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IMIGRANTES JAPONESES E REDES SOCIAIS NA FORMAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE OURINHOS. 

 
 

Lirian Melchior1

 
 

Analisamos as migrações internacionais a partir da concepção da mobilidade 

do trabalho, impulsionadas pelo mercado e inseridas, dentro de um contexto político, 

econômico e social que propicia e estimula a mobilidade espacial de trabalhadores. A 

pesquisa aborda o grupo de imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil no início do 

século XX, como trabalhadores temporários, almejando o regresso à sua terra natal. 

Observe-se que a imigração japonesa para o Brasil está as voltas de completar um século 

de sua existência. Esta pesquisa tem, portanto, o interesse de analisar o processo de 

adaptação cultural e a participação destas pessoas na sociedade brasileira. Dessa forma, 

analisaremos as relações que se desenvolveram com a chegada destes imigrantes no país, 

implicando na formação de redes sociais que facilitassem suas estadas no país de destino. 

Estas possuíam o objetivo de estreitar as relações e, assim, formavam as associações, 

destas, núcleos de colonizações nas cidades eram formados, acabando por originar muitos 

municípios no Estado de São Paulo e no Paraná. Através destes núcleos, quantidade 

considerável de imigrantes japoneses eram para eles atraídos para tais áreas, devido à 

proximidade com pessoas da mesma etnia. Assim, temos como recorte analítico e territorial 

a constituição da rede social que se forma no entorno do, então término, da Estrada de 

Ferro Sorocabana, nas imediações do Município de Ourinhos, parte integrante da estratégia 

de colonização do Norte do Paraná, a partir dos anos de 1930. Enfim, analisaremos as 

migrações laborais realizadas pelos imigrantes japoneses, as quais podem ser utilizadas 

para compreender a mobilidade de trabalhadores, ressaltando as diferenças espaciais e 

temporais. 

                                                 
1 Professora do curso de Geografia com ênfase em Climatologia da UNESP – Unidade Diferenciada de 
Ourinhos. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Geografia em nível de Doutorado da UNESP de 
Presidente Prudente, sob orientação do Prof. Dr. Eliseu Savério Sposito.   
lirian@ourinhos.unesp.br 
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1. Introdução. 

Este trabalho é fruto de uma reflexão teórica sobre o processo migratório 

realizado pelos japoneses no início do século XVIII para o Brasil. Procuramos, para isto, 

realizar uma contextualização histórica, onde buscamos elementos para a compreensão 

desta mobilidade, ou seja, procuramos entender quais eram as carências e necessidades 

pelas quais passavam os dois países (relacionados na análise) que propiciaram a migração 

e a conseqüente absorção da população japonesa em outros territórios. 

Para isto, buscamos analisar a mobilidade populacional de trabalhadores que 

se deslocaram de seus países de origem para buscarem melhores condições de vida em 

outros países, na perspectiva do trabalho temporário, em que, através de incentivos 

governamentais, partem decididos a trabalhar fora de seu país, para, posteriormente, 

regressarem com uma quantidade de dinheiro que os possibilite melhores condições 

materiais. As análises perpassam pela propriedade da mobilidade da força-de-trabalho, 

como sendo o elemento que propicia as migrações. 

Entendemos este processo dentro de um contexto político, econômico e 

social que propicia e estimula mobilidade espacial de trabalhadores, conforme o conceito 

desenvolvido por Gaudemar (1977) e discutido por Vainer (1996), a respeito da mobilidade e 

da imobilidade forçada da força de trabalho, enquanto formas de garantir a maximização da 

(re)produção do capital. Assim, evidencia-se que os deslocamentos populacionais não 

ocorrem por meio de iniciativas individuais, mas sempre, por uma conjuntura de fatos e 

acontecimentos que representam a necessidade da reprodução capitalista. 

A questão migratória é um assunto que se mostra muito instigante, na medida 

em que os estudos a respeito dos deslocamentos populacionais envolvem vários elementos, 

entre eles, as causas e os fatores condicionantes por tais deslocamentos, a situação sócio-

político-econômica das áreas, tanto de atração quanto de expulsão dos migrantes e as 

conseqüências desta migração, não somente na vida das pessoas, mas também, nas 

modificações da produção do espaço nas áreas que as recebem ou as repelem. 

Sabe-se que nenhum movimento se dá involuntariamente ou impulsionado 

por uma necessidade individual, mas sim, ocorrem inseridos num contexto mais amplo e 

estão relacionados sobretudo a questões econômicas, políticas e culturais que envolvem os 

países ou áreas de emigração/imigração. As pessoas se deslocam a medida que existe uma 

oferta de emprego, que proporcione rendimentos superiores aos que ela possui, mesmo que 

para isto tenham que se sujeitar a qualquer tipo de trabalho. Isto é apresentado por Sales 

(1996, p.89), que afirma: a renda é a variável determinante e a mobilidade do trabalhador se 

dá em função da variabilidade da renda. 
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Assim, entendemos que a migração está vinculada à mobilidade do trabalho, 

ou seja, a propriedade que todo homem possui, enquanto trabalhador, (ou mercadoria) de 

vender sua força de trabalho e se deslocar de acordo com as regras ditadas pelo capital. 

Sobre isto, Gaudemar afirma que: 

A circulação das forças de trabalho é o momento da submissão do 

trabalhador às exigências do mercado, aquele em que o trabalhador, à mercê 

do capital e das crises periódicas, se desloca de uma esfera de atividade para 

outra; ou por vezes aquele em que sucede o trabalhador ser “sensível” a toda 

variação da sua força de trabalho e da sua atividade, que lhe deixa antever 

um melhor salário. 

GAUDEMAR (1977, p.194) 

O autor afirma, ainda, que a mercadoria proveniente do trabalhador (a força 

de trabalho), deve ser livre sob dois pontos de vista: 

Liberdade positiva: a força de trabalho é uma mercadoria que pertence, como 

bem particular, ao trabalhador, que pode dela dispor à sua vontade; o 

trabalhador é então considerado como actor da sua própria liberdade. 

Liberdade negativa: o trabalhador não tem diante de si outra hipótese que 

não seja vender ou não a sua força de trabalho; não tem mais nada para 

vender, e na prática, ou vende a sua força de trabalho para viver, ou não a 

vende e morre. 

(GAUDEMAR, 1977, p.190) 

Portanto, ao trabalhador não sobram muitas alternativas a não ser se sujeitar 

às regras ditadas pelo capital, e se mobilizar em busca de melhores oportunidades, não 

importando muito o emprego, mas sim, os ganhos que podem ser obtidos com ele. 

Sayad (2000), afirma ainda que: 

[...] a busca do trabalho – no sentido conhecido em nossa economia, no 

sentido entendido pela teoria econômica, que é a teoria moderna (isto é, 

busca, grosso modo, do trabalho assalariado, já que a população 

concernente, população de proletários, no sentido primeiro do termo, ele é o 

único meio do qual ela dispõe para se suprir de dinheiro) – tem se ampliado 

na medida mesma da expansão da economia da qual ela é o vetor da 

economia capitalista, a única aliás existente, de vocação mundial, impondo-se 

em todos os lugares por si mesma, e pelo simples fato de se propor. 
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(SAYAD, 2000, p.8) 

Assim, acreditamos que a conjuntura japonesa de crise, impulsionou os 

japoneses na busca por melhores empregos e por melhores oportunidades em se conseguir 

maiores rendimentos, foi o que impulsionou a imigração dos japoneses para o Brasil no 

início do século XX. 

2. Japoneses no Brasil. Contextos 

Mesmo com a emancipação política de 1822, as características da economia 

brasileira não mudaram no decorrer do Primeiro Reinado e durante o período regencial; a 

inexistência de um produto de grande expressão comercial dificultava a manutenção da 

economia agrária, exportadora e escravista. Entretanto, a partir de 1840, a economia 

cafeeira emerge com vigor, facilitando a consolidação do Estado monárquico, controlado 

pela aristocracia rural e escravista, estabelecendo bases para o Segundo Reinado. (Costa, 

1977) 

A procura pelo café era intensa na Europa, por isso, tornou-se bastante 

rentável sua produção, que em curto período se tornou a principal cultura a ser produzida no 

Brasil. Esta cultura foi introduzida no Brasil a partir de 1808, com o estabelecimento da 

Corte no Rio de Janeiro, tendo se expandido para Angra dos Reis e Mangaratiba, em 1830, 

para o Vale do Paraíba, quando assumiu o caráter de grande lavoura para exportação e 

após 1850, para o Oeste do Estado de São Paulo e, posteriormente, para o Norte do 

Paraná, onde houve uma rápida adaptação da cultura devido a presença do tipo de solo - 

Latossolo estruturado – chamado de Terra Roxa. (Costa, 1977) 

A partir de 1850, intensificam-se as pressões inglesas para que o Brasil 

acabasse com o regime da escravidão, pois a Inglaterra tinha como meta o extermínio de tal 

prática para a definitiva integração ao capitalismo que estava se desenvolvendo em ritmo 

acelerado. Neste ano, o governo brasileiro cede às pressões inglesas, país de quem 

dependia economicamente, e promulga a Lei Eusébio de Queirós, que extinguia 

definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Porém, pelo fato de que no Brasil não 

havia mercado de trabalho livre que pudesse substituir o trabalho escravo, muitos 

fazendeiros, passaram a buscar alternativas para a definitiva abolição da escravatura, que 

aconteceria, de vez, em 1888, mas que em 1850, já se sabia que tal episódio seria 

deflagrado, pois não seria mais permitida a entrada de escravos negros no país. (Costa, 

1977; Stolcke, 1986) 

Esta situação é relatada por Stolcke: 

País de terras abundantes e uma população relativamente escassa, o Brasil 

se defrontou com problemas específicos na criação de uma força de trabalho. 
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Até os anos de 1850, os escravos compunham a grande maioria da força de 

trabalho necessária a uma agricultura de exportação em grande escala. Em 

meados do século XIX, à medida que a escravidão vinha sendo cada vez 

mais atacada, alguns cafeicultores de São Paulo começaram a fazer 

experiências com o trabalho livre. 

(STOLCKE, 1986, p. 17) 

Na ausência de uma reserva de mão-de-obra local prontamente disponível, 

os fazendeiros paulistas recorreram aos trabalhadores imigrantes. 

Porém, como os fazendeiros estavam acostumados ao trato dos escravos, 

procuravam formas de melhor controlar os trabalhadores imigrantes, buscando alternativas 

para o tipo de relação de trabalho que seria estabelecida. No primeiro momento, pensou-se 

na mão-de-obra assalariada, mas logo foi descartada, pois necessitaria de um investimento 

muito alto em curto prazo e com elevado nível de risco, pois não se sabia como seriam os 

novos trabalhadores. Pensou-se, então, no sistema de parceria, no qual, de acordo com o 

contrato, o fazendeiro financiava o transporte dos imigrantes de seu país de origem até o 

porto de Santos, adiantava o custo do transporte de Santos até a fazenda, e os gêneros e 

instrumentos necessários aos imigrantes, até que pudessem pagar com os produtos das 

primeiras colheitas2. 

Segundo Stolcke, alguns outros acontecimentos levaram a uma crise na 

utilização da parceria, conforme se segue: 

Reduzindo custos da mão-de-obra por unidade, em comparação com o 

trabalho assalariado, a parceria deve inicialmente ter-se apresentado aos 

fazendeiros como o substituto mais adequado para o trabalho escravo. O 

elemento de incentivo deve ter parecido uma alternativa satisfatória à coerção 

que obrigava os escravos ao trabalho. A questão não era simplesmente a de 

resolver problemas potenciais na oferta de mão-de-obra, mas de fazê-lo de 

forma lucrativa. Contudo, os imigrantes eram trabalhadores livres. Como 

parceiros, em princípio, eram livres para decidir sobre a alocação e a 

intensidade do trabalho. Logo, sua dedicação e sua produtividade no café 

dependiam de sua própria avaliação dos ganhos. Os fazendeiros e os 

agentes de imigração tentaram criar a ilusão de que os imigrantes poderiam 

rapidamente quitar suas dívidas e adquirir terra própria. Na prática, porém, os 

imigrantes geralmente tinham de esperar pelo menos dois anos, antes de 

                                                 
2 O primeiro fazendeiro a utilizar a prática da parceria foi o Senador Vergueiro, no ano de 1845, que 
era proprietário de uma grande fazenda próxima à cidade de Limeira, na província de São Paulo, que 
recebeu um grupo de imigrantes alemães (STOLCKE, 1986). 
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receberem retornos significativos por seus esforços. A parcela que lhes cabia 

da primeira colheita levava quase um ano para lhes ser paga, devido aos 

atrasos na comercialização do café; mas visto que os contratos estipulavam 

que metade dos ganhos anuais dos trabalhadores, derivados do café, seria 

retida para cobrir suas dívidas, e como nesse ínterim eles haviam acumulado 

novas dívidas por outros adiantamentos, somente no terceiro ano é que 

poderiam esperar receber algum dinheiro. 

(STOLCKE, 1986, p. 27) 

Com isso, não tardou a ocorrência de revoltas dos imigrantes, como as de 

1856 e 1860. Outro fator que serviu de complicador, foi o fato de que por se tratar de 

trabalho livre, os imigrantes decidiam a intensidade de seu trabalho, e pela dificuldade em 

receber os rendimentos, não se sentiam motivados para o trabalho, o que diminuiu a 

produtividade das lavouras. Portanto, os fazendeiros passaram a ter um limitado poder de 

controle sobre os imigrantes, pois não poderiam utilizar o mecanismo da pressão através da 

demissão, pois, correriam riscos de perderem seus investimentos iniciais (em passagens) e, 

tampouco, poderiam obrigar os imigrantes a trabalharem mais. 

Após algumas tentativas de forçar os imigrantes a trabalharem e de conterem 

suas revoltas, com a ameaça de prisões, os fazendeiros, nos anos de 1880, chegaram a 

conclusão de que não poderia existir mão-de-obra barata sem violência, sendo que haviam 

muitos braços e muitos com interesse em contratá-los. 

A afirmação de Stolcke, traz elementos que auxiliam nosso raciocínio, de 

modo que: 

Após 1884, em vez de coagir os trabalhadores diretamente, o Estado 

procurou obter mão-de-obra barata e disciplinada para as fazendas, 

inundando o mercado de trabalho com imigrantes subvencionados. Em 1886, 

o governo provincial havia encontrado uma forma eficaz de fornecer subsídio 

integral aos imigrantes, e o resultado foi praticamente imediato. Em maio de 

1887, entre 60000 e 70000 imigrantes, agora predominantemente italianos, já 

haviam sido assentados nos estabelecimentos agrícolas de São Paulo. Essa 

cifra excede a estimativa de 50000 escravos que estavam empregados nas 

fazendas cafeeiras paulistas em 1885. A política de imigração se manteve 

basicamente inalterada até a Primeira Guerra Mundial. Entre 1884 e 1914, 

chegaram a São Paulo cerca de 900000 imigrantes, a maioria como mão-de-

obra barata para as fazendas de café. 

(STOLCKE, 1986, p. 47) 
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(Grifos nossos) 

Ou seja, os imigrantes vieram com outra relação de trabalho, mas logo se 

chegou ao sistema de colonato, com o qual se resolveriam os problemas, 

momentaneamente, pois não só os fazendeiros não precisavam mais investir nos custos 

iniciais referentes à mão-de-obra, como não precisavam mais arcar com os custos de 

viagem, pois a imigração passou a ser subvencionada pelo Estado. 

Foi nesse contexto que, no início do século XX, chegaram a São Paulo, os 

primeiros imigrantes japoneses, que foram atraídos com promessas de que conseguiriam 

comprar terras com bastante facilidade, desde que trabalhassem muito. Esta tendência foi 

mantida até que fossem introduzidas quantidades de mão-de-obra suficientes para 

abastecer as lavouras de café, que começaram a entrar em declínio com a transição do 

Brasil de uma economia agrário-exportadora para a urbano-industrial, no momento de 

ascensão de Getúlio Vargas, em 1930. 

2. O processo imigração dos japoneses para o Brasil 

A imigração japonesa para o Brasil está completando 94 anos, pois foi em 18 

de junho de 1908 que o Kasato Maru, navio japonês, adentrou o porto de Santos trazendo o 

primeiro grupo de imigrantes japoneses para o Brasil. HANDA (1987) e OGUIDO (1988) 

relatam a chegada deste navio ao porto de Santos, na noite do dia 17 de junho. Os 800 

imigrantes receberam a informação que ao amanhecer já poderiam avistar as terras 

brasileiras, o sentimento de alívio foi tanto, pois estavam ao final de 52 dias de viagem e, ao 

avistarem os fogos de artifícios, que comemoravam as festas juninas, os japoneses 

pensaram que os brasileiros estavam fazendo uma saudação de boas vindas. Daquele 

navio desceram, portanto, famílias que traziam em suas mãos bandeiras do Brasil e do 

Japão, simbolizando respeito e consideração, cheias de esperanças em poder trabalhar e 

retornar o quanto antes ao seu país, onde poderiam iniciar uma vida com o dinheiro que 

guardassem no Brasil. 

A imigração japonesa foi fruto de uma crise econômica, onde a falta de 

empregos e o elevado contingente populacional traziam problemas para o país. Sobre isto, 

Handa afirma que: 

“Na fase de transição da era feudal para a capitalista, a economia 

mercadológica e monetária trouxe reflexos de várias ordens para a 

comunidade rural, até então submetida a velhos padrões. Uns perderam 

terras, outros ficaram desempregados, e quando a estrutura da sociedade até 

então vigente começou a desmoronar, passou a aumentar o número dos que 

saíam para tentar ganhar dinheiro em outras localidades ou se afastavam das 
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regiões em que moravam em busca de novos empregos na metrópole. E se a 

industrialização de um país se mostrava insuficiente, incapaz de absorver os 

trabalhadores saídos do meio rural, então era imperioso deixar a família no 

interior e tentar ganhar dinheiro em outras localidades. Quando se ia para o 

exterior, a emigração se caracterizava pelo objetivo de ganhar dinheiro”. 

HANDA (1987, p.72) 

A imigração de japoneses no início do século, trazia pessoas cheias de 

esperanças para trabalhar como colonos nas lavouras de café e conseguirem fazer sua 

fortuna no Brasil, podendo retornar como vitoriosos às suas terras natais e, com isso, ajudar 

na reconstrução do seu país. 

Para o Japão, a importância do Brasil como país receptor foi crescendo na 

medida em que outras nações tradicionalmente imigrantistas foram fechando 

suas portas aos japoneses. Conhecia o país do sol nascente o problema da 

densidade populacional crescente, em um solo apenas em parte cultivável, ao 

mesmo tempo em que se atravessava uma situação sócio-econômica toda 

particular. Todos este fatores, impeliram o japonês para o exterior. A partir do 

solo pátrio (como de resto, todo emigrante), levava consigo a esperança de 

uma migração temporária, pois sonhava com um enriquecimento a curto 

prazo e volta à terra natal . 

(NOGUEIRA, 1973, p. 57) 

(Grifos nossos) 

Sendo assim, os imigrantes vieram para o Brasil com a esperança de uma 

vida nova, que os libertassem da situação precária imposta pelo novo sistema. Handa afirma 

ainda: 

Assim, se um grande número de emigrantes buscava o exterior era 

porque, em termos de expansão das sociedades modernas, 

ocorriam variadas distorções ocasionando o surgimento do 

desemprego. 

(HANDA, 1987, p.73) 

Este fluxo migratório foi fruto de uma política de emigração financiada pelo 

governo japonês, para aliviar o seu mercado de trabalho e, por parte dos brasileiros 

(proprietários de terras), que precisavam de trabalhadores para a lavoura cafeeira. Asari 

(1992), comenta que os imigrantes japoneses, aqueles não acostumados à vida na lavoura, 
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costumavam fazer estágios nas propriedades rurais no Japão, para quando chegarem ao 

Brasil não estranharem tanto o trabalho; também era preciso enviar junto à documentação 

para o Brasil, uma foto da família, na qual era recomendado que eles se portassem como 

agricultores, uma vez que teriam destino certo no Brasil: as lavouras de café. 

Assim, quando os japoneses chegaram ao Brasil, além das diferenças 

culturais e étnicas que tiveram de enfrentar, ainda eram movidos por um espírito totalmente 

nacionalista, fruto da era Meiji, e com eles, o forte desejo de regressarem ao Japão, fazendo 

do Brasil, apenas um território de passagem (Oliveira, 1999). 

A migração de japoneses para o Brasil deu-se tardiamente, já que a migração 

de europeus para o Novo Mundo se iniciou no começo do século XIX, uma vez que os 

fazendeiros foram privados da mão-de-obra escrava. Tal fato se deve a uma certa 

resistência do governo brasileiro, pois: 

Como consta inclusive da legislação brasileira (Vainer, 1995), 

asiáticos e africanos estavam fora dos planos de seleção de 

população imigrante para a composição “sadia” do país, e não eram 

permitidas tais entradas. O assim chamado “elemento amarelo” não 

era desejável na nossa formação nacional, havendo, portanto uma 

série de polêmicas que envolveram a sociedade brasileira neste 

período a respeito dos problemas causados pela admissão dessas 

pessoas. (...) Essa polêmica envolveu doses bastante elevadas de 

preconceito contra a população japonesa e asiática em geral, 

caracterizando desde o início o distinto tratamento que essa 

população passaria a incorporar. 

Sendo assim, enquanto a imigração européia era desejada e 

incentivada, pois fazia parte do ideal de eugenia disseminado pelo 

governo brasileiro, a imigração japonesa sofreu fortes ataques, até 

que obteve a sua permissão, fato que só foi possível em decorrência 

da conjunção de uma série de fatores coincidentes. 

(OLIVEIRA, 1999, p. 283) 

Vainer, comenta, que: 

O japonês foi visto, simultaneamente, como o melhor trabalhador 

dentre os que se podia importar e o mais inassimilável de todos os 

estrangeiros – o mais estrangeiro dos estrangeiros. Temos aqui um 

ilustrativo exemplo de choque – sempre possível – entre a ‘razão 

racial/nacional’ e a ‘razão econômica’. 
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(VAINER, 1996, p. 47) 

Os imigrantes italianos que, até então, haviam sido muito requisitados para 

lavouras cafeeiras, passam a não migrar mais para o Brasil para este tipo de trabalho, uma 

vez que o governo italiano recebeu denúncias de maus tratos a estes imigrantes por parte 

dos fazendeiros de café. Ocorre uma certa restrição à migração, não só de italianos, mas de 

europeus ao Brasil. (Yoshioka, 1995) 

Nogueira comenta sobre os fatores que acabaram por permitir a imigração de 

japoneses para o Brasil: 

Três fatores ao meu ver contribuíram para esta resolução: 

• Primeiro a dificuldade em angariar na Europa os elementos 

necessários. A Itália desde 1902, havia proibido a saída de seus 

nacionais para o Brasil, em imigração subvencionada; 

• Segundo, a esperança do governo em conseguir fixar os 

japoneses nas fazendas. Considerava-se que este elemento, 

vindo de tão longe, sem conhecer a língua, etc., não 

apresentasse a tendência ou encontrasse mais dificuldade em 

abandonar a fazenda, e assim se fixasse mais, o que viria a 

contribuir para resolver o problema da falta de mão-de-obra na 

lavoura cafeeira; 

• Terceiro, desde a reunião dos presidentes dos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, visando tomar uma atitude 

para revalorizar nosso produto-rei, que se encontrava numa fase 

de superprodução, reunião esta que passou para a História com 

nome de Convênio de Taubaté (por ter se realizado nessa 

cidade em 1906), uma das metas principais dos três estados foi 

ampliar o mercado consumidor da rubiácea. São Paulo 

considerou que com a imigração seriam facilitados os 

intercâmbios comerciais com o Oriente e com isto seria aberto 

um novo mercado para o café. Aliás, nesse sentido o governo 

paulista assinou um contrato para a propaganda do seu produto 

no Japão logo a 27 de junho de 1908. 

(NOGUEIRA, 1973, p. 60) 

Desta forma, chegaram ao Brasil os imigrantes japoneses, que eram 

encaminhados à Hospedaria do Imigrante e na manhã seguinte, levados às fazendas de 
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café. Na chegada às fazendas, o sentimento de euforia certamente começou a ser tomado 

pelo sentimento de decepção: 

Desta maneira, podemos compreender, em que situações viviam os 

imigrantes japoneses no Brasil, uma vez que tinham uma cultura tão diferente, falavam uma 

língua incompreensível aos nossos ouvidos, e além disto não eram de uma nacionalidade 

que fosse simpática a todos. Sabemos também que estes imigrantes vieram ao Brasil com a 

intenção de enriquecer e retornar a sua pátria, uma vez que ainda tinham, intrínseco a eles, 

o sentimento de nacionalismo e de forte apego a sua terra natal. 

Ao invés de ganho fácil, os imigrantes passam por dificuldades 

jamais imaginadas no Japão. Mesmo arrependidos, retornar ao país 

é praticamente impossível, por um lado, porque tem dívidas a saldar 

e, por outro, retornar como derrotado é inadmissível para um 

japonês. Desta forma, não é difícil supor que houve um quadro de 

desolação, choros de arrependimentos, desajustamentos psíquicos, 

suicídios, que a literatura comum não traz à baila. 

(YOSHIOKA, 1995, p. 20) 

E Handa afirma ainda que: 

A propaganda exageradamente positiva (enganosa), prometendo 

ganhos que na realidade eram impraticáveis, possibilitou a criação 

de fantasias (justas) de enriquecimento rápido por parte dos 

migrantes, e muitos fizeram enormes esforços e contraíram dívidas 

para poder fazer parte do grupo que partiu rumo ao Brasil. Ao 

contabilizar os “ganhos” depois do primeiro ano, viram que, mesmo 

para aqueles que conseguiram trabalhar mais e contabilizar mais 

“não dava nem para pagar a passagem de retorno ao Japão”. 

(HANDA 1980, p. 70) 

Assim, após os primeiros anos de sofrimento em terras brasileiras, os 

imigrantes japoneses foram se habituando ao novo país e deixando de lado a idéia de 

retornar ao Japão, construindo sua família e edificando suas vidas no Brasil. 

É importante ressaltar que a maior colônia japonesa, fora do Japão, está no 

Brasil representando quase 1% da população total brasileira, ou seja estima-se, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 1996 e através do 

levantamento realizado pelo Centro de Estudos Japoneses, que 1.280.000 pessoas sejam 
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descendentes de japoneses (Sasaki, 1998, p.20). O quadro a seguir demonstra o número de 

japoneses que entraram no Brasil de 1908 – 1986. 

Quadro 01. Entrada de imigrantes japoneses no Brasil (1908 – 1986) 

Ano  Imigrantes  Ano  Imigrantes  Ano Imigrantes 
1908 830 1935 6611 1963 2124 
1909 31 1936 3306 1964 1138 
1910 948 1937 4557 1965 903 
1911 28 1938 2524 1966 937 
1912 2909 1939 1414 1967 1070 
1913 7122 1940 1268 1968 597 
1914 3675 1941 1548 1969 496 
1915 65 1942 0 1970 435 
1916 165 1943 0 1971 452 
1917 3899 1944 0 1972 452 
1918 5599 1945 0 1973 492 
1919 3022 1946 6 1974 239 
1920 1013 1947 1 1975 254 
1921 840 1948 1 1976 1126 
1922 0 1949 4 1977 682 
1923 895 1950 33 1978 584 
1924 2673 1951 106 1979 500 
1925 6330 1952 261 1980 562 
1926 8407 1953 1928 1981 417 
1927 9084 1954 3119 1982 329 
1928 11169 1955 4051 1983 289 
1929 16648 1956 4912 1984 261 
1930 14076 1957 6147 1985 258 
1931 5632 1958 6586 1986 363 
1932 11678 1959 7123   
1933 24494 1960 7746   
1934 21930 1961 6824 TOTAL 255580 
Fonte: Consulado Geral do Japão. In: Revista SAGA. Jun., 1988. extraído de: ASARI, 1992, 

p.40 

Percebemos que o fluxo de imigrantes japoneses para o Brasil foi bastante 

intenso até a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando o Japão se aliou à Alemanha, 

entrando na guerra contra o lado em que o Brasil estava inserido, por isso, a imigração para 

o Brasil foi proibida., - assim como, muitas escolas da língua japonesa foram fechadas e os 

próprios imigrantes que já viviam aqui não poderiam falar sua língua em público. Os fluxos 

se mantiveram reduzidos até o final de 1949, quando foram regularizadas todas as 

situações do pós-guerra. Após este período, em que o Japão estava destruído pela guerra, 

o fluxo reinicia e muitos japoneses migraram para o Brasil tentando recomeçar suas vidas 

aqui, porém, na medida que o país (Japão) se recuperava, os fluxos diminuíram 

significativamente. 
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3. A participação dos imigrantes japoneses na colonização das cidades brasileiras. 

A imigração japonesa para o Brasil está as voltas de completar um século de 

sua existência. Dessa forma, temos o interesse de analisar o processo de adaptação cultural 

e a participação destas pessoas na sociedade brasileira. Tendo em vista estas 

considerações estamos realizando um estudo realizado no Município de Ourinhos, onde 

analisaremos a importância destes imigrantes para esta cidade no processo de colonização 

e na atualidade. 

Temos, ainda, como foco de análise, a importância das redes sociais para 

efetivação das migrações. Sabemos também que estes imigrantes vieram ao Brasil com a 

intenção de enriquecer e retornar a sua pátria, uma vez que ainda possuíam, intrínseco a 

eles, o sentimento de nacionalismo e de forte apego a sua terra natal. Desta forma, quando 

um certo número de famílias se concentrava numa determinada área, configurava-se uma 

colônia, que era uma reprodução da estrutura comunitária japonesa. Estas possuíam o 

objetivo de estreitar as relações entre os patrícios e cuidar de assuntos de interesse 

coletivo. Assim, iam se formando as associações e, estas, formavam os núcleos de 

colonizações nas cidades, acabando por originar muitos municípios no Estado de São Paulo 

e no Paraná. A exemplo temos o núcleo Iguape (na região de Registro), o núcleo de Bastos, 

o núcleo Aliança e o núcleo Três Barras (no Município de Assaí). 

Através destes núcleos, quantidade considerável de imigrantes japoneses 

eram atraídos, devido à proximidade com pessoas da mesma etnia. Estes acabavam por 

gerar uma rede de comunicação que acabava por proporcionar uma “colonização” étnica 

nas cidades fundando verdadeiros núcleos japoneses. 

Haesbaert (1997, p. 104), caracteriza e classifica as redes da seguinte forma: 

dos atores/classes sociais ou grupos culturais nelas envolvidos e das 

dimensões sociais (econômicas, políticas, culturais) aí privilegiadas; 

do tipo de relação entre os agentes hegemônicos que definem os pólos da 

rede (instituindo redes hierárquicas e complementares, funcionais e de 

solidariedade, por exemplo); 

do tipo de fluxo (“circulação” ou “comunicação”) que é por elas veiculado e 

sua velocidade; 

do conteúdo técnico que elas incorporam, distinguindo aí entre a natureza 

dos fluxos e dos “suportes” (dutos ou antenas); e 

da escala geográfica que atingem (redes locais, nacionais, globais...). 
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Em nossa análise sobre as redes que impulsionaram/incentivaram o 

movimento migratório dos imigrantes japoneses para o Brasil, estaremos abordando de 

forma principal as relações sociais que propiciaram tal fato. Como já comentado 

anteriormente, a formação de núcleos japoneses gerava uma certa identidade entre os 

imigrantes os quais acabavam por formar pequenas vilas (futuramente cidades) com 

características japonesas no Brasil, preservando, assim, os seus hábitos e culturas. Sales 

(1999, p. 36) sobre as redes sociais migratórias afirma que 

Os fluxos migratórios tendem a ser, portanto, fortemente influenciados pelas 

redes sociais, que contribuem não apenas para fornecer os referenciais do 

local de destino, como a acomodação inicial do imigrante e sua inserção no 

mercado de trabalho. 

Neste sentido, entendemos que ocorre, devido a um momento de grandes 

dificuldades, um processo de reterritorialização dos migrantes nas terras desconhecidas, 

criando vínculos de relacionamentos comuns aos seus patricícios. 

(...) A migração em sentido estrito, onde a mobilidade é mais um meio do que 

um fim, uma espécie de intermediação numa vida em busca de certa 

estabilidade (em sentido amplo), certamente não poderá ser vista 

simplesmente como um processo de “desterritorialização”. 

(...) 

Claro que a identidade em seu sentido reterritorializador não constitui 

simplesmente um transplante da identidade de origem, mas um amálgama, 

um híbrido, onde a principal interferência pode ser aquela da leitura que o 

Outro faz do indivíduo migrante. 

(HAESBAERT, 2004, p. 245 e 249) 

Entendemos, entretanto, que as migrações ocorrem seguindo os ditames da 

(re)produção do capital, o que não destina aos migrantes escolhas de sua permanência ou 

de sua mobilidade pois estão intrínsecos ao sistema e as suas determinações. 

4. O imigrante e o Município de Ourinhos 

O texto proposto tem sua origem na preocupação com o problema das 

migrações, especificamente com a imigração de japoneses para o Brasil no início do século 

XX, procurando identificar e analisar os fatos e processos durante a trajetória que estes 

percorreram até a chegada ao Município de Ourinhos (SP). 
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Muitos imigrantes japoneses que vieram para trabalhar como colonos, 

passavam de 5 a 10 anos trabalhando neste regime para os fazendeiros, mas neste tempo, 

procuravam realizar economias que lhes proporcionassem a aquisição de terras e lhes 

garantissem uma condição melhor de trabalho e de vida. 

Destacamos a importância que a Estrada de Ferro Sorocabana para 

efetivação da colonização de Ourinhos (entroncamento em direção ao oeste paulista) [ver 

mapa1]. A estação de Ourinhos foi inaugurada no final de 1908. Já em 1926, foi construído 

um novo prédio, devido ao aumento do tráfego na região. A partir de 1925, passou a ser 

construída a estrada de ferro em direção ao Norte do Paraná, no início, chegando a 

Cambará e acabou por contribuir com o desenvolvimento e formação de vários municípios, 

entre eles, Londrina, a partir de 1929 e Maringá, desde 1947. 

Quando os trilhos das ferrovias chegaram a estas zonas, apareceu no estado 

de São Paulo, uma nova forma de posse de terra, o sistema de loteamento. A 

rede ferroviária valorizava a terra onde a ponta de seus trilhos alcançava ou 

era esperada, e os proprietários eram levados a vender parte de ou toda sua 

propriedade. A terra valorizou-se e tornou-se um novo objeto de especulação. 

Nestas condições, aprecem as empresas de terra e colonização que dividiam, 

em lotes, grandes glebas cobertas de florestas e que abrangiam centenas, 

milhares de alqueires, vendendo-as aos pequenos proprietários. O sistema de 

loteamento na frente de expansão desenvolveu-se na fase da prosperidade 

geral que adveio após o término da Primeira Guerra Mundial, e os 

loteamentos multiplicaram-se, depois da crise de 1929. 

(MITA, 1999, p.55) 

 
Mapa 1 – Ourinhos e os municípios de contato no 

processe da imigração japonesa 
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Esta situação levou ao aparecimento de grandes empresas estrangeiras de 

colonização, sendo uma delas, a Brataca (Sociedade Colonizadora do Brasil Ltda), 

responsável pela colonização da gente de expansão paulista e pelo Norte do Paraná. A 

Cidade de Ourinhos servia como uma área de passagem, alojamento e descanso para os 

pioneiros que adentravam tal região, sendo que muitas vezes, suas famílias permaneciam 

nesta cidade até que os chefes “desbravassem” a região, desmatando e construindo suas 

casas para, enfim, levarem seus entes até as terras adquiridas. Neste sentido, Ourinhos 

recebeu um número significativo de famílias japonesas, que, trabalhando na cidade ou na 

zona rural, tiveram forte influência sobre o seu processo de formação3 (foto 1) 

 

SP 

Foto 1: Comemoração pelo campeonato de baseball 

Autor: Takashi 

 

Em 1905, Ourinhos era uma vila formada por trabalhadores responsáveis 

pelo desmatamento da área destinada a construção da Estrada de Ferro Sorocabana (foto 

2). 

Com a ampliação dos trilhos da Sorocabana, Ourinhos passou a ser uma 

localidade estratégica do ponto de vista econômico, principalmente por sua 

ligação com o Norte do Paraná e por estar na região da média Sorocabana, à 

                                                 
3 Note-se que em medos dos anos de 1930, a cidade de Ourinhos possuía um time de baseball 
formado apenas por imigrantes japoneses e seus descendentes que chegou a ser campeão nacional 
no esporte coordenada pela colônia nipônica no Brasil. Atualmente, a cidade possui uma Associação 
(AECO – Associação Cultural e Esportiva de Ourinhos) que concentra os nipônicos do município para 
realização de festividades que resgatam sua cultura oriental  
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80 quilômetros de Avaré e a 70 quilômetros de Assis, cidades consideradas 

importantes no Vale do Paranapanema. 

Em 1922, teve início a construção da Estrada de Ferro que ligaria o Estado 

de São Paulo ao Paraná. Com efeito, em 1925 os trens da Rede Viação 

Paraná-Santa Catarina circulavam entre Ourinhos e Cambará. Assim, no final 

dos anos 20, Ourinhos começou a se projetar economicamente, pois era um 

município com importante entroncamento ferroviário. (...) A partir de 1930, 

Ourinhos se despontava como a cidade que mais se desenvolvia na região, 

com expressiva diversificação nas suas atividades econômicas e rápido 

crescimento urbano. 

(ALVES e MASSEI, s/d) 

 

Foto 2: Chegada do primeiro trem à cidade de Ourinhos em 1908 

Autor: Desconhecido 

Analisaremos a trajetória de vida dos imigrantes japoneses no Município de 

Ourinhos, buscando através de suas memórias reconstruir sua história, no momento em que 

chegaram ao município, ou seja, quando contribuíram com o processo de ocupação da 

área.4. Tentaremos, com esta análise, buscar fatos e acontecimentos relevantes que não 

encontramos em materiais impressos, uma vez que fazem parte da história de vida de cada 

membro da comunidade, que nos tragam maiores informações sobre as dificuldades que 

enfrentaram e o processo de adaptação destes migrantes, para, então, buscar nestas 

pessoas a compreensão do momento que estes deixam de ser migrantes temporários em 

busca de prosperidade para o retorno a sua terra natal (Japão) e se tornam migrantes 

                                                 
4 Nota-se que a cidade de Ourinhos foi fundada em 13 de dezembro de 1918, e em 1928 já existiam 
várias Associações Japonesas em cada bairro da cidade, evidenciando a numerosa presença dos 
nipônicos no município. 
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definitivos (Ourinhos-SP), adaptados a nova terra e preocupados e interessados em fazer 

desta, seu lar, trabalhando para seu desenvolvimento5. 

5. Considerações finais 

Buscamos, através deste texto, fazer uma análise sobre o processo 

migratório traçado pela comunidade japonesa entre o Brasil e Japão. Compreendemos que 

ao final da 2ª Guerra Mundial, as trajetórias migratórias se invertem, tornando-se o Japão 

uma grande potência mundial, atraindo os descendentes dos imigrantes para aquele país, 

uma vez que, com seu elevado desenvolvimento, necessita de mão-de-obra para realizar 

trabalhos pouco atrativos para os naturais6. Este é um fato vivenciado pelos descendentes 

de japoneses residentes no Brasil, que se no início do século, recebia migrantes para suprir 

sua demanda de trabalho, nos últimos 30 anos vem exportando trabalhadores para outros 

países em busca de maiores ganhos em outros países que necessitem de mão-de-obra 

desqualificada. Quanto a isto, Teresa Sales afirma que, 

Estamos fugindo de nossa década perdida pelos portões de embarque dos 

aeroportos internacionais. As migrações recentes de brasileiros para os 

Estados Unidos, para o Japão, para Portugal, para Itália e até para o 

Paraguai, são o retrato cruel de um Brasil que, se na passagem do século 

passado e primeiras décadas do atual recebia imigrantes que para aqui 

trouxeram seu legado de técnica e cultura, agora, na passagem para um novo 

século, começa a exportar o que há de melhor em seu território: o seu povo. 

(SALES, 1995a, p.5) 

E Klagsbrunn, 

                                                 
5 Por esta se tratar de uma pesquisa em sua fase inicial, o trabalho de campo onde realizaremos 
entrevistas com os pioneiros no município de Ourinhos, ainda não foi realizado para chegarmos 
concluirmos esta análise. 
6 Esta pesquisa pode ser considerada como um desdobramento da pesquisa intitulada: “A importância 
das redes sociais para as migrações laborais. Análise da comunidade japonesa e de seus 
descendentes na formação do espaço paulista”, que é parte integrante do projeto de tese 
desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP de Presidente Prudente 
na qual será realizada a pesquisa sobre o processo migratório entre Brasil e Japão em dois momentos 
distintos - início do século XX com a imigração dos japoneses para o Brasil e final do século XX e início 
do século XXI com a emigração dos descendentes de japoneses para o Japão. Nesta perspectiva, além 
deste trabalho apresentado, analisaremos ainda, a migração de brasileiros, descendentes de 
japoneses, que se dirigem ao Japão na qualidade de trabalhadores temporários para realizarem 
trabalhos não especializados e a importância das redes migratórias para sua contratação e 
estabelecimento naquele país. Percebemos que passados dez anos da primeira migração dos nikkeis, 
o fluxo, ainda que menor, continua existindo, tendo se formado núcleos brasileiros no Japão. Assim, 
buscaremos compreender a importância das redes sociais para a adaptação do migrante no país 
destino e o que a permanência destes por um longo período representa para formação/transformação 
daquele país 
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Em outros termos, a emigração vai se consolidando como a mais importante 

fonte individual de divisas de nossa pauta de “exportações”. 

(KLAGSBRUNN, 1996, p. 45) 

Percebemos, portanto que, a propriedade da mobilidade da força de trabalho, 

inerente a todo ser humano, faz-se e torna-se necessária e forçada, na medida em que 

surgem novos contextos e novos jogos de poder em diferentes escalas, desde a local até a 

global. Assim, pode-se conquistar elementos para entender os motivos que levam que o 

processo se inverta no Brasil, em período de ingresso na economia de acumulação flexível, 

com o processo de reestruturação produtiva internacional, que conduz à novas lógicas de 

localização industrial, assumindo um papel secundário em função do seu alto endividamento 

externo e de sua subordinação aos organismos multilaterais, como FMI, BID etc. E neste 

processo, a população de trabalhadores se vê sujeita às demandas do capital, que destrói 

sua territorialidade e a reconstrói reterritorializando sob novos enfoques e novas lógicas, 

aguardando as novas demandas que venham surgir, identificando portanto, um território no 

movimento, conforme afirma Haesbaert (2004, p. 279) 

Talvez seja esta a grande novidade da nossa experiência espaço-temporal 

dita pós-moderna, onde controlar o espaço indispensável a nossa reprodução 

social não significa (apenas) controlar áreas ou definir “fronteiras”, mas, 

sobretudo, viver em redes, onde nossas próprias identificações e referências 

espaço-simbólicas são feitas de não apenas do enraizamento e na (sempre 

relativa) estabilidade, mas na própria mobilidade (...) assim territorializar-se 

significa também, hoje, construir e/ou controlar fluxos/redes e criar 

referenciais simbólicos num espaço em movimento, no e pelo movimento. 

Desta forma, este estudo visa a contribui com as reflexões sobre as 

migrações laborais e, em particular, o estudo do processo migratório dos japoneses e seus 

descendentes no processo de colonização da região onde se insere o município de 

Ourinhos, possibilitando a compreensão da realidade de vida destes migrantes, a qual pode 

ser utilizada para compreender a mobilidade de trabalhadores temporários para países com 

carência de mão-de-obra desqualificada de uma forma geral, ressaltando as diferenças 

espaciais e temporais que estão inseridos. 
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