares, belas construções, belas memórias. Tem muito sofrimento 

dentro disso, da história, mas ainda tem base, aqui na Bahia. Foi começo do 

Brasil, ainda tem rico e pobre, mas tem natureza que brilha aqui: brilha mar, 

brilha sol, brisa também." 
 


