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APRESENTAÇÃO

A professora Ruth Corrêa Leite Cardoso apresentou à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em 1972, a tese entitulada "Estrutura
familiar e mobilidade social - Estudo sobre os japoneses no
Estado de São Paulo", com a qual obteve o título de Doutora
em Ciências. A tese foi vertida para a língua japonesa pelo
professor doutor Masato Ninomiya, da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo e também professor visitante
da Universidade de Tóquio, e está sendo publicada numa
edição bilíngüe em comemoração ao centenário da celebração do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o
Brasil e o Japão.
Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil em
1908 e, segundo os dados mencionados na tese, havia no País,
cinqüenta anos depois, 138 637 imigrantes e 291 332 brasileiros de origem japonesa, totalizando o número de 430 135
pessoas que constituíam a chamada "Colônia Japonesa" (Recenseamento de 1958). Nessa ocasião, cerca de 80% dos nikkei
residiam no Estado de São Paulo e esse foi o material humano escolhido pela professora Ruth Cardoso para suas pesquisas a fim de elaborar a tese.
Hoje o seu número triplicou e a mobilidade social dos
japoneses e seus descendentes chega a um certo estágio que
ninguém pode duvidar da sua completa assimilação à sociedade brasileira. Podemos dizer que a tese ora vertida demonstra corretamente o caminho para onde se direcionava a
9

comunidade nikkei e, por isso a sua leitura, tanto para japoneses
radicados no Brasil quanto para os residentes no Japão, desperta
interesse, apesar dos quase 25 anos de sua elaboração.
Quando o professor Ninomiya me procurou para discutir
a possibilidade de apoiar a versão e a publicação da tese,
aquiesci de imediato devido à grande simpatia que tenho
pelo Brasil, gerada por um relacionamento de longa data
com este País. Gostaria de aproveitar a oportunidade para falar desse relacionamento, mesmo que seja de uma forma breve e sucinta.
O senhor Tokushichi Nomura, fundador da Nomura
Securities Co., Ltd., empresa para qual venho trabalhando
ao longo destes anos, foi o homem que criou o conglomerado econômico que leva o seu nome, e que teve sucesso também nas atividades econômicas desenvolvidas no exterior,
antes da Segunda Guerra Mundial. No ano de 1925, um conhecido seu que possuía relacionamento com o Brasil faloulhe da imigração japonesa a este País, o que despertou-lhe
um grande interesse. Pesquisou sobre as possibilidades de
investir no Brasil e concluiu que o investimento estava de
acordo com a política emigratória japonesa e também servia
de estímulo aos membros da "Colônia Japonesa" que estava
em formação no País.
Resolveu investir no Brasil, tirando recursos de sua fortuna pessoal, no valor de 1 milhão de ienes à moeda da época. Contratou e enviou um competente agrônomo a Bandeirantes, no norte do Paraná, e iniciou a plantação de café, constituindo a Fazenda Nomura, que prospera ainda hoje naquele
local. Com 70 anos de história, mais de 800 000 pés de café
plantados e também cuidando da pecuária, transformou-se
numa das fazendas modelo da região.
No ano de 1975, passado meio século da aquisição da
fazenda no Paraná, a Nomura Securities Co., Ltd., que também comemorava o cinqüentenário de sua fundação, resolveu investir na agricultura no Brasil como uma de suas ati10

vidades comemorativas, a fim de homenagear a memória do
Sr. Tokushichi Nomura, fundador da empresa.
Foi então constituída a empresa brasileira "Nomurabrás
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Ltda.", que hoje
totaliza um investimento de cerca de 4 bilhões de ienes, desenvolvendo intensas atividades nas suas fazendas em Araxá
(Estado de Minas Gerais) e Caldas Novas (Estado de Goiás).
Assim, para mim é motivo de grande satisfação poder visitar
anualmente os empreendimentos da empresa no Brasil e degustar uns goles da cachaça local que tanto aprecio.
Como já se mencionou acima, sabe-se que hoje são cerca
de 1,3 milhões de japoneses e seus descendentes, de primeira à quinta geração que labutam para engrandecer o Brasil,
País que é cerca de 23 vezes maior que o Japão. Os nikkei
primam pelo interesse em educar bem os seus filhos, e a sua
prosperidade é motivo de grande satisfação e orgulho para
nós, os japoneses que possuem algum vínculo de relacionamento com o Brasil.
Ao concluir esta apresentação à edição bilíngüe da tese da
professora doutora Ruth Corrêa Leite Cardoso, desejo externar
os meus mais profundos respeitos à sua dedicação pela pesquisa e estudo da comunidade nikkei no Brasil, bem como ao
empenho do professor doutor Masato Ninomiya no trabalho
da versão que possibilitou o acesso da obra aos leitores japoneses.

Tóquio, maio de 1995

Setsuya Tabuchi
Consultor da
Nomura Securities Co., Ltd.
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INTRODUÇÃO

Em termos absolutos, o número de japoneses que entrou
no Brasil não é impressionante - até 1952, pouco mais de
190 000 imigrantes. Entretanto, concentrados, de início, em
um único Estado, o de São Paulo, marcados por características raciais e culturais bastante distintas, a presença deste grupo
étnico é muito sensível em certas áreas do País. Sua importância, entretanto, não deriva fundamentalmente de sua contribuição demográfica. Prende-se antes a seu papel econômico, que se faz sentir desde o início da imigração, quer como
mão-de-obra, quer como introdutor de técnicas novas.
Até hoje, a minoria japonesa que permaneceu nas zonas
rurais tem uma participação na produção agrícola muito superior a seu efetivo demográfico, mantendo inclusive um
quase monopólio de certos produtos como chá, pimenta e
hortelã. Medindo por indicadores econômicos, a integração
dos japoneses à sociedade nacional parece indiscutível.
13

PORCENTAGEM DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DEVIDA À
POPULAÇÃO DE ORIGEM JAPONESA, PARA OS PRINCIPAIS
PRODUTOS E POR ESTADOS PRODUTORES (1958)

PRODUTOS

BRASIL E ESTADOS
MAIORES PRODUTORES

% DA PRODUÇÃO QUE
CABE À COLÔNIA
JAPONESA

Café

Brasil
São Paulo
Paraná

5,90
7,07
13,74

Algodão

Brasil
São Paulo
Paraná

11,58
26,77
20,01

Chá

Brasil
São Paulo

-(*)
92,06

Óleo de Hortelã

Brasil
São Paulo

36,36

Ramie

Brasil
São Paulo
Paraná

-(*)
15,96
56,05

Amendoim

Brasil
São Paulo
Paraná

39,05
42,84
97,78

Tomates

Brasil
São Paulo
Rio de Janeiro

61,68
93,30
84,49

Batata

Brasil
São Paulo
Paraná

27,02
67,90
8,91

Ovos

Brasil
São Paulo
Paraná

11,62
37,00
4,05

(*) Faltam informações quanto à produção brasileira. Não incluímos a pimenta
porque as informações são discrepantes, uma vez que o total da produção da
Colônia Japonesa aparece como maior que a produção brasileira.
FONTE: Comissão de Recenseamento da Colônia Japonesa - (1964), Quadro 62,
p. 161.
Para simplificar as citações desta obra, daqui por diante usaremos apenas
as iniciais C.R.C. J. para indicá-la.

14

À concentração em atividades agrícolas que marca nitidamente o período inicial da migração, sucede um período de
dispersão na estrutura ocupacional que constitui sintoma claro
de integração na sociedade brasileira.
QUADRO II
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE ORIGEM JAPONESA
POR SETORES DE ATIVIDADES

ANOS

%

%

%

SETOR I

SETOR II

SETOR III

1932

93,6

2,2

4,2

1958

57,3

7,8

34,9

1967

50,0

12,0

38,0

FONTE: Nogueira Martins (1971), p. 130.

O sucesso econômico e o rápido processo de ascensão
social de uma população etnicamente tão distinta da nacional levantam problemas interessantes para uma análise antropológica, especialmente se levarmos em conta que, entre
as grandes correntes migratórias, esta foi a mais recente. Por
isso mesmo, seu estudo tem um interesse especial, pois permite avaliar um processo de integração ainda em curso. Esta
situação alia interesse teórico a vantagens práticas, uma vez
que podemos recompor, na história de vida de uma geração,
um modo particular de ingressar na sociedade brasileira.
Por outro lado, alguns trabalhos já publicados abrem o
caminho para pesquisas nesta área, quer oferecendo um
quadro de referência, quer permitindo a colocação de novos problemas referentes à integração de minorias. Entre
eles é preciso privilegiar, sob este aspecto, os dois volumes organizados pela Comissão de Recenseamento da
Colônia Japonesa sob o título The Japanese Immigrants
in Brazil e editado pela Universidade de Tóquio. Esta obra
15

divulga um trabalho de pesquisa de vários anos, realizado
com extrema seriedade e grande alcance, onde praticamente
todos os aspectos da vida das famílias de imigrantes foram
investigados em todo o País e cujos resultados ainda não foram completamente explorados.
Para nenhuma outra minoria contamos com a riqueza de
informação que esta publicação coloca ao nosso dispor, pois
os recenseamentos brasileiros não permitem trabalhar neste
campo, uma vez que informam apenas sobre as nacionalidades, de modo que nem sequer podemos avaliar a extensão e o
funcionamento das colônias, isto é, dos grupos formados pelos imigrantes e seus descendentes. Por esta razão, só a partir
deste estudo é que se pôde saber a composição da Colônia
Japonesa no Brasil, dividida em 32% de imigrantes (chamados
issei) e 68% de descendentes de imigrantes (nissei). Os dados
estatísticos apresentados permitem uma ampla caracterização
deste grupo, e por isso podem ser úteis tanto no planejamento
de novas pesquisas quanto na análise de resultados obtidos
através de outros métodos de investigação.
Partindo desta publicação é possível mostrar algumas características atuais da população de origem japonesa que constituem um quadro geral inicial para sua análise.
Em primeiro lugar confirmamos a observação anterior
quanto à grande concentração de japoneses e seus descendentes na região Sul do Brasil, e em especial nos Estados de
São Paulo e Paraná (vide quadro III). Esta região foi a que
recebeu mais imigrantes de todas as nacionalidades, uma vez
que o trabalho dos estrangeiros foi, em grande maioria, recrutado para atender às necessidades de mão-de-obra da lavoura de café em expansão. Desde o início, as negociações
para a vinda de japoneses foram feitas com firmas paulistas
ou diretamente com o governo estadual, uma vez que para
esta região se destinavam os imigrantes. Como mostra o quadro III, em todos estes anos não houve grande dispersão e
relocação destes imigrantes pelo País.
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QUADRO III
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO JAPONESA E
SEUS DESCENDENTES POR ESTADOS DA FEDERAÇÃO
1958
GERAÇÃO
ESTADOS DA
FEDERAÇÃO

TOTAL
Imigrantes

Descendentes

Brasil

430.135*

138.637

291.332

São Paulo

325.520

104.156

221.364

78.097

23.421

54.676

8.886

2.730

6.156

Paraná
Mato Grosso
Rio de Janeiro

4.717

1.687

3.030

Pará

4.467

3.272

1.195

Minas Gerais

2.878

854

2.024

Goiás

1.793

521

1.272

Guanabara

1.086

390

696

Rio Grande do Sul

842

604

238

Amazonas

760

408

352

Bahia

256

164

92

Rondônia

157

132

25

Santa Catarina

152

52

100

Pernambuco

109

69

40

Rio Branco

79

65

14

Rio Grande do Norte

58

52

6

Espírito Santo

52

22

30

Maranhão

22

12

10

Piauí

16

14

2

Paraíba

13

8

5

Sergipe

3

2

1

Ceará

3

1

2

Acre

3

1

2

(*) Foram incluídos neste total 166 indivíduos para os quais não haviam informações sobre geração.
FONTE: C.R.C.J. - (1964) - Quadro L p. 6 - 7.
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Deve-se ainda acrescentar que além da concentração geográfica, a imigração japonesa apresenta, também, uma concentração no tempo, pois dos 190 063 imigrantes japoneses(1)
que entraram no Brasil até 1952, cerca de 63% chegaram
entre 1920 e 1939, isto é, sua integração ao nosso País tem
curta história.
A política imigratória brasileira impôs ainda outra característica à população que para aqui se transferia: os imigrantes
deveriam vir em grupos familiais. Isso fez com que não se
encontrasse uma população de tipo "colonial", isto é, com
marcada predominância masculina e de idade adulta. Tal fato
é apontado, por Saito (1961, p. 47 - 75), a partir de amostras
de famílias imigrantes de vários períodos, e confirmado pelos dados do recenseamento de 1958.
QUADRO IV
DISTRIBUIÇÃO DE JAPONESES E DESCENDENTES POR SEXO
E ESTADOS DA FEDERAÇÃO
1958

ESTADOS DA
FEDERAÇÃO

%
MASCULINO

%
FEMININO

%
TOTAL

São Paulo

51,8

48,2

100

Outros
Estados

52,4

47,6

100

Total

430.135

FONTE: C.R.C.J. - Quadro I, p. 6.
(1) Quanto ao número total de imigrantes japoneses recebido no Brasil, as diferentes fontes que consultamos referiam-se a períodos distintos, tornando difícil a comparação. As diferenças, porém, não são significativas. O recenseamento da Colônia Japonesa, realizado em 1958, dá para o Brasil um total de
138 637 imigrantes e 291 332 descendentes de japoneses. O IBGE, em publicação de 1958 que trata da Distribuição territorial dos estrangeiros no Brasil,
u s a n d o os censos de 1940 e 1950 a p r e s e n t a r e s p e c t i v a m e n t e os totais de
144 523 e 129 192 imigrantes. O Departamento de Imigração e Colonização
do Estado de São Paulo conta em 190 063 o total de imigrantes japoneses
até 1952. E n t r e t a n t o , as d i f e r e n ç a s entre estes totais são f a c i l m e n t e
e x p l i c a d a s , p o r q u e a d i m i n u i ç ã o que c o n s t a t a m o s entre 1940 e 1952
provavelmente se deve à paralisação da imigração depois de 1941 devido
à II G u e r r a M u n d i a l , q u a n d o novos i m i g r a n t e s não v i e r a m s u b s t i t u i r
os que morreram. O total oferecido para 1952 diz respeito a j a p o n e s e s
e n t r a d o s no B r a s i l , não l e v a n d o em c o n t a n e m a m o r t a l i d a d e n e m a
reemigração e por isso tende a ser maior.
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Este tipo de imigração familial, não individual, trouxe para
o Brasil não só uma proporção equilibrada de homens e de
mulheres(2), mas também várias gerações simultaneamente.
No início da imigração, as famílias japonesas apresentavam uma preponderância de indivíduos adultos em idade
produtiva, como geralmente ocorre com populações imigrantes, mas a comparação das amostras analisadas por Saito
(1961, p. 55-57) demonstra, para o segundo período (que
vai de 1926 até o início da II Guerra), uma maior proporção
de velhos e crianças, indicando uma semelhança maior com
a distribuição normal de idades em grupos familiais. É sabido que os japoneses, para atender às exigências do Brasil e
também para poder enfrentar as tarefas que, nas fazendas de
café, eram distribuídas de acordo com o número de braços
com que contava a família, usaram freqüentemente o recurso legal da adoção ou casamentos fictícios para emigrar em
grupos altamente produtivos. Estas são as chamadas "famílias compostas", estudadas por Saito tanto em seu livro O
Japonês no Brasil, quanto em um artigo especialmente dedicado ao tema e publicado na revista Sociologia (1961,1960a).
O número destes arranjos familiares parece ser maior no período inicial que no segundo e no após-guerra, quando se nota um
aumento de menores de 10 anos e maiores de 45.
QUADRO V
COMPOSIÇÃO ETÁRIA EM TRÊS AMOSTRAS DA POPULAÇÃO DE
ORIGEM JAPONESA REFERENTE AOS DIFERENTES
PERÍODOS DE IMIGRAÇÃO
GRUPOS DE
IDADE
0 - 9 anos
10- 19
20-29
30-39
40-44
45 e +

%

%

%

1° PERÍODO

2 o PERÍODO

APOS-GUERRA

7,9
29,4
38,2
21,6
2,9

30,6
27,7
15,8
15,9
6,0
4,0

30,7
25,3
13,4
13,2
6,7
10,7

-

FONTE : Saito (1961) - p. 55, 57 - 59.
(2) Comparando com o Censo de 1950, o conjunto da população brasileira apresenta uma proporção igual para os dois sexos, mas no Estado de São Paulo a
distribuição é semelhante à da população de origem japonesa com 5 1 % de
homens e 49% de mulheres.
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Em 1958, esta população apresentava uma distribuição de
idades bastante normal, evidenciando um alto grau de adaptação ao nosso País. A maioria desta população já é formada por
descendentes de segunda, terceira ou quarta gerações, concentrada nos grupos de idade mais baixa. Isto demonstra a fixação
definitiva dos japoneses, apesar dos propósitos de rápido retorno
ao Japão com que iniciaram a emigração.
QUADRO VI
COMPARAÇÃO ENTRE A COMPOSIÇÃO ETÁRIA DA POPULAÇÃO
DE ORIGEM JAPONESA (1958) E DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
(1950)
19 5 8

19 5 0

População de origem japonesa

Grupos
de idade

População
brasileira

Imigrantes

Descendentes

Total

0 - 4 anos

0,60

18,21

12,53

16,12

5- 9

1,90

20,24

14,33

13,51

1 0 - 14

1,60

19,35

13,63

12,15

1 5 - 19

1,69

16,33

11,61

10,59

20-24

3,93

12,55

9,77

9,61

25-29

8,64

6,90

7,46

7,96

30-39

23,97

5,44

11,41

12,10

40-49

23,36

0,98

8,20

8,40

50-59

17,58

5,67

5,10

60-69

12,02

3,87

2,79

70-79

4,08

1,32

1,05

80 e +

0,63

0,20

0,40

idade ignorada

0,22
100,00

100,00

100,00

(138.504)

(290.909)

(429.413)

100,00

Total

FONTE:

(51.944.397)

C.R.C.J. - (1964) - Quadro 2, p. 22
Sinopse preliminar do Censo Demográfico - IBGE - 1962.
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A importância do imigrante japonês nas atividades agrícolas que já demonstramos determina outra característica deste
grupo imigrante: a predominância de residentes em zona
rural.
QUADRO VII
IMIGRANTES JAPONESES E SEUS DESCENDENTES POR LOCAL
DE RESIDÊNCIA E ESTADOS DA FEDERAÇÃO
1958
ESTADOS DA
FEDERAÇÃO

R E S I D Ê N C I A
Rural
%

Urbana
%

Total
%

São Paulo

49

51

100
(325.520)

Outros Estados

35

65

100
(104.449)

193.207

236.762

f429.9691

Total

FONTE: C.R.C.J. - (1964), Quadro I, p. 6.

No seu total, a proporção de residentes em zona rural na
população de origem japonesa é semelhante à do conjunto
da população brasileira que, em 1950, era de cerca de 64%.
Entretanto, se considerarmos apenas o Estado de São Paulo,
verificamos que os japoneses são menos urbanizados que o
conjunto da população, pois, em 1950, apenas 47% dos
paulistas viviam em zona rural, ao passo que 8 anos depois
51% dos japoneses ainda estavam no campo.
Entretanto, quando lembramos que a quase totalidade da
população imigrante localizou-se inicialmente no campo, presa a contratos de trabalho nas lavouras cafeeiras (94% dos
chefes de família vindos para o Brasil antes da guerra eram
agricultores), esta taxa de urbanização pode ser considerada
relativamente alta. Encaminhados para os trabalhos agrícolas, tanto os que vieram para núcleos agrícolas (3,9%) quanto os que vieram como colonos (96,1%) alcançaram uma
grande prosperidade e, por isso mesmo, ao libertar-se do
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contrato de imigração, muitos continuaram em ocupações
agrárias. Inegavelmente a agricultura continua a ocupar grande parte da força de trabalho de origem nipônica, inclusive a
feminina. Porém, para os descendentes diminui muito a diferença de proporção entre agricultores e não-agricultores.
Isto indica mudanças na estrutura ocupacional interna deste
grupo, que devem ser analisadas e relacionadas ao processo
de ascensão ocupacional e urbanização.
QUADRO VIII
OCUPAÇÕES DOS IMIGRANTES JAPONESES E
SEUS DESCENDENTES NO BRASIL, POR SEXO
1958
IMIGRANTES

DESCENDENTES

FORA DA
FORÇA DE TRABALHO

FORÇA DE
TRABALHO

Ocupações
Homens
%

Mulheres
%

Homens
%

Agricultores

52,4

12,4

29,9

12,9

N/Agricultores

36,3

6,3

25,5

11,5

2,8

0,1

0,6

0,1

2,4

74,1

43,4

75,3

6,1

7,1

0,6

0,2

100

100

100

100

(73.764)

(61.159)

(90.217)

(88.540)

Ambas Atividades

Mulheres
%

Trabalhos
domésticos e
em escolas

Sem ocupação

TOTAL

FONTE : C.R.C.J. - (1964) - Quadro 32 - p. 104.
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A Colônia Japonesa apresenta, portanto, indícios de integração, quer por sua participação econômica, quer pelos traços gerais de sua população; e podemos perceber ainda que
um processo de ascensão social opera entre estes imigrantes,
transformando-os de mão-de-obra rural não-qualificada em
proprietários bastante bem-sucedidos. Entre os agricultores,
52% dos chefes de família são atualmente proprietários e, entre
os não-agricultores, 76% são empregadores ou trabalham por
conta própria.
Estes dados são suficientes para demonstrar a ocorrência
de uma grande mobilidade entre estes imigrantes. Por que
caminhos chegaram a este resultado é o que procuraremos
esclarecer neste trabalho.
O quadro geral que apresentamos permite justificar os
termos em que foi realizada a pesquisa.
Dado o êxito dos empreendimentos econômicos da Colônia Japonesa, a investigação se orientou no sentido de descrever este processo e descobrir os mecanismos que utilizaram para aproveitar as oportunidades econômicas que encontraram e que vieram a criar.
Recusando desde o início uma abordagem exclusivamente
ao nível do fenômeno cultural, nossa preocupação nos levou a estudar as condições econômicas do Estado de São
Paulo, no período em que entraram os japoneses, numa tentativa de recompor o cenário em que este processo de
integração ocorreu. Procuramos reproduzir, no Capítulo I
deste trabalho, a expansão da agricultura paulista e as oportunidades abertas ao pequeno proprietário nesta época. Ao
mesmo tempo, descrevemos, em linhas gerais, as diversas
políticas dos dois governos envolvidos nesta migração.
O interesse pelo processo de mobilidade social dentro da
Colônia Japonesa encaminhou nossa pesquisa para o movimento de urbanização, como um momento do processo de
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ascensão social que se justifica, para o migrante, por um desejo de maior escolarização para a geração mais jovem. Este
objetivo corresponde a uma percepção de que as oportunidades de ascensão na estrutura ocupacional são distintas para
imigrantes e para descendentes. Efetivamente, se os nissei têm
maior grau de escolaridade e profissões mais prestigiadas, uma
maior proporção de isseitrabalha por conta própria em pequenos negócios, como mostramos no Capítulo II.
Passamos, então, a um outro tipo de análise buscando
nas diferenças culturais peculiares destes imigrantes a explicação de seu êxito no plano econômico e as bases de sua
integração sociocultural.
Como já vimos, os imigrantes chegaram ao Brasil reunidos em famílias, isto é, em grupos que trabalhariam conjuntamente. Esta situação não lhes era estranha, dado que, no
Japão, o grupo doméstico se define primordialmente como
uma unidade cooperativa, articulada pelo parentesco. Nas
condições de trabalho agrícola, no Brasil, a família se manteve como uma unidade de produção e consumo e os padrões tradicionais de relacionamento puderam ser retomados para organizar a cooperação. Não se trata, porém, da
simples manutenção do sistema familial japonês, mesmo
porque este sistema se realiza diferentemente, em distintas
regiões ou épocas, no Japão. Entretanto ele pode ser reduzido a um modelo geral que, como uma linguagem, se manifesta em variantes diversas. Os japoneses utilizaram sua cultura tradicional como um instrumento flexível, com que enfrentaram suas novas condições de vida, realizando a "experiência" de um novo ajustamento. Procuramos reencontrar
esta experiência no Capítulo III deste trabalho.
Este modo de ver a mudança cultural dirige, quase naturalmente, nossa atenção para as situações semelhantes em
que estiveram envolvidos japoneses emigrados. Dedicamos,
então, o último capítulo a uma análise comparativa das minorias japonesas nos EUA, Havaí e Canadá. Nosso objetivo
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foi demonstrar que o progresso econômico e a ascensão social
alcançados por japoneses, nestes países, resultam de processos
semelhantes, nos quais ocorrem reelaborações culturais a partir
de condições de trabalho e de participação no mercado que são
também comparáveis.
Coletas de dados
As análises desenvolvidas neste estudo estão baseadas
em dados estatísticos e em informações obtidas através de
entrevistas.
Orientamos a pesquisa de campo no sentido de obter dados
qualitativos, já que podíamos contar com um rico material descritivo. Dada a importância da família nos processos sociais em
jogo, ela foi tomada como unidade de investigação.
Somando razões de ordem prática ao nosso interesse por
esta urbanização baseada em formas familiais de cooperação,
decidimos limitar nossa investigação à área da cidade de São
Paulo.
Desse modo travamos contato com famílias que já tinham
passado por várias experiências no meio rural e talvez em
outras cidades, transferindo-se para a Capital em busca das facilidades educacionais e profissionais que oferece a metrópole.
Procuramos obter informações sobre o período anterior à
vinda para São Paulo, justamente para encontrar as razões da
mobilidade rural-urbana descrita pelos dados quantitativos.
Escolhemos uma amostra de famílias de origem japonesa
a partir de uma listagem feita com as informações dos questionários do Recenseamento da Colônia Japonesa. Separamos
estas famílias por bairros da cidade e por tipo de composição
do grupo doméstico, segundo os critérios de classificação usados no mesmo Recenseamento. Sorteamos 1% dentro de cada
um destes grupos, obtendo a seguinte distribuição:
Io grupo - Famílias conjugais - Total sorteado: 75 famílias.
2o grupo - Famílias lineares, isto é, aquelas em que além
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dos cônjuges e seus filhos encontramos ascendentes
ou descendentes em linha paterna como membros
permanentes - Total sorteado: 25 famílias.
3o grupo - Reunimos três tipos de família que no Recenseamento aparecem separados, a saber: aquelas que
têm parentes colaterais, ou ascendentes e colaterais, ou ainda as compostas por irmãos solteiros
e viúvos - Total sorteado: 6 famílias.
4o grupo - Famílias ditas por afinidade são as que reúnem
ao casal e seus filhos, parentes da esposa. Dado
que esta forma de composição do grupo residencial nos interessava particularmente, para este
grupo sorteamos 5% do total, de modo a obter um
conjunto que permitisse uma análise qualitativa
consistente - Total sorteado: 15 famílias.
Conseguimos um total de 121 famílias, deixando de considerar em nosso universo as pessoas que vivem sós ou as
famílias onde um dos cônjuges não é de origem japonesa,
para não nos desviarmos de nossos objetivos.
Apesar de termos tido o cuidado de sortear também listas
de reposição, tivemos bastante dificuldade em localizar as famílias sorteadas e algumas não permitiram a entrevista. Como
nosso ponto de partida foram os questionários do recenseamento realizado em 1958, quando iniciamos a localização dos
entrevistados (1962) muitos deles já tinham mudado de endereço e alguns já não existiam. Estas dificuldades reduziram o
número de entrevistas conseguidas a 75, assim distribuídas: 47
famílias conjugais, 16 famílias lineares, 2 famílias do 3o grupo
e 10 famílias com parentes da esposa. A separação entre tipos
de composição do grupo doméstico demonstrou-se improdutiva
porque muitos destes grupos já tinham mudado sua estrutura e
portanto já não podiam ser classificados nos conjuntos que
lhes caberiam por sorteio.
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Trabalhamos, então, com as 75 entrevistas em conjunto, uma
vez que nas tabulações iniciais os diversos tipos de famílias
não demonstraram qualquer relevância. O número e a posição
dos membros do grupo doméstico parecem ser o resultado de
circunstâncias várias e quase todos os grupos, em algum
momento, passam por ciclos de expansão ou redução.
Procuramos cumprir um roteiro de entrevistas bastante
extenso e dividido em quatro partes, Na primeira recompúnhamos a história da família, começando com a profissão dos
adultos no Japão e procurando acompanhar seu trajeto no Brasil
através das mudanças de região e de condições de trabalho,
esclarecendo especialmente a divisão de tarefas dentro da família nos vários momentos. Em 1958, 59% dos japoneses ou
descendentes maiores de 10 anos trabalhavam como membros de família e entre os não-agricultores 21% tinham essa
condição. Isto nos alertou para o peso das formas familiais de
colaboração econômica e suspeitávamos que elas tinham estado presentes desde os primeiros momentos da emigração.
A segunda parte do roteiro dizia respeito às relações entre pais e filhos, permanência de padrões tradicionais de convivência e expectativas de profissionalização para os filhos.
Na terceira parte procuramos caracterizar todos os membros da família, sua situação de trabalho e aspirações profissionais, assim como as condições para realizá-las.
A última parte da entrevista procurava coletar opiniões
sobre a Colônia Japonesa, a solidariedade ou competição
dentro dela e os indicadores de prestígio.
Infelizmente não obtivemos um resultado amplamente
satisfatório com todas as famílias. Algumas vezes tivemos
que utilizar entrevistadoras nissei porque a comunicação só
era possível em japonês, perdendo-se, nas traduções, muitos
detalhes. Em alguns casos as entrevistadoras não foram bemrecebidas e, ainda em outros, a pouca loquacidade dos entrevistados quase reduzia nosso contato a uma situação de perguntas e respostas concisas.
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Com estas dificuldades, o número de entrevistas profundas é pequeno, porém, suficiente para levantar problemas que
as outras, mais pobres, podem confirmar. Com a publicação
do Recenseamento da Colônia Japonesa tivemos a nosso dispor informações tão amplas que nos sentimos mais à vontade
nas interpretações, uma vez que a análise das entrevistas pôde
ser controlada por dados de natureza diversa e válidos para a
totalidade da população.
Como complemento das informações obtidas através das
famílias entrevistamos também os alunos nissei da Universidade de São Paulo. Abordamos com eles quase os mesmos
problemas do roteiro anterior, dando maior ênfase, porém,
aos problemas específicos da juventude, de sua condição de
universitário e de suas perspectivas profissionais.
Utilizamos, ainda, de modo auxiliar para a análise da mobilidade social, os dados que coletamos em pesquisa anterior
sobre associações de jovens nissei.
Embora o interesse principal do presente trabalho seja a
descrição e análise dos problemas propostos pela imigração
japonesa no Estado de São Paulo, fomos levados a ampliar
nosso campo de interesse, como já foi dito, recorrendo à
bibliografia sobre o Japão e sobre outros países que receberam estes imigrantes. No desenvolvimento do trabalho percebemos que as diferenças entre as várias situações onde
estava envolvido um mesmo sistema cultural se propunham
como mais fecundas para a interpretação que a integração e
funcionalidade de padrões e valores em uma única situação
de contato.
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Capítulo I

A MIGRAÇÃO JAPONESA E AS CONDIÇÕES
ECONÔMICAS DA AGRICULTURA PAULISTA

A dinâmica da migração japonesa
O Brasil já tinha uma tradição de imigração quando aqui
chegaram os primeiros japoneses em 1908, pois, durante quase
todo o século XIX recebemos estrangeiros. A corrente migratória que se inicia timidamente, como pode ser verificado pelos registros de entrada, iniciados em 1827, ganha enorme
volume no último quartel do século. No período de 1827 a
1874, a então província de São Paulo não recebeu mais que
11 274 estrangeiros, pois apenas alguns núcleos de colonização foram tentados nesta época, mas sem nenhuma constância e empenho nas negociações para atrair imigrantes
(Camargo, 1952, p. 57 e segs.). De 1875 em diante, a vinda de
estrangeiros passa a ser ativamente promovida tendo em vista
a substituição do escravo pelo trabalhador livre, recrutado fora
do País. Entre 1875 e 1886, entraram 42 343 imigrantes, isto
é, em apenas 10 anos recebemos quase 4 vezes mais estrangeiros que nos 47 anos do período anterior. Este surto
imigratório dirigia-se principalmente para São Paulo, porque
seu principal objetivo era encaminhar trabalhadores para as
lavouras de café em franca expansão. Por isso mesmo distingue-se do movimento anterior e se constitui como algo original na história da imigração para o Brasil.
Ao contrário de toda a orientação que marcou a colonização dos Estados do Sul, voltada para a constituição de núcleos de agricultores-proprietários, a imigração para São Paulo foi concebida como uma importação de assalariados, organizada pelos proprietários de terra através da ação estatal.
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A organização desta imigração só foi possível através da constituição de um mecanismo de financiamento do transporte e da
formulação de um novo tipo de relação de trabalho, o colonato.
Combinando freqüentemente pagamento por tarefa, pagamento por participação na produção (mínima, é verdade) e permissão de acesso à terra para plantações independentes, o colonato
constitui uma relação de trabalho muito flexível que permite
arranjos diversos em situações diferentes.
Estruturado o mecanismo de importação, distribuição e
utilização da mão-de-obra estrangeira, a corrente migratória
engrossa continuamente, alimentada principalmente por italianos, mas com contribuições significativas de outras nacionalidades.
O Quadro IX permite avaliar a contribuição relativa de
diferentes contingentes migratórios demonstrando também
a época tardia da introdução de colonos de origem japonesa.
QUADRO TX
ENTRADA DE IMIGRANTES NO ESTADO DE SÃO PAULO: (1870-1952)
(Principais nacionalidades)

Períodos

Total
%
de
imigrantes Italianos
recebidos

%
%
%
Espanhóis Portugueses Alemães

%
Austríacos

Outras
%
nacionaJaponeses
lidades

1870-1879

11.330

30,1

2,6

14,6

9,6

1,5

41,6

1880-1889

183.505

78,8

3,0

12,3

1,3

1,4

3,2

1890-1899

734.985

58,5

11,8

8,0

1,0

2,0

18,7

1900-1909

364.834

47,5

24,1

15,5

1,1

1,5

0,2

10,1

1910-1919

446.582

23,7

30,3

29,7

1,5

1,1

6,1

7,6

1920-1929

487.253

15,3

13,1

23,2

6,7

1,8

11,7

28,2

1930-1939

198.122

6,3

3,3

18,3

5,2

0,7

51,3

14,9

1940-1949

53.992

17,6

2,4

33,6

3,9

1,4

5,5

35,6

1950-1952

113.049

25,2

16,0

36,0

3,9

0,7

0,3

17,9

100

34,5

15,7

18,6

2,7

1,5

7,3

19,7

(70.837)

(39.693)

TOTAL

(2.593.652) (894.037) (406.448) (481.572)

(190.063)

(305.949)

FONTE: Departamento de Imigração e Colonização, Secretaria da Agricultura
do Estado de São Paulo
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Existem vários trabalhos sobre as diferentes políticas que
marcaram o desenvolvimento da imigração para o nosso País
desde o século XIX. Como pretendemos apenas situar o grupo japonês nesta corrente contínua de importação de braços
para a lavoura não nos deteremos nas particularidades dos
diferentes períodos e contingentes migratórios. Assinalamos
apenas a existência de oscilações na definição das finalidades
e extensão da imigração no século XIX, tal como veremos
ocorrer para a imigração japonesa no século XX. Tendo se
iniciado em 1908, ela ganha importância depois de 1920 e,
portanto, coincide com um período de transformação e expansão da agricultura paulista. Como se pode ver no Quadro
IX a proporção de japoneses é crescente até 1939, enquanto
a corrente italiana sofria decréscimo lento desde 1889. A
época do início e expansão da imigração japonesa já indica
que estes imigrantes se dirigiram para áreas do Estado de São
Paulo diferentes daquelas que receberam italianos no fim do
século passado, uma vez que a lavoura cafeeira caminhava
continuamente para o Oeste paulista. Procuraremos mostrar,
mais adiante, as características destas novas frentes de expansão agrícola e as suas conseqüências para a integração dos
novos imigrantes. Por ora, tentaremos resumir a história da
imigração japonesa, esclarecendo, através das diferentes orientações dadas à política imigratória, as características gerais
da população migrante. Baseamo-nos para este sumário nos
trabalhos de Saito (1961) e Vieira (1967).
Em 1908, depois de contatos e negociações que se iniciaram em 1906, chegaram 793 imigrantes contratados através
da empresa japonesa de imigração e colonização Kokoku
Shokumin Kaisha. Antes disso, em 1894, outra companhia
de imigração tinha iniciado contatos com uma firma brasileira
para promover a vinda de japoneses, porém sem êxito. Já
em 1890 o governo japonês autorizara algumas companhias
particulares a promover a emigração. Desde 1875 havia emigração regular de japoneses para o Havaí, porém, em 1894,
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com a supressão do acordo oficial, todo o encaminhamento
passou a ser feito por cerca de 10 empresas particulares. Este
sistema foi, entretanto, de curta duração porque em 1900
esta ilha passou à jurisdição americana que proibiu a entrada
de imigrantes contratados. Até 1908, continuam a entrar japoneses, porém por livre iniciativa e como imigrantes
temporários, tal como ocorria com a emigração para os EUA.
Desta data em diante, foi proibida a entrada de nipônicos
em território americano, salvo nos casos de "cartas de chamada" em que se permitia a vinda de pessoas da família ou
cônjuges dos "casamentos por fotografias" (picture brides).
Esta limitação obrigou as companhias que promoviam a
emigração a procurar novos mercados de trabalho capazes
de absorver o excedente demográfico japonês. Alguns países
da América Latina já lhes tinham aberto as portas, tal como
o Peru, que recebia trabalhadores japoneses desde 1899; mas
o interesse em intensificar o movimento emigratório fez com
que as negociações com o Brasil fossem retomadas por estas
empresas. A emigração para o Brasil significava emigração
para São Paulo e o governo do Estado, nesta época, mostrava-se bastante interessado, uma vez que a vinda de imigrantes italianos fora suspensa em conseqüência de pequena crise
da lavoura cafeeira dos últimos anos do século XIX. Faltavam trabalhadores justamente quando o café alcançava bons
preços e estava novamente em expansão (vide Quadro IX).
A primeira leva de japoneses aqui chegou em 1908, tendo
parte da passagem marítima subsidiada pelo governo estadual
e parte paga pelo fazendeiro empregador, que podia descontála dos salários dos novos colonos, repetindo o esquema desenvolvido para promover a imigração italiana.
Até 1914 os imigrantes viajaram nestas condições. Neste
ano, com a rescisão do contrato de imigração pelo governo
paulista, a corrente migratória sofreu curta interrupção, até
que, em 1916, três companhias japonesas de imigração uniram-se e conseguiram nova concessão pelo prazo de 4 a 5
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anos. O Brasil continuou responsável por parte das passagens, porque ainda havia, nesta época, uma certa dificuldade
para atrair os colonos europeus devido à I Guerra Mundial.
Com isto somaram-se aos 14 886 imigrantes do período
1908-1914 mais 13 597 que entraram entre 1917 e 1920.
QUADRO X
IMIGRANTES JAPONESES ENCAMINHADOS PARA O BRASIL
ENTRE 1908 E 1920
Anos

Famílias

1908
1910
1912
1913
1914

Indivíduos

168
247
724
1.775
820
Suspensão

Temporária

779*
909
2.852
6.946
3.497
da

Imigração**

1917
1918
1919
1920

1.069
1.547
614
183

4.048
5.903
3.675
971

Total

7.147

29.580

FONTE: Saito (1961) - p. 30 - 32.
(*)
(**)

A diferença entre o número aqui citado e os 793 indivíduos anteriormente
citados se deve a que alguns vieram sem contrato de imigração.
Segundo os dados apresentados por Normano (1934) nestes anos entraram 74 indivíduos, provavelmente sem contrato.

Na época deste segundo contrato com o governo do Estado de São Paulo, o Japão tomava importantes decisões quanto
a sua política emigratória, promovendo a fusão de duas
companhias para formar a K.K.K. (Kaigai Kogyo Kaisha)
que terá, daí por diante, o monopólio do encaminhamento
de trabalhadores para o Brasil.
Segundo Saito, "este foi o primeiro passo que o governo
nipônico dava no sentido de imprimir cunho nacional e estatal à política emigratória para o Brasil... Em 1923, o governo
criou um serviço especial encarregado da propaganda de emigração, e também passou a pagar, como comissão à empre33

sa, a título de compensação, a quantia que esta cobrava aos
imigrantes" (Saito, 1961, p. 32).
Depois de 1920 as negociações tornaram-se mais difíceis
até que, a partir de 1921, o governo do Estado de São Paulo
recusou definitivamente o pagamento de subsídios para a
viagem destes imigrantes. Também o Peru desinteressou-se
da imigração, não aceitando mais japoneses a partir de 1923.
Este desinteresse latino-americano criou, como contrapartida, uma
ativa participação do governo japonês, que chamou a si os encargos necessários para garantir a continuidade do movimento migratório.
Inicia-se então um novo período na história desta transferência de população com a intervenção direta do governo
nipônico que, desde 1925, passa a subvencionar os emigrantes.
Neste segundo período (1925-1941), o governo japonês
demonstra grande interesse pelo Brasil, tanto por ser praticamente o único país aberto aos nipônicos, quanto por constituir um mercado para investimento. O número de entradas
desta época chega a quase 150 000, o que corresponde a mais
de 75% do total de emigrados antes da II Guerra Mundial e
que estão assim distribuídos:
QUADRO XI
JAPONESES QUE EMIGRARAM PARA O BRASIL
ENTRE 1926-1945
Períodos

N° de imigrantes

1926 - 30

59.564

1931 -35

72.661

1936-40

15.473

1941 -45

1.277
149.175

Total

FONTE: Ministério das Relações Exteriores do Japão
citado por Saito (1961), p. 23.
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E este, portanto, o período crucial da história da imigração
japonesa para o Brasil, em que num espaço de 6 anos entre
1928 e 1934 entraram 57% do total de imigrantes que recebemos.
Comparando o número de japoneses residentes no Brasil e
em outros países da América Latina podemos avaliar a importância, para a política japonesa, desta nova rota migratória
que constituía um canal de influência neste lado do Atlântico.
QUADRO XII
JAPONESES RESIDENTES NA AMÉRICA LATINA
Anos

Total da
América Latina

1915

25.958

13.505

1920

47.749

34.208

1925

68.685

49.400

1930

149.495

116.647

Brasil

FONTE: Normano (1934) - p. 44.

Paralelamente ao encaminhamento de colonos contratados
como mão-de-obra para os cafezais, o governo japonês promoveu, nesta época, uma outra forma de imigração que já
havia sido ensaiada anteriormente na Colônia Japonesa de
Registro. Em 1927, aparece no Japão a Federação das Associações Ultramarinas e cria-se em seguida o órgão representativo
desta associação em São Paulo que é a Sociedade Colonizadora do Brasil (Bratac). A finalidade destas empresas era recrutar
e encaminhar imigrantes com algum recurso, que pudessem
responsabilizar-se pela compra de um pequeno lote. A Bratac,
a partir de 1928, adquiriu glebas de terra nos Estados de São
Paulo e Paraná, para loteá-las e vendê-las aos colonos, formando núcleos agrícolas. Estes imigrantes, que contam já com um
capital inicial, são designados comumente como "imigrantes
de colonização", em oposição aos demais que aqui chegaram
como assalariados. Também para promover e apoiar a
comercialização da produção destes núcleos foi criada em 1937
uma outra firma, a Cia. Nichinan Sangyo.
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Porém, não só os imigrantes de colonização desfrutaram
do apoio destas companhias. Como diz Normano (1934, p.
50): "A Kaigai Kogyo Kaisha é a empresa mais importante
no Brasil Central no que diz respeito à organização da atividade econômica dos imigrantes [japoneses]. A companhia
seleciona e vende terras, financia estas transações e se dedica
à construção, engenharia, comércio, finanças e agricultura,
pesca e mineração etc. Toda a vida econômica e social da
maioria dos imigrantes japoneses no Brasil Central é regulada, dirigida e supervisionada por esta companhia.
Outras organizações japonesas já se haviam instalado no
Brasil comprando fazendas de café ou de criação. Os imigrantes mais antigos também já tinham conseguido abandonar o colonato e transformar-se em lavradores independentes,
aproveitando as oportunidades oferecidas pelas zonas novas.
Assim, a partir de 1930, o capital japonês que vem para o
Brasil já não se dirige para a agropecuária, mas sim para o
comércio e a indústria.
Várias missões japonesas visitaram o Brasil para promover a exportação, para o Japão, de matérias-primas brasileiras, principalmente o algodão. Estas medidas trouxeram incentivo à cotonicultura à qual se dedicava uma grande parcela
de imigrantes nipônicos. A partir de 1936, algumas indústrias têxteis do Japão passam a operar aqui para beneficiar e
exportar algodão.
Vê-se portanto que não era apenas como mercado de trabalho que o Brasil chamava a atenção do Japão, mas também
como mercado de capitais e como fornecedor de matéria-prima. Neste momento, o movimento migratório atingiu seu auge.
O declínio inicia-se depois que, em 1934, é aprovado pela
Assembléia Constituinte o projeto que instituía o regime de
quotas. Tratava-se de uma barreira que atingia principalmente japoneses, visto que limitava o número de entradas anuais
de estrangeiros a 2% do total da respectiva nacionalidade entrado nos últimos 50 anos. Como a imigração japonesa era a
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mais recente, foi também a mais prejudicada. A partir de
então começou a diminuir a importância desta corrente migratória, até sua paralisação total com a II Guerra Mundial.
Só em 1951 será autorizada novamente a entrada de japoneses, porém esta imigração de após-guerra tem um caráter
bastante distinto. Não só nunca alcançou a importância numérica do período anterior, mas também o tipo de imigrante
é diferente. No período de após-guerra aumenta muito o número dos imigrantes de colonização, chegando a atingir 43,6%
do total de entradas, e também dos imigrantes isolados. O
recenseamento geral da Colônia Japonesa, realizado em 1958,
aponta 5 927 imigrantes entrados depois de 1952 (3% do total
geral de imigrados), sendo que 40,2% deles imigraram individualmente e não como parte de uma família.
Estas informações já são suficientes para indicar a diferença entre o tipo de imigração de após-guerra e a dos períodos
anteriores, onde há predominância absoluta da imigração
familial e de imigrantes contratados como colonos.
Em resumo, as condições em que se deu a imigração japonesa formam um quadro bastante específico para compreendermos o processo de integração destes imigrantes que,
se têm pontos de contato com a situação vivida por italianos,
espanhóis e portugueses, enquanto colonos nas fazendas de
café, têm também aspectos bastante característicos tanto pela
tradição cultural de que são portadores quanto pelos incentivos oferecidos pelo governo japonês.
A situação dos imigrantes japoneses é diferente também
porque se dirigem para o Brasil numa época posterior a do
grande fluxo europeu e por isso encontram aqui condições
econômicas diversas. A agricultura paulista recorreu aos japoneses em um período especial de sua expansão, isto é,
depois da crise de 1929. No período imediatamente posterior,
entre 1930 e 1939, o Brasil recebeu 51,3% do total da corrente migratória japonesa.
De qualquer modo, para entender o papel do japonês em
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nossa agricultura é preciso acompanhar o roteiro do café
pelo Estado de São Paulo.
Os japoneses e a expansão da agricultura paulista
O início deste século foi um período de prosperidade e
expansão agrícola para o Estado de São Paulo, pois o café,
conquistando novas áreas, provocou um surto de urbanização e progresso - que pode ser acompanhado pelo avanço
dos trilhos das Estradas de Ferro. Como escreveu Sérgio
Milliet (1941, p. 22): "Atrás do café e por vezes à sua frente
penetram as ferrovias. Com elas as colônias estrangeiras e
o comércio semi-sedentário. Cidades erguem-se, crescem
rapidamente, sem tempo suficiente para tomar pé, sem raízes
bastante fortes para resistir desde logo às vicissitudes da marcha vertiginosa e fatigante".
Esta busca contínua de zonas novas, onde as terras
inexploradas oferecem um rendimento extraordinário, é o
traço marcante da agricultura paulista. E certo que a lavoura
cafeeira, desde seu início, nunca deixou de avançar para
novas regiões, porém, no fim do século passado, as frentes
pioneiras tomam outra feição.
Neste período, ainda anterior à imigração japonesa, o emprego, em grande escala, de mão-de-obra imigrante e assalariada impõe um caráter de empresa agrícola às fazendas do
Oeste paulista que as distingue das velhas lavouras do Vale
do Paraíba, construídas sobre o trabalho escravo. E não é só
esta a diferença: "A fazenda de café da zona de Campinas e,
sobretudo, de Ribeirão Preto, é uma empresa econômica complexa, organizada em moldes capitalistas. Isto é, exigia grande empate de capital e o que é mais significativo para o problema que ora nos interessa: exigia controle racional do empreendimento. Nestas fazendas o proprietário freqüentemente
mantinha gerentes de empresa, os administradores, e não raro
contabilizavam seus investimentos, controlando os custos e
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os lucros. Além disso, como eram empresas que visavam à
exportação, as fazendas articulavam-se economicamente em
uma teia complexa de liames financeiros com casas
comissárias, exportadoras e bancos, o que fazia do fazendeiro um comerciante também" (Cardoso, 1960, p. 474).
Este novo tipo de exploração agrícola facilita a expansão
contínua do café, porque o fazendeiro-empresário tem muito
de aventureiro, sempre disposto a desbravar novas áreas em
busca de terras virgens onde a produtividade é maior. Como
diz Caio Prado Jr.: "Raro será o fazendeiro que não tenha tido
sucessivamente várias fazendas, em zonas completamente
distintas. E não raro é aquele que muda de ocupação, aplicando seus capitais em negócios completamente estranhos à lavoura. Estas mutações sucessivas dos fazendeiros paulistas
se tornam particularmente ativas nos períodos áureos da agricultura, quando as transações com fazendas e terras se fazem
fáceis" (Prado Jr., 1966, p. 210).
O avanço para o sertão, entretanto, não significa apenas
arar solos virgens. O caráter empresarial da monocultura dominante exige uma rede de serviços e principalmente de comunicações e comércio que faz surgir ao mesmo tempo fazendas, estradas e cidades.
Convém lembrar que os imigrantes são parte integrante da
colonização destas zonas, onde participam quer como trabalhadores assalariados, quer como pequenos comerciantes e
artesãos, aproveitando as oportunidades que se abrem para
novas iniciativas. O grande fazendeiro, cujos lucros vêm do
mercado externo, não tem interesse em outras atividades que
não o café.
Nas novas cidades, o comércio e os serviços, além da pequena agricultura de abastecimento, ficam a cargo daqueles que
não dispõem de meios para vincular-se ao mercado exportador.
E nesta franja intermediária entre o trabalhador agrícola e o
grande proprietário que se situam os imigrantes que amealharam
algum capital e estão buscando oportunidades de aplicá-lo.
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Para explicar esta diferenciação de atividades econômicas, recorremos a Celso Furtado, para quem "o fato de maior
relevância ocorrida na economia brasileira no último quartel
do século XIX foi, sem lugar à dúvida, o aumento da importância relativa do setor assalariado" (Furtado, 1959, p. 179).
A substituição do escravo criou uma nova economia
cafeeira, em que estão os gérmens da formação de um mercado interno, pois uma parte da renda obtida com a exportação de café será transformada em salários que, sob a forma
de gastos de consumo, alimentarão o comércio e a agricultura
de abastecimento. Ainda que dependente do setor externo,
este mercado interno encontrará condições mais ou menos
autônomas para seu crescimento, uma vez que sua expansão,
em grande parte, depende da disponibilidade tanto de mãode-obra quanto de terras, que não faltavam no Brasil. "Desta
forma, o aumento do impulso externo - atuando sobre um
setor da economia organizado à base de trabalho assalariado
- determina a melhor utilização de fatores (de produção) já
existentes no País" (Furtado, 1959, p. 180).
A introdução do imigrante, que pode ser assimilada à introdução do trabalho assalariado na agricultura em grande
escala é, pois, condição fundamental para as transformações
que ocorreram no sistema econômico brasileiro e, por isso
mesmo, os estrangeiros serão personagens importantes deste
progresso, diversificando e dinamizando o mercado interno
quer como consumidores-assalariados, quer como pequenos
empresários e também consumidores.
Já foi devidamente ressaltado o papel da tradição artesanal
dos imigrantes europeus na formação da indústria paulista.
Entretanto, pouco foi dito sobre as condições econômicas que
permitiram a rápida transformação dos imigrantes colonos em
comerciantes e artesãos urbanos ou pequenos proprietários
agrícolas. Esta nova camada social intermediária é fruto direto do sistema de monocultura cafeeira desta época, quando a
auto-suficiência tradicional do latifúndio é substituída por uma
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especialização produtiva, que impõe o aprofundamento da divisão social do trabalho até então pouco desenvolvida.
"Vários fatores contribuiram mais em certas regiões e épocas, menos em outras, para a integração da grande unidade
rural num sistema de divisão do trabalho. Desde logo, qualquer elevação no preço do produto de exportação suscitava
a especialização produtiva. Isto, porém, pode ser tido como
um fator de natureza conjuntural. O encarecimento da mãode-obra (a partir do embargo ao tráfico negreiro e de enorme
expansão da procura de mão-de-obra determinada pelo café),
porém, operou como uma alteração definitiva, à qual deveriam se adaptar as atividades rurais. O encarecimento do trabalho (especialmente nas regiões exportadoras) acarretaria
um maior grau de especialização, buscando o empresário
rural concentrar toda a mão-de-obra disponível na atividade
de mais elevada produtividade" (Castro, 1969, p. 121).
Concluímos, portanto, que desde o fim do século XIX
transformações estruturais ocorreram no sistema de exploração do café, que deram margem ao aparecimento desta camada intermediária de empreendedores, que encontra campo
aberto para sua ação nas regiões pioneiras.
Examinemos a população das diversas regiões do Estado
de São Paulo em três momentos distintos, para analisar este
processo de colonização.
QUADRO XIII
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO NAS DIVERSAS ZONAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
1935

Zonas

1886

1920

Norte
Central
Mogiana
Paulista
Araraquarense
Noroeste
Alta Sorocabana

32,6
28,9
15,8
12,9
4,2
5,6

13,4
21,1
22,2
14,7
15,9
3,7
9,0

9,8
17,7
17,1
13,4
18,0
12,3
11,7

100%
(1.036.639)

100%
(3.652.774)

100%
(4.943.207)

Total

FONTE: Milliet (1941) - p. 20 - 21.
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O roteiro do café pode ser seguido analisando-se a distribuição da população entre as diversas zonas do Estado, tal o
rush que o acompanha, uma vez que não se trata, como já
vimos, apenas da mão-de-obra diretamente empregada na
lavoura, mas de um real movimento de colonização.
As zonas norte (Vale do Paraíba) e central (em torno da
Capital) do Estado de São Paulo(1) e parte da Mogiana e da
Paulista já estavam exploradas quando chega o fim do século XIX. Daí por diante, o café invade a Araraquarense e Alta
Sorocabana. Os anos 20 vão marcar o início do desbravamento da zona Noroeste e Alta Paulista e o fantástico progresso da
Araraquarense.
O povoamento das zonas mais recentes sempre ocorre
concomitantemente ao declínio da população das mais antigas, como é fácil ver pelo Quadro XIII. Entretanto, seria
simplista imaginar um mesmo estoque populacional movendo-se com as lavouras de café. Por um lado, as zonas de cafezais mais antigas não são totalmente abandonadas e, por outro, o progresso do café produz uma colonização e uma expansão de atividades que atrai novos contingentes migrantes.
Observando o aumento do total da população, verificamos
um acréscimo real que, nos 34 anos que vão de 1886 a 1920,
foi de 2 616 135 habitantes, o equivalente a um aumento médio
de 76 948 habitantes por ano; e nos 15 anos decorridos entre
1920 e 1935 foi de 1 290 433 habitantes, numa média de
86 028 habitantes por ano. Notamos pois que, neste segundo
período, o aumento de população foi maior, apesar da crise de
1929 que atingiu diretamente a agricultura cafeeira.
A exploração da zona Noroeste, assim como a contínua
penetração na Araraquarense, Alta Sorocabana e Alta Paulista
datam deste segundo período. Estas regiões foram as que receberam maior número de imigrantes japoneses, pois sua colonização coincide com a entrada dos maiores contingentes asiá(1) Para a delimitação destas zonas geográficas, consulte-se Milliet (1941), de
onde foram extraídos estes dados.
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ticos. E o testemunho de Monbeig (1952) é suficiente para
demonstrar a importância de sua participação nesta área.
Porém, é preciso analisar o conjunto das regiões do Estado para poder avaliar a amplitude das oportunidades que se
ofereceram aos imigrantes nesta época, oportunidades estas
que orientavam o processo de sua integração ao nosso País,
visto que os imigrantes não se dirigem apenas para as zonas
novas, mas também se fixam nas mais antigas.
O reconhecimento da importância das zonas novas não
deve levar à idéia falsa de que as mais antigas foram totalmente abandonadas, ou que o imigrante só conseguiu se libertar do colonato acompanhando as frentes pioneiras.
Com a transferência das grandes fazendas para novas terras, os pequenos proprietários e arrendatários apareciam tanto
no cenário das zonas pioneiras quanto nas que estavam sendo abandonadas. Nas primeiras, o tipo de loteamento permitia o estabelecimento do pequeno proprietário e do arrendatário e, nas segundas, o parcelamento das fazendas também
abria campo para a agricultura de abastecimento ou a exploração de novos produtos agrícolas em lavouras menos extensivas. Em ambas, as cidades oferecem oportunidades para
pequenos negócios.
O estudo de Durham (1966) sobre os imigrantes italianos
no município de Descalvado mostra claramente o destino
destas regiões depois que o café avança para mais longe.
A região entra em transformação econômica pela implantação da policultura e de uma indústria urbana incipiente. Além
de se dedicarem a estas duas atividades, os italianos, ex-colonos, passam também a controlar grande parte do pequeno
comércio. "Embora houvesse uma retração geral do comércio, conseqüência do decréscimo da população (especialmente da rural) que acompanha o declínio dos cafezais, os italianos,
então em fase de acumulação de capital, parecem ter podido,
por isso, sobreviver e em parte aproveitar as conseqüências
desta retração. Realmente, algumas casas comerciais, especial43

mente as maiores, são compradas nessa época por italianos,
quer comerciantes quer fazendeiros que se mudam para a cidade" (Durham, 1966, p. 44).
Esta descrição do processo de transformação econômica e
de mobilidade social no município de Descalvado pode ser
generalizada para as zonas de cafezais em declínio e nos parece a medida exata das perspectivas abertas para a camada
intermediária entre trabalhadores e grandes fazendeiros.
Os imigrantes mais recentes, e entre eles os japoneses,
não têm as mesmas condições destes italianos já fixados em
certas áreas e que já deixaram o colonato há vários anos.
Para eles existem oportunidades que se abrem nas zonas mais
novas onde como empreiteiros ou pequenos proprietários
vêem a possibilidade de enriquecer rapidamente. Ficando
nas regiões mais antigas, compram ou arrendam terras improdutivas e cansadas, por isso de baixo preço, e dedicamse à agricultura de abastecimento das cidades que, nesta
época, crescem em ritmo acelerado.
Assim surgiu o núcleo de lavradores japoneses de Cotia,
um dos mais antigos, e que foi estudado por Saito (1956a).
Tendo sido iniciado em 1913, por alguns jovens solteiros, o
núcleo só se desenvolveu a partir de 1916, quando cerca de
30 famílias ali se localizaram como arrendatários, dedicandose ao plantio da batata e da cebola.
Em época mais recente, por volta de 1930, outro núcleo
japonês aparece em Suzano, também dedicado ao cultivo da
batata, legumes e frutas para abastecimento da Capital e cidades vizinhas. Aqui, segundo o estudo de Ono e Miyazaki
(1956) também encontramos famílias japonesas vindas das
regiões produtoras de café.
Considerando, pelo menos por enquanto, apenas as oportunidades abertas na agricultura para estes pequenos produtores, vemos que os japoneses, a partir das fazendas, se dispersaram quer nas zonas de colonização mais antigas, onde o
crescimento das cidades tornava lucrativa a lavoura de peque44

na escala; quer nas frentes pioneiras, onde a compra de
pequenos lotes ou arrendamento também lhes abria chances
de lucros altos. Estes dois movimentos é que são caracterizados por Saito (1956b) como centrípedo (em direção às áreas
suburbanas) e centrífugo (seguindo as frentes pioneiras).
A presença de japoneses em quase todas as áreas do nosso
Estado, seguindo o aumento da pequena propriedade, ocorre
porque o café, quando retoma sua marcha para o Oeste, deixa
não uma terra devastada, mas regiões urbanizadas e colonizadas que continuam a ter uma função econômica paralela,
porém dependente do mercado exportador.
O aumento da pequena propriedade no Estado de São Paulo pode ser um indicador deste processo de transformação
econômica, uma vez que está diretamente ligado ao retalhamento das fazendas e aparecimento da policultura. Sérgio
Milliet demonstra em seu trabalho sobre O Desenvolvimento da pequena propriedade no Estado de São Paulo (Milliet,
1941) que a pequena propriedade aumenta em ritmo maior
que as médias, grandes ou latifundiárias(2), apesar de que
todas crescem, como indica o índice que toma como base o
período de 1930-31.
QUADRO XIV
DISTRIBUIÇÃO DAS PROPRIEDADES SEGUNDO O TAMANHO E ÍNDICE
DE CRESCIMENTO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO
1935-1936

N.° de propriedades

índice

N.° de propriedades

índice

124.128
30.030
8.195
1.338

212.008
36.399
9.426
1.624

171
121
115
121

o o o o

Pequena
Média
Grande
Latifúndio

1930-1931

5 5 5 5

Tamanho da
propriedade

FONTE: Milliet (1941), p. 116.
(2)

O critério estabelecido por Milliet (1941) para classificar as propriedades
segundo o tamanho é o seguinte: pequena propriedade, de 1 a 25 alqueires,
média, de 26 a 100, grande, 100 a 500 e latifúndio, mais de 500 alqueires.
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Sendo o período considerado um período de expansão e
incorporação de terras ainda virgens, os índices devem indicar
crescimento de todos os tipos de propriedade. Entretanto, proporcionalmente, o aumento de pequenas propriedades é maior,
e isto permite afirmar que, nesta época, o avanço para o Oeste
se revestia de características novas, uma vez que o café avançava ao lado da pequena propriedade. As companhias de terras,
responsáveis pelos loteamentos mais recentes do Noroeste e
Norte do Paraná, programavam a presença do sitiante que
garantiria a fixação da população e o abastecimento das cidades. Convém também não esquecer que o período a que se
referem estes índices é de decadência da plantação de café em
virtude da crise de 1929 e início da cotonicultura. A presença do
pequeno proprietário na zona pioneira do Norte do Paraná é
amplamente documentada por Monbeig (1935) e mostra também que, "quando se fala de zona pioneira, deve ter-se em
vista que a zona é de policultura: traço distintivo da colonização atual do último século ou dos princípios do séculopCX"
(Monbeig, 1935, p. 221). E ainda, "a tendência à policultura e
à pequena propriedade se nota nos outros centros da zona 'pioneira' paulista como o observa Deffontaines em relação à
Araraquarense e à região de Marília" (Monbeig, 1935, p. 229).
Retomando os índices de crescimento dos diferentes tipos
de propriedade, calculados por Milliet para as diferentes zonas, constatamos facilmente a importância da pequena propriedade nas zonas de colonização mais recentes.
Salta aos olhos o aumento da pequena propriedade na zona
Noroeste, confirmando as palavras de Monbeig sobre as zonas pioneiras mais recentes(3). Apesar da penetração em terras
virgens, com todo o sertão para ser explorado, vemos que o
número de grandes propriedades e de latifúndios se multi(3) Confirmando a presença do sitiante ao lado do fazendeiro neste novo tipo de
exploração agrícola que se configura depois de 1920, Monbeig, em seu livro
Pionniers et Planteurs de São Paulo dedica todo um capítulo ao tipo de loteamento destas novas áreas, e documenta a importância da agricultura não
intensiva (p. 201-216).
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plica por 2 nestes 5 anos, enquanto o de pequenas propriedades aumenta 4 vezes.
QUADRO XV
ÍNDICES DE CRESCIMENTO DOS VÁRIOS TIPOS DE PROPRIEDADE,
CALCULADOS COM BASE NO PERÍODO DE 1930-31, PARA AS
ZONAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tipos de
propriedade
Pequena
Média
Grande
Latifúndio

Zona
Norte

Zona
Central

PaulistaMogiana

Araraquarense

149

149

142

153

129

440

243

123

99

104

146

99

241

76

103

89

92

152

93

206

73

119

112

85

178

110

230

31

Alta SoroNoroeste
cabana

Litoral
Sul

FONTE: Milliet (1941), p. 80, 84, 92, 101, 104, 107, 112.

Também a região do Litoral Sul apresenta um aumento considerável destas propriedades, que pode ser explicado pela colonização dirigida em que as companhias japonesas tiveram um
importante papel. Porém, aqui basta observar a diminuição do
índice referente às propriedades médias, grandes e latifúndios
(que eram apenas 31 em 1935) para verificar que os pequenos
sítios nascem da divisão das fazendas. Este mesmo mecanismo
parece operar também na região da Paulista e Mogiana e
parcialmente na Sorocabana, onde o latifúndio não sofreu diminuição, apenas as grande e média propriedades. Procurando
analisar esta zona com maior rigor, Milliet calcula os mesmos
índices para áreas mais restritas: a primeira na base da Alta
Sorocabana, de desbravamento mais antigo, delimitada por
Botucatu, São Manuel Paulista; e nota que a pequena propriedade tem um índice de crescimento de 205, que não foi alcançado
por nenhum dos outros tipos, pois as médias alcançaram 153, as
grandes 108, e os latifúndios diminuíram para 66. Se considerarmos uma segunda área de incorporação mais recente, a de
Presidente Prudente - Santo Anastácio - Presidente Venceslau,
verificamos o contrário: maior crescimento do latifúndio com
um índice de 243, depois a grande propriedade com 150, a média
diminuindo para 92 e a pequena crescendo apenas para 104.
A subdivisão da região da Araraquarense também nos
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mostrará uma situação semelhante: a área mais antiga (JaúBrotas-Dois Córregos) mostra crescimento semelhante para
latifúndios (118) e pequena propriedade (117), enquanto as
média e grande propriedades ficam praticamente estabilizadas (respectivamente 104 e 105).
Na área de Rio Preto, "sente-se a abertura do sertão, o
rush demográfico para o Oeste, a atração da terra virgem
sobre pobres e ricos. A tendência, até 1936, parece ter sido a
de um desenvolvimento mais rápido da grande propriedade,
acusado pelo índice maior e pela composição percentual, em
prejuízo do desenvolvimento da pequena propriedade. Em
prejuízo e não à custa dela" (Milliet, 1941, p. 103). Realmente, encontramos um índice de crescimento de latifúndios
de 226, da grande propriedade de 239, da média de 211 e da
pequena propriedade de 199; o que demonstra que a expansão existiu para todos os tipos, pois sendo a pequena propriedade a que menos cresceu, teve seu número dobrado.
A divisão das grandes zonas ou sub-regiões permite perceber como operou o mecanismo de subdivisão da propriedade.
Tomada em seu conjunto, a Sorocabana manteve quase estável
o número de latifúndios, mas na verdade isto decorre de uma
grande diminuição na região mais antiga e crescimento na mais
recente. A pequena propriedade, por seu lado, aumenta pelo
retalhamento do latifúndio (como em todas as zonas antigas) e
aparece estável na área nova, marcando sua presença pioneira.
Quanto à Araraquarense, a região mais antiga parece extremamente conservadora na sua estrutura agrária; na região
de Rio Preto, então em pleno crescimento, a pequena propriedade garante seu lugar com o mesmo êxito que o latifúndio.
Em resumo, os índices gerais quando indicam crescimento
para o latifúndio e a pequena propriedade estão indicando
fenômenos distintos, porque o latifúndio tem uma taxa média
de crescimento que resulta da diminuição em zonas mais antigas e expansão nas novas, enquanto a pequena propriedade
aumenta nas zonas antigas por subdivisões mas está sempre
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presente nas frentes pioneiras. Portanto o índice de aumento
da pequena propriedade é um fenômeno geral.
E na zona Noroeste que vamos encontrar plenamente desenvolvida esta tendência da nova colonização de apoiar-se
nos pequenos sítios sem deixar de garantir grandes extensões
para as fazendas. E óbvio que a crise do café tem importante
papel nisto, uma vez que estas áreas começam a ser exploradas nos anos 30. Entretanto, a economia destas regiões não
parece ter sido muito afetada por esta crise, por duas razões:
Ia) poucos anos depois da crise, as lavouras cafeeiras brasileiras já estavam em nova expansão, antes mesmo que países
mais desenvolvidos estivessem recuperados (Furtado, 1959,
p. 225); e 2a) desde o início do desbravamento destas regiões,
outros produtos tiveram bastante importância econômica, sendo que alguns, como o algodão, eram exportáveis.
Não era só da agricultura de abastecimento que se ocupavam os proprietários médios e pequenos, mas também do
fornecimento de matérias-primas industriais, quer para a exportação, quer para atender ao desenvolvimento da indústria
nacional. Não há necessidade de citar mais que duas cifras
para mostrar até que ponto a marcha pioneira, depois de 1929,
foi ao mesmo tempo a do algodão; a colheita paulista de
1931 foi de 10 000 ton. e a de 1946 foi estimada em 444 693
ton. Em 1939-40 já atingiu 470 000 ton. (Monbeig, 1952, p.
255). Cabe ainda indicar que "o sincronismo entre o desenvolvimento da cultura algodoeira e o da pequena propriedade
é surpreendente. Tanto um quanto outro começam em seguida
à crise de 1929, a partir de 1932" (Monbeig, 1952, p. 256).
Sendo um produto que ganha importância com a crise do
café, o algodão é largamente cultivado nas zonas novas, onde
o pequeno lavrador pode se dedicar a esta lavoura, que não
exige o mesmo investimento que o café (por ser planta anual
sem grandes exigências de solo) e que, nesta época, contava
com um mercado internacional e nacional muito favorável.
O papel dos japoneses como cotonicultores foi tão grande,
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que Monbeig (1952, p. 263-266) lhes dedicou uma parte especial
de seu trabalho sob o título Le role des japonais dans le
développement de Ia culture cotonnière, onde chama a atenção
para o apoio que receberam estes lavradores das companhias
japonesas de imigração e colonização, especialmente no que diz
respeito a técnicas de plantio e, depois, à comercialização do
produto. E incontestável que os japoneses asseguraram o sucesso do algodão desde seu início. São eles os principais compradores das terras que os fazendeiros procuravam vender, foram eles
que forneceram o grosso dos sitiantes e arrendatários. Sem eles,
os colonos das zonas velhas não só não seriam tão numerosos
para formar a massa de mão-de-obra que exige o algodão, mas
ainda não teriam sabido cultivá-lo (Monbeig, 1952, p. 264).
Pela descrição que este autor nos oferece dos loteamentos
feitos por e para os japoneses em Bastos, ou Três Barras, no
Paraná, ou ainda nas fazendas Aliança e Tietê, vemos claramente que as parcelas já são divididas de acordo com as
necessidades das diferentes culturas, permitindo-se assim um
melhor rendimento. Também quanto às vias de acesso, estes
loteamentos são privilegiados, garantindo-se aos lavradores
o escoamento de sua produção. Não é preciso mais detalhes
para avaliarmos o apoio com que contavam os japoneses, e
que foi fundamental para o êxito de sua agricultura.
Convém ainda lembrar que a valorização rápida das terras
das frentes pioneiras era um incentivo a mais para os que se
dispunham a derrubar o mato e iniciar um plantio. E este é o
motivo porque encontramos entre os pioneiros uma grande
mobilidade geográfica e, conseqüentemente, nenhum apego
às terras que cultivavam. Avançar com os pequenos colonizadores é garantia de lucros certos pela simples valorização
da terra, mesmo quando não cultivada.
Estas foram as oportunidades que os japoneses encontraram ao chegar ao Brasil e que souberam perceber e aproveitar.
Infelizmente não temos dados estatísticos sobre a distri50

buição das diversas nacionalidades pelas zonas do Estado,
mas o mapa apresentado por Crissiuma (1935, p. 115) serve
como indicador da concentração japonesa nas áreas pioneiras, especialmente no Noroeste paulista. Entretanto, não nos
esqueçamos que nos arredores da Capital, assim como espalhadas pelas zonas mais antigas, estão famílias de sitiantes
japoneses. Em dados publicados pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo para o período de 1931/32 e
citados por Astrogildo Rodrigues de Mello (1935, p. 39),
vemos que os japoneses, nesta época, já têm a seu cargo
10 235 propriedades rurais, que representam 5% do número
total do Estado e correspondem a 1,8% da área ocupada. Assim, a área total das propriedades em mãos dos japoneses no
Brasil era 96 026 alqueires, dos quais 46 369 alqueires, ou
seja 45%, estavam na região Noroeste paulista, seguidos de
22 502 alqueires, que constituem 22%, localizados na
Sorocabana, 11 769 alqueires ou 12% no Litoral Sul e 4 911
alqueires ou 5% na Alta Paulista. A importância da presença
japonesa nas zonas pioneiras desta época é assim confirmada.
E interessante indicar que detendo 1,8% da área agrícola
do Estado de São Paulo, a Colônia Japonesa já era responsável por 29,53% da sua produção total, considerando-se os
seguintes produtos:
QUADRO XVI
PORCENTAGEM DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA JAPONESA NO
ESTADO DE SAO PAULO - 1931-1932
Produtos
Café
Arroz
Algodão
Feijão
Milho
Batata
Casulos
Chá
Banana
Verduras
Produção total

%
5
8
46(*)
5
4
14
57
75
11
70
29,53

FONTE: Rodrigues de Mello (1935), p. 47.
(*) É interessante notar que é grande a participação japonesa na produção de
algodão, justamente no momento em que esta cultura oferece muitas vantagens e se localiza principalmente nas zonas mais novas. Comparando com o
Quadro I, vemos que este é o único produto em que diminuiu a porcentagem devida à Colônia Japonesa, justamente porque estas condições da zona
pioneira desapareceram.
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Faltam-nos informações sobre as áreas onde são cultivados estes produtos, mas podemos supor que pelo menos a
maior parte da produção de café, algodão e casulos venha
das zonas pioneiras, porque são culturas típicas da região. Já
arroz, milho e feijão são produzidos em todo o Estado e, por
isso mesmo, também na área pioneira, uma vez que são produtos que se intercalam à plantação de café e que não dependem de muito capital. Estes produtos e também a batata,
verduras e banana são típicos dos sítios localizados perto
das cidades maiores, em zonas antigas e dedicadas à
agricultura de abastecimento.
Assim, incentivados pelas companhias de colonização, e
apoiados nas organizações criadas pela colônia, os japoneses
desempenharam um papel importante na agricultura paulista,
aproveitando as oportunidades abertas pela economia em expansão para realizar um movimento de ascensão social. A
mobilidade geográfica dos sitiantes japoneses nas diversas
zonas do Estado é, quase sempre, um meio de conseguir também uma mobilidade social. São estes aspectos que passaremos a analisar.
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Capítulo II

MOBILIDADE SOCIAL E URBANIZAÇÃO
DOS IMIGRANTES JAPONESES

Condições da urbanização
A rapidez do processo que transformou estes imigrantes
de simples trabalhadores agrícolas em pequenos e médios
proprietários rurais e urbanos indica sua alta mobilidade
social.
Esta rapidez é ainda mais surpreendente quando se leva
em conta que o período de pouco mais de sessenta anos em
que ocorre todo este processo de integração social foi ainda
perturbado pela II Guerra Mundial, a qual, colocando o Brasil
e Japão em campos opostos, trouxe dias difíceis para os japoneses aqui radicados, considerados então como inimigos.
Como o período de maior entrada de japoneses no Brasil ocorreu na década de 30, a maioria das famílias japonesas imigrada teve que enfrentar os problemas de discriminação surgidos
com a guerra quando ainda era quase recém-chegada.
Apesar de tudo isto, constata-se atualmente que os descendentes de japoneses ingressam em números crescentes
nas universidades e escolas técnicas, nas profissões liberais
e cargos públicos, conquistando novos modos de participação
na vida nacional. Esta integração tão rápida, que se realiza
através de um processo de ascensão social, é que pretendemos
analisar.
O móvel de grande parte dos movimentos migratórios contemporâneos é a perspectiva de ascensão social. Esta era também a meta dos japoneses quando deixaram seu país e pode53

mos dizer que conseguiram realizá-la no Brasil, pois 76%
dos chefes de família vindos antes da guerra têm uma história
ocupacional onde as mudanças de status são contínuas e progressivas. Apenas 11% deles não mudaram suas condições
de trabalho e 13% desceram na escala ocupacional.
Já não cabe dúvidas quanto à alta mobilidade social dos
japoneses no Brasil. Infelizmente não há dados que permitam
uma comparação com outros grupos imigrantes, mas a impressão que fica da bibliografia sobre italianos e alemães é
de que não houve uma ascensão ocupacional tão acentuada
nem tão rápida.
A economia em expansão da época em que chegaram os
japoneses, como já vimos, abria oportunidades novas, especialmente nas zonas rurais do Estado de São Paulo. Justamente
nelas é que se concentraram os japoneses - inicialmente por
uma imposição da política imigratória e, em seguida, por
opção. Apenas 5,7% dos chefes de família imigrantes não se
dedicaram à agricultura ao chegar ao Brasil.
Assim, "em São Paulo, em 1930, apurou-se que de 89 515
japoneses aqui domiciliados, 81 663 eram agricultores, isto é,
91,2%. Repartem-se em 20 780 famílias, sendo 5 829 proprietários, 4 163 arrendatários, 5 267 são empreiteiros, isto é, dividem os lucros com os donos das terras que lavram, e 5 521
famílias trabalham como colonos" (Rodrigues de Mello, 1935,
p. 37 - 38).
Apenas 26,5% dos imigrantes que, nesta época, eram ainda em sua maioria recém-chegados, são colonos, enquanto
45% deles, apesar de não serem proprietários, estão a caminho desta situação, tendo superado a condição de assalariados.
Estes dados mostram que a vida rural não deixou de interessar os japoneses depois que se libertaram da condição de
colonos. O grande esforço que realizaram para adquirir independência econômica não os leva diretamente à cidade,
mas sim a outra situação de trabalho, ainda na agricultura.
Em 1958, entretanto, a situação já se havia alterado bas54

tante. Observando a distribuição deste grupo étnico por local
de residência (apresentada no Quadro VII), vemos que, embora se mantenha uma marcada predominância de japoneses
na zona rural em outros Estados, em São Paulo existe um quase
equilíbrio entre residentes em zonas rurais e urbanas (51% na
zona rural). A maior urbanização neste Estado deve ser
explicada levando-se em conta que, aqui, esta imigração é
mais antiga e mais numerosa. A urbanização parece ocorrer
apenas depois de uma permanência relativamente prolongada
na zona rural, como um momento posterior a um processo de
ascensão econômica que se tornou possível através de uma
poupança realizada na agricultura.
Nas entrevistas que realizamos, encontramos uma grande
uniformidade nas histórias ocupacionais. Há um trajeto típico
destes imigrantes que começam sua vida no Brasil como colonos em alguma fazenda de café, passam em seguida a trabalhar como arrendatário, o que lhes dá condições para virem a
ser proprietários de pequenos lotes de terra. Só mais tarde é
que se transferem para a zona urbana. Como exemplo, reproduzimos a história de um okinawano que veio para o Brasil
com dois anos de idade e atualmente vive em São Paulo, graças a um esforço de capitalização conseguido através da atividade agrícola.
Nesta família, como em muitas outras, a decisão de vir
para o Brasil parece circunstancial, uma vez que o pai do
entrevistado já tinha estado nas Filipinas e voltado ao Japão:
"Antes de vir para o Brasil, o velho já havia viajado bastante
porque a ilha é muito pequena e muitos saem de lá para viver
em outros lugares. Quando voltou, foi convidado por amigos
para vir para o Brasil onde havia bastante terra para a lavoura". Juntaram-se a um grupo de amigos, imigrando o casal e
três filhos menores, enquanto as duas filhas mais velhas ficaram no Japão, já que a intenção era de regressarem rapidamente. Aqui chegados, instalaram-se na região da Mogiana,
em Cidade Serrana, trabalhando como colonos durante dois
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anos. Vencido este primeiro contrato de trabalho, foram para
Araçatuba, ainda como colonos. Só depois deste segundo
estágio de colonato (que o informante não soube,precisar
quanto durou) é que se transferiram para o município de
Valparaíso como arrendatários. Nesta época, a filha mais velha tomava conta da casa e dos irmãos menores e os pais "trabalhavam na roça desde a madrugada até a noite. Os pequenos ficavam a semana inteira sem ver os pais. Depois que
cresceram os filhos, todos foram para a roça". Com a morte
do pai, a mãe continuou dirigindo os trabalhos na lavoura,
mas coube ao entrevistado, único filho do sexo masculino,
"além de trabalhar na plantação, cuidar dos negócios como
compra e venda de mercadorias, adubos etc. Como o que a
gente ganhava só dava para comer, porque quando tinha boa
colheita o preço era baixo e quando o preço subia o tempo
não ajudava, resolvemos vir para São Paulo tentar o comércio". Com a venda das máquinas que possuía e o que restava
da última colheita, o entrevistado comprou um caminhão e
tornou-se feirante, ocupação que mantinha até a época da
entrevista.
Apesar das informações serem fragmentárias, vemos claramente a seqüência do colonato ao arrendamento de terras
e à urbanização condicionada ao pequeno capital amealhado
(máquinas e colheita). Percebe-se também que este processo
tem como base o trabalho cooperativo de todos os membros
da família e que é ainda como uma unidade de trabalho que
transferem-se para São Paulo. Mais tarde analisaremos as condições e a forma que assume esta cooperação familial.
Os trabalhos publicados, especialmente os de Saito e Vieira,
e as informações estatísticas apresentadas pela Comissão de
Recenseamento da Colônia Japonesa confirmam a generalidade deste movimento que transforma o colono em arrendatário,
depois em proprietário rural e, às vezes, em proprietário ou
empresário urbano. Não pretendemos afirmar que todas as famílias japonesas cumpriram essas fases necessariamente,
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pois está claro que nem todas estão vivendo em cidades e que a
história de cada uma apresenta suas peculiaridades quanto à
duração e à ordenação destas etapas. Algumas vezes o período de colonato na fazenda de café é o menor possível (o tempo exigido pelo contrato ou ainda menos) e, imediatamente,
passam a arrendatário ou pequeno proprietário. Outras famílias
necessitam mais tempo para reunir o suficiente para iniciar uma
atividade independente. O certo é que deixar de ser assalariado
é o primeiro objetivo do imigrante e um grande número consegue atingi-lo em menos de dois anos.
No total, este primeiro passo no caminho ascensional, que
consiste na superação da condição de colono, foi conseguido
por 50% das famílias japonesas em um prazo inferior a 5 anos,
apesar de não terem trazido pecúlio próprio e dos salários bastante baixos que recebiam.
QUADRO XVII
PERÍODO EM QUE OS CHEFES DAS FAMÍLIAS JAPONESAS
DEIXAM DE SER COLONOS
(Brasil)
-DE
2 ANOS

3-4
ANOS

5-10
ANOS

11-20
ANOS

+ DE21
ANOS

AINDA
COLONOS

TOTAL

29,2%

21,1%

31,0%

14,2%

4,1%

0,4%

100%
(12.702)

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 377, p. 731.

Desde que se torna arrendatário a situação do imigrante é
menos precária, porque já tem as condições mínimas para
aumentar a renda familial, mas é também menos previsível
porque este período pode ser bastante rápido ou mais ou
menos longo. Algumas vezes a cidade os atrai antes mesmo
que se tornem proprietários agrícolas e as economias reunidas através da parceria vão servir para começar um empreendimento urbano, geralmente um pequeno comércio de
verduras, uma tinturaria ou outro negócio por conta própria,
como demonstra a entrevista que reproduzimos. Mas, apesar da rapidez com que deixam de ser colonos, a maioria dos
japoneses não trocou imediatamente o campo pela cidade.
Optou por um período mais longo como agricultores inde57

pendentes, uma vez que contava com algumas vantagens
para levar adiante esta atividade.
E o que percebemos através da história que nos conta um
chefe de família natural de Kumamoto, onde trabalhava em
uma fábrica de armas e munições. Veio para o Brasil em 1934
com sua mulher e três filhos e trabalhou como colono na região da Mogiana. Tendo passado aí apenas um ano, como,
segundo ele, o tratamento nesta fazenda era ótimo, pôde ganhar o suficiente para iniciar a compra de terras em Marília.
Para esta transação contou com a ajuda de um amigo japonês.
Este caso é bastante excepcional, uma vez que o conjunto
dos depoimentos não confirma estas boas condições que permitiram comprar terras tão rapidamente. Porém, o que chama
a atenção é que, apesar da rapidez com que consegue algum
capital, este imigrante que, no Japão, residia em zona urbana
e era operário, não pensou em estabelecer-se na cidade. Só
veio para São Paulo depois de ter arrendado sua propriedade
de Marília e comprado outra em Garça onde se dedicou à
produção de óleo de hortelã. Com a queda de preço deste
óleo, teve que vender suas terras para pagar dívidas e então,
com a ajuda de um filho que já estava em São Paulo, transferiu-se para cá.
Esta permanência maciça na agricultura, considerando-se
que 37% dos imigrantes que no Japão participaram da força
de trabalho não eram agricultores, parece bastante excepcional
(C.R.C.J. - p. 384). Resulta, sem sombra de dúvida, da expansão desta atividade no Estado de São Paulo que deve ter impressionado particularmente os japoneses, vindos de um país
superpovoado e sem disponibilidade de terras. Entre as razões
apontadas para a emigração, encontramos com freqüência formulações do tipo: "Viemos visando uma vida melhor... porque
no Japão não havia futuro devido à superpopulação"; ou ainda, "No Japão meu sogro não poderia se estabelecer porque
não era o filho mais velho, tinha 5 irmãos, e o pai não tinha
terra para todos". Aparece claramente a percepção da limitação
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de oportunidade de ascensão em seu país e a imagem, talvez
não muito adequada, do Brasil como país de fortunas fáceis.
Além desta visão romantizada, os japoneses contaram com incentivos bem mais concretos para continuarem agricultores.
Como já mostramos, a época favorecia o pequeno lavrador e
os japoneses tiveram facilidades especiais oferecidas pelas
companhias de colonização, tanto no financiamento de lotes
quanto na orientação da técnica para plantio. O grupo étnico
funcio-nou como uma grande rede de informação e apoio que
facilitou tanto a localização dos imigrantes em núcleos quanto
o seu desenvolvimento. Trataremos deste assunto com mais
detalhes nos próximos capítulos.
Entretanto, na medida em que estas oportunidades são aproveitadas pelos imigrantes, o sucesso econômico cria condições para o abandono da agricultura, como vimos nas entrevistas reproduzidas. Em várias outras encontramos claramente formulado este interesse pela vida urbana, especialmente
no que se refere às oportunidades educacionais que oferece.
Uma família que passou seus dois anos de colonato na região
da Sorocabana e 8 anos como "meeiros" plantando algodão
em várias regiões, transfere-se depois destes 10 anos para São
Paulo. Segundo o nosso informante vieram "para São Paulo
com o objetivo de enriquecer através do comércio", pois quando
saíram do Japão já pretendiam estabelecer-se em alguma cidade.
Outra família, que ao chegar se fixou no município de Cotia,
diz que: "Já estávamos acostumados com a vida de cidade e
as condições econômicas em São Paulo eram melhores, por
isso viemos e abrimos uma peixaria". Outros depoimentos
fazem referência à intenção de estudar e poder escolher uma
profissão independente como móvel para a emigração, o que
leva a crer que a agricultura foi apenas um meio de reunir
capital e que, por isso, exigiu uma permanência relativamente
longa na zona rural.
Podemos avaliar a extensão de abandono das lavouras
por outras ocupações, pelos dados a seguir.
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QUADRO XVIII
PAPRÕES DE MUDANÇA OCUPACIONAL PARA OS CHEFES DE
FAMÍLIA IMIGRADOS ANTES DA GUERRA PARA A AGRICULTURA
E QUE ABANDONAM A OCUPAÇÃO AGRÍCOLA: BRASIL
Mudança definitiva de agricultor
para ocupação não-agrícola
Ocupação não-agrícola concomitante
com a de agricultor

78%
9%

Mudança para ocupação não-agrícola
e retorno à agricultura

13%
100%
(8.053)

TOTAL
FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 354, p. 658.

Entre os chefes de família que mudam de ramo de atividade, a porcentagem dos que passam a agricultores para não agricultores é bastante grande, confirmando que a lavoura foi,
pelo menos para estes 8 053 chefes de família, que constituem
47% do total, uma ocupação transitória, ainda que para 13%
deles o abandono da lavoura seja temporário.
Considerando a época em que ocorre a mudança
ocupacional, vemos que ela tende a ser definitiva quando se
dá depois de 10 anos de lavoura. Nos casos de retorno à agricultura, observamos que a porcentagem maior corresponde
aos que tentaram vir para a cidade antes de 10 anos, mas que,
talvez por isso mesmo, não puderam se fixar.
QUADRO XIX
PERÍODOS EM QUE DEIXAM A AGRICULTURA E PADRÕES DE
MUDANÇA OCUPACIONAL PARA CHEFES DE FAMÍLIA
AGRICULTORES, IMIGRADOS ANTES DA GUERRA: BRASIL
menos de
10 anos
%

Padrões de mudança de ocupações

mais de
10 anos
%

Total
%

Mudança definitiva de agricultor
para ocupação não-agrícola

37

63

100
(5.210)

Ocupação não-agrícola
concomitante com a de agricultor

27

73

100
(661)

Mudança para ocupação não-agrícola e
retomo para a agricultura

58

42

100
(1.033)

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 360, p. 661.
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Provavelmente, dos 58% que antes de 10 anos abandonaram
a agricultura para depois retornar, grande parte voltou à lavoura
para conseguir aumentar ou reconstruir o patrimônio. No seu
conjunto as entrevistas nos mostram que a lavoura permitiu a
poupança necessária para o estabelecimento por conta própria,
quer como proprietário rural, quer nas cidades. Um dos melhores exemplos disto aparece na história de um imigrante de
Okinawa que, depois de se tornar sucessivamente proprietário
de sítios na Noroeste onde plantou café e na Sorocabana onde
era cotonicultor, mudou-se para a cidade de Paraguaçu Paulista
para que os filhos pudessem estudar. Porém, "como a vida na
cidade não era fácil", o casal e os filhos mais novos, que ainda
não estavam em idade escolar, voltaram para a zona rural, "a fim
de conseguir mais dinheiro para fazer o mais velho estudar".
Repetidas vezes encontramos referência à venda de terras
ou equipamentos para realizar o capital necessário para a mudança de ocupação. Muitos contam, sem grandes detalhes,
que "com economias" compraram, ao vir para a cidade, um
armazém, um bar ou uma tinturaria. Uma viúva nos resumiu
o trajeto de sua família no Brasil do seguinte modo: chegou ao
Brasil com a família de seu marido, composta de 10 pessoas.
Foram colonos durante um ano e meio na Noroeste, e depois
mudaram para a cidade de Marília onde compraram uma tinturaria. Aí ficaram só por meio ano, pois, "caindo na mão de
embrulhões", venderam a tinturaria e foram para o Município
de Bauru, estabelecendo-se como arrendatários e plantando
algodão. Aí ficaram por 6 ou 7 anos quando, aconselhados por
um conterrâneo, mudaram-se para São Bernardo e dedicaramse ao cultivo de tomates e batatas durante 5 anos. Com a morte
do sogro e casamento de alguns irmãos, a família fica reduzida
a dois irmãos (um dos quais marido da informante) que se transferiram para a zona urbana do mesmo município onde abriram
uma tinturaria. Depois de viúva é que a informante veio para
São Paulo, ocupando-se de uma pensão. Outros casos poderíamos relatar para mostrar a alternância da ocupação agrícola e
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não-agrícola, sempre a primeira servindo de apoio à segunda. Recorre-se, especialmente, à lavoura de arrendamento,
sempre que há falta de capital e necessidade de poupança.
Por isso, entre os que conseguem abandonar definitivamente a lavoura, a maioria o faz depois de 10 anos e, entre
os que continuam agricultores, a prosperidade permite enviar
os filhos para escolas urbanas.
É preciso acrescentar que esta orientação para a migração
rural-urbana já vinha do Japão. Segundo o Recenseamento da
Colônia Japonesa, 10 460 imigrantes que vieram antes da guerra
não eram agricultores no Japão. Destes, 46% tinham pai agricultor, o que demonstra como o campo estava sendo abandonado (C.R.C.J., 1964, p. 386 - 392), ainda que as razões fossem
diversas das que promoviam a urbanização aqui no Brasil. Como
uma grande parte dos imigrantes chegou ao Brasil com
menos de 15 anos (36%), portanto, antes de definida sua
ocupação, podemos supor que a emigração se apresentava no
Japão como uma etapa de um processo cuja meta era a cidade.
E curioso notar que distribuindo estes imigrantes não-agncultores no Japão por sua posição ocupacional, verificamos
que a porcentagem de 50% de origem rural se mantém em
todas as categorias, indicando a existência, no Japão, de uma
migração rural-urbana diferenciada e provavelmente orientada para a busca de melhores oportunidades educacionais.
QUADRO XX
POSIÇÃO OCUPACIONAL DOS IMIGRANTES NÃO-AGRICULTORES NO
JAPÃO VINDOS ANTES DA GUERRA E OCUPAÇÃO DO PAI
POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO NÃOAGRÍCOLA NO JAPÃO

% DE FILHOS DE
AGRICULTORES

TOTAL GERAL
%

Empregadores e gerentes

50

100
(987)

Empregados

53

100
(5.480)

Trabalhadores por conta própria

53

100
(2.541)

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 319, p. 392-394.
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Os japoneses vindos de zona urbana procuram, aqui, mais
rapidamente abandonar a agricultura. Infelizmente não podemos avaliar quantos deles são obrigados a voltar para este
trabalho. Os que já eram agricultores no Japão, na sua maioria, esperam mais de dez anos para deixar suas lavouras.
QUADRO XXI
OCUPAÇÃO NO JAPÃO DOS IMIGRANTES CHEFES DE FAMÍLIA VINDOS
ANTES DA GUERRA E PERÍODO EM QUE DEIXAM DE SER
EXCLUSIVAMENTE AGRICULTORES: BRASIL

Ocupação

Mudança em
menos de 10
anos
%

Mudança
depois de 10
anos
%

Agricultores no Japão

28

72

100
(3.434)

Não-agricultores no Japão

46

54

100
(3.318)

Total
%

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 357, p. 660.

Esta prudência que os leva a esperar alguns anos para
estabelecer-se nas cidades é compreensível quando consideramos as diferenças de grau entre a mobilidade social de
agricultores e não-agricultores. Os primeiros gozam de vantagens e oportunidades que não existem (pelo menos em
número comparável para os segundos). Usando a classificação da "Comissão de Recenseamento da Colônia Japonesa", chamamos de ascensão linear a mudança de status
progressiva e ascendente (de colono a arrendatário e a
proprietário, ou de empregado a trabalhador por conta própria
e a empregador) enquanto a ascensão em ziguezague supõe
movimentos de ascensão e perda de status, combinados de
tal forma que o resultado é positivo. Para aqueles que
descenderam, distinguem-se também a perda contínua e
progressiva de status (descenso linear) dos que perderam e
ganharam posições através de um itinerário em ziguezague,
porém descendente.
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QUADRO XXII
MOBILIDADE E OCUPAÇÃO DOS CHEFES DE FAMÍLIA JAPONESES
IMIGRADOS ANTES DA GUERRA: BRASIL
OCUPAÇÕES ATUAIS
PADRÕES DE MOBILIDADE

Ascensão

Linear

61

Ocupações
não-agrícolas
%
39

Em ziguezague

16

5

16

9

45

11

2

3

2

12

8

11

100
(9.069)

100
(511)

100
(9.580)

Sem mudança de status
Descenso

Ocupações
Agrícolas
%

Linear
Em ziguezague
Total

Total
%
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FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 375, p. 730.

Entre os agricultores 77% ascendem, sendo que 61 % progressivamente, isto é, sem sofrer reveses.
Para aqueles que vieram como chefes de família e atualmente têm profissões urbanas a situação foi diferente, pois
45% não sofreram mudanças de ocupação. Esta estabilidade
ocupacional indica que tiveram maiores dificuldades para a
ascensão que os agricultores, isto é, que nas cidades dependiam
de um nível educacional ou de um capital maior para conseguir
alguma mobilidade. Estes 45% que não mudaram de status distribuem- se em: 43 empregadores ou gerentes, 91 trabalhadores
por conta própria e 94 empregados. Entre todos os que trabalham por conta própria, os 91 indivíduos que não mudaram de status constituem 43% do total, e para o conjunto de
empregados, os que permaneceram no mesmo status constituem 69%. Estas porcentagens demonstram que os pequenos negócios geridos por conta própria oferecem poucas
oportunidades de expansão; os pequenos proprietários não
se transformam em empregadores, como o demonstra a alta
taxa de permanência. Com mais razão podemos dizer que
entre os empregados os movimentos ascensionais também
não foram tão comuns.
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A porcentagem dos que perdem statusé semelhante entre
os dois grupos, porém, se compararmos no Quadro XXII
apenas os que ascendem e os que permanecem sem mudança, vemos que, na cidade, os dois grupos são iguais (44% e
45%) enquanto os lavradores tiveram, de longe, as melhores
oportunidades de ascensão (77%).
Reordenando os mesmos dados, compusemos o Quadro
XXIII que torna mais fácil a comparação das oportunidades
de mobilidade que se ofereceram a lavradores e não-lavradores. Apenas 3% dos japoneses de zona urbana mudaram de
status, enquanto praticamente todos os que foram para o campo moveram-se ganhando ou perdendo posição social. Vistos
por outro lado, estes dados indicam com clareza a imobilidade dos que têm ocupações não-agrícolas, porque nos 9% (844
indivíduos) de agricultores que não mudaram de posição, estão
considerados 514 que são proprietários e 256 arrendatários desde sua chegada. Isto indica que entre os agricultores que iniciaram sua vida no Brasil como assalariados agrícolas, apenas 74
indivíduos não mudaram de posição.
QUADRO XXIII
MUDANÇA E PERMANÊNCIA DE STATUS OCMYKCION AL DOS
CHEFES DE FAMÍLIA IMIGRADOS ANTES DA GUERRA
(Brasil)
Ocupações atuais
Padrões de
mobilidade

Ocupações
agrícolas

Ocupações nãoagrícolas

%

%

Mudanças ascendentes e
descendentes

91

57

Sem mudança de
status

9

43

100
(9.069)

100
(511)

Total

FONTE: C.R.CJ. - 1964 - Quadro 375, p. 730.
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Este período rural, marcado por uma alta porcentagem de
ascensão social contínua (72% dos atuais proprietários rurais),
caracteriza-se também por uma grande mobilidade geográfica que, provavelmente, é instrumental em termos de mobilidade social, pois permite aos imigrantes aproveitar as chances
abertas nas diferentes regiões do Estado.
As sucessivas mudanças de lotes, que são comprados ou
explorados pelo sistema de arrendamento, facilitam a capitalização, pois, se por um lado, como pioneiros, os j aponeses
ocupam terras virgens e por isso de rápida valorização e grande produtividade, por outro, a facilidade com que se transferem de uma região para outra é a mesma com que se dedicam
à lavoura de diferentes produtos, atendendo às solicitações
do mercado.
QUADRO XXIV
NÚMERO DE TRANSFERÊNCIAS DE RESIDÊNCIA PARA CHEFES DE
FAMÍLIA AGRICULTORES VINDOS ANTES DA GUERRA E
STATUSNX OCUPAÇÃO AO CHEGAR AO BRASIL
1 ou nenhuma
transferência
%

2 ou 3
transferências
%

4 ou +
transferências
%

Total
%

Proprietários

47

36

17

100
(1.624)

Arrendatários

29

47

24

100
(1.324)

9

44

47

100
(13.338)

Status agrícola
na chegada

Colonos

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 342, p. 638.

O quadro acima indica claramente a relação entre mobilidade social e geográfica. Lendo as diagonais principais que
o recortam, encontramos os mesmos 47% na primeira casela
para os proprietários, na segunda para os arrendatários e na
última para os colonos, o que indica que a necessidade de
um maior número de transferências está relacionada com
um maior empenho em mudar de posição dentro da ocupação
agrícola. Por isso a grande maioria dos colonos teve uma
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grande mobilidade geográfica, enquanto os proprietários
puderam manter uma maior estabilidade. Os arrendatários,
ocupando uma posição intermediária, puderam alcançar seus
objetivos - recorrendo, na maioria dos casos, a apenas duas
ou três transferências de residência.
Em nossas entrevistas aparecem constantes referências a
estas mudanças de lugar e de produtos cultivados e algumas
frases demonstram a facilidade com que se dispunham a mudar: "Recebemos uma boa oferta pelo sítio e resolvemos vendêlo"; ou "Cada ano eu morava numa casa diferente, porque
cada vez que alguém dizia para meu pai que noutro lugar a
lavoura estava melhor, ele vendia tudo e ia para lá". Muitas
vezes, as nossas perguntas sobre a razão destas transferências
receberam como resposta: "espírito de aventura", resumindose nesta fórmula tanto a casualidade das mudanças quanto a
disposição de aproveitar oportunidades novas.
Talvez seja este mesmo aventureirismo que os conduz à
cidade, deixando atrás uma lavoura que se tinha mostrado
rendosa. Porém, tal como no caso de mudança de região com
a mesma ocupação rural, a migração rural-urbana também
tem razões mais profundas. Se a maioria de nossos entrevistados não parece ter consciência da relação entre sua mobilidade espacial e sua capitalização (porque nem todos os seus
empreendimentos tiveram sucesso), quase todos apontam
muito facilmente (e até espontaneamente) as razões que os
trouxeram à cidade. O grande motivo é sempre a educação
dos filhos e, secundariamente, o conforto da vida urbana.
O Quadro XXV permite avaliar a importância crescente
do movimento migratório que procura as cidades e, principalmente, mostra que a mobilidade geográfica dentro da zona
rural, depois de 1937, perde importância, enquanto cresce o
número das mudanças residenciais em zonas urbanas.
As oportunidades abertas para o lavrador já não são tão grandes, mas o crescimento das cidades abre perspectivas para novas atividades.
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QUADRO XXV
MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS DE CHEFES DE FAMÍLIA CHEGADOS
ANTES DA GUERRA - IMIGRANTES JAPONESES NO BRASIL
Migrações urbanas (U) e rurais (R)
Períodos

U ->
%

U

U

-»
%

R

R ->
%

R

R -» U
%

TOTAL
%

1912- 1926

10

3

82

5

100
(4.058)

1927 - 1936

10

2

81

7

100
(16.146)

1937- 1946

15

2

76

7

100
(36.075)

1947 - 1958

28

1

60

11

100
(36.849)

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 338, p. 633.

Comparando o período de 1912-26 com o de 1947-58
notamos uma diferença importante na distribuição das proporções, porque, no Io período 85% dos chefes de família
procuraram a zona rural, enquanto no 2o apenas 61%.
A porcentagem de mudanças dentro ou entre cidades quase
triplicou do Io para o último período.
Muitas vezes os entrevistados nos relataram estas mudanças de uma cidade para outra como associada a uma mudança
de ramo de negócio: "Meu pai veio para São Paulo e trabalhou como chofer de caminhão, depois foi para Alvares Machado onde abriu um bar e agora tem um empório aqui (São
Paulo)". Um casal de lavradores arrendatários abandonou a
agricultura para o marido trabalhar, na cidade de Marília, como
empregado em uma firma de beneficiamento de arroz. Mais
tarde abrem uma "venda de cereais" e em seguida uma "venda de secos e molhados". Para esta instalação receberam ajuda do pai do marido e, "com a guerra tivemos que vender
muito fiado e por isso tivemos que vender o negócio. Por meio
de um senhor japonês conseguimos serviço em Angra dos
Reis, numa fábrica de peixe seco". Ficaram sócios desta fábrica, porém desistiram logo porque os viajantes que vendiam
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o produto para o interior não pagavam corretamente. Contando com a colaboração de um irmão, transferiram-se para São
Paulo, onde trabalham há 10 anos como feirantes.
Estas mudanças de ramo nas ocupações urbanas indicam
a tentativa de repetir nas cidades os mecanismos que tanto
sucesso propiciaram no campo. Apoiados por amigos e parentes, os imigrantes tentam vários tipos de atividade em várias cidades, sempre em busca de maiores lucros.
Nossas entrevistas foram realizadas com famílias residentes em São Paulo, e por isso retratam justamente os casos em
que a cidade era uma meta. Porém, as informações bibliográficas e estatísticas disponíveis confirmam a importância deste
processo de ascensão e urbanização a um tempo. Tomando,
como no Quadro XXVI, a distribuição da população de origem japonesa por local de residência, em uma série histórica,
vemos a continuidade e a consistência deste processo, uma
vez que a população urbana cresce em outros municípios do
Estado além da Capital, indicando, portanto, uma real urbanização e não uma exclusiva mobilidade centrípeda dirigida para
o município maior.
QUADRO XXVI
DISTRIBUIÇÃO DOS CHEFES DE FAMÍLIA, EMIGRADOS ANTES DA
GUERRA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR LOCAL DE RESIDÊNCIA
EM VÁRIOS PERÍODOS
ANO

Local de
Residência

Municípios
da Capital e
Cercanias

Resto do
Estado de
São Paulo

%

T O T A L

%

%

1912

Urbano
Rural
Total

69
1

31
99

100
100

(59) 27
(157) 73
(216) 100

1917

Urbano
Rural
Total

60
4

40
96

100
100

(101)
9
(1.065) 91
(1.166) 100

1922

Urbano
Rural
Total

44
6

66
94

100
100

(198) 14
(1.182) 86
(1.380) 100

1937

Urbano
Rural
Total

36
8

64
92

100
100

(2.185) 14
(13.826) 86
(16.011) 100

1958

Urbano
Rural
Total

54
31

46
69

100
100

(6.715) 46
(7.738) 54
(14.453) 100

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 337, p. 630
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Um processo agudo de urbanização se observa no último
período considerado, quando a proporção de famílias
urbanizadas passa de 14%, do total em 1922, para 46% em
1958. Ao mesmo tempo, aumenta o interesse pela região da
Capital, pois São Paulo e cercanias passam a ter 54% da
população japonesa urbana, apesar de o período anterior apresentar proporcionalmente o máximo de desinteresse pela Capital, pois desde 1912 vem subindo o número dos que vivem
em outras cidades em detrimento da cidade de São Paulo.
Estes fatos se explicam pelo rápido crescimento urbano da
Capital em conseqüência do desenvolvimento industrial deste
período em que a II Guerra Mundial criou condições excepcionais para os países periféricos.
Issei e nissei no processo de urbanização
Os sucessivos êxitos como agricultores trouxeram novos
estímulos e novos objetivos para estas famílias. Os imigrantes
transformados em proprietários ou com perspectiva de sê-lo
radicaram-se no Brasil e, por várias razões, abandonaram o
desejo de retornar à pátria. Propunha-se então o problema
de como educar os filhos, os nissei que nasceram com a possibilidade de herdar terras e dispor de recursos para sua profissionalização.
Aos nissei foram dadas condições para conseguir um nível educacional mais alto que permitisse o exercício de profissões urbanas. Deste modo, a segunda geração estaria dando continuidade ao processo de ascensão social vivido por
estas famílias, cuja meta era, sem dúvida, oferecer um
patrimônio e "uma vida melhor" para os filhos.
A tendência à urbanização, já manifesta entre os imigrantes, aumenta entre seus descendentes, como se vê nos Quadros XXVII e XXVIII. Comparando os imigrantes filhos de
agricultores no Japão e os filhos de não-agricultores, vemos
que entre os primeiros 23% abandonam a profissão dos pais,
enquanto apenas 12% dos segundos se fixam no campo.
70

QUADRO XXVII
OCUPAÇÃO ATUAL DOS IMIGRANTES JAPONESES E OCUPAÇÃO
DO PAI NO JAPÃO: BRASIL
Ocupação do pai no Japão
Imigrante,
ocupação atual
Agricultor
Não-agricultor
Total

Agricultor
%

Não-agricultor
%

77

12

23

88

100
(25.692)

100
(7.452)

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 314, p. 384.

A origem urbana determina mais a escolha profissional que
a origem rural. Considerando as diferenças que existem entre
as gerações de imigrantes e descendentes, verifica-se maior tendência para a urbanização entre os nascidos no Brasil.
QUADRO XXVIII
DISTRIBUIÇÃO DOS IMIGRANTES JAPONESES E DESCENDENTES
POR LOCAL DE RESIDÊNCIA: BRASIL
Urbana
%

Rural
%

Total
%

44

56

100
(132.745)

Total

51

49

100
(122.652)

2 a geração

51

49

100
(116.270)

3a e 4a gerações

53

47

100
(6.382)

Geração
Imigrantes

Descendentes

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 5, p. 36 e 38.

Se tomarmos as gerações mais distantes, isto é, os imigrantes e seus netos (3a e 4a gerações) vemos que a distribuição por
zona rural e urbana quase se inverte. A maioria dos primeiros
são habitantes de zonas rurais e, entre os segundos, o maior
número está nas cidades.
Tentando esta comparação só para os chefes de família,
isto é, para aqueles que já definiram sua ocupação, vemos
que, entre os descendentes, 61% das famílias vivem na cidade, enquanto entre os imigrantes apenas 45%.
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QUADRO XXIX
CHEFES DE FAMÍLIA DE ORIGEM JAPONESA, IMIGRANTES E
DESCENDENTES, POR LOCAL DE RESIDÊNCIA: BRASIL
1958
Geração

Rural
%

Urbana
%

Total
%

Imigrantes

45

55

100
(57.108)

Descendentes

61

39

100
(9.017)

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 184 - p. 237.

Considerando o nível educacional alcançado pelos habitantes de zonas rural ou urbana, vemos que entre os nissei é
significativamente maior o número dos que, vivendo em cidades, conseguiram nível educacional secundário ou superior,
enquanto na zona rural a diferença é pequena, mas são os
issei que apresentam a maior porcentagem de educação secundária.
QUADRO XXX
PORCENTAGEM DOS IMIGRANTES JAPONESES E SEUS
DESCENDENTES QUE TÊM EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA
OU SUPERIOR POR LOCAL DE RESIDÊNCIA: BRASIL
1958
Urbana

Rural

Residência

Geração

Com
educação secundária ou
mais

Menos
que
educação secundária

%

%

21

79

Total

Com
educação secundária ou
mais

Menos
que
educação secundária

Total

%

%

%

%

15

85

100
Imigrantes

100
(77.610)

(58.972)

100
Descendentes

34

66

(101.824)

FONTE: C.R.C.I. - 1964 - Quadro 9, p.54 - 55.
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100
10

90
(111.955)

Para controle desta informação, consideramos apenas os
imigrantes e descendentes maiores de 15 anos, para eliminar
os muito jovens, que não poderiam ter completado o curso
secundário e que pesariam negativamente no grupo nissei. Não
houve alteração significativa, pois para os imigrantes as
porcentagens são as mesmas e para os descendentes encontramos, em zona urbana, 44% com ao menos nível educacional
secundário e, em zona rural, 14%.
O conjunto destes dados indica que os descendentes de
japoneses que se fixam como agricultores são os que puderam alcançar melhor nível educacional. Lembrando o trecho
de entrevista anteriormente citado, percebemos que nem todos os filhos de uma mesma família têm as mesmas possibilidades de estudar. Para que alguns possam viver na cidade e
freqüentar escolas, outros trabalham no campo, mantendo o
sistema de produção familial. Mantendo-se como unidade
cooperativa, a família investe na educação de um ou alguns
de seus membros que darão o passo definitivo no processo de
ascensão: a conquista de uma profissão que garanta independência e prestígio. O quanto a família vê esta profissionalização
individual como um objetivo coletivo pode ser percebido através dos critérios de escolha do filho que receberá o privilégio
de estudar. Na maioria dos casos, o escolhido é aquele que
demonstra maior propensão para os estudos e disciplina na
escola, mas o fato de nesta escolha estarem incluídos os
primogênitos, que deveriam ser os responsáveis pelos pais
idosos e seu patrimônio, indica que a família coletivamente
espera usufruir das vantagens que o melhor nível educacional
e profissional trará para um de seus membros. E verdade que,
em alguns casos, o filho mais velho não disputa o direito de
estudar, justamente porque deve ficar na lavoura, gerenciando
os negócios, para que seus irmãos que não estão ligados às
terras da família transformem esta renda em prestígio social e
estabilidade econômica. Estas esperanças depositadas nos
estudantes, candidatos a profissionais liberais, se justificam
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na medida em que, uma vez estabelecidos nas cidades, eles
serão a "ponte" para que toda a família goze das vantagens
da vida urbana e do prestígio social.
Voltando agora nossa atenção para os moradores de zona
urbana, encontraremos uma distribuição de ocupações que
merece ser analisada para compreendermos a situação dos
nissei. Separando as ocupações em dois grandes grupos segundo o grau de escolaridade que exigem e o prestígio social
a elas atribuído, construímos o Quadro XXXI, reunindo no
1o grupo as profissões técnicas, gerenciais e ocupações de
escritório; e no 2o, ocupações de venda, artesãos, serviços,
operários não-qualificados e ocupações de transporte (principalmente motoristas). No 1o grupo incluímos as ocupações
de escritório porque exigem maior qualificação e escolaridade que as categorias que compõem o 2o grupo.
QUADRO XXXI
IMIGRANTES JAPONESES E SEUS DESCENDENTES POR NÍVEL DE
PRESTÍGIO PROFISSIONAL E GRAU DE INSTRUÇÃO: BRASIL
1958
Instrução
Ocupação
I - De nível mais elevado
II - De nível mais baixo
Total

Apenas
Primário
%

Secundário
e
Superior
%

7

41

93

59

100
(43.825)

100
(20.620)

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 53, p. 140-141.

Chama a atenção o fato de que mais da metade daqueles
que têm pelo menos educação secundária exerce profissões
de menor prestígio e, por isso, procurando compreender como
se comportam as diferentes gerações de imigrantes nesta escolha profissional, poderemos levar mais longe nossa análise.
Os imigrantes estão concentrados nas ocupações menos valorizadas, enquanto entre os nissei uma proporção conside74

rável se dedica a ocupações que exigem um certo grau de
escolarização (mais valorizadas), isto é, conseguiu uma clara
ascensão profissional.
QUADRO XXXII
IMIGRANTES JAPONESESIJE SEUS DESCENDENTES POR NTVEL DE
PRESTIGIO OCUPACIONAL
Imigrantes
Descendentes
Ocupação
%
%
I - de nível
24
9
mais alto
II - de nível
76
91
mais baixo
100
100
TOTAL
(41.283)
(27.753)
FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 54 S.S., p. 142-143.

Dada a concentração que ocorre neste grupo de ocupações
de menor prestígio, é importante analisá-lo melhor porque nele
se escondem situações muito diversas. Aí estão reunidas profissões de nível mais baixo que as do grupo I, mas que não são
equivalentes. Vejamos como se constituem estes grupos:
QUADRO XXXIII
DISTRIBUIÇÃO DE IMIGRANTES JAPONESES E SEUS DESCENDENTES
POR CATEGORIAS PROFISSIONAIS: BRASIL
1958
Imigrantes
Descendentes
Ocupações
%
%
G
Prof. Técnicas
9
3
R
U
Gerentes e
1
3
P
Administradores
0
Ocupações de
14
3
-Iescritório
Pesca
G
R
U
P
0
- II -

(*)

(*)

4

3

Artesãos

18

27

Operários não
qualificados

(*)

1

Vendas

54

33

Serviços

15

12

Transporte

100
(27.753)

100
( 41.283)
(*) Não foram computadas estas porcentagens por serem menores que 1%.
T O T A L

FONTE: C.R.C.I. - 1964 - Quadro 54 S.S., p. 142-143.

75

As ocupações de vendas e artesanais, além de ocuparem o
maior número de pessoas dentro do grupo II, apresentam algumas características comuns, do ponto de vista do nível educacional exigido e do prestígio social. Por isso pareceu-nos
interessante reuni-los em um grupo intermediário que permitisse esquematizar a hierarquia profissional do grupo japonês.
QUADRO XXXIV
DISTRIBUIÇÃO DOS IMIGRANTES JAPONESES E SEUS
DESCENDENTES POR CATEGORIAS PROFISSIONAIS: BRASIL
1958
Categorias profissionais
Profissões Técnicas
Gerentes
Ocupações de
escritório

Grupo I

Grupo Intermediário

Grupo II

Artesãos
Ocupações de
Vendas
Ocupações de pesca
Transportes
Trabalhadores
não-qualificados
Serviços

Imigrantes
%

Descendentes
%

9

24

72

60

19

16

100
(27.753)

T O T A L

100
(41.283)

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 54 S.S., p. 142-143.

A importância deste grupo intermediário, e em especial a
preferência pelas ocupações de vendas, nos remete às entrevistas. Nelas encontramos uma grande correlação entre a vinda para a cidade e a compra de um pequeno negócio. De fato,
se observarmos as subdivisões das ocupações de venda, torna-se evidente a preferência dos japoneses e seus descendentes por certos ramos do pequeno comércio por conta própria.
São ramos de atividades em que é possível transferir a família
e seu sistema coletivo de trabalho para a zona urbana, possibilitando assim que alguns dos filhos alcancem um nível educacional mais alto.
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QUADRO XXXV
ESPECIFICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES DE VENDAS PARA IMIGRANTES
JAPONESES E SEUS DESCENDENTES: BRASIL
1958
Ocupações de Vendas

Imigrantes

Descendentes

%

%

8

3

62

21

26

72

4

4

Atacadistas de produtos
agrícolas e outros
Quitandeiros
Feirantes
Proprietários de botequins
Proprietários de empórios
Outros comércios a varejo
Balconistas
Viajantes e corretores

100
(15.015)

T O T A L

100
(13.695)

FONTE: C.R.C.J. - 1964 - Quadro 54 S.S., p. 142-143.

As diferenças entre imigrantes e descendentes demonstram
como se integraram de maneira diversa na estrutura ocupacional. O imigrante ex-agricultor, na sua maioria, chega à cidade como proprietário de um pequeno negócio e, por isso,
46% trabalham por conta própria e apenas 23% são empregados. Os nissei contam com apenas 17% de trabalhadores por
conta própria e 48% de empregados (C.R.C.J. -1964 - p. 124125).
Para melhor situar as diferenças entre as duas gerações é
preciso voltar à distribuição profissional dos nissei em seu
conjunto (Quadro XXXIII), porque não se pode esquecer que
se 54% dos imigrantes se dedicam às vendas, para os descendentes estamos analisando apenas 33% do total. Comparando imigrantes e descendentes vemos que as porcentagens são
maiores para os nissei nas seguintes ocupações: profissões
técnicas, ocupações de escritório, artesanato. Se juntarmos a
estas ocupações os balconistas e pequenos proprietários que
constituem a quase totalidade do setor de vendas, obtemos
uma grande categoria de ocupações de pequena classe mé77

dia, onde o trabalho por conta própria ou o prestígio das ocupações que supõem o uso de colarinho e gravata atraíram 83%
dos descendentes de japoneses.
A compra de uma quitanda ou um armazém, recurso típico
do imigrante que se urbaniza, não se repete para seus filhos
que, tendo melhor nível educacional e mais facilidade no uso
da língua portuguesa, dirigem-se para trabalhos em parte semelhantes aos dos pais quanto ao prestígio, porém perdem a
condição de trabalhador por conta própria. O aumento do
número dos empregados de escritório e principalmente das
profissões técnicas demonstra que houve maior escolarização
desta segunda geração, realizando-se, assim, o projeto inicial
dos imigrantes que, muito rapidamente, vêem seus filhos colocados em profissões urbanas, libertos do trabalho manual
em que eles começaram e com possibilidades abertas de ascensão às profissões de maior prestígio.
Entretanto, a continuidade deste processo de ascensão nas
cidades parece um pouco ilusória. Os issei entraram na divisão do trabalho urbano já com um pequeno capital, mas sem
muitas possibilidades de caminhar no sentido da expansão de
seus pequenos negócios. Basicamente, o que estes empreendimentos familiares possibilitaram foi o aumento do grau de
escolaridade dos mais jovens, de modo que alguns deles cumpriram o objetivo coletivo do grupo conseguindo transformarse em profissionais liberais ou empresários. Outros continuarão em níveis mais baixos que entretanto são diversos daqueles em que se situaram seus pais, justamente porque, como
geração intermediária, já superaram algumas diferenças culturais que dificultavam este tipo de profissionalização para os
imigrantes. A fluência no uso do português é uma das condições para o exercício de ocupações tais como balconista ou
escriturário onde se concentram os nissei.
De qualquer modo, o que cada geração ganha por um lado
perde por outro e o resultado é uma participação diferente na
divisão do trabalho para issei e nissei, sem que para nenhum
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deles se repita na cidade o rápido processo de ascensão vivido no campo.
Os dados apresentados nos autorizam a concluir que as
condições oferecidas pelo Estado de São Paulo aos imigrantes japoneses foram de tal natureza que quase todos iniciaram
suas atividades na agricultura, onde rapidamente se libertaram do contrato de imigração que os fazia colonos e se integraram aos sistemas vigentes de exploração agrícola como
arrendatários de terras. Uma grande mobilidade geográfica
permitiu a exploração de variados produtos e lhes garantiu a
passagem à condição de proprietários rurais ou urbanos. As
cidades conseguiram atrair a metade desta população, mas
sempre depois de um estágio rural compensador.
A preocupação com o destino dos mais jovens é a razão
fundamental do abandono do campo, pois os nissei irão terminar este processo de ascensão tão bem-sucedido procurando elevar seu nível educacional e dedicando-se a profissões
de mais prestígio, apesar de que a maioria, ao aceitar a condição de empregado, perde a independência que o trabalho
por conta própria permite, sem que se abra para eles uma perspectiva de mobilidade social semelhante a que tiveram seus
pais.
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Capítulo III

DESCENDÊNCIA E COOPERAÇÃO
ECONÔMICA NA SOCIEDADE JAPONESA

Acompanhando o trajeto ascensional que foi descrito para
o conjunto dos imigrantes japoneses no Brasil, somos levados a colocar a seguinte questão: que peculiaridades tinham
estas famílias que puderam aproveitar tão amplamente as oportunidades abertas pela expansão econômica das décadas de
20 e 30?
Começaremos por tentar encontrar alguns aspectos da organização familiar, que, se não são exclusivos das famílias
japonesas, pelo menos assumem, nelas, uma configuração
especial.
A família que emigra é tratada pelo governo brasileiro como
uma unidade. O trabalho nas fazendas de café também era
dividido através de tarefas atribuídas às famílias, isto é, tomando-as como unidades de trabalho e cooperação. E foi
percebendo-se como um grupo cooperativo que os imigrantes
puderam manter vivos certos padrões tradicionais japoneses
que facilitaram o processo de ascensão social.
Para obter um pequeno excedente que constituiria a base
para libertar-se da situação de colonos tiveram que manter
um nível de consumo baixíssimo, pois as remunerações não
eram altas e os mecanismos já tradicionais de exploração do
empregado rural, tais como os adiantamentos em gêneros que
os escraviza ao patrão, também alcançaram os japoneses menos avisados (Saito, 1961, p. 121 e seg.). Não foi fácil, pois,
dar o primeiro passo no sentido de sua independência econômica e só contando com a colaboração de todos os membros
da família, tanto no trabalho quanto na restrição do consumo,
puderam alcançar este objetivo.
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Outros grupos imigrantes também utilizaram recursos parecidos para amealhar um pequeno capital, mas os japoneses
estavam especialmente preparados para isso, uma vez que sua
tradição cultural fornece um modelo de sistema familial onde
as relações de cooperação dentro do grupo e entre os vários
grupos domésticos são altamente elaboradas, porém mantêm
uma flexibilidade que facilita seu ajustamento às novas condições de trabalho que encontraram nos países de imigração.
E, pois, necessário discutir a concepção japonesa de parentesco e descendência para analisar as práticas aqui utilizadas por estes grupos familiares. Segundo Befu (1962, p. 34),
"para interpretar o sistema de parentesco japonês é preciso
distinguir claramente entre a família como uma unidade de
parentesco e como uma unidade corporativa. A primeira concepção acentua a continuidade genética da família, do pai para
o filho mais velho, enquanto a última enfatiza a perpetuidade
do nome de família e sua ocupação. As duas não se sobrepõem necessariamente, isto é, uma linha de sangue pode continuar mesmo depois que o nome de família e a ocupação
mudaram e, do mesmo modo, o nome de família e a ocupação
podem ser continuados não pelo filho mais velho, mas por
alguma outra pessoa. Propomos aqui que, no sistema familiar
japonês, a maior ênfase não é dada à continuidade do sangue
mas à perpetuação da família como um grupo corporativo
através de seu nome e ocupação".
Percebe-se facilmente a utilidade desta distinção aplicada
à situação dos imigrantes, uma vez que, como vimos, a família é definida como unidade de trabalho e de consumo.
Segundo este autor, no Japão, as fórmulas legais e tradicionais, que permitem a adoção de um filho encarregado de gerir
os negócios da família, atestam esta preocupação fundamental com a continuidade do grupo, mesmo sacrificando-se os
"liames de sangue"(1). Para a nossa análise, procuramos apro(1) Usamos a expressão "liames de sangue" em seu sentido corrente, porque ela
expressa justamente e de forma simbólica um modo particular de representar as relações de descendência a partir da consangüinidade.
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fundar as implicações destas duas maneiras de ver o grupo
familial, através da discussão das fórmulas que permitem
incorporar novos membros ao grupo cooperativo, pois, como
já mostramos, algumas famílias que imigraram nada mais eram
que uma reunião de adultos não relacionados mas que
concordavam em estabelecer vínculos legais (casamentos,
adoções etc.) para poder emigrar (Saito, 1960, 1961, p. 61).
Estes vínculos eram apenas formais, mas criavam, quer do
ponto de vista brasileiro, quer do imigrante, uma unidade de
trabalho. O simples relato da existência destes conjuntos que
foram chamados "famílias compostas" já demonstra a
facilidade de utilização dos mecanismos de incorporação de
não parentes às famílias, tendo em vista a composição de uma
unidade produtiva. Tentaremos explicar por que é possível
esta flexibilidade na composição de um grupo doméstico tendo
como ponto de partida a concepção tradicional de família
japonesa. O grupo econômico cooperativo é percebido como
fundamental e utiliza, para seu funcionamento, a linguagem
genealógica que permite criar os laços necessários para ordenar
a cooperação.
Tradicionalmente, a família japonesa é apresentada como
um sistema hierárquico, organizado a partir do princípio de
descendência patrilinear, onde o primogênito de sexo masculino tem direito à herança e sucessão. Sempre que descrevemos o funcionamento de um sistema familiar compomos um
paradigma que dificilmente aparece realizado, de maneira plena, nas situações concretas que analisamos. No caso japonês
os desvios desta regra de sucessão patrilinear são tão freqüentes que exigem um pouco mais de reflexão para que possamos compreender o grau de flexibilidade que ela tolera ou
permite.
Befu (1963) demonstra que a regra ideal de sucessão no
Japão, pelo menos no que diz respeito aos últimos 100 anos,
é a primogenitura patrilinear. Como demonstram os dados
colhidos depois da última guerra, na prefeitura de Kayama,
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esta continua a ser a regra preferida, pois 83% dos agricultores,
71,6% dos pescadores e 64,6% dos camponeses das montanhas manifestaram-se a favor desta maneira de transmitir a propriedade e a autoridade familiar, apesar de o Código Civil de
1947 atribuir direitos iguais a todos os filhos independentemente
de seu sexo ou idade.
Para compreendermos o significado desta forma de transmissão da herança é preciso ter presente a importância da
posição de chefe de família. Tradicionalmente, a principal
unidade da organização social do Japão é o grupo doméstico.
"Em uma comunidade agrária um grupo doméstico(2) tem funções particularmente importantes como uma parcela independente de administração econômica. E normalmente formado
pelo núcleo de uma família elementar e pode incluir parentes
e não parentes dos membros imediatos da família. Sua composição varia de acordo com situações específicas tais como
o estágio do ciclo doméstico ou a situação econômica do grupo. Entretanto, sua importância é tal que qualquer grupo doméstico, independente de sua composição, é visto como uma
unidade distinta, representada externamente pelo seu chefe e
internamente organizada sob sua liderança. Uma vez estabelecido o grupo doméstico espera-se que permaneça intacto
apesar das mudanças de gerações. Na comunidade é o grupo
doméstico, não a família ou o grupo de parentesco, que forma
a base da organização social" (Nakane, 1971, p. 1).
Estes grupos domésticos definem-se, pois, primordialmente, como uma unidade econômica e o chefe de família é seu
administrador. Cabe a ele levar adiante os negócios da família, controlando suas propriedades, decidindo sobre a participação dos diferentes membros e representando a família dentro da comunidade. A continuidade do nome da família está a
seu cargo, assim como a celebração das cerimônias familiares
de culto aos antepassados.
(2) Grupo doméstico é usado como tradução da household.
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Quando percebida como uma linhagem patrilinear, que
persiste através das gerações e cuja continuidade é simbolizada por árvores genealógicas, nome e insígnias, a família é
chamada ie. Porém, não se deve confundir o grupo doméstico
com o grupo de descendência patrilinear porque várias famílias elementares, ligadas pelo mesmo nome, podem formar
um agrupamento maior chamado dozoku.
Bem (1963, p. 1 331) eBrown (1966, p. 1 130) concordam
em definir dozoku como "uma corporação hierarquicamente
organizada de famílias patrilinearmente relacionadas (de modo
fictício ou qualquer outro), na qual o tronco familiar e suas
ramificações estão mutuamente ligados por relações complexas de obrigações recíprocas".
Entretanto, "é importante notar que apenas as relações
genealógicas não formam um dozoku se não estiverem acompanhadas por uma relação econômica. Esta relação econômica não precisa se manifestar, necessariamente, em termos de
propriedade da terra; pode se estabelecer através da concessão de direito de uso da terra ou qualquer outra forma de
ajuda econômica oferecida pela família principal que capacita
um novo ramo residencial a levar adiante uma vida doméstica
independente"(Nakane, 1967, p. 83).
Neste conjunto, o chefe da família principal é o administrador e centralizador de decisões, assim como o representante e responsável por todo o grupo perante a comunidade. Cada
casa, entrentanto, tem a garantia de uma relativa independência, desde que cumpridas as obrigações impostas por sua submissão ao núcleo principal. Cada chefe de família ocupa o
lugar mais importante dentro de seu grupo doméstico, mas
terá uma posição de maior ou menor prestígio dentro do
dozoku, dependendo da antigüidade de sua casa ou do grau de
parentesco que o liga ao chefe do núcleo original. Normalmente as casas dependentes chamadas bunke são construídas
para os irmãos do primogênito-sucessor. A casa principal, que
abrigará sempre o patriarca representante do dozoku, chama-se
85

honke. Segundo o padrão ideal, cada núcleo conjugai deve ter
sua residência e, por isso, quando o filho mais velho assume a
chefia do ie, seus pais devem retirar-se para uma outra casa
construída nas terras da família que é chamada inkyo, deixando
ao filho tanto as funções de chefia como a casa central. Os
irmãos do sucessor também devem, se ainda não o fizeram,
estabelecer seu próprio grupo doméstico. Como não há divisão
da propriedade ou migram para as cidades em busca de melhores oportunidades, ou, seguindo o esquema tradicional de incorporação dos filhos não herdeiros, recebem como presente
uma casa e talvez algum pedaço de terra e permanecem ligados
à casa central (honke), participando como bunke da mesma unidade cooperativa e ritual.
A descendência patrilinear permite reconhecer e selecionar as relações familiares prioritárias para compor a hierarquia interna de cada uma das residências e, entre elas, no conjunto do dozoku. Enfim, a patrilinearidade, grifando o modo
de perpetuação das famílias, permite pensá-las como ie. O
patriarca é o guardião da propriedade e das virtudes familiais
e por isso os bens e o nome não pertencem a ele, mas ao grupo
que representa.
Dentro deste quadro, chama a atenção o fato desta sucessão patrilinear em linha masculina não ser uma exigência escrita, uma vez que o projeto das famílias é a continuidade de
seu nome. Curiosamente, as freqüentes violações desta regra
não são vistas como situações excepcionais, mas simplesmente
como soluções previstas e aceitas. "O ideal predominante é
de que o grupo doméstico e a linha de descendência devem
continuar através de um número infinito de gerações. O ideal
de que o filho mais velho seja o herdeiro e sucessor é secundário com relação a este primeiro valor mais abrangente. Se o
filho mais velho sucedesse o pai e herdasse a propriedade
familiar, isto seria, em alguns casos, prejudicial à prosperidade das pessoas envolvidas. Em tais situações, se a continuidade e prosperidade do grupo residencial e da família podem ser
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garantidas mais adequadamente por outra pessoa que não o
filho mais velho, as decisões que alteram a primogenitura
masculina são obtidas com um mínimo de discordância"
(Brown, 1966, p. 1 132).
Nos trabalhos de Befu, Nakane e Brown, entre outros,
encontramos descrições destes desvios freqüentemente da
norma de sucessão, quer por ausência de um primogênito
do sexo masculino, quer por incompetência deste. Este segundo caso é o que nos interessa mais de perto, porque
torna claro o papel gerencial do chefe da família assumido
conscientemente pelo grupo. Se o primogênito apenas não
tiver idade para assumir seu papel no momento necessário,
a mãe ou outro adulto parente poderá substituí-lo até a sua
maioridade; porém, se for considerado incapaz para estas
funções, a família pode recorrer às mesmas soluções usadas para o caso de ausência de filhos de sexo masculino, a
saber: adotar um adulto considerado apto ou promover o
casamento de uma das filhas dentro do mesmo critério. O
adulto escolhido como substituto do chefe e adotado como
filho é chamado mukoyoshi e obrigatoriamente " toma o
sobrenome e a seita budista da família adotiva, cultua os
seus ancestrais e se prepara para levar adiante o trabalho
familiar"... "Quando de sua adoção, o mukoyoshi casa-se
com uma mulher escolhida pelos seus adotantes. Se a família, sem um homem adulto em condições de ser chefe,
tem uma filha em idade de casar, ela provavelmente será a
noiva do filho adotivo. Apesar de que alguma pressão é
exercida sobre a filha para que se case com o adotado sua
relutância não será empecilho para este arranjo, assim como
a falta de uma filha para casar também não o é. Em ambos
os casos, uma noiva para o filho adotivo será encontrada.
Esta noiva pode ser ou não uma parente consangüínea tanto da família quanto do pretendido mukoyoshi' (Befu, 1962,
(3) Grifo nosso.
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p. 35 e 36). Este expediente da substituição do primogênito,
teoricamente o sucessor indiscutível, demonstra que já está
prevista e organizada a solução para que a família como
unidade produtiva não sofra os azares da hereditariedade.
"Um pretendente a mukoyoshi, naturalmente deve ser solteiro. Outro importante critério para sua seleção é sua capacidade para continuar a ocupação da família. Para ocupações
rurais esta capacidade não significa mais que boa saúde e
operosidade. Mas nas ocupações mais especializadas, tais
como negócios envolvendo qualidades complexas de gerência e empreendimentos ou o exercício de artes ou artesanatos,
os candidatos tornam-se extremamente raros. Nestes casos, a
prática usual é adotar um dos discípulos ou aprendizes mais
capazes"(Befu, 1962, p. 36).
Nos critérios de escolha do mukoyoshi, assim como na
possibilidade inclusive de se abandonar a exigência de estabelecimento de uma aliança por casamento entre adotado e
adotante, percebemos com clareza como os "laços de sangue" são importantes, porém distintos dos interesses empresariais na concepção tradicional japonesa de família.
Partindo também das exceções a regra da patrilinearidade,
Brown (1966, p. 1 129) afirma que, "as unidades de descendência chamadas dozoku são constituídas a partir de uma
regra cognática e não patrilinear de descendência". A demonstração desta afirmação, que vem contrariar a bibliografia
anterior, decorre, segundo esta autora, mais de uma "abordagem analítica diversa do que de características etnográficas
especiais descobertas em Nakayashiki. A análise aqui está
baseada em duas distinções que têm longa tradição na teoria
antropológica. A primeira se refere à sucessão e descendência que não são coincidentes (Radcliff Brown, 1924:22). A
segunda diz que pode haver variação independente entre o
que Goodenough chama a ordem dos fenômenos de uma
sociedade e a ordem ideológica de seu povo" (Brown, 1966,
p. 1 130).
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Tomando a descrição do comportamento real em
Nakayashiki, a regra da patrilinearidade parece descrever corretamente a situação, porque "as genealogias dos dozoku contêm uma alta proporção de liames agnáticos ou patrilineares"...
porém, "quando a atenção se focaliza sobre as normas, valores, ideais, crenças e princípios organizatórios - a ordem ideológica - devemos concluir que a regra de descendência é
cognática e não patrilinear. Esta conclusão está baseada no
fato de que na ideologia do povo de Nakayashiki, as filhas por
nascimento têm direitos iguais a seus irmãos como membros
de seu dozoku natal" (Brown, 1966, p. 1 130).
E verdade que no modelo clássico do dozoku, as casas
secundárias são construídas para os irmãos do primogênito
que assume a chefia, porém, freqüentemente, antigos empregados e filhas do chefe podem receber a ajuda necessária para
se estabelecerem como parte desta unidade cooperativa. A
condição principal para que possam fazer parte do grupo de
famílias é aceitar e honrar o nome da linhagem, cultuar seus
antepassados e, evidentemente, cumprir as obrigações econômicas e políticas que definem esta unidade de cooperação.
No caso das filhas que se estabelecem no dozoku de sua
família de origem, torna-se necessário promover para elas um
casamento uxorilocal, isto é, adotar um marido.
"Estes casos são encontrados, freqüentemente, como resposta a problemas definidos. Um destes problemas pode ser:
o que fazer com uma filha fraca, doente, deformada ou simplesmente feia? Sua família certamente terá dificuldades para
arranjar um casamento para ela. Entretanto, serão tomadas
sérias medidas para desobrigar-se de seu sustento e capacitála a uma vida de casada mais ou menos normal. Podem atrair
um jovem, muitas vezes um filho mais novo de uma família
pobre, para casar-se com ela como um marido adotado, se
uma casa e alguma terra forem prometidas ao novo casal"...
De qualquer modo, o marido adotivo assume o nome da família de sua mulher e se torna chefe da nova casa que recebe
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dela... Nem todas as residências secundárias estabelecidas por
mulheres resultam do fato de se ter uma filha handcapped.
Um pai pode construir uma casa e doar alguma terra para
uma filha favorita que queira conservar próxima a ele. Isto
permite a ela evitar a experiência de ser uma jovem noiva sob
o olhar observador e algumas vezes tirânico da sogra e toda a
família do marido... Há ainda outra situação em que as filhas
freqüentemente estabelecem residências secundárias... Alguns
estabelecimentos de negócios no Japão foram tradicionalmente
administrados por mulheres. Uma taverna ou casa de chá, por
exemplo, freqüentemente tem uma administradora que pertence à família dos proprietários. Portanto, uma filha, criada na
casa e conhecendo as maneiras de fazer as coisas, mais que
a mulher de um filho que viria de outra família, deve suceder a proprietária quando ela se aposentar. A filha e seu
marido adotivo herdam as propriedades familiares e sua
ocupação e, então, todos os filhos, incluindo o mais velho,
devem deixar a família e sua casa e dedicar-se a outras ocupações. De tempos em tempos, outras filhas que não a sucessora, isto é, filhas excedentes, estabelecem casas filiais
que continuam a mesma ocupação de sua família original.
Em tais casos, usam o nome comercial da casa matriz e entram em seu dozoku... Portanto, se olhamos para a genealogia
destes dozoku de comerciantes, isto é, para a ordem dos fenômenos, observando comportamentos, podemos ser levados a concluir pela existência de uma ideologia de descendência matrilinear"(Brown, 1966, p. 1 133-1 134).
Tentando refletir sobre as conclusões de Brown, precisamos considerar a importância de distinguir, como fazem elas,
a ordem ideológica da ordem dos fenômenos, reconhecendo
que há uma distância entre as duas. Este passo leva a autora a
afirmar, para o caso japonês, uma descendência cognática (não
patrilinear como quer Befu, por exemplo) uma vez que a continuidade real dos grupos não está baseada necessariamente em relações agnáticas, como demonstram os casa90

mentos uxorilocais, principalmente quando sua função é
cooptar um sucessor para o chefe de família.
A "descendência como valor opera na ideologia de
Nakayashiki em conjunto com outros valores, ideais e crenças e, alguns deles, em certas ocasiões têm precedência sobre
a descendência. O valor, por exemplo, de que a família central (do dozoku) e sua residência devem continuar indefinidamente, está colocado muito alto na ideologia de Nakayashiki
e, em certas circunstâncias, prevalece sobre o valor da descendência" (Brown, 1966, p. 1 146).
Esta interpretação de Brown é diversa da de Befu (1962,
1963) na medida em que, para ela, um modelo cognático não
consciente explica todos os comportamentos reais e, por isso,
é mais adequado. Para Befu a linha de sucessão e a hierarquia
dos dozoku são pensadas através do modelo agnático, porém,
dada a função econômica dos grupos familiares, vários expedientes são utilizados para manter a patrilinearidade sem comprometer os interesses coletivos.
Portanto, os dois autores perceberam uma distância entre
o modelo ideológico e os fenômenos, porém Brown, recorrendo à sofisticação da terminologia de parentesco, faz a discussão girar em torno da adequação ou não do termo
patrilinear para descrever a situação japonesa, deixando-se
de lado a questão mais importante que é saber como se relacionam os comportamentos reais e a ideologia vigente. Para
dar este passo seria necessário demonstrar como se relacionam o modelo patrilinear consciente e o cognático não formulado conscientemente.
Befu, talvez pela sua maior participação na sociedade japonesa, percebe a importância da patrilinearidade, mas não
enfrenta o problema de explicar os desvios do padrão, senão
demonstrando que eles são funcionais. E, se são funcionais e,
como já vimos, sancionados até legalmente, é preciso especular um pouco mais para compreender sua significação.
Estes dois autores poderão ser aproximados, se admitir91

mos que a patrilinearidade é um modo de indicar e prescrever
a continuidade da família que é vista não só em termos de
filiação mas também simbolizada nos bens, nome e ancestrais
familiares. A descendência aparece, combinada a estes outros
símbolos, como forma de representar o ie.
A relação de filiação aparece à consciência dos grupos familiares como privilegiada para indicar a permanência da família, justamente porque reúne a consangüinidade e a filiação
social, do mesmo modo que a continuidade do grupo é vista
através de seus dois aspectos: a herança biológica e a herança
social. Cada um deles é pensado através de uma simbologia
própria, porém complementar. Quando a descendência
patrilinear é tomada como critério de sucessão, propõe-se uma
relação entre a herança biológica e a social, na medida em que
estão prescritos critérios biológicos para papéis sociais. Ao
nível da representação ideológica destas relações familiais deve
ocorrer uma relativa superposição entre indicadores de
descendência e indicadores de posições dentro do sistema
familial. Entretanto, no Japão, uma relativa independência
entre estas duas ordens é mantida, como demonstram os vários
expedientes legais e tradicionais (adoções e casamentos) que
são usados justamente em nome da continuidade do grupo.
Outros valores aparecem neste modelo de representação
da família para que a continuidade social (permanência dos
símbolos da família e seu papel econômico) tenha precedência sobre a biológica, como demonstram os autores anteriormente citados. A descendência não é nunca um critério definitivo, mas apenas sua combinação com outros requisitos sociais poderá definir alguém como apto para a sucessão, isto é,
para a manutenção da família.
Acreditamos pois que estamos diante de um modelo ideológico consciente, no qual a continuidade da família é percebida através de sua permanência como grupo social, e os critérios de descendência são usados com conotações sociais.
Esta maneira de pensar a família é bastante distinta da tradi92

ção ocidental, justamente porque a ideologia ocidental tenta
confundir o biológico e o social, tomando a descendência
como critério definitivo(4). O sistema familial chinês, apesar
de ter servido de modelo para o japonês, dele se distingue
radicalmente quanto ao significado da patrilinearidade e da
consangüinidade. "Também na China, a continuidade da família através da descendência patrilinear é imperativa. Mas
a ênfase entre os chineses não está tanto na perpetuação da
família como uma unidade corporativa quanto na perpetuação na linha de sangue patrilinear... como afirma Levy; existe na China uma aversão à mudança de sobrenome, que interfere com a adoção de um não parente ou, por isso mesmo,
de qualquer pessoa que não seja um parente do lado paterno"
(Befu, 1962, p. 38). A unilinearidade do parentesco japonês é
muito mais flexível, porque pode ser estendida além da
consangüinidade pela participação no culto ao nome e aos
ancestrais da família. Também este culto nunca alcançou a
mesma importância e extensão que para os chineses, uma vez
que, no Japão, as genealogias foram de início apanágio das
classes privilegiadas e só bem tarde se generalizou para todo
o povo. Além do mais, nos altares familiares eram reverenciados apenas os mortos ainda presentes na memória. Recebem
oferendas os mortos conhecidos e lembrados pelo grupo e vão
desaparecendo da lembrança e do culto quando substituídos
por outros mais recentemente desaparecidos.
Não se trata pois do culto de uma linhagem, mas de cerimônias que permitem ao grupo uma auto-identificação. Os
antepassados não precisam ser muito numerosos nem muito
antigos para representar o passado da família e sua permanência acima dos indivíduos. Pertencer a este grupo é fazer
parte de sua continuidade pela aceitação de um nome que
deve ser honrado.
(4)

Em uma investigação sobre Fotonovelas, realizada por Arthur Eid, as principais conclusões indicam justamente esta sobreposição da ordem social sobre a natural de tal modo que a primeira é pensada como reflexo da segunda.
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Esta flexibilidade na definição dos limites da família que
encontramos no Japão talvez seja importante para explicar a
permanência desta organização familiar em momentos distintos da história do Japão e em outros países para onde houve
imigração.
Nela a descendência pode ser "adquirida" socialmente, na
medida em que não precisa haver uma completa superposição
da ordem social e da biológica. Vemos então que as adoções
de filhos ou maridos, o reconhecimento de empregados ou
não parentes como membros de um dozoku deixam de ser
exceções a uma regra (e são muito numerosos para sê-lo) e
podem ser explicados.
A relação de filiação, sempre que possível, define a participação no sistema cooperativo, mas como não constitui um
critério exclusivo, deve estar combinada aos signos das famílias, que têm, no Japão, a mesma permanência que os "liames
de sangue", e por isso podem substituí-los. Em outras palavras, a filiação é tanto social quanto biológica e nenhum destes aspectos é exclusivo quando se pensa a continuidade da
família. Os casamentos e adoções são mecanismos de incorporação de novos membros à família e demonstram sua eficácia na medida em que garantem posições iguais ou até superiores aos membros natos (caso de filho adotivo que sucede o
pai), justamente porque definem uma participação social no
"contínuo familiar" que não necessariamente é um contínuo
genealógico. A participação cerimonial tem o mesmo ou quase o mesmo valor que a consangüinidade.
Podemos entender por que se pode recorrer a um mukoyoshi
para preencher o lugar de um filho ou para manter próxima a
filha, ou ainda para constituir um dozoku do tipo chamado
matrilinear. Aparentemente são situações distintas, mas que
podem ser resolvidas pelo mesmo expediente, uma vez que os
maridos adotados assumem o nome da família adotante e com
ele sua continuidade, isto é, seu passado e seu futuro.
Os filhos de um mukoyoshi entram na cadeia genealógica
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da família adotante, sem que as diferenças genéticas sejam consideradas. Basta comparar com a situação do filho adotivo nas sociedades ocidentais e toda a mitologia sobre a transmissão de qualidades e defeitos familiares através "do sangue", para compreender o quanto a concepção japonesa de
família é distinta da nossa. Simplificando bastante, poderíamos dizer que, entre nós, continuamos a tomar o nome de
família como um indicador de características profundas, que
o senso comum atribui à natureza e, por isso, aparece simbolizada na palavra "sangue". Tal relação não existe na concepção japonesa onde a idéia de patrilinearidade não implica a
transmissão prioritária de características paternas. Assim se explica, por exemplo, um caso relatado por Brown (1966, p. 1 137)
em que a uma "viúva e seus filhos de um segundo casamento foi
permitido perpetuar a linha familiar e manter a participação de
seu grupo doméstico no dozoku. O grupo doméstico era cooperativo tanto dentro do dozoku quanto nos negócios da comunidade e, por esta razão, os aldeões estavam dispostos a passar
por cima da quebra da linha de descendência. Com isto, foi
perpetuada a ficção de que a viúva era uma filha da casa que se
casara com um marido adotado". Na realidade, os filhos deste
casal não têm qualquer relação biológica com esta família, mas
são seus membros plenos porque usam seu nome.
Como a descendência é pensada a partir de símbolos sociais,
não se distingue entre a prole de um filho e de uma filha que
tenha um marido adotado e nem mesmo, como vimos, de uma
nora que já se casou pela segunda vez, fora da família. A linhagem masculina nestes casos não tem preferência sobre a originária de uma mulher se os requisitos de participação cerimonial
dentro da família são preenchidos. Esta igualdade é que levou
Brown a propor o modelo cognatico como explicativo, uma
vez que "as filhas têm, por nascimento, direitos iguais aos de
seus irmãos como membros do dozoku natal" (Brown, 1966,
p. 1 130). O que, porém, esta autora não levou em conta é que
a adoção e aceitação do nome de uma família não são questões
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formais e só através delas é que as filhas adquirem esta pretendida igualdade.
E curioso notar que, por ser a família japonesa sempre descrita como profundamente marcada pela autoridade paterna e
sucessão masculina, com a conseqüente posição secundária
atribuída às mulheres, alguns autores tiveram dificuldades para
explicar a coexistência deste sistema com o de parentela pessoal(5), isto é, bilateral e egocentrado.
Befu (1963) nos oferece uma excelente descrição do funcionamento destes dois sistemas, demonstrando o caráter
corporativo dos grupos definidos como patrilineares, por oposição ao caráter transitório das parentelas. Elas atuam em três
tipos de atividades:
1o - assistência econômica;
2o - participação em cerimônias de morte, nascimento,
casamento etc;
3o - troca de visitas e convívio social.
Em todas elas a participação não é exclusiva desta categoria de parentes, nem é necessário um relacionamento permanente. Apesar disto, parece que estes grupos são muito importantes na convivência cotidiana e tendem a assumir algumas
funções específicas do dozoku nas épocas e nas regiões em
que esta unidade cooperativa perde importância. Este conjunto de parentes, definido a partir de ego, inclui parentes por
linha materna e paterna, assim como por afinidade. É, pois,
um círculo amplo, onde não se privilegia nenhum dos sexos.
E difícil imaginar como se possa combinar um sistema de

(5)

Usamos parentela pessoal como tradução de personal kindred- tal como o
definiu Freeman (1961).
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sucessão patrilinear estrito e a consideração da existência de
parentesco também por lado materno(6). Aceitando entretanto
que esta patrilinearidade é uma linguagem social que define
claramente os limites das famílias, mas que não implica
necessariamente uma idéia de descendência biológica contada
por linha masculina, torna-se mais fácil compreender esta
igualdade no reconhecimento de parentes bilaterais.
(6)

Lembramos que em vários trabalhos sobre o Japão encontramos referências
ao conflito entre a nomenclatura de parentesco de tipo Esquimó (bilateral) e
a sucessão patrilinear nos grupos domésticos.
0 trabalho de Kitaoji (1971) propõe uma resposta a este problema, quando
discute a inadequação de uma análise de nomenclatura para explicar a
organização japonesa. Demonstrando a existência de um sistema denotativo
de posições familiais, paralelo à terminologia de parentesco egocentrada,
este autor chega à conclusão de que "conceitos tais como terminologia de
posições, organizações sociocêntricas, sucessão e herança, parentesco social
ou físico, adoção e aliança são instrumentos mais úteis para a compreensão da
lógica da organização da família e parentesco japoneses (Kitaoji, 1971, p.
1 054). Isto porque o sistema mais usado para indicar posições familiais
dentro das comunidades rurais é sociocêntrico, composto de termos que
indicam as posições ocupadas em um determinado momento na estrutura
linear do grupo doméstico e são independentes das distâncias que as aproximam ou separam de ego. "Não é a terminologia de posições que fornece o
modelo consciente da família japonesa" (Kitaoji, 1971, p. 1 042). Este argumento vem em favor da análise proposta sobre o significado da patrilinearidade, na medida em que os termos de posição indicam uma relação linear de
descendência e através dela se definem as posições, como se vê no quadro
que reproduzimos do trabalho de Kitaoji (1971, p. 1 042).
TERMINOLOGIA DE POSIÇÕES NA FAMÍLIA JAPONESA
Dialeto
YAHO

Japonês
PADRONIZADO

SIGNIFICADO

Ojisan

Inkio

Velho, ex-chefe de família

Obasan

Inkio

Esposa do ex-chefe de família

Otosan

Shujin

Chefe de família

Okasan

Shufu

Esposa do chefe de família

Atotori

Chonan

Sucessor do chefe

Yome

Yome

Noiva ou jovem esposa

Shatei

Jisannan

Filhos mais jovens que o sucessor

Musume

Musume

Filhas

Uchimago

Mago

Netos

Deshikko

Deshi

Aprendiz considerado como filho
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Este modo de pensar o parentesco permite, como já mostramos, uma grande flexibilidade de composição do grupo
doméstico. Cada casa é uma unidade de cooperação com funções definidas no sistema econômico que tem permanecido
mais ou menos constante em épocas e regiões diversas. Partindo destes aspectos mais visíveis, muitas interpretações da
sociedade japonesa definem a família apenas pelo ângulo da
economia, deixando de lado as discussões muitas vezes estéreis dos antropólogos que se preocupam com o sistema de
parentesco. Assim, definindo o termo descendência como uma
relação apenas biológica, Nakane não encontra nele qualquer
significado. E óbvio que, em todas as sociedades, algum sentido será atribuído às relações de filiação e, para o Japão,
parece-nos um pouco exagerado deixar de lado a existência
de um princípio de sucessão baseado na patrilinearidade, uma
vez que, mesmo em uma visão superficial, este princípio salta
aos olhos tanto quanto a sua freqüente inoperância. Brown
(1966, p. 1 135) nos apresenta três critérios que autorizam a
participação no dozoku: subdivisão da casa principal, residência e descendência; e logo na página seguinte afirma: "E óbvio que, nos dias atuais em Nakayashiki, a descendência é
um critério essencial para a plena participação no dozoku".
Isto aparece como conclusão da apresentação de dados históricos que indicam a possibilidade de que, no período pré-Meiji
(antes da segunda metade do século XIX), a descendência
patrilinear tenha sido menos importante, mas que obrigam a
reconhecer atualmente seu papel crucial. Apontando a necessidade de "mais estudos da história da descendência como um
valor", a autora mostra ter percebido a necessidade de uma
análise da significação deste princípio e não apenas sua
efetividade como norma, porque só partindo daí podemos
compreender sua maleabilidade.
Se aceitarmos a posição extrema de Nakane, corremos o
risco de "jogar a criança com a água do banho" pois, negando a realidade do princípio de descendência que, apesar disto
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opera, reduzimos a família a suas relações e funções econômicas sem explicar por que ainda são famílias. Os dozoku são
unidades de produção cujos limites estão dados pelo parentesco, seja ele real ou fictício. Os critérios de residência e as
relações de cooperação não esgotam sua definição, senão quando combinados com os critérios de descendência que explicam não só sua hierarquia interna como também a inclusão de
parentes não consangüíneos que podem vir a ser membros
plenos, graças a este parentesco pensado como social.
Tanto nas linhagens patrilineares quanto nas parentelas instáveis é fácil identificar as funções econômicas e as formas de
trabalho cooperativo. Entretanto, há uma diferença essencial
entre estas duas formas de cooperação entre grupos domésticos, uma vez que, no primeiro caso, ela se dá no quadro de
uma hierarquia definida pela patrilinearidade. Obviamente, a
força deste princípio de descendência é maior naquelas regiões do Japão onde o dozoku é mais importante (nordeste) e,
por sua vez, as parentelas são mais solidárias e atuantes onde
têm funções cooperativas claramente definidas (sudoeste). Em
Kikaigashima, por exemplo, cultuam-se os ancestrais das duas
linhas de parentesco e as cerimônias devem ser realizadas em
dias diferentes para que o mesmo indivíduo delas possa participar (Befu, 1963, p. 1 335).
Não encontramos, pois, funções específicas da parentela e
da patrilinhagem, mas nas várias regiões do Japão percebemos uma sobreposição dos dois princípios e das atividades
devidas a um ou outro grupo de parentes que mais se
complementam e que se opõem. Não se pode exprimir esta
situação em termos de uma correlação entre formas de parentesco e modos de cooperação. Parece-nos melhor explicá-la
como variantes de um modelo ideológico de relações onde a
consangüinidade e a linhagem masculina têm uma posição
relativa.
Esta variabilidade regional é possível justamente pela flexibilidade que o modelo apresenta, já que a extensão do nome
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de família a não consangüíneos permite dar-lhes funções produtivas, assim como o alargamento da consangüinidade constitui uma unidade maior de cooperação. A multiplicidade de
arranjos que esta combinação de parentescos permite, justifica a sua persistência e, por isso mesmo, vamos reencontrá-la
no Brasil ordenando as relações entre as famílias imigrantes.
A existência de "famílias compostas", a que nos referimos no
início deste capítulo, torna-se mais compreensível se aceitamos a liberdade com que os japoneses utilizam a consangüinidade e aceitam a participação de parentes bilaterais no grupo doméstico definido como patrilinear.
Estudos do processo de desenvolvimento japonês demonstraram a permanência das relações familiares tradicionais nas
fábricas e outros empreendimentos modernos. Alguns dos
grandes monopólios conhecidos como zaibatsu eram inicialmente organizados como dozoku e, só depois, se transformaram em organizações independentes do parentesco. Podemos,
pois, admitir que este modelo ideológico mostrou sua maleabilidade no tempo, acomodando-se a situações novas e, com os
japoneses, deslocou-se para o Brasil.
Valores e Relações Familiais
As transformações por que passou a família japonesa, com
a industrialização do país, são bem-conhecidas. Porém, muito
também se tem escrito sobre a persistência de tradicionalismo
nas grandes cidades do Japão e a maioria dos autores tem
dificuldade em explicar a manutenção de padrões aparentemente disfuncionais para uma sociedade moderna.
Sem pretender ir ao fundo da questão, mas também sem
procurar evitá-la, posto que estamos discutindo, para o Brasil,
uma situação que envolve mudanças socioculturais, precisamos refletir sobre o significado destas persistências. Por um
lado, é preciso perguntar, para cada situação histórica concreta, quais os padrões que são conservados e, por outro, como
os modos de representação das relações entre os homens se
100

transformam ou como encontram um novo ajustamento, a
partir de mudanças sociais.
As análises sobre a industrialização do Japão, em sua grande
maioria, partem da dicotomia entre sociedade moderna e
sociedade tradicional, tão freqüente na sociologia do desenvolvimento. Por isso mesmo deixam de lado as peculiaridades culturais do processo de transformação, preocupando-se
em avaliar o avanço da modernização por indicadores tomados a partir de um modelo abstrato de sociedade industrial.
Neste modelo, é claro, o sistema familiar deve tender para uma
família conjugai em que o trabalho é atividade individual. Para o
caso japonês, já se descreveu e mediu esta tendência, embora
sempre se admita uma certa resistência à inovação nos padrões
de relações familiares. Este apego ao tradicional é muitas vezes
transposto para as empresas que não podem ser classificadas
ainda como modernas. Parece-nos que falta uma análise do
significado destes padrões e de como se combinaram, nesta
sociedade particular, permitindo um processo de transformação de onde emerge uma sociedade industrializada, necessariamente diversa de outras já existentes e de um modelo abstrato e
não-histórico.
Ao analisar o processo de integração dos imigrantes japoneses no Brasil, tomamos como ponto de partida a especificidade cultural deste processo. Certamente não é necessário
reconstruir a cultura japonesa como uma totalidade e observar o que foi conservado aqui. Por este caminho estaríamos
dando uma independência aos fenômenos culturais que eles
não têm; pois seria o mesmo que admitir, para eles, uma dinâmica própria e independente que tomaria a situação de contato apenas como um pano de fundo. E isto já foi criticado repetidamente, com referência a trabalhos que utilizam deste modo
o conceito de aculturação.
Nossa pesquisa nos colocou diante de certos aspectos do
comportamento dos imigrantes que pareciam ter um valor estratégico para explicar sua integração. Não se trata simples101

mente de averiguar os padrões que foram conservados e os
que foram adquiridos através do contato, mas de tentar entender como os japoneses viveram sua experiência em um novo
país, usando um repertório cultural que, nesta situação, diante
de resistências e incentivos, teve que ajustar-se, produzindo
uma nova composição que é, também, necessariamente instável.
Procuramos recompor certas relações e valores tradicionais na família japonesa que, apesar de refletir originariamente uma estrutura feudal, ainda orientavam o comportamento
dos imigrantes.
O modo de representar as relações genealógicas que discutimos anteriormente se manifesta através de padrões de conduta e valores que sustentam a realização deste tipo de organização familial. Alguns destes padrões, essenciais para definir posições dentro da família, persistem tanto no Japão em
desenvolvimento quanto nas famílias que entrevistamos. E
preciso, pois, indagar as razões e a forma destas persistências
e começaremos pelas relações entre pais e filhos que são fundamentais para a autodefinição do grupo familial cooperativo.
Doré em seu livro City life in Japan insiste em mostrar
que o sistema de relações familiares se apresenta como um
conjunto de padrões ideais de comportamento que, nas condições de vida do Japão moderno, já não pode ter vigência plena, mas que persiste como um modelo ético bastante prestigiado. "A descrição do sistema familiar japonês não é uma
descrição de como a maioria do povo se comporta atualmente, nem sequer de como algumas pessoas pensam que deve
ser o comportamento atualmente. E, antes de tudo, a descrição
de como muitas pessoas pensam que a maioria do povo costumava se comportar e todas basearam neste sistema suas
expectativas de comportamento" (Doré, 1958, p. 95). Em
outras palavras, existe uma representação ideológica que
serve de base para pensar e agir em assuntos de família. Nela,
um dos pontos de referência básicos é a autoridade paterna
que, como já vimos, deve centralizar e ordenar a vida familial,
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fazendo-se responsável pela continuidade e honra do nome
da linhagem. Neste quadro, as relações pais-filhos, onde a obediência é a virtude máxima, se apresentam sob forma de uma
quase devoção. O pai deve impor-se aos demais, sem despotismo mas com segurança, criando uma aceitação inequívoca
e respeitosa. O caráter destas relações foi muito bem-descrito
por Ruth Benedict em The Chrysanthemum and the Sword,
onde percebemos que não se pode entender este relacionamento pensando em termos de autoritarismo e submissão,
porque não se trata de uma vontade individual que pode anular as outras, mas de um entendimento grupai executado pelo
chefe. Este é apenas o responsável pela continuidade da família, aquele que recebeu o encargo de dirigi-la para que se preserve no futuro a memória dos antepassados. Toda a vida familiar está baseada nisto. "Nem a ocupação, nem as propriedades, nem a casa, nem as tradições ou os ancestrais pertencem ao indivíduo, mas sim à família como um todo" (Doré,
1958, p. 99 - 100). E por esta razão o pai (ou aquele que recebeu a sua função) não impõe seu desejo, mas simplesmente
decide o que é melhor, contando com a aprovação de sua
conduta porque não se justificaria qualquer rebeldia, uma vez
que toda a responsabilidade é tacitamente compartida e que
nenhuma atitude individual pode existir. "Porém se o chefe de
família não está cumprindo o seu papel, isto é, não está
promovendo o bem-estar do grupo, ele pode e deve ser substituído e para isto existe até mesmo amparo legal" (Doré, 1958,
p. 102 - 103 e especialmente nota 87), justamente porque a
chefia independe da paternidade.
Um exemplo dos limites da autoridade paterna já tivemos
quando descrevemos a escolha de um filho adotivo que deve
tornar-se marido da filha do adotante, porém, se ela não aceitar, escolhe-se outra noiva. O casamento é sempre um arranjo
entre famílias, mas aos noivos se dá a oportunidade, depois
de um rápido encontro que é parte das negociações, de não
aceitarem. Se isto ocorrer, outros arranjos serão tentados. Os
103

códigos de conduta estão cheios de exemplos destas situações
em que se aceita a opinião de filhos ou inferiores, porque a
autoridade não é sentida como absoluta, mas como adequada.
O pai, enquanto chefe, cuida dos interesses do grupo agindo
com justiça, pois caso contrário arriscaria sua posição.
O verdadeiro sentido destas relações pais-filhos só se esclarece se compreendermos o conteúdo do compromisso para
com os pais, ou melhor dito, como o exercício da devoção
filial significa assumir a posição que lhe cabe (taking one's
proper statiorí) de acordo com o sexo, geração e idade. Esta
atitude que, no Japão, regula todas as interações assume, em
família, um caráter próprio.
É verdade que todas as formas de etiqueta e convivência
são reguladas por padrões estritos de ordenação das pessoas
conforme a classe, posição hierárquica, idade e sexo, e a
família é apenas um caso particular deste sistema geral. A
unidade familial sempre teve grande importância econômica e social no Japão e se apresenta, à consciência de seus
membros, como uma microssociedade dentro da qual o indivíduo será treinado para poder conviver, quando adulto,
em grupos mais amplos. Portanto, as virtudes capitais dos
japoneses devem ser ensinadas e exercitadas em família para
que se possa criar um bom cidadão. A lealdade, devotamento
e submissão aos interesses do grupo são aprendidos com os
pais e, mais tarde, estas virtudes se transformarão facilmente em atitudes e até mesmo sentimentos que vão se estender
aos superiores e ao Imperador. Não há enfim diferença substancial entre as virtudes civis e familiais e, por isso mesmo,
as últimas ganham grande importância porque definem o
homem e o cidadão.
A concepção japonesa de respeito filial, apesar de sua origem chinesa, assumiu, no Japão, características próprias, pois
teve que amoldar-se a uma estrutura feudal onde se combinavam duas hierarquias: a familial e a senhorial. Ao superior,
seja ele pai ou senhor, se deve respeito e os deveres para com
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ele passam a ter caráter de obrigações individuais inevitáveis
e absolutas. A existência de uma aristocracia feudal obrigou a
manter como principal virtude a lealdade a um senhor local e
não há uma larga parentela como na China. O papel econômico da família definia localmente a amplitude de suas linhagens, enfatizando a ligação com a terra dos ancestrais e delimitando as relações entre parentes e entre estamentos.
Na hierarquia social, o nome de família identifica e situa o
indivíduo impondo-lhe direitos e deveres segundo seu status
familial, sexo e idade etc. Esta classificação permite à comunidade reconhecê-lo e, por isso mesmo, a atribuição da posição correta dentro do sistema familial torna-se fundamental.
Há uma rígida hierarquização que vai do pai ao filho mais
velho, ao filho menor, passando pelas mulheres até chegar ao
mais humilde dos criados, se os houver. O que dá força e
conteúdo a esta ordenação, são os valores que sustentam a
submissão a que todos devem se sujeitar sob pena de perderem a honra e, logo, a posição que lhes cabe. A verdadeira
virtude é saber reconhecer e retribuir eternamente o débito
que se tem com os superiores, desde o Imperador, até os pais,
patrões ou outros benfeitores. Isto porque os superiores são
sempre benfeitores, isto é, são sempre credores deste dever
que se chama on, o que os faz merecedores de um tratamento
especial onde o amor e principalmente a lealdade devem estar
sempre presentes, uma vez que são sentimentos necessários
naquele que "leva um on", isto é, que deve retribuir a favores
importantes. Como diz Benedict (1946, p. 99), o "homem
recebe on de um superior e o ato de aceitá-lo quando venha de
alguém não claramente definido como superior ou, por último,
de um igual, dá uma inconfortável sensação de inferioridade". No círculo da família, entretanto, esta dedicação absoluta
cabe perfeitamente, pois "existe, naturalmente, o on recebido
dos pais. A natureza absoluta destes deveres impostos pela
posição hierárquica é que fundamenta o respeito filial oriental
que coloca os pais em uma posição estratégica de autoridade
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sobre os filhos. Isto se expressa em termos de uma dívida
em que os filhos são devedores e se esforçam por pagar. São,
portanto, os filhos que devem esforçar-se duramente pela
obediência e não, como na Alemanha - outra nação onde a
autoridade patriarcal é importante - onde os pais têm que
esforçar-se por exigir e impor esta obediência" (Benedict,
1946, p. 101-102).
Por seu lado o chefe de família não tem autoridade incondicional; espera-se que ela seja responsável pela honra da família porque o trato e o amor que ele devota a seus filhos
também aparecem como retribuição ao on que recebeu de seus
pais. O grupo familial afirma assim sua continuidade através
destes sentimentos básicos que estabelecem uma complexa
teia de devedores e credores ligados por compromissos não
saldáveis e portanto contínuos, que se prolongam e renovam
através das gerações, desde os antepassados reconhecíveis até
os descendentes próximos.
Todas as demais relações familiares: marido-mulher, mãefilhos, sogra-nora etc. se manifestam através de deveres morais absolutos e exigem o despojamento de interesses individuais e até mesmo da manifestação de sentimentos que possam
parecer contrários às expectativas (7). A compulsão moral que
obriga pessoas a se ajustarem a seus papéis, especialmente
quando interagindo com certos indivíduos que merecem
deferência, chama-se girí. Seu sentido torna-se mais claro
quando contrastado com o de ninjo, que significa sentimento,
inclinação e desejo. Enquanto giri é uma norma, ninjo refere-se
ao desejo pessoal. O dilema que, ao nível do comportamento,
esta oposição propõe, aparece amplamente na literatura japonesa tradicional, retratado como o conflito entre duas
compulsões. Do ponto de vista ético, o conflito deve ser re(7)

Veja-se Vogel (1971), especialmente capítulo X - Authoríty in the Family a
Befu (1971), capítulo 6 - Ethos, para uma análise da compulsão para o
comportamento adequado nas relações entre vários membros da família e
também as formas institucionalizadas de convivência que tornam menos
rígidos os padrões.
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solvido sempre pela submissão aos interesses coletivos. No
plano da família isto significa reconhecer sua posição
hierárquica e portanto aceitar a participação que lhe cabe no
sistema cooperativo familial.
Associações entre famílias
Centralizando nossa análise no modo de definir e ordenar
os grupos domésticos e em suas funções econômicas, corremos o risco de perder de vista as formas associativas mais
amplas que reúnem estas unidades residenciais e de produção. E verdade que já lembramos a importância do grupo
doméstico para a aldeia quando mostramos que é sua hierarquia interna que define a posição e a forma de participação
em assuntos comunitários. Por outro lado, os valores que
determinam o relacionamento dentro da família, dando-lhe
conteúdo, são os mesmos que norteiam a vida civil.
Esta continuidade entre família e aldeia, onde a segunda
aparece como alargamento da primeira, decorre do modo particular como se combinam, no Japão, parentesco, residência e
relações de cooperação econômica. Por estarem definidos a
partir da conjugação destes três critérios, os grupos domésticos têm um caráter estritamente local e um inter-relacionamento que não ultrapassa o território da aldeia.
O parentesco é a linguagem que define a participação no
grupo doméstico cooperativo. Como estes grupos são delimitados espacialmente, as linhagens não cortam transversalmente
as várias aldeias, mas estão divididas em unidades autônomas
profundamente ligadas a seus territórios.(8)
As análises de Nakane, justamente por tomarem como eixo
explicativo da organização econômica o grupo familiar, são
muito sugestivas no que diz respeito a este caráter local da
(8) Neste sentido, percebe-se claramente como os grupos de parentesco, nesta
sociedade estratificada, não preenchem funções políticas de inter-relacionamento entre grupos territoriais, ao contrário do que ocorre em inúmeras
sociedades tribais, estruturadas politicamente através da segmentação em
grupos de descendência unilineares.
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vida japonesa. "No Japão, um grupo local (econômico) é o
único grupo ao qual o indivíduo pertence"... pois, "ninguém
pertencerá a dois grupos permanentes, cujos sistemas sejam
teoricamente opostos e baseados em critérios distintos tais
como: descendência e localidade"(Nakane, 1967, p. 171).
Existe, pois, a superposição dos critérios de parentesco e
residência, sem que a linha de descendência se prolongue além
dos limites da localidade. Este aspecto é também apontado por
Brown, quando analisa a formação dos dozokunos quais, para
a inclusão de novos membros, o local de residência é decisivo:
- "nem todos os grupos domésticos derivados da família central (bunkê) são incluídos no dozoku; o que mantém alguns fora
dele é o critério de residência... Em Nakayashiki, a participação
no dozoku está limitada aos grupos domésticos do mesmo
povoado ou de povoados imediatamente adjacentes. Uma caminhada de 10 minutos separa os membros mais distantes de
qualquer dozoku" (Brown, 1966, p. 1 135).
Percebe-se bem o regionalismo da vida japonesa, com sua
mistura de parentesco e dependência econômica, sempre definidas dentro de estreitos limites territoriais. Definido como
grupo localizado, o dozoku utiliza a propriedade e o parentesco ordena e fornece a hierarquia para seu funcionamento.
Justamente por demonstrar este caráter local da organização social japonesa, Nakane minimiza a importância do parentesco porque o vê submetido aos critérios de cooperação e
residência, sem ir além de seu domínio econômico. Na verdade, Nakane toma como ponto de partida uma concepção estreita (ainda que analiticamente correta) de descendência. A
partir daí afirma a inoperância deste princípio privilegiando a
participação cooperativa em grupos com funções econômicas
definidas. Diz ela: "A diferença crucial entre minha análise e
as interpretações dominadas pelo parentesco está na aplicação do termo descendência, o qual uso em sentido estrito.
Devemos distinguir o emprego freqüente do parentesco fictício no costume japonês das regras de descendência nor108

mais em outras sociedades". E ainda: "No Japão é difícil encontrar um grupo de descendência tal como os dos Sagada ou
dos Maori ou critérios de descendência como meios para adquirir algum tipo de participação, como é o caso dos Pul Eliya.
Na ausência de qualquer função específica para a descendência, o grupo doméstico e a localidade tornam-se os critérios
primários para a formação de grupos no Japão rural" (Nakane,
1967, p. 168).
Ora, o que procuramos indicar é que a noção de descendência, no Japão, só pode ser descrita em sentido social e não
no sentido estrito que propõe Nakane. Tomando-a deste modo,
enriquecemos nossa percepção das formas de cooperação e
dos critérios que definem a residência, pois é a descendência
que permite estruturar, com certa flexibilidade, os grupos econômicos localizados.
Por sua vez, a soma dos territórios destes grupos é que
compõe o espaço da aldeia, limite do universo de participação dos que aí vivem. A unificação dos grupos domésticos
dentro da aldeia se dá através de sua reunião em associações
cooperativas com várias finalidades, onde os chefes de família representam seus grupos. Reencontramos pois, ao nível da
aldeia, a combinação dos mesmos três critérios que definem a
participação nos grupos familiais. Apenas, como é óbvio, a
descendência ganha numa nova função, pois a hierarquia que
ela determina dentro da família define as condições de participação de cada indivíduo na aldeia. A posição dentro da família é o critério que define as posições, direitos e deveres de
cada um em relação à comunidade.
Enfim, a aldeia é uma composição de famílias que habitam territórios contíguos e ampliam seu relacionamento reunindo seus representantes em uma série de associações, voluntárias ou não, que servem como promotoras da coesão do
grupo. Um grande número delas está baseado nas distinções
de sexo e idade e suas funções expressas são educacionais e
recreativas. Reúnem os jovens, as senhoras, os homens adul109

tos, através de uma participação compulsória.
A tradição de associações remonta a outras formas muito
antigas, variantes de associações com finalidades religiosas e
recreativas denominadas ko, e descritas por Embree (1946, p.
103-115) com grande riqueza de detalhes. Ainda sobrevivem
nas aldeias japonesas estes conjuntos de famílias que se reúnem tanto para organizar uma cerimônia tradicional quanto
para formar um círculo de ajuda mútua e assim obter dinheiro
a crédito.
Com o desaparecimento do feudalismo e expansão do poder central, algumas associações tradicionais assumiram um
novo caráter, resultado da política governamental. Surgiram
depois algumas novas organizações como as Associações "da
juventude japonesa", "das mulheres patriotas"ou a "de Veteranos", todas revalorizadas e redefinidas com o fim expresso
de fazer chegar às aldeias a ideologia nacionalista que sustentava o governo central antes da última guerra.
Quase todas estas associações, entretanto, sempre se caracterizam por:
1o) Serem quase sempre compulsórias e não voluntárias;
2o) Tomarem as aldeias como unidade de organização;
3o) Nelas a participação é definida por família, e cada família tem seu membro-representante.
Mesmo das cooperativas agrícolas, que ganharam muita
importância no Japão atual, Befu nos diz (1971, p. 90): "Ainda que legalmente associações voluntárias e presumivelmente
organizadas através da iniciativa de agricultores individuais,
as cooperativas são, como as associações tradicionais, organizadas na base de uma participação obrigatória, com iniciativas partindo do governo local e nacional".
Quanto à importância destas cooperativas agrícolas no Japão, podemos dizer, como Norbeck, que as comunidades são
formadas ao seu redor (Norbeck, 1967, p. 77). Como nelas a
participação é compulsória, exercem um forte controle sobre
as atividades econômicas dos grupos domésticos e funcionam
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como canais de comunicação e execução de políticas
governamentais.
No seu conjunto, estas associações definem-se localmente
e seus contornos são os mesmos das aldeias, as quais, entretanto, permanecem isoladas umas das outras.
As associações, ao mesmo tempo que promovem a unificação interna das unidades territoriais, estabelecem os canais
de comunicação com as organizações burocráticas nacionais.
A permanência desta organização econômico-familial no Japão em desenvolvimento se explica, em parte, pela eficácia e
maleabilidade com que as intervenções governamentais podem chegar às comunidades mais distantes.
No Brasil, os imigrantes japoneses algumas vezes contaram com um relativo isolamento étnico que permitiu a utilização de variantes destas formas associativas. Deste modo puderam exercer um grande controle sobre todas os membros de
núcleos etnicamente homogêneos, obtendo resultados econômicos compensadores, como veremos no próximo capítulo.

Procuramos mostrar a flexibilidade do sistema familial japonês no que diz respeito à organização interna dos grupos
domésticos cooperativos. A noção de descendência, utilizada
como filiação social, permite a ampliação e reordenação do
grupo em função de suas atividades produtivas, a partir de um
modelo pouco rígido. A hierarquia interna do grupo doméstico é sustentada por formas peculiares de relacionamento que
supõe valores profundos e de aceitação indiscutível.
As unidades familiares, presas aós territórios de seus antepassados, definem-se localmente e, ao nível da aldeia, reúnem-se em associações com diversos objetivos. A compulsoriedade de participação nestas associações, reconhecida por
todos, faz delas instrumentos eficazes de controle comunitário e comunicação com os órgãos centrais de decisão.
Estas características da vida social japonesa nos fornece111

rão os parâmetros para estudar os imigrantes no Brasil, na
medida em que, no Estado de São Paulo, utilizaram este equipamento tradicional para elaborar formas de convivência, quer
dentro do grupo étnico, quer em contato com a sociedade
nacional.
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Capítulo IV

A FAMÍLIA JAPONESA NO
ESTADO DE SÃO PAULO
O sistema familial tradicional que descrevemos teve sua
origem no Japão, em uma época em que a família era integralmente uma unidade de produção e consumo, onde as atividades econômicas eram privilégios domésticos e onde as
etiquetas e honras familiares formavam um conjunto extremamente relacionado à profissão de seus membros.
Apesar deste sistema familial ter sofrido mudanças no Japão, como mostra o trecho de Doré (1958, p. 95), a tradição
continua a pesar sobre o comportamento e principalmente
sobre as expectativas de comportamento familiar no Japão
atual. A diferenciação de posições dentro da família e as
concepções que as justificam, continuaram, em larga medida, a servir de base para definição de comportamentos. E
fácil perceber as vantagens que esta forma de organização
ofereceu nas condições de vida que os imigrantes japoneses
encontraram no Brasil.
Como a imigração foi familial, estas unidades domésticas,
recém-chegadas ao Brasil, mantiveram-se relativamente isoladas, dispersas nas colônias das fazendas. Por isso mesmo,
as relações dentro do grupo não sofreram muitas mudanças.
Por outro lado, as condições de vida e as oportunidades de
sucesso funcionaram como estímulos para manter vivos os
padrões que propiciavam uma maior cooperação e conseqüentemente um maior rendimento familial. A tradição japonesa,
reforçando a autoridade gerencial do chefe e centralizando as
decisões, manteve a coesão interna da família que foi, como
vimos no Capítulo II, percebida como fundamental para conseguir uma melhor situação econômica.
Os padrões de obediência e dedicação aos mais velhos,
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profundamente inculcados através da socialização japonesa,
encontraram aqui uma função imediata. Sem maiores conflitos dentro do grupo, pôde ser imposto um padrão quase
ascético do consumo, uma vez que os destinos da família continuaram a ser regidos pelo chefe. Percebemos mesmo um
reforço da autoridade familiar, enquanto outros padrões tradicionais parece que perderam importância.
E bastante difícil avaliar como realmente transcorria a vida
de uma família de colonos japoneses porque o material colhido em entrevistas é bastante lacônico no que se refere a esta
fase, quer porque as lembranças estão bastante apagadas por
se referirem a uma experiência desagradável, quer porque
entrevistamos muitos chefes de família que eram crianças
nessa época. E certo, entretanto, que a vida cotidiana era difícil e a convivência pobre. Os contatos sociais reduziram-se a
um mínimo, restringindo-se o equipamento cultural, já sem
eficácia no novo ambiente. Os imigrantes, nesse período, preocuparam-se apenas com o trabalho, quase sem nenhum tempo
para atividades ociosas. O isolamento em que ficavam as famílias, dispersas nas colônias das fazendas, tendo como vizinhos
imigrantes de outros países ou caboclos brasileiros, propiciou
esta redução ao mínimo das relações extrafamiliares.
Apesar de tomar apenas um aspecto deste empobrecimento, o trabalho de Handa, apresentado ao Simpósio, O Japonês em São Paulo e no Brasil, realizado era 1968, tem a
vantagem de ser uma análise e um depoimento de como se
manifestou a Decadência do senso estético numa fase da
vida dos imigrantes japoneses do Brasil'(1968). Compreendendo por senso estético as formas de vestuário, alimentação,
arranjo de casa, cantos etc, o autor estuda seu empobrecimento durante o período de colonato. Os japoneses imigrantes deixaram o Japão antes da grande ocidentalização daquele país, trazendo consigo costumes muito diversos dos
nossos, difíceis de manter nas fazendas de café. O senso
estético japonês, especialmente aquele que constitui a
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tradição viva dentro da vida cotidiana da população, não pode,
quase nunca, ser dissociado da vida que se leva no Japão,
achando-se, como se acha efetivamente, na sua maioria,
vinculado ao estilo de vida expresso no costume de sentar-se
sobre o tatami(esteira). E é assim que, no Japão, não se podem
dissociar a casa e o seu jardim, pois se constituem numa
unidade, devendo o jardim ser contemplado da sala por alguém
sentado.
O próprio canto - à parte o dos tropeiros ou dos marinheiros - na sua maioria se cultiva nas salas, num tom de voz
contida. No bailado, dançado por quem não estivesse habituado a sentar-se no tatami, os gestos parecerão feios e até ridículos. Isso se explica pelo fato de a beleza do quimono transparecer
através do andar japonês, ademais de não poder ser dissociado
da etiqueta do zashiki (sala com tatami)... devido ao impacto
do novo modo de vida brasileiro, nossa vida ficou desorganizada, num grau inimaginável aos meros observadores. Outrossim,
pode-se dizer que, tendo abandonado o modus vivendi tradicional por força da preocupação inicial de logo retornar ao Japão, se perdeu também o senso artístico que dá lustro à vida, ao
mesmo tempo que, por causa da aceitação do novo modus
vivendi apenas como um meio passageiro, não se chegou a
perceber o processo de arranjo estético que se achava implícito
nesse mesmo modus vivendi (Handa, 1968, p. 7 - 8).
Comparando as casas dos caboclos brasileiros às dos imigrantes japoneses, este autor mostra para os primeiros a existência de uma ordenação que era "natural", perceptível na
casa de telhas e chão de terra batida sempre arrumada e limpa, onde uma mesa com toalha feita de sacos e sobre a qual
sempre havia uma moringa, centralizava a vida da família e
das visitas. "Em contraposição, os imigrantes japoneses deixavam muitas vezes amontoados, sem nenhuma arrumação,
os seus pertences, bem mais numerosos que os dos caipiras"
(Handa, 1968, p. 15). A necessidade de aceitar a alimentação
brasileira obrigou-os a somar utensílios de cozinha aos que tra115

dicionalmente usavam e, deste modo, as casas abrigavam demasiados objetos para seu tamanho, sem que as mulheres pudessem conseguir alguma ordem. Trabalhando na roça como
os homens e responsáveis pelas tarefas domésticas, as donas
de casa não puderam definir uma nova forma de ocupar a casa.
Enquanto os brasileiros tratavam o chão de terra batida
para que não houvesse poeira, arrumavam as camas, penduravam retratos ou estampas coloridas na parede, os japoneses
não se ajustavam ao novo espaço da casa de pau-a-pique.
Ainda segundo Handa, esta situação melhora quando as
famílias conseguem sair das fazendas de café para transformarem-se em sitiantes. Aí, apesar de estarem completamente
absorvidos pelo empenho em ganhar dinheiro, já se pode
encontrar casas em que os mais velhos começam a cultivar
um jardim de inspiração japonesa ou a plantar algumas
verduras para preparar seus pratos típicos.
"Depois de se tornarem independentes na lavoura, a prática do canto foi se intensificando cada vez mais. Beber e cantar constituiam-se na melhor das diversões. Nas ocasiões de
festas, dançava-se também. Só que não chegavam a ser danças coletivas, mas individuais, ainda que se baseassem no folclore japonês. Nas festas animadas com bebidas, preferia-se o
shamissen (instrumento de cordas) ao shakuhachi(instrumento de sopro: flauta de bambu). Só que muito poucas mulheres
sabiam tocá-lo, ou que, quando alguma o soubesse não encontrava o instrumento, já que pouca gente o havia trazido.
"... Foi muito tempo (depois) de chegarem ao Brasil que
os imigrantes japoneses começaram a tentar embelezar o interior da casa ou a usar roupas que correspondessem ao seu
gosto" (Handa, 1968, p. 2).
Este panorama, descrito com tanta sensibilidade por um
velho imigrante, confirma nossa impressão de que o japonêscolono concentrou todo seu esforço na capitalização necessária para superar esta condição de trabalho, restringindo seus
contatos quase que exclusivamente à família cujos laços são
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reforçados porque têm uma função cooperativa imediata. Vemos portanto que, no primeiro período de vida no Brasil, os
imigrantes se despojaram de muitos aspectos de sua vida
tradicional que não podiam ser mantidos nas condições de
isolamento e pobreza que caracterizaram o período de
colonato. E um período que se caracterizou pelo trabalho, e
só por ele é lembrado. Nossos entrevistados unanimemente
confirmaram que todos os membros válidos da família trabalhavam duramente.
Um único motivo liberta do trabalho duro do campo: a
escola. Nas famílias grandes, os filhos menores eram poupados para que pudessem estudar, como aconteceu com a família do senhor K. O., que veio de Tóquio com os pais, quatro
irmãs, um irmão e um primo. "Aqui todos trabalhavam sem
descanso em uma fazenda de café em São Simão; apenas os
últimos filhos (o sr. K. O. e uma das irmãs) iam à escola."
Uma outra família, a do senhor M. L, já agricultores no
Japão, veio para cá deixando em Kyoto o filho mais velho que
tinha completado o curso secundário e ficou trabalhando em
um escritório. Vieram os avós paternos de M. I., os pais, dois
irmãos e duas irmãs. O entrevistado, último filho, tinha então
três anos. Foram para Cafelândia como colonos e todos
trabalhavam, menos os dois irmãos caçulas.
Um nissei, cujo pai veio para o Brasil em 1914, conta que,
quando nasceu, seu pai já possuía uma fazenda em Promissão
e, "como era o único filho homem, se esforçaram muito para
que estudasse. Dos 6 irmãos fui o único que não trabalhou na
lavoura porque fazia primário e escola japonesa".
Poderíamos multiplicar õs exemplos demonstrando que só
o estudo liberava alguns filhos do trabalho. As famílias menores tiveram mais problemas por não poder dispensar ninguém
das tarefas imediatamente remuneradas e distribuir mais adequadamente as tarefas domésticas. Mesmo as crianças que
estudavam tinham obrigações, quer dentro de casa, quer cuidando da criação ou da horta. Os velhos, quando já não podiam
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enfrentar o trabalho da roça, recebiam incumbências menos
pesadas que permitiam, entretanto, liberar a dona de casa para
o trabalho assalariado. Há uma divisão de trabalho dentro do
grupo para que um maior número de pessoas possa ser aproveitado de acordo com suas aptidões.
Como conseqüência direta desta situação de isolamento e
necessidade de alta produtividade, os padrões de dependência
dentro da família, ancorados na tradição, se reforçam e ela se
fecha sobre si mesma, num esforço para manter vivos os
objetivos que originaram a imigração. Libertar-se do patrão,
ou do fiscal, mais visível que o proprietário da fazenda, era o
desejo de todos, que tudo aceitavam para estabelecer-se como
sitiantes garantindo maior independência e maiores vinculações com seus compatriotas.
Para isto os gastos da família se resumem em uma alimentação às vezes precária e vestuário indispensável, sem ultrapassar um padrão realmente de subsistência mínima. O controle do orçamento é sempre feito pelo chefe de família que
recebe o rendimento total do trabalho de todos e o administra
como algo coletivo. Para o japonês a família, como já vimos,
é pensada como uma coletividade de trabalho e não como
uma soma de trabalhadores.
Claro está que esta centralização de decisões pode ser observada entre outros imigrantes ou mesmo no quadro dos padrões familiares tradicionais do sitiante brasileiro. Movidos
pelo desejo de ascensão, os imigrantes de várias origens utilizaram o trabalho de modo cooperativo tanto nas tarefas dos
cafezais quanto em atividades paralelas, de forma a garantir
uma pequena acumulação e abandonar o colonato. Depoimentos de imigrantes árabes, gregos etc, em diversos países, nos
falam desta concentração de esforços, organizada sob a
autoridade de um patriarca, que permitiu reunir um capital
incipiente e enfrentar o início de um pequeno artesanato, comércio ou outro empreendimento qualquer.
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Nesta fase do processo de ascensão as semelhanças são
grandes entre todos os imigrantes, mas a partir do momento em
que a família ganha uma relativa estabilidade econômica e suas
perspectivas de mobilidade social tomam-se mais viáveis é que
as particularidades do caso japonês, comparado ao de outros
imigrantes, parecem maiores.
Emilio Willems (1946) mostra como a disponibilidade de
terras virgens, que circundavam as colônias teuto-brasileiras
nos Estados do Sul, facilitou o estabelecimento independente
dos filhos, determinando mesmo uma diminuição da idade
média dos casamentos e provocando a subdivisão da família
extensa. Para os italianos, o estudo de Durham (1966) mostra
que a participação dos filhos nos empreendimentos familiares, especialmente quando substituem o pai, assume o aspecto de uma sociedade que permite uma certa autonomia dos
participantes.
Para os japoneses, o processo de cooperação familial
vai mais longe, baseado que está em uma hierarquia sustentada por obrigações morais que submergem o indivíduo
na coletividade. Ainda agora, grande parte dos nissei aceita os valores que norteiam a educação japonesa tradicional
e procura preservá-los na família. Entre estudantes universitários encontramos muitas referências aos aspectos positivos da educação japonesa, ao lado de certas críticas. A
atitude respeitosa para com os pais (que supõe orí) é sempre valorizada, às vezes ao lado de outros aspectos, pois,
como disse uma estudante de línguas neolatinas, na educação japonesa pode-se "admirar o fato de visar uma certa
perfeição e formação moral sólida". De outra entrevista
extraímos este trecho sobre a educação japonesa: "Cria um
conceito de família como uma unidade fechada que é a
primeira coisa de valor que existe. Dão a ela muita importância, daí haver pequenas possibilidades de sair daquelas
regras". Esta é uma formulação que transmite justamente a
pressão sobre os membros da família exercida em nome de
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valores que devem continuar orientando o relacionamento
e mantendo a família relativamente isolada.
Ora, se nestes depoimentos atuais encontramos esta descrição da família, com mais razão admitimos que no período
inicial de seu ajustamento ao Brasil, os imigrantes japoneses
atribuíam à autoridade do chefe de família um significado
aproximado daquele que existe no Japão e portanto seu poder
não pode ser explicado apenas por sua função instrumental
na criação de um capital inicial.
Por outro lado, o fortalecimento das relações familiares
tradicionais não poderia ser explicado como uma simples tentativa de transplante da cultura japonesa para o ocidente. A
família, que se define no Japão por uma estabilidade e permanência estreitamente associadas a um território particular, necessariamente se altera nas novas condições de vida. Por isso
mesmo, no nível do grupo doméstico, desapareceram quase
todas as práticas tradicionais ligadas a um estilo de vida aqui
impossível. Cultos familiares, a cozinha, as vestimentas ou os
banhos diários segundo o quase ritual japonês, tornam-se impossíveis nas fazendas de café. Também as formas associativas
extrafamiliares não poderiam subsistir nestas condições. Não
pretendemos afirmar categoricamente o desaparecimento destes traços culturais, mas apenas assinalar que as famílias imigrantes não puderam reconstituir aqui integralmente os padrões culturais japoneses.
O quadro deste período de vida dos imigrantes no Brasil se
apresenta muito curioso porque não pudemos encontrar
indícios quer de uma integração à situação de colonos, com a
conseqüente criação de liames sociais cooperativos, recreativos ou de qualquer outra natureza, quer de uma segregação
cultural onde se poderia pretender a manutenção de uma cultura. Neste momento existem apenas famílias isoladas que no
seu interior mantêm uma forte coesão.
É necessário insistir que este período de colonato é curto e
possivelmente pode assumir estas características pelo fato de
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ter sido efetivamente transitório, tal como aspiravam os imigrantes.
A passagem para o que chamamos o segundo período do
itinerário percorrido pelos japoneses também apresenta seus
aspectos curiosos.
Em primeiro lugar é preciso lembrar que o colono não se
torna arrendatário ou pequeno proprietário exclusivamente por
sua capacidade de poupança. Insistimos nos aspectos positivos e específicos da centralização de recursos e decisões porque isto tem sua importância, mas é preciso agregar outro fator atuante neste processo: a solidariedade nacional, em outras palavras, o aparecimento da noção de Colônia Japonesa.
E óbvio, portanto, que o isolamento inicial representa antes a suspensão que a inexistência de relações extrafamiliares.
Estas relações se atualizam quando a família imigrante se dispõe a abandonar o colonato, ou antes mesmo, quando ocorrem mudanças de uma para outra fazenda, sempre em busca
de melhores salários ou melhores condições de trabalho.
Porém, é no momento de arrendar ou comprar um sítio que
os amigos ou parentes já estabelecidos aparecem como
intermediários. Esta ajuda pode assumir as formas mais variadas, desde um simples conselho - "compre terras em tal região
porque são boas" - até o empréstimo que possibilita a compra ou o contrato com companhias de terras ou arrendadores influentes. Enfim, o que transparece claramente nas entrevistas que fizemos é que o grupo familiar se abre para
fora e sua decisão neste momento é sempre mediada por
algum conterrâneo. Além do progresso econômico que esta
nova situação significa é importante vê-la também como início
de um novo círculo de relações onde o grupo familiar guarda sua importância, mas amplia-se através de outras formas
de sociabilidade.
A extensão das novas áreas abertas à agricultura de pequena propriedade no Estado de São Paulo quase exige, dos que
procuram incorporar-se à grande massa de pioneiros, uma cuida121

dosa busca de orientação e estas informações levam, conseqüentemente, ao agrupamento dos japoneses em determinadas áreas, quer porque, de maneira informal, tratam de
ajudar as famílias que chegaram mais recentemente, quer
porque desejam criar uma comunidade culturalmente homogênea.
Neste processo de aglutinação das famílias dispersas assumem grande importância as empresas japonesas, que organizaram a colonização de certas regiões e que, facilitando aos
imigrantes nipônicos a compra de pequenas propriedades
contíguas, permitiram a formação de núcleos etnicamente
homogêneos.
A constituição destes núcleos é um elemento importante
no processo de ascensão social dos japoneses, pois é instrumental na organização da produção em novos moldes. As
companhias de colonização, bancos e consulados japoneses e
também as cooperativas locais se empenharam em fornecer
créditos, orientar o plantio e a comercialização.
Podemos avaliar o apoio que os imigrantes receberam através do depoimento de um agrônomo japonês que veio para o
Brasil logo depois de formado, por volta de 1936. Como
empregado da Kaigai Kogyo Kabushiki-Kaisha, realizou estudos em uma estação experimental no Caxingui, com o "objetivo de orientar os agricultores japoneses aqui radicados
porque notava-se o atraso técnico e cultural em toda a agricultura". Transferiu-se depois para a Cooperativa Agrícola de
Cotia onde, a partir de 1938, colaborou na organização de
cursos rápidos de conhecimentos agrícolas que eram oferecidos em várias localidades no interior do Estado onde havia
concentração de japoneses. Vieira (1967, p. 23) chama a atenção para o amparo com que contaram os súditos nipônicos no
Brasil, que não se limitou aos núcleos de colonização planejada, mas se alargou através do estímulo dado à produção
algodoeira dos arrendatários japoneses na Alta Paulista ou
Alta Sorocabana. Confirmando as informações de Monbeig
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(1952), a mesma autora indica que o "sitiante sofria das deficiências do sistema de crédito e via-se levado a entregar suas
colheitas aos donos das máquinas agrícolas e aos negociantes
de café e algodão que os financiavam... Essas deficiências só
não atingiram os japoneses, que contaram desde logo com o
apoio dos capitais nipônicos para o financiamento de suas
plantações e compra de sua produção, graças a uma orientação estatal e nacional impressa ao movimento migratório
nipônico" (Vieira, 1967, p. 46).
Esta é uma das razões que explicam a grande homogeneidade dos produtos cultivados pelos japoneses que, de
acordo com a época e a região, dedicavam-se quase todos a
uma mesma lavoura. As associações cooperativas que surgiram nestes núcleos também favoreceram esta homogeneização
da produção. O plantio do algodão, amendoim, chá, batata e
tomates ou a criação de bicho-da-seda são algumas das atividades que agruparam os japoneses, dando-lhes o quase monopólio destes produtos em alguns lugares. Até hoje, como já
mostramos, a Colônia Japonesa concentra suas atividades no
plantio de certos produtos.
O estudo de Saito sobre o núcleo de Cotia (Saito, 1956)
mostra as condições com que contaram os imigrantes para
desenvolver estas comunidades étnicas. Alguns ex-colonos,
muitos originários da mesma região do Japão, reuniram-se, a
partir de 1913, nesta área que progressivamente foi sendo
ampliada e ocupada por novas famílias.
O núcleo inicial dividia-se em três "turmas", de acordo com
a procedência. Eram elas: a turma da cidade, a turma de Piraju
e a de Guatapará. Os que vinham da cidade, isto é, de São
Paulo, quase todos tinham fugido das fazendas de café por
não suportar as condições de vida, indo, então, para São Paulo.
Fracassaram também nos empregos urbanos e por isso resolveram tentar a agricultura em Cotia.
O grupo de Piraju vinha da Fazenda Boa Vista, neste município, onde todos trabalhavam como colonos e a turma de
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Guatapará vinha da fazenda do mesmo nome na Araraquarense, que fora uma das primeiras fazendas a receber
japoneses. A mudança para Cotia, no caso dos grupos vindos
das fazendas, foi determinada por conselhos e ajuda prestados por famílias já lá instaladas. A cultura predominante foi
a da batata, para a qual introduzem o uso de adubos e técnicas
de plantio mais eficazes com aproveitamento intensivo do
solo. Estas inovações foram possíveis porque surgiu nesta
comunidade uma associação, com grande poder de controle
sobre seus membros, a "Associação Japonesa", que reunia
todos os chefes de família e que foi o gérmen da poderosa
Cooperativa Agrícola de Cotia. Sua finalidade era zelar pelos
interesses coletivos dos lavradores e entre suas primeiras
atividades está a compra e distribuição de sementes e adubos,
controle da época de plantio e colheita, tendo em vista garantir
um preço médio vantajoso para todos.
Outros trabalhos, como o de Unzer de Almeida sobre Registro (1953), Ono e Miyazaki (1956) sobre Suzano, ou Saito
(1961), descrevem vários tipos de associações tradicionais em
várias comunidades. Revivem elas as funções de controle e
ajuda mútua que têm no Japão rural.
Apesar de não se repetirem aqui, exatamente sob sua forma original, estas associações ensaiam, de maneira menos
formal, mecanismos de cooperação já conhecidos destes imigrantes. Tal como no Japão, a obrigatoriedade de participação
e o poder de coersão são elementos importantes destas
organizações criadas pelos imigrantes em suas comunidades
brasileiras.
Aqui também os grupos domésticos eram unidades produtivas que freqüentemente se conjugavam em um nível local,
repetindo, em parte, a situação de relativo isolamento da aldeia japonesa. As limitações no uso da língua portuguesa e a
tradição cultural comum os isolava, ao mesmo tempo que a
expansão agrícola abria perspectivas para uma grande mobilidade. Nesta situação, em parte contraditória, já vimos como
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a solidariedade informal e o apoio de companhias de colonização fizeram surgir os limites (ideais é certo) da Colônia Japonesa; e dentro dela, mais uma vez, as associações retomaram suas
funções coordenadoras, organizando a comunicação da comunidade com o mercado e a sociedade nacional (para não falar
da mediação com as organizações japonesas).
No caso do agrupamento de Cotia, a que já nos referimos,
é óbvia a importância da Associação japonesa como mediadora entre a comunidade e o mercado mais amplo e, internamente, como coordenadora das atividades agrícolas visando
ao maior lucro. Determinando a época de plantio e colheita
para a totalidade dos plantadores da área, esta associação conseguia facilmente obter melhores preços para seus produtos,
que se cada um de seus membros negociasse isoladamente e,
ao mesmo tempo, reforçava os laços de solidariedade dentro
da comunidade. A participação compulsória nas associações,
segundo o modelo japonês, parece ser a condição básica do
sucesso destes núcleos, porque lhes dá força para enfrentar as
variações do mercado e também para definir-se como uma
legítima agremiação de japoneses, podendo servir de mediador entre os imigrantes isolados e as companhias japonesas
distribuidoras de facilidades.
Como no Japão, os núcleos de imigrantes se formam ao
redor das cooperativas ou outras associações menores (por
exemplo: de jovens, de senhoras, de ajuda mútua etc.) e este é
um dos caminhos pelos quais ganha consistência a idéia de
Colônia Japonesa.
Esta abstrata comunidade lingüístico-cultural existe através de certos aglomerados, com escassas comunicações entre
eles, mas relativamente integrados nas regiões de que são parte. Foram estas condições que tornaram viável a recriação de
associações japonesas, uma vez que aqui também elas tinham
por objetivo reunir famílias produtoras, organizar a cooperação entre elas e a comunicação para além do núcleo de povoamento.
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Estas semelhanças formais facilitaram o nascimento especialmente de cooperativas que, estamos convencidas, tiveram um
papel importante promovendo o sucesso das lavouras dos imigrantes japoneses. Definir-se como japonês é o que permitia,
ou até obrigava, a participação nestas cooperativas que, canalizando facilidades para estes núcleos, tornaram possíveis as altas taxas de mobilidade ascendentes que mostramos no Capítulo n.
Certamente a importância destas associações é menor quanto mais caminhe o processo de integração dos imigrantes à
sociedade nacional, pois sua função instrumental e principalmente econômica é clara. Entretanto, não se esgota aí seu sentido, porque como centros aglutinadores criam, ao nível local,
a consciência de pertencer a um grupo étnico. Por isso, ainda
em 1958, temos 51 % dos isseifiliados a associações japonesas
diversas e entre os não-agricultores, 42%. Entre os
descendentes, o interesse por esses grêmios é bem menor, mas
35% dos lavradores e 19% dos não-agricultores ainda estão
ligados a eles (C.R.C.J., 1946, p. 312). Mesmo em zonas urbanas algumas associações tradicionais ou suas versões transformadas continuam a ter importância congregando, de acordo com suas finalidades, issei ou nissei, como mostramos em
outro trabalho (Cardoso, 1959).
Entre imigrantes de outras nacionalidades não se documentou o funcionamento de associações com a força que tiveram
entre os japoneses e nem surgiram instituições econômicas
tão importantes quanto suas cooperativas. Podemos dizer que
os japoneses trouxeram não uma mentalidade cooperati vista
que é algo vaga, mas formas de organizar a cooperação que,
reelaboradas, funcionaram como instrumentos de aglutinação
dos núcleos familiares, confundindo os interesses particulares com os coletivos. Veremos mais tarde como em outros
países que receberam imigrantes japoneses estas associações
aparecem com funções semelhantes.
Mesmo no Japão, notamos que existe uma variação entre
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as regiões quanto à maior ou menor importância destas formas
associativas. Como estão combinadas, de modo complementar, com as parentelas ou os dozoku, quando o desenvolvimento econômico compromete a continuidade destes, quer porque
não se perpetua sua hierarquia, quer porque se perde sua base
econômica; as parentelas assumem as atividades de colaboração entre parentes e as associações, as funções econômicas e
políticas. Como as relações entre estas instituições não são
mecânicas, arranjos e ajustamentos são possíveis ao nível da
complementaridade de suas funções.
"Quando o sistema de dozoku é fraco ou inexistente, suas
funções corporativas ou se tornam restritas à unidade familiar
ou são realizadas através de agências externas ao parentesco
tais como o governo ou as cooperativas agrícolas" (Befu, 1963,
p. 1 336).
Isto nos aproxima bastante da situação dos núcleos brasileiros, onde o dozoku não teve lugar pelas características da
estrutura econômica, mas onde surgiram associações, agentes
aglutinadores da comunidade, que serviram de mediadores
entre os agricultores e o mercado mais amplo. A solidariedade nacional que os reunia em núcleos onde um estilo japonês
pôde reaparecer (como nos mostra Handa) fez surgir também
os mecanismos de controle. Os grupos familiares, apoiados
desde logo em sua parentela, estendiam mesmo aos amigos
os títulos e a ajuda de vida dos parentes. Da mesma forma
como, no dozoku, se manipula o parentesco para recrutar indivíduos capazes para o trabalho, aqui os parentes bilaterais e
até mesmo conhecidos também os incorporavam às famílias
para aumentar a capacidade de trabalho.
Em outro trabalho (Cardoso, 1963) discutimos a existência, entre os imigrantes por nós entrevistados, de famílias que
abrigavam parentes por linha feminina, tanto por aliança como
por consangüinidade. Notamos que estes casos podiam ser
classificados em dois tipos: 1o) os genros que trabalhavam em
negócios do sogro; 2o) parentes jovens que participavam das
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atividades da família aumentando seu potencial de produtividade. Isto indica que os imigrantes operaram com a noção de
parentela que permite a incorporação ao grupo doméstico de
membros de fora da linhagem paterna tendo em vista a ampliação da unidade produtiva. Os casos do primeiro tipo são curiosos, porque tendo semelhanças com a forma japonesa de
casamento uxorical, prescindem da adoção, isto é, da incorporação ritual à linhagem de residência mantendo o marido
seu nome de família. Realmente, neste aspecto há uma grande
novidade nesta forma de composição familiar, uma vez que
no Japão seria inaceitável a convivência de duas linhas de
descendência na mesma residência. Aqui, provavelmente as
dificuldades legais não permitem a generalização da adoção.
Paralelamente, a mobilidade geográfica impede o estabelecimento de sólidos vínculos entre as linhagens e um
território determinado, diminuindo conseqüentemente a importância da patrilinhagem, ao mesmo tempo que a parentela
pessoal se constitui em um amplo grupo de solidariedade.
Por outro lado, a consideração do parentesco bilateral amplia
as possibilidades de apoio e ajuda mútua. Utilizando esta
concepção e minimizando a relação entre descendência masculina e sucessão é que os imigrantes puderam aceitar, no
Brasil, a existência de famílias onde genro e sogro, com
nomes diferentes, compunham a mesma unidade de trabalho.
No caso dos parentes da esposa, jovens com capacidade de
trabalho, o mecanismo de incorporação é imediato, desde
que se pense na parentela e na continuidade da família como
unidade de cooperação.
Ocorre, pois, a mesma situação apontada para o Japão, na
qual as associações de controle comunitário se desenvolveram, preenchendo algumas funções econômicas e políticas ao
lado do parentesco bilateral.
A relação dos imigrantes com a sua localidade residencial
não podia ter, no Brasil, a força que tinha no Japão. A terra da
família, lá, é a terra dos ancestrais, signo da permanência do
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ie. Aqui, não só a terra é virgem e as plantações novas, como é
preciso mover-se para acompanhar a expansão pioneira, comprar lotes baratos para vender com lucros.
O localismo da vida rural japonesa não pôde ser reeditado
aqui nos mesmos termos. Entretanto, o isolamento cultural
permitiu retomar formas conhecidas de convivência, apenas
sem a presença do passado que, nas aldeias japonesas, dá força
às patrilinhagens.
E portanto a identidade étnica, feita em nome de uma tradição japonesa, que dá base para o aparecimento de núcleos
homogêneos, associações e parentelas, através dos quais se
organizam as atividades econômicas. Se, no Japão, os grupos
domésticos, enquanto grupos locais, se reúnem em associações que são os canais de comunicação com o Estado, aqui as
famílias, dispondo de grande mobilidade geográfica se reúnem em sociedades menos permanentes, cuja continuidade
depende desta identidade étnica. As associações se dizem japonesas e reúnem japoneses porque estão baseadas em um
código cultural que limita a eles a participação. E justamente
esta homogeneidade que lhes dá força como intermediárias
entre a colônia, os bancos, companhias e consulados japoneses e, também, entre o agricultor e o mercado. A noção de colônia permite definir desde a participação imediata na teia de
solidariedades dos núcleos locais até o sentir-se membro da
abstrata comunidade composta pelos japoneses do Brasil.
A primeira vista pode parecer que estamos descrevendo o
início de um movimento nativista em busca de sua identidade
étnica. Entretanto é preciso notar que as zonas pioneiras congregaram uma população variada, que se lançava à aventura
de enriquecer do dia para a noite com o comércio de terras ou
praticando uma agricultura baseada na mobilidade espacial e
que avançava sempre com o afastamento das bocas de sertão,
dedicando-se ao cultivo dos produtos que no momento ofereciam um maior rendimento. Numa região deste tipo, as possibilidades de aparecerem agrupamentos totalmente segrega129

dos são muito pequenas porque a característica mais importante desta população é a sua mobilidade e sua ligação com o
mercado nacional de terras e produtos agrícolas. Toda a ideologia do pioneiro é seguir sempre a frente desbravadora e estar
em dia com as novas demandas para plantar aquilo que pode
render mais. Os japoneses compreenderam rapidamente a importância de mover-se de um município para outro, de uma
região para outra, até mesmo de um Estado para outro, comprando terra em melhores condições e fazendo aumentar seu
capital através desta febre de valorizações tantas vezes fictícias.
Para os que ainda não haviam logrado tornar-se proprietários
estas zonas novas ofereciam chances de arrendamentos vantajosos que os levaria a uma melhor situação.
Aqueles núcleos japoneses formados quase espontaneamente pela reunião de arrendatários ou pequenos proprietários não contavam com o necessário isolamento para tentar a
preservação da cultura japonesa. Já os agrupamentos organizados por companhias de colonização gozaram de uma maior
estabilidade, porque eram compostos por pequenos proprietários mas, mesmo assim, não lograram a independência necessária com relação à região para que possamos vê-los como
grupos nacionais enquistados.
Vemos, portanto, como na fase de formação de núcleos de
arrendatários japoneses e retomada de sua tradição cultural,
configura-se a idéia de uma comunidade étnica, tanto como
resultado deste processo quanto como sua causa, pois já estava presente, ainda que não plenamente formulada, desde seu
início.
A descrição de Handa (1968) sobre o ressurgimento dos
bailados e cantos folclóricos entre os arrendatários japoneses
e o papel aglutinador das companhias de colonização mostram a atuação de mecanismos de solidariedade que definem
o grupo imigrante como uma comunidade dentro do Brasil.
A noção de Colônia Japonesa surge então como a representação desta situação ambígua, onde o universo cultural nipônico
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permite e dá os limites de atuação às formas assistenciais que
produzem, como resultado, a integração dos imigrantes ao sistema econômico nacional e, conseqüentemente, a diminuição
desta identificação étnica.
Os japoneses e seus descendentes constituem, para si mesmos, uma única categoria - "japoneses" - que se contrapõem
aos "não-japoneses". Porém, segundo Vieira (1967), vemos que,
apesar deste grupo étnico, ser percebido como uma unidade e
assim se autodefinir, distingue várias dicotomias internas tais
como: okinawanos e japoneses propriamente ditos (naiti-jin):
issei e nissei; imigrantes antigos e vindos no após-guerra (Japãonovo) e japoneses urbanizados e de zona rural.
"A categoria em que o indivíduo se coloca depende do contexto das relações envolvidas: ele é um habitante da cidade em
relação aos japoneses da zona rural mas é um japonês do Brasil
em relação aos Japão-novo, um okinawano em oposição aos
naiti-jin ou um nissei em relação ao issei (Vieira, 1967, p. 68).
Esta classificação, entretanto, só tem sentido respeitados os limites da Colônia, isto é, a partir de uma uniformidade postulada.
Justamente esta uniformidade é que permite trabalhar com
diferenças, quer sejam as dicotomias apontadas, quer o reconhecimento de distâncias sociais que são representadas através
de categorias espaciais, como no gráfico apresentado por Vieira
(1967, p. 70) para Marília.
M - Marília
1 - Japoneses da zona rural de
Marília.
2 - Japoneses da Alta Paulista.
3 - Japoneses da Noroeste,
Sorocabana e norte do Paraná.
4 - Japoneses da Capital do
Estado.
5 - Outros japoneses do Estado
de São Paulo e Mato Grosso.
6 - Japoneses do Brasil.
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E a oposição japoneses-sociedade nacional que permite
pensar as regiões como modos de representar a maior ou menor proximidade dentro da Colônia, já que um nissei de Marília
está mais próximo de um issei da Alta Paulista que de um
brasileiro de sua geração em Marília.
Procurando explicar esta representação espacial das distâncias sociais, Vieira parte das relações reais dentro da Colônia, mostrando que elas vão se tornando virtuais com o
distanciamento e por isso podem ser utilizadas, na linguagem
comum, como formas para representar a unidade cultural da
Colônia e ao mesmo tempo as distinções internas. Se este modo
de distinguir e classificar os grupos dentro da Colônia pode
parecer derivado das relações realmente existentes, a grande
distância estabelecida entre japoneses e não-japoneses não
pode decorrer da prática cotidiana que os mantém próximos.
Acreditamos que, para aceitar a afirmação de Vieira (1967, p.
71): "De maneira geral, entretanto, os japoneses do Vale do
Paraíba, por exemplo, estão mais próximos dos japoneses de
Marília do que os brasileiros da Alta Paulista, embora mais
distantes", melhor seria dizer "se pensam mais próximos",
porque indicaríamos que se trata de uma representação da
Colônia e não, como quer a autora, uma descrição a partir das
relações que unem os japoneses de Marília, através de laços
de parentesco, associativos, recreativos, de negócios etc. a
outros japoneses de outras regiões.
Estes laços não se estendem progressivamente pelo espaço como aparece no gráfico, pois um mapeamento das relações poderia nos levar até o Japão, passando por todas as
regiões brasileiras e, muito provavelmente, indicaria uma concentração em São Paulo, sem que a Capital tenha qualquer
destaque especial no sistema classificatório apresentado.
Enfim, propomos que as regiões são utilizadas para pensar
a Colônia Japonesa porque são indicadores adequados da unidade dos japoneses, apesar de sua dispersão e em oposição à
sociedade nacional.
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Transferindo-se de uma região para outra, os imigrantes
podem incorporar-se aos grupos já estabelecidos, graças a esta
consciência de homogeneidade que torna as regiões como
forma de repartir o que é pensado como comunidade.
Já as dicotomias internas à Colônia, indicadas por Vieira
(1967), são formas de classificar diferenças de atitude. O nissei
se distingue do issei não só como geração mas também como
um grupo que participa diversamente do universo cultural tradicional. Por isso, esta distinção geracional ocorre em todos
os países que receberam imigrantes japoneses. Para levar mais
longe a explicação desta dicotomia seria preciso analisar o
significado, no Japão, das distinções entre gerações. Também
seria necessário um estudo deste tipo para compreendermos
melhor a distinção entre okinawanos e naiti-jin que os imigrantes trouxeram para o Brasil; mas isto nos desviaria de
nossos propósitos neste trabalho.
As oposições japoneses urbanizados e de zona rural ou
imigrantes antigos e os" Japão-novo", indicam, de maneira clara, diferenças de comportamento dentro dos limites da comunidade étnica. Como não trabalhamos com os imigrantes de
após-guerra, vamos focalizar nossa atenção sobre a urbanização dos imigrantes mais antigos, para compreender como funciona a Colônia Japonesa nas cidades.
Já mostramos que a urbanização pode ser vista como mais uma
fase deste processo de ascensão em que se engajaram as famílias
japonesas. Na transferência para a cidade também os laços de família e amizade servem como apoio direto, além de uma solidariedade bem mais vaga, definida em termos da "Colônia Japonesa".
A título de exemplo, resumo a história de uma família entrevistada, onde podemos observar a grande mobilidade geográfica, reuniões e separações de parentes e solidariedade do
grupo imigrante: esta família é composta pelo casal e seis filhos e, atualmente, são feirantes. Neste trabalho são auxiliados pelo filho mais velho e por uma filha, a mais velha das
mulheres. Os outros estão estudando: um filho faz curso téc133

nico de marcenaria, outro cursa o ginásio e os dois mais moços
estão no primário. Os filhos mais velhos não puderam estudar
porque sempre ajudaram a família. Antes de se instalarem em
São Paulo, muitas atividades foram tentadas. A esposa, Aiko,
veio para o Brasil com a mãe e o irmão mais velho, para pagar
dívidas, pois seus "pais eram de uma família de pescadores por
tradição. Possuíam dois barcos de pesca além de uma fábrica
de peixe seco que deu prejuízo e faliu". Instalaram-se na região
da Mogiana como colonos de café e "foram considerados boas
pessoas, tendo conseguido pagar as dívidas. Mas não tinha futuro trabalhar como colono". Um conhecido foi procurar melhores condições de trabalho para eles e, nesta época, conheceram a família do futuro marido de Aiko, numa fazenda arrendada em Marília onde plantaram algodão. As duas famílias passaram a trabalhar juntas repartindo os lucros. Depois de dois anos
Aiko casou-se em cerimônia tradicional japonesa e o novo casal
arrendou terras no município de São José. Como seu cunhado
mais velho não pudesse ficar com os pais, o casal voltou para
junto dos sogros, na zona rural de Marília. Logo em seguida
foram para a cidade de Marília e seu marido trabalhava como
empregado em uma firma de beneficiamento de arroz. Depois
de algum tempo abriram uma "venda de cereais" e mais tarde
um armazém de secos e molhados. Para conseguir o capital necessário para estes empreendimentos, contaram com a ajuda do
sogro. "No tempo da guerra tivemos que vender muito fiado e o
negócio foi mal. Tivemos que vender tudo". O marido de Aiko
conseguiu então, por intermédio de um senhor japonês, um trabalho em Angra dos Reis, em uma fábrica de peixe seco, e lá,
junto com outra família, tornaram-se sócios desta fábrica. Permaneceram aí três anos, mas a venda do peixe, feita através de
viajantes no interior do Estado, trazia muitos problemas. Desistiram então desta empresa e, contando com a ajuda de um cunhado, que já era feirante, a família veio para São Paulo onde
há 10 anos dedica-se a esta atividade. Os filhos que estudam
terão outra profissão. Mesmo os que trabalham com os pais
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querem abandonar a feira mas não têm ainda nada em vista.
Recorrendo ora à ajuda de parentes, ora a amigos, esta família se reúne a outras e inicia vários empreendimentos, contando sempre com a ajuda ou interferência de algum
conterrâneo. Todas as ocupações urbanas foram indicadas por
alguém que serviu de intermediário. São pois os mesmos
mecanismos que estavam atuando na zona rural que são mobilizados para propiciar uma instalação na cidade. E várias
tentativas foram feitas antes de chegarem a São Paulo, onde
já estão por um período longo, mantendo o sistema de trabalho familial para que os filhos menores possam estudar.
As possibilidades educacionais que São Paulo oferece são,
provavelmente, responsáveis pela fixação desta família na grande cidade. Os filhos terão garantias de uma profissão mais qualificada e não só os pais mas os irmãos mais velhos continuam
em uma atividade que não lhes parece satisfatória para garantir
aos outros a freqüência à escola. É conhecida a alta taxa de
escolaridade desta colônia, assim como os esforços que realizam para que seus descendentes alcancem níveis educacionais
ainda mais altos. Se considerarmos apenas os maiores de 10
anos existe, entre eles, menos de 1 % de analfabetos. Sendo uma
população ainda em grande parte rural, podemos avaliar o quanto
este grau de escolaridade é excepcional quando comparado ao
da população nacional. Os imigrantes já tinham um nível
educacional bastante alto, que conseguiram manter sem grande
deteriorização para seus descendentes.
QUADRO XXXVI
NÍVEL EDUCACIONAL DOS IMIGRANTES DE PRE-GUERRA
MAIORES DE 15 ANOS
NÍVEL EDUCACIONAL

%

Analfabetos
Sabem ler e escrever
Primário
Secundário e mais

0,3
0,2
74,2
25,3
100
(33.044)

Total
FONTE: C.R.C.J. - 1964, Quadro 313, p. 382
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QUADRO XXXVII
NÍVEL EDUCACIONAL DOS DESCENDENTES DE JAPONESES
MAIORES DE 7 ANOS
BRASIL: 1958
NÍVEL EDUCACIONAL

%
3,2
1,2
0,7
73,6
21,3

Analfabetos
Sabem ler e escrever
Nitigo gakko (*)
Primário
Secundário e mais

100
(213.779)

Total

(*) Designação das escolas japonesas criadas pelos imigrantes.
FONTE: C.R.C.J. - 1964, Quadro 8, p. 50.

Para entendermos esta enorme escolarização relativa da
população de origem japonesa, tanto rural quanto urbana, não
basta constatar o prestígio que a educação assume nos valores
culturais dos imigrantes. O exame do processo de ascensão
social no campo, baseado na inovação de técnicas agrícolas e
apoiado na organização de cooperativas, exigia tanto uma identificação étnica, como já mostramos, como o domínio da língua
japonesa falada e escrita. A orientação da produção para o
mercado, nos termos em que foi realizada com tanto sucesso
pelos japoneses, não podia prescindir da escolarização. Mais
ainda, exigia inclusive a comunicação em japonês. Compreende-se, portanto, o empenho demonstrado por tantos núcleos rurais em promover, simultaneamente, a freqüência tanto
à escola brasileira quanto à japonesa (nitigogakko). Por isso
11,7% dos que se educaram no Brasil freqüentaram escolas
brasileiras e nitigo gakko (C.R.C.J., 1964, p. 57).
Na verdade, a educação brasileira também era necessária porque, se a organização da produção era feita em termos da participação numa comunidade étnica, sua comercialização exigia, pelo
menos em certos níveis, contatos com brasileiros. Do mesmo
modo, a necessidade de interagir com uma burocracia administrativa que se manifestava diretamente nas exigências fiscais e
contratuais, mostrava, aos imigrantes, a utilidade da freqüência à escola brasileira e o aprendizado da língua nacional.
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A ambigüidade deste processo que promove, de um lado a
segregação para permitir uma cooperação e de outro, pelo
sucesso a que leva esta cooperação, exige a participação em
diferentes níveis da sociedade nacional, reflete-se de um modo
muito nítido nesta tentativa de uma dupla escolarização.
As dificuldades de acesso à escola, na zona rural, explicam os dados apresentados no Quadro XXX, onde comparando o nível educacional de nissei e issei, residentes em zona
rural, constatamos que os segundos têm nível mais alto que
os primeiros. Nos Quadros XXXVI e XXXVII também notamos uma ligeira diminuição de nível para o conjunto da
população de descendentes de imigrantes.
Vê-se, portanto, que para manter aproximadamente o mesmo nível de educação dentro da colônia, os japoneses tiveram
que enfrentar sérios obstáculos, uma vez que, como agricultores, não era fácil conseguir escolas para seus filhos.
A manutenção do padrão de produção rural que permitiu aos
japoneses ascenderem socialmente, exigia uma escolaridade que
só podia ser obtida na cidade. Este fato assoma claramente à consciência dos imigrantes, pois o motivo que mais freqüentemente
indicam para justificar a transferência para a cidade consiste justamente na necessidade de enviar os filhos à escola. Como vimos
nas entrevistas já citadas e em muitas outras, os que se transferem
para a zona urbana o fazem para poder educar melhor os filhos, e
no seu conjunto, conseguem alcançar um nível educacional mais
alto que os residentes em zona rural.
QUADRO XXXVIII
NÍVEL EDUCACIONAL DE DESCENDENTES DE JAPONESES MAIORES DE 10 ANOS
RESIDENTES EM ZONA URBANA E RURAL - BRASIL: 1958

NÍVEL EDUCACIONAL

ZONA URBANA
%

Analfabetos
Sabem ler e escrever
Nitigo gakko
Primário
Secundário e +

0,4
0,8
0,4
58,8
39,6
100
(87.024)

Total
FONTE: C.R.C.J. - 1964, Quadro 9, p. 54 - 55
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ZONA RURAL
%
0,9
1,6
0,7
84,7
12,1
100
(91.875)

Por outro lado, o aproveitamento das oportunidades educacionais abre novas perspectivas de mobilidade que implicam a urbanização da população. Na cidade, os imigrantes
podem conseguir uma ocupação mais leve, libertando-se do
trabalho pesado exigido pela lavoura, ao mesmo tempo que
vislumbram para os filhos a possibilidade de ingressar numa
profissão liberal.
Para estas tentativas de mudança ocupacional é que os japoneses procuram apoio dentro de seu grupo de parentes e
supõem que podem contar com a solidariedade do conjunto
de sua comunidade étnica. A Colônia, nestas transferências
de residência, aparece como um marco de orientação dentro
do qual a comunicação é mais fácil e de onde se pode esperar
ajuda. Entretanto, como na cidade, ao contrário do que ocorre
na zona rural, a representação da Colônia não se concretiza
em grupos reais, criados pela vizinhança e pelas associações,
as possibilidades de auxílio restringem-se efetivamente ao círculo de relações primárias. Amigos longínquos podem ser
solicitados para arranjar casa ou trabalho. Conhecidos e parentes podem oferecer hospedagem ou empréstimos e até
mesmo o treinamento necessário para a vida urbana.
Em grande número de casos esta transferência não ocorre
em um mesmo momento para todos os membros da família.
O chefe de família ou um dos filhos vem se juntar a alguém
que pode auxiliá-lo a encontrar uma nova profissão e, freqüentemente, isto implica um tempo de aprendizado, sem remuneração, na tinturaria ou oficina de um conhecido. Este
sistema permite, ao mesmo tempo, ampliar seu investimento
no negócio já existente e treinar um compatriota para iniciar
um novo negócio.
Este sistema é em grande parte responsável pela concentração dos imigrantes em certos ramos de atividade, e não é
exclusivo dos japoneses. Entre as ocupações que não supõem
uma qualificação profissional, mas sim o entrosamento em
um esquema comercial mais amplo, como a venda de produ138

tos agrícolas em feiras ou quitandas, os iniciantes sempre esperam contar com facilidades em seu contato com firmas atacadistas japonesas. O conhecimento da língua japonesa tem
uma importância crucial na definição dos limites dentro dos
quais se pode esperar uma atitude solidária.
A Colônia não é mais um grupo mas sim um campo de
relações potenciais definido por peculiaridades físicas e culturais que permitem uma identificação étnica. Entre as marcas diferenciais, a língua é certamente a mais importante.
Observando o Quadro XXXIX, vemos que o japonês é
preservado na comunicação familiar por mais da metade dos
imigrantes chefes de família, residentes em zona urbana. Ao
mesmo tempo que confirma a crescente utilização do português pelos descendentes de imigrantes, este quadro mostra
que, em 1958, ainda 30% dos nisseichefes de famílias urbanas e 46% dos residentes em zona rural preferiam comunicarse em japonês. Tal fato demonstra que, passados 60 anos do
início da imigração, muitos dos nascidos no Brasil ainda sentem a língua japonesa como sua e, através dela, provavelmente procuram definir sua condição de japonês.
QUADRO XXXIX
LÍNGUA FALADA EM CASA, PELO CHEFE DE FAMÍLIA
E SEUS FILHOS - BRASIL: 1958
RESIDÊNCIA

GERAÇÃO

PORTUGUÊS
%

PORTUGUÊS
EJAPONÊS
%

JAPONÊS

TOTAL

%

%
100
(22.841)
100
(4.210)

Imigrantes

8

33

59

Descentes

30

40

30

4,

21

75

100
(27.610)

19

35

46

100
(2.861)

Urbana

Imigrantes
Rural
Descentes

FONTE: C.R.C.J. - 1964, Quadro 225, p. 302.

Não devemos tomar este conservadorismo lingüístico como
indicador imediato da segregação, pois já mostramos outros
fatos que desmentem este isolacionismo. Podemos, porém,
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levantar algumas hipóteses quanto ao sentido da permanência
da língua japonesa.
O que resta da identificação étnica nas cidades, onde os
japoneses se ocupam de pequenos negócios isolados ou estão
na condição de empregados, é a noção de uma homogeneidade
cultural que se define fundamentalmente pelo uso de uma linguagem privativa. Não atuam mais os mecanismos econômicos que deram consistência à idéia de Colônia nos núcleos
rurais. As associações não têm mais as funções cooperativas
nem a força que lhes vinha de serem canalizadoras de vantagens para seus membros. Através das relações pessoais é que
se constrói uma rede de ajuda mútua que aumenta seu tamanho e eficácia por estar sancionada por uma comunidade étnica.
Na cidade resta apenas a solidariedade entre pessoas que
se sentem iguais. Este sentimento de participação numa mesma coletividade prende-se às características físicas que permitem a identificação étnica tanto por parte do grupo quanto
por parte da sociedade mais ampla. Neste sentido, a presença
de marcas raciais cria uma conotação especial relativa ao grupo japonês frente aos outros contingentes de imigrantes, pois
impõe uma delimitação clara do grupo por parte da sociedade
nacional, através da elaboração da categoria de "japonês" com
a qual os brasileiros identificam os membros desta etnia. Para
os japoneses, o conteúdo desta identificação étnica consiste
na consciência de um passado comum e de um mesmo universo cultural que os distingue dos demais componentes da
sociedade brasileira.
A maioria de nossos entrevistados fala em uma grande união
existente dentro da Colônia Japonesa de São Paulo, ainda que
alguns se queixem em outros momentos de falta de apoio,
supondo que no interior a solidariedade é maior. Entretanto,
dois aspectos aparecem claramente nas entrevistas: 1o) a noção
de Colônia é ainda para os chefes de família atuante e real; e
2o) a convivência dentro desta Colônia não é marcada e
constante, mas esporádica e circunstancial.
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Muitas pessoas se dizem freqüentadoras de associações
japonesas aqui em São Paulo mas não se trata de atividade
rotineira. Alguns acontecimentos têm força para reunir um
grupo maior de japoneses, tais como certas festas ou empreendimentos que apelam para a valorização de suas tradições,
porém não percebemos, para o conjunto de entrevistados, uma
participação regular em atividades deste tipo.
Existem em São Paulo associações de jovens nissei com
grande número de freqüentadores mas que já se afastaram
bastante de sua organização inicial. A transformação orientase principalmente no sentido de uma maior autonomia dos jovens em relação ao controle tradicionalmente exercido pelos velhos
nas atividades da associação, tal como ocorria no seinen-kai
de modelo japonês (Cardoso, 1959). As agremiações que reúnem chefes de família ou senhoras perdem importância no contexto da grande cidade. Temos notícia do funcionamento de
sociedades de ajuda mútua que reúnem um número restrito de
participantes. Esta parece ter sido uma instituição importante
pois garantia crédito para estes pequenos empresários. Devido
ao seu caráter relativamente informal, não conseguimos uma descrição precisa de seu funcionamento aqui. Em outros países onde
se localizaram japoneses, estas associações também existiram e
tiveram um papel econômico importante, como veremos no próximo capítulo.
Entretanto, o que se verifica no conjunto é que a urbanização
não favoreceu estes diversos tipos de associações que os
japoneses criaram no Brasil. Perdendo as funções econômicas e a base territorial que possuem na zona rural, as associações perdem também sua força coercitiva. Abrangendo uma
população dispersa e heterogênea no que diz respeito à ocupação, fragmentam-se em vários tipos, sem qualquer coordenação que as integre. Quase poderíamos dizer que sobrevivem clubes de senhoras, de chefes de família e de nissei, como
locais de recreação e reunião nos quais a participação nem sempre
é exclusiva e nunca é obrigatória.
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A perda de importância das associações no contexto urbano pode ser facilmente constatada através da diminuição do
índice de participação demonstrado pelo Quadro XL. Na cidade aumenta significamente o número de indivíduos, tanto
issei quanto nissei, que não estão filiados a associações de
qualquer tipo.
Paralelamente verifica-se que, entre os imigrantes e descendentes que pertencem a alguma associação, uma porcentagem crescente freqüenta agremiações brasileiras.
Comparando issei urbano e rural e ainda nissei e issei, vemos que ao acréscimo de participação em sociedades brasileiras corresponde uma diminuição de freqüência às japonesas.
Isto sugere que são os membros das associações tradicionais
que estão transpondo as barreiras étnicas e convivendo com a
população nacional e que, ao mesmo tempo, ocorre um desinteresse pelas formas tradicionais de congregar a Colônia. Comparando a distribuição de agricultores e não-agricultores pelos
tipos de associação vemos que ao aumento de freqüentadores
de grêmios brasileiros entre os urbanizados corresponde uma
diminuição de participação em sociedades japonesas, isto é, não
está ocorrendo a mobilização de novos membros.
QUADRO XL
PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES DE IMIGRANTES JAPONESES E SEUS DESCENDENTES, MAIORES DE 15 ANOS - BRASIL: 1958
GERAÇÃO

OCUPAÇÃO

ASSOCIAÇÕES
JAPONESAS

%

Descendentes

ASSOCIAÇÕES
BRASILEIRAS E
NÃO
JAPONESAS
FILIADOS

%

%

TOTAL

%

%
100
(25.773)

51

(*)

(*)

49

NãoAgricultores

42

4

2

52

Agricultores

36

1

(*)

63

NãoAgricutores

19

9

3

69

Agricultores
Imigrantes

ASSOCIAÇÕES
BRASILEIRAS

100
(25.410)
100
(31.119)
100
(38.445)

(*) A porcentagem não foi calculada por ser menor que 1%.
FONTE: C.R.C.J. - 1964, Quadro 237 S.S., p. 312.

Estes dados mostram que em zonas urbanas torna-se viável a participação em círculos de convivência exteriores à
Colônia, onde a identificação étnica não é requisito fundame142

tal. Os limites desta participação, entretanto, vão ser dados
pela acolhida que receberem nestas associações mais amplas.
É preciso ter em vista que a busca de ampliação do círculo
étnico atingirá diferentemente as várias categorias profissionais e apenas em algumas de suas atividades. Os circuitos
menores de solidariedade ainda estão restritos aos parentes,
reais ou fictícios, impondo deveres de ajuda mútua. As atividades de lazer e recreação são as que, atendendo às solicitações do ambiente urbano, podem organizar uma convivência
mais ampla.
Comparando a distribuição ocupacional de imigrantes e
descendentes, membros de sociedades japonesas, vemos que
todas as categorias profissionais estão representadas, mas há
uma predominância entre os issei de trabalhadores por conta
própria e pequenos empresários com menos de 5 empregados. São, portanto, os que têm ocupações de nível médio que
estão mais presentes nestas atividades, provavelmente porque têm ainda necessidade de manter um universo comum de
comunicação, uma vez que, através de seu trabalho estão isolados, servindo uma freguesia nacional e muitas vezes afastados de outros conterrâneos. Por outro lado, estas atividades
de pequeno comércio e artesanato não abrem perspectivas para
uma congregação ao nível profissional que poderia corresponder a uma ampliação da convivência. Subsiste, para eles,
o universo abstrato da Colônia e a única identificação grupai
possível é dada pelos limites da etnia.
QUADRO XLI
IMIGRANTES E DESCENDENTES NÃO-AGRICULTORES, FILIADOS A
ASSOCIAÇÕES JAPONESAS - BRASIL: 1958
OCUPAÇÕES NÃO-AGRÍCOLAS

Geração

Imigrantes
Descendentes

Empregadores com
+ de 5
empregados

Empregadores com
-de 5
empregados

Conta
Própria

Empregados

Membros
de
Família

Total

%

%

%

%

%

%

12

20

46

16

6

100
(25.410)

3

8

18

36

35

100
(33.165)

FONTE: C.R.C.J. - 1964, Quadro 239 S.S; p. 314.
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A relação entre ocupação e freqüência a associações japonesas é diversa para os nissei. Entre eles, a maior freqüência
se observa entre empregados e os que trabalham como membros de família. Paralelamente diminui a participação de trabalhadores por conta própria e empregadores. Isto parece indicar que, entre os descendentes, ao contrário do que ocorre
com os issei, são os que ocupam posições ocupacionais inferiores que se fazem presentes nas associações tradicionais.
Como a estrutura ocupacional da população de nissei é
bastante diferente da de seus pais, como verificamos no Capítulo II, construímos o Quadro XLII para analisar melhor este
problema. Podemos assim avaliar se o aumento na proporção
de empregados que participam de associações japonesas não
se deve simplesmente ao aumento do número de pessoas nesta categoria. Efetivamente, controlando o número de pessoas
em cada ocupação e também comparando a freqüência a grêmios brasileiros, o quadro se altera. A proporção de trabalhadores por conta própria e de empregadores nissei aumenta
significativamente, o que se explica, provavelmente, pelo fato
de ser esta a categoria que apresenta um processo de ascensão
semelhante ao que caracteriza os nascidos no Japão.
A alta participação dos empregadores (issei ou nissei) nestas associações pode ser explicada pelo prestígio que gozam
dentro da Colônia que os faz solicitados para todas as atividades culturais e recreativas.
Ao mesmo tempo, esta categoria apresenta uma porcentagem bastante mais elevada de participação em associações exclusivamente brasileiras do que em agremiações puramente japonesas, caso em que o total não ultrapassa 4%.
Isto parece indicar que este tipo de relação de trabalho,
associado à integração em uma estrutura ocupacional aberta
e independente de critérios culturais, provoca a diminuição progressiva da participação no universo tradicional. Por
isso é que 55% dos nissei que procuram associações
brasileiras são empregados.
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QUADRO XLII
DESCENDENTES DE JAPONESES, NÃO-AGRICULTORES FILIADOS A ASSOCIAÇÕES
BRASIL: 1958
Associações
Associações
Não
Associações
Total
Japonesas e Filiados
Ocupação
Japonesas
Brasileiras
Brasileiras
Não-Agrícola
%
%
%
%
%
Empregadores
100
39
com mais de cinco
17
17
27
(594)
empregados
Empregadores
com menos de
cinco empregados

33

13

7

47

100
(1.485)

Trabalhadores
por conta
própria

29

5

5

61

100
(4.092)

4

10

15

71

100
(15.543)

21

6

(*)

73

100
(11.187)

Empregados
Membros de família

(*) Não foi computado por ser menor que 1%.
FONTE: C.R.CJ. - 1964, Quadro 239 S.S.; p. 314.

Não devemos, entretanto, interpretar estes dados como significando um desligamento de toda esta categoria profissional em relação à Colônia porque, de qualquer modo, 36% dos
membros de associações japonesas são empregados.
Aliada ao tipo de ocupação existe outra variável importante
para explicar a direção que tomam as atividades recreativas dos
nissei- trata-se da educação. Sem qualquer dúvida, o desligamento das instituições limitadas à etnia está relacionado com o
nível de escolaridade, como mostra claramente o Quadro XLHI.
QUADRO XLIII
ESCOLARIZAÇÃO DOS IMIGRANTES JAPONESES E SEUS
DESCENDENTES, MAIORES DE 15 ANOS, QUE PARTICIPAM DE
ASSOCIAÇÕES - BRASIL: 1958
NÍVEL
EDUCACIONAL

ASSOCIAÇÕES
BRASILEIRAS

ASSOCIAÇÕES
JAPONESAS

%

%

Primário

31

74

Secundário

69

25

Nunca foram à
escola

-

TOTAL

100
(7.128)

FONTE: C.R.CJ. - 1964, Quadro 236 S.S.; p. 311.
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1
100
(54.813)

Isolando, entre os freqüentadores de associações brasileiras, os que receberam educação no Brasil (imigrantes jovens
e nissei) obtivemos praticamente o mesmo resultado: 27% têm
educação primária e 73% secundária (C.R.C.J., 1964, p. 311).
Na medida em que o grau de escolaridade indica as oportunidades ocupacionais, podemos inferir deste conjunto de
informações que a profissionalização dos nissei os afasta dos
órgãos tradicionais de convivência da Colônia Japonesa, abrindo-lhes novas possibilidades de participação na sociedade
nacional.
A mesma importância das manifestações da Colônia Japonesa nas cidades é resultado de sua própria atuação. Na medida em que os imigrantes utilizaram sua tradição cultural para
reunir uma comunidade homogênea, dentro da qual mecanismos de solidariedade e assistência puderam atuar, também
iniciaram o processo de sua integração à sociedade nacional.
Como resultado da ascensão social que conseguiram, seus
descendentes estão se dirigindo para profissões liberais ou
assalariadas, onde só muito remotamente a ligação com sua
comunidade de origem guarda importância.
Os agricultores abandonaram as lavouras para que seus filhos estudassem vendo nisto seu caminho para continuar o
processo de ascensão social até então bem-sucedido.
Uma vez na cidade, a valorização da escolaridade só pode
ser acentuada, já que, cada vez mais, ela se apresenta como o
único canal de ascensão ainda aberto aos japoneses. Para os
que são empregados, é o único caminho para atingir posições
mais bem-renumeradas. Também os pequenos comerciantes
não contam com mecanismos ou instituições étnicas que ofereçam apoio às pequenas empresas permitindo sua expansão.
Por isso mesmo as famílias, nestas condições, tendem a colocar suas esperanças de ascensão continuada no projeto de
educação universitária para os filhos. Portanto, as perspectivas profissionais que se abrem para os nissei urbanizados os
desligam dos marcos da Colônia e os prendem à família por146

que a freqüência à universidade só é possível através da colaboração do grupo doméstico. Como vimos na última entrevista que citamos, na cidade, para que alguns filhos estudem,
a família não pode utilizar plenamente o trabalho de todos os
seus membros. Há uma especialização de função dentro do
grupo e, se alguns serão encarregados de obter os graus necessários para alcançar uma posição de prestígio, de acordo
com os critérios da sociedade nacional que são também os
padrões da Colônia, outros devem continuar o trabalho familial, na esperança de que os futuros profissionais liberais garantam uma posição estável e bom nível de vida ao conjunto
da família.
Os issei já realizaram sua parte na ascensão familiar passando de colonos a proprietários urbanos. Cabe aos seus filhos alcançarem os objetivos últimos da migração, através de
uma formação profissional, de preferência universitária. O
sucesso deste objetivo depende de uma maior integração à
sociedade nacional, o que é percebido até mesmo pelos mais
velhos, e não mais de uma identificação com a Colônia. Entretanto, a relação destes profissionais com suas famílias é
sustentada, ainda, pelos valores tradicionais que regem a vida
do grupo doméstico.
E verdade que algumas vezes o fato de ser nissei facilita a
obtenção de empregos em firmas japonesas mas, para aqueles
que têm uma formação técnica ou universitária, o exercício
de sua profissão independe de sua etnia, uma vez que, no Brasil,
não se manifestaram preconceitos nesta área.
Em entrevistas com universitários, algumas vezes encontramos a expectativa de contar com uma clientela de origem
japonesa que garantisse, pelo menos inicialmente, seu sucesso como profissionais. Entre os que se destinavam a carreiras
com um mercado de trabalho favorável, como engenharia, por
exemplo, nunca encontramos esta preocupação. De qualquer
modo, as escolhas profissionais não parecem ser dirigidas por
estas vagas expectativas de apoio.
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A identificação étnica perde, entre os universitários, sua base
cooperativa. Entretanto, isto não significa que ela desapareça
totalmente. Entre muitos estudantes que não sabem japonês,
notamos a intenção de aprender esta língua porque se sentem
membros da comunidade étnica. Dizem, por exemplo, que é
desagradável serem abordados na rua por um issei que lhes fala
em japonês e eles, apesar da aparência que denuncia sua identidade, não poderem responder em sua língua.
Poderíamos pensar em uma revivescência de tradições entre
os que estão alcançando níveis educacionais mais altos, mas
não se trata disto, uma vez que, como demonstramos, estão
orientados para uma integração no mercado de trabalho nacional que leva a uma transformação das relações tradicionais
ainda em parte preservadas nas famílias.
Esta dupla orientação aparece claramente nas entrevistas com
estudantes universitários. A preservação da identificação étnica
não se faz em termos de uma Colônia real mas pela valorização
de certos padrões culturais que, refletidos na família, permitiram a ascensão pela escolarização. A solidariedade étnica decorre
da adesão a formas de cooperação familial que são japonesas e
suportam a profissionalização. Estes ideais, numa família que se
define como japonesa, é que obrigam à manutenção da representação da Colônia em termos de uma tradição cultural comum.
Entre os estudantes existe a tendência de procurar círculos
de convivência dentro de seu grupo e, ao mesmo tempo, a
negação de qualquer especificidade ao nissei que se manifesta na participação em grupos estudantis sem qualquer diferença étnica. Porém, em seu conjunto, as perspectivas de realização profissional dominam o horizonte destes jovens que,
tanto por desejarem mostrar a capacidade dos descendentes
de japoneses quanto por acreditarem que, como indivíduos,
devem participar da sociedade brasileira contribuindo com seu
trabalho qualificado. Têm a esperança de garantir para si um
futuro de segurança econômica, realizando assim as expectativas de seus pais.
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Não devemos, entretanto, nos enganar com o número de
nissei que entram nas universidades e que, talvez por seus
traços raciais, chamam a atenção e dão a impressão de serem
muitos. Dentro da Colônia os universitários ainda são uma
minoria privilegiada.
Como vimos, a distribuição ocupacional dos nissei os coloca em um nível em que as perspectivas ascensionais não
são grandes. Para os isseis também a continuidade do processo
de mobilidade parece comprometida, uma vez que o sistema
cooperativo familial tende a desaparecer com a profissionalização dos filhos e a mudança de situação a partir do trabalho
independente por conta própria é bastante difícil.
O esforço que foi feito tem por objetivo levar alguns jovens até a universidade mas a grande maioria ficará a cargo
de negócios semelhantes aos de seus pais.
Os que desfrutam das facilidades educacionais, único caminho para a ascensão, sentem-se ainda como representantes
da Colônia e seu sucesso será o sucesso de todo um sistema
cooperativo que permitiu sua profissionalização em alto nível.
Este processo, em seu conjunto, tem início com famílias
isoladas, dispersas pelas fazendas e chega a uma outra situação de isolamento, com grupos domésticos dispersos na grande cidade.
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Capítulo V

A IMIGRAÇÃO JAPONESA
NO OCIDENTE
Durante um longo período de sua história o Japão manteve uma política de isolamento que o afastava do contato com
outras nações. Até a primeira metade do século XIX, a imigração era proibida e as tentativas de abandonar o território
japonês punidas com a morte. O convênio assinado com o
Havaí em 1884 marca o início da emigração de trabalhadores japoneses para países ocidentalizados. Nos EUA, Canadá, Brasil, Peru e México, a corrente migratória japonesa
juntou-se a outras de origem diversa, para prover a mão-deobra necessária a atividades econômicas em expansão.
Apesar de em todos estes países, neste século, ter havido
uma tentativa de mobilização da opinião pública através de
campanhas que denunciavam a "invasão amarela" e seus perigos, o número de japoneses emigrados não é grande e portanto não houve concentração em nenhuma região. Deixando de lado a emigração para a Rússia asiática, Filipinas,
Coréia e China, e considerando apenas a distribuição dos
imigrantes pelos países ocidentalizados, em 1934 a situação
era a seguinte:
QUADRO XLIV
JAPONESES RESIDENTES FORA DE SEU PAÍS
1934
Países
População japonesa
Brasil

173.500

Havaí

150.800

EUA

146.700

Peru

21.100

Canadá

. 21.000

FONTE: Young e Reid (1938), p. 40.
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Como se vê, em nenhuma destas nações o número de japoneses é exagerado, principalmente porque todos receberam
também imigrantes de outras nacionalidades, que atingiram
números muito mais impressionantes. Depois de 1934, o único
destes países que continuou recebendo japoneses foi o Brasil
que, em 1952, tinha um total de 190 063 imigrantes desta
nacionalidade como já indicamos. O número de cidadãos
nipônicos emigrados não foi suficientemente grande para
que pudessem constituir uma ameaça à autonomia dos
países que os receberam, como propalavam os movimentos
antijaponeses.
Entretanto, apesar de não ter sido muito densa, esta corrente migratória se concentrou no tempo e no espaço, dirigindo-se alternativamente para algumas regiões em certos períodos. Além disso, a imigração era apoiada pelo governo japonês. Estas características, aliadas às marcas raciais, tornaram
o imigrantes japonês bastante visado e em alguns casos discriminado.
Apesar das peculiaridades da situação que os imigrantes
encontraram nos diferentes países ocidentais, nas Colônias
Japonesas surgiram traços e processos comuns. Isto se explica, por um lado, pelo apoio dado pelo Japão à imigração.
Esta política foi um fator homogeneizador das respostas culturais surgidas nas diferentes colônias de imigrantes. Por outro lado, a situação de trabalho que encontraram e o equipamento cultural que traziam também criaram condições para
que se desenvolvessem processos do mesmo tipo em regiões
diversas.
A imigração para o Brasil se distingue da que se dirigiu
para o Havaí, EUA continental, Canadá e Peru por ter sido
familial. Para os outros países se transferiram basicamente
homens adultos que deveriam se ocupar de trabalhos não
qualificados e relativamente malpagos. O Havaí promovia a
vinda de japoneses para trabalhar como assalariados nas grandes plantações de açúcar, tendo recebido também outras nacio152

nalidades, entre as quais, são mais expressivas a portuguesa e
a chinesa.
QUADRO XLV
PORCENTAGENS DE JAPONESES NO TOTAL DE EMPREGADOS
NAS PLANTAÇÕES DE CANA-DE- AÇÚCAR DO HAVAÍ
ANOS

%

1890

42

1901

69

1910

64

1920

43

1924

34

FONTE: Ichihashi (1932), p. 42.

Os japoneses inicialmente entravam no Havaí e depois nos
EUA e no Canadá, decididos apenas a conseguir algumas economias e voltar para seu país. A imigração deveria ser temporária e por isso era predominantemente masculina.
Nos EUA os imigrantes japoneses se concentraram na
costa do Pacífico, principalmente nos Estados da Califórnia,
Washington e Oregon. Entraram como trabalhadores não
qualificados e os primeiros empregos que tiveram foram nos
serviços domésticos ou então como mineiros, ou trabalhadores na construção de estradas de ferro. A ocupação preferida, entretanto, foi a agricultura, à qual se dedicaram desde os
primeiros momentos. As grandes áreas pouco povoadas e o
rápido desenvolvimento econômico da Califórnia, nesta época,
atraíram os agricultores japoneses. Também para os que ficaram nas cidades haviam boas oportunidades, ainda que sempre
nos trabalhos mais difíceis que eram recusados pela mão-deobra do país.
No Canadá, os japoneses se fixaram na Columbia Britâni153

ca, nesta época, também em processo de expansão econômica. Concentraram-se em trabalhos pesados e não qualificados
nas indústrias de extração de madeira, da pesca, mineração,
construção de estradas de ferro e serviços domésticos.
O Peru recebeu trabalhadores japoneses para as plantações
de cana-de-açúcar nas regiões costeiras. Aí, o trabalho devia
ser barato, para que pudessem competir com os produtores de
açúcar de beterraba. O convênio com o Japão exigia que "os
imigrantes tivessem entre 20 e 45 anos, estivessem dispostos
a trabalhar 10 horas por dia nos campos e 12 horas nos engenhos. Os proprietários deveriam pagar-lhes 10 libras pelas
despesas de viagem e 2 libras e meia mensalmente, além de
fornecer alojamento e cuidados médicos. As esposas receberiam apenas 1 libra e meia e nenhuma ajuda de viagem (por
isso, praticamente, não vieram mulheres para o Peru)"
(Normano e Gerbi, 1943, p. 69).
O mesmo ocorreu no Havaí onde, em 1890, as mulheres
constituíam apenas 19% da população japonesa mas, em 1930,
já eram 46%. A distribuição entre os sexos foi se normalizando tanto pela vinda de mulheres chamadas pelos imigrantes já
estabelecidos quanto pela gradual substituição dos imigrantes
pelos seus descendentes. Este mesmo processo ocorreu nos
EUA continental, Canadá e Peru. Mesmo depois de proibida
a entrada de japoneses nos EUA e conseqüentemente no Havaí,
as noivas dos já residentes, escolhidas através do processo
tradicional no Japão, recebiam autorização de entrada (picture
brides) e esta foi a forma pela qual a imigração japonesa se
estendeu por mais tempo apesar das medidas que pretenderam diminuí-la.
Em 1900, apenas 4% da população japonesa nos EUA
continental eram do sexo feminino, mas em 1910 já haviam
13% de mulheres e em 1920 elas constituíam 39% desta população (Ichihashi, 1932, p. 71). Esta tendência à diminuição da diferença entre os sexos nas diversas Colônias
Japonesas indica, em primeiro lugar, que estes imigrantes se
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fixaram nestas regiões e também que procuraram manter a
homogeneidade de seu grupo evitando o casamento com
mulheres de outras origens. O que facilitou esta imigração
feminina, conseqüência da masculina, foi o padrão de arranjo
matrimonial existente no Japão e mantido entre os imigrantes.
Os noivados, por serem contratados através de um intermediário e a partir de critérios explícitos e independentes das
pessoas envolvidas, continuavam a se efetivar apesar da distância que separava os possíveis noivos. Os imigrantes recorriam ao seu país, como membros ausentes, para constituir uma
família que a partir deste arranjo já se define como uma família japonesa. A permanência deste padrão matrimonial é importante para explicar a facilidade com que os japoneses mantiveram, nos vários países onde passaram a residir, uma
homogeneidade cultural que teve como base esta resistência
do grupo à miscigenação. O casamento que resulta da intervenção de um intermediário qualificado é percebido como um
arranjo entre famílias para a constituição de uma nova unidade cooperativa e este caráter da estrutura familiar japonesa foi
mantido no ocidente, como resultado destes arranjos matrimoniais. Como já vimos, esta estrutura familial é, em certa
medida, responsável pelo êxito que os japoneses conseguiram
no Brasil. Como a imigração para cá foi desde seu início
familial, os mecanismos que propiciavam a cooperação atuaram imediatamente. Para os outros países, foi necessário promover a vinda de esposas para explorar todas as possibilidades da cooperação familial e criar uma comunidade étnica.
Em todas as regiões, aparece esta forma de segregação
durante um certo período e arriscaríamos mesmo a dizer que
talvez seja este o grupo imigrante com maior resistência aos
casamentos mistos, justamente porque para eles o casamento
tem um significado diferente. Entretanto, é preciso levar em
conta que, pelo menos nos EUA e Canadá, os japoneses foram discriminados, o que reforçou a tendência à segregação.
Apesar das dificuldades que enfrentaram, estes imigrantes
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nunca buscaram um isolamento completo mas, pelo contrário, demonstraram sempre uma tendência a minimizar os conflitos que transparecem na atuação de todos os seus órgãos
representativos, cuja política sempre foi orientada para a acomodação.
Já mostramos para o Brasil como a identificação étnica foi
manipulada para propiciar certos tipos de cooperação e solidariedade que permitiram o processo de mobilidade social
vivido por estes imigrantes. Verificamos que nestes outros
países ocorreram processos muito semelhantes e os japoneses
penetraram na estrutura ocupacional através de posições do
mesmo tipo das que alcançaram aqui.
Trazidos para o ocidente como trabalhadores não qualificados, empregados nas ocupações de mais baixo nível, mais
ou menos rapidamente estes imigrantes se dirigem para atividades por conta própria e especialmente para a agricultura de
pequena propriedade.
Dos japoneses residentes no Canadá nos dizem Young e
Reid (1938, p. 34-35): "Gradualmente se moveram destas ocupações e indústrias através das quais entraram na vida econômica da Província para a agricultura de um lado e de outro
para ocupações comerciais e de serviços tais como proprietários de lojas, restaurantes, hospedarias...".
Seguindo Ichihashi (1932, p. 160), podemos dizer que, "se
o trabalho doméstico foi a primeira ocupação dos japoneses
na América, a agricultura foi a segunda e se desenvolveu, em
um curto espaço de tempo, na costa do Pacífico e ocupou o
lugar mais importante nos empreendimentos econômicos dos
japoneses"... "porém, havia para todo o país, em 1910, 2 277
comerciantes que trabalhavam para americanos e para
japoneses. São pequenos negócios individuais e de capital
restrito". Já estava esboçada nesta época a orientação
ocupacional destes imigrantes. Uma grande parte deles conseguiu sucesso como agricultor e, principalmente na Califórnia,
dedicaram-se ao cultivo de frutas e vegetais para abasteci156

mento das cidades, utilizando seus conhecimentos para aproveitar ao máximo terras de qualidade inferior e conseguir uma
agricultura intensiva. São eles os introdutores da floricultura na
região de Los Angeles e em 1941 dominavam o mercado de
certos produtos, mantendo de 50% a 90% das colheitas de alcachofras, pepinos, espinafre, tomates e de 25% a 50% das de
aspargo, cenoura, alface, cebola e melancia (Kitano, 1969, p. 18).
Outra porção significativa desta Colônia dedica-se a ocupações urbanas e aí chama a atenção o pequeno comércio que
abrange desde lojas de arte e curiosidades que, na cidade de
São Francisco já eram 42 em 1909, até hotéis e pensões, restaurantes populares e tinturarias, das quais havia cerca de 50 estabelecimentos de cada tipo nesta cidade, no mesmo ano. Em
1929, considerando apenas estes ramos de negócio, São
Francisco contava com 275 estabelecimentos de japoneses
(Ichihashi, 1932, p. 130-131). Kitano chama a atenção para as
características de área pioneira da costa do Pacífico, nesta época, que permitiram aos recém-chegados contar com grandes
possibilidades de sucesso para seus negócios. "Havia, então,
liberdade de oportunidades nas cidades do novo Oeste para aqueles que sabiam como aproveitá-las, por isso, em 1924, ao lado
da agricultura a ocupação mais importante dos japoneses era
em pequenos negócios. Restaurantes, cafés, lavanderias, tinturarias ebarbearias eram bastante comuns "(Kitano, 1969, p. 19).
Este mesmo quadro nos dá Embree para o Havaí quando,
estudando os japoneses de Kona, mostra que conseguiram um
considerável avanço ocupacional pois, tendo chegado como
trabalhadores, abandonam rapidamente esta condição (algumas vezes antes mesmo de terminar o contrato) para dedicarem-se à agricultura de café, como arrendatários ou proprietários, além de entrarem no pequeno comércio como concorrentes dos portugueses.
Repete-se o processo no Peru onde os imigrantes japoneses, nos anos 30, estão localizados principalmente no vale
Chancay, cultivando, em 1937, em suas terras férteis, de 20%
157

a 25% do algodão produzido nesta região. Utilizando técnicas de agricultura intensiva conseguem, como seus compatriotas residentes nos EUA, Canadá e Havaí, maior produção que os plantadores nativos utilizando a mesma área. Nas
cidades os japoneses se encarregam do pequeno comércio e
serviço, tendo sido os introdutores no Peru do "bazar" onde
vendem uma grande variedade de artigos de baixo preço. Além
destas lojas ocupam-se do comércio de produtos alimentícios
ou de papelaria. Mantêm, entretanto, o monopólio virtual dos
serviços de cabeleireiro e barbeiro assim como de casas de
chá e café.
As semelhanças entre os processos de ascensão ocupacional
dos japoneses nos vários países são óbvias. Em todos eles
cerca da metade da população japonesa se dedica à lavoura,
quase sempre utilizando técnicas de agricultura intensiva em
produtos destinados ao abastecimento das cidades. Outra parte se ocupa de pequeno comércio e serviços, tal como mostramos que ocorre no Brasil.
Sem dúvida, a generalidade deste processo se deve em parte
à situação semelhante em que se encontravam os países de
imigração. Porém, os japoneses encontraram um modo particular de utilizar estas oportunidades e por isso tiveram relativamente pouca dispersão ocupacional e um processo de ascensão que impressiona, mais por ter alcançado a quase totalidade das Colônias do que pelo grande sucesso de alguns
membros do grupo, como ocorreu entre imigrantes de outras
nacionalidades.
Ressaltamos o papel fundamental que, entre os japoneses
do Brasil, tiveram as formas associativas e o sistema familial
de trabalho. Estas duas formas de cooperação tiveram também seu papel nos outros países. Um dos modos pelo qual se
manifestou a reação antinipônica na Califórnia foi justamente
a acusação de que as esposas e filhos trabalhavam incansavelmente nas lavouras de japoneses que, por isso, eram mais
produtivas que as dos lavradores brancos que pretendiam
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manter um padrão de vida mais alto. Como conclusão de seu
estudo na área de Los Angeles, Burnight escreve: "Os japoneses conseguiram o monopólio virtual na agricultura de vegetais e hortaliças porque:
a) têm um nível de vida mais baixo;
b) trabalham muitas horas assim como as esposas, fazendo os trabalhos para os quais os agricultores brancos
têm que contratar empregados;
c) estão preparados pelo hábito e pela natureza para as
ocupações subalternas;
d) estão acostumados ao cultivo intensivo do solo".
(Burnight, 1920, p. 14).
A utilização desta cooperação no trabalho se tornou possível porque conseguiram manter o sistema familial japonês,
mesmo naqueles países em que a imigração tinha sido predominantemente masculina. A família japonesa é a unidade básica para constituir a Colônia, e foi a sua manutenção que
permitiu a recriação de instituições que alicerçam a definição
de um universo étnico homogêneo e solidário.
Encontramos algumas descrições que mostram, para os
primeiros momentos da imigração nos EUA e no Canadá, a
atuação de formas de associação baseadas na identidade étnica e que deram aos japoneses vantagens no mercado de
trabalho competitivo de então. Trata-se da reunião de trabalhadores adultos e solteiros sob a liderança de um compatriota experimentado que atua como agente de empregos. Como
os trabalhadores residem juntos, mantendo portanto certas
despesas em comum, não necessitam aceitar qualquer trabalho. O agente, por sua vez, pode conseguir melhores salários,
especialmente porque controla uma oferta grande de mão-deobra. Este sistema foi apontado como o responsável pelo nível
salarial conseguido pelos japoneses nos EUA, que era maior
que o dos chineses, mexicanos e negros, chegando algumas
vezes a igualar-se com o dos europeus (Ichihashi, 1932, p. 142).
As relações que ligavam o trabalhador a seu agente não eram
159

comerciais mas da mesma natureza das que relacionavam, no
Japão, o patrão ao empregado. À persistência deste padrão
de relacionamento se deve o aparecimento destas residências
comuns de trabalhadores e agentes e a possibilidade de
competir com vantagens no mercado de trabalho assegurando empregos contínuos e relativamente bem-pagos. Os
capatazes americanos confiavam nos empregados japoneses
por sua eficiência e bom comportamento, qualidades que
derivavam diretamente do fato de estarem organizados
etnicamente, com um rigoroso controle exercido pelo agente
contratador, tanto mais efetivo quanto baseado em valores
que exigiam uma lealdade absoluta.
Estes mecanismos são típicos do início da colonização japonesa nos EUA, época que La Violette chama de "período
de fronteira" e localiza entre 1870-1908. Depois desta época,
teríamos o período de constituição de famílias no qual a idéia
dominante era expressa através do seguinte conselho dado
invariavelmente pelos imigrantes mais antigos aos mais novos:
"Arranje alguma terra e uma esposa e instale-se". Em seu
esforço de estabelecer-se na América os imigrantes japoneses procuraram reconstruir aqui a comunidade e a vida familiar do Japão dos anos próximos a 1890 (La Violette, 1946,
P- 17).
Em São Francisco, centro da área mais povoada por japoneses surge, em 1900, um Conselho Deliberativo Japonês
que marca a emergência da organização comunitária urbana
que, mais tarde, vai se transformar em uma Associação Japonesaxmx\\o poderosa. Sua força derivou, em parte, do apoio
que recebeu do consulado japonês, pois funcionava como
intermediária entre estes representantes do governo e os imigrantes, podendo mesmo cobrar taxas para conseguir documentos expedidos pelo consulado. O papel centralizador e
protetor desta associação deu-lhe força também como intermediária entre a Colônia e a sociedade americana. Lutando
contra as manifestações de preconceitos antinipônicos e es160

clarecendo a opinião pública quanto à real situação dos japoneses na Califórnia e Costa do Pacífico, esta sociedade personificava a Colônia e ordenava os contatos. Mesmo na época da
II Guerra, já com sua importância muito diminuída, esta
Associação atuou como mediadora, procurando convencer os
imigrantes a aceitar pacífica e ordeiramente sua reclusão em
campos de concentração no interior do país.
Segundo Fujita (1929, p. 216-221), esta Associação Japonesa de São Francisco tinha 38 associações filiadas e liderava
as organizações desse tipo em toda a costa do Pacífico, incluindo a Associação Japonesa de Vancouver, na Columbia Britânica. Entre seus objetivos estavam os seguintes:
1) campanha educacional - ensino de inglês aos recémchegados e outras formas de promover seu ajustamento
ao novo meio, tais como divulgação dos costumes e
leis americanos;
2) assistência legal - mantinha-se advogados e funcionários com a função de estudar e divulgar as leis do país
que interferissem com as atividades dos seus associados;
3) assistência agrícola - técnicos em agricultura também eram empregados por esta associação e deveriam
fazer visitas aos associados, aconselhando-os e estudando
as condições em que realizavam seu trabalho;
4) divulgação política - através de publicações e outras
formas de propaganda a Associação procurava proteger os direitos da Colônia e cultivar um melhor entendimento entre a Colônia e o povo americano.
Não é necessário mais nada para descrever o campo de
ação destas agremiações que, como vimos para o Brasil, nasceram da consciência da integração étnica e cuja atuação foi
marcada por uma política assistencial que favoreceu economicamente a Colônia Japonesa.
Notamos para o Brasil que as associações rurais dos primeiros tempos da imigração contavam com uma participação
obrigatória. Em São Francisco, a Associação Japonesa tam161

bém conseguiu, através de um artifício, impor-se praticamente à totalidade da Colônia porque recebeu, do governo japonês, a delegação de referendar os certificados expedidos pelo
consulado. Deste modo, coletavam fundos para suas campanhas, cobrando uma taxa por certificado e, como todos os
cidadãos japoneses, de vez em quando necessitavam certos
documentos, tinham que se filiar a esta agremiação.
Referências a associações deste mesmo tipo encontramos
para o Canadá (aliás filiada diretamente à de São Francisco),
Havaí e Peru e já vimos que também apareceram no Brasil.
Nos EUA, dada a grande concentração geográfica da população de origem japonesa, aliada ao fato de que parte desta população desde o início se instalou em cidades, estas instituições conseguiram uma grande uniformidade e centralização.
Nos países que receberam os imigrantes como trabalhadores
rurais sob contrato, a organização destas atividades só ocorre
depois de superada esta primeira condição de trabalho e tornase difícil reunir uma Colônia dispersa. As associações têm
caráter local, mantendo, entretanto, suas funções de controle
que são facilitadas pela coesão da comunidade. Para as funções assistenciais contaram, também em todos os países, com
a colaboração das companhias de colonização ou consulados
que proviam os meios para auxiliar com conhecimentos técnicos e facilidades financeiras os imigrantes.
Com um caráter ainda mais restrito, reunindo apenas algumas famílias ou pessoas, reapareceu, no interior de todas as
Colônias Japonesas, outro tipo de associação cooperativa, a
chamada Tanomoshi-ko. Reelaboração das formas tradicionais japonesas de organizações comunitárias de ajuda mútua,
estas cooperativas tinham por objetivo promover a poupança
e facilitar empréstimos. Para muitos imigrantes essa era a única forma de obter financiamento para iniciar ou manter seus
negócios, pois ela fornecia meios àqueles que não podiam
utilizar os canais oficiais de financiamento, quer por suas dificuldades lingüísticas, quer por falta de garantias a oferecer.
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Para os membros de um Tanomoshi-ko, a segurança dos empréstimos é dada pela participação na comunidade.
Estas associações são organizadas por pessoas que precisam de dinheiro ou amigos destas pessoas, ou ainda por aqueles
que querem utilizá-las para investimentos. Geralmente não
há contrato escrito. A primeira coisa a ser feita é determinar a
quantia mensal que será investida por cada membro e o segundo passo será determinar o tempo de duração da sociedade que coincide com o número de membros que ela terá. Em
geral os prazos são de um ano ou dois, pois uma duração
maior seria inconveniente, dado que estas comunidades locais não são muito estáveis. Iniciado o ciclo de empréstimos,
todos os membros se reúnem, mensalmente, em um lugar já
determinado e trazem a quantia combinada para investir. A
soma destas quantias é que vai ser emprestada para aquele
que fizer a proposta de uma melhor taxa de juros. Entre os
membros do grupo sempre alguns necessitam mais que outros do empréstimo e por isso fazem lances maiores. As propostas são feitas por escrito e entregues sem que ninguém
conheça seu conteúdo. Com este sistema, aqueles que estão
mais interessados em obter dinheiro naquele momento fazem
propostas altas enquanto outros sequer manifestam interesse.
O responsável pela proposta vencedora paga imediatamente
os juros para cada participante e recebe a quantia restante do
total reunido. Aqueles que recebem o empréstimo já no fim
do período de vigência desta associação são os que menos
necessitam de dinheiro e por isso pagarão menos juros, até
que o último, que encerrará as atividades deste grupo, recebe
o total, sem desconto de juros, apesar de ter recebido juros
dos empréstimos anteriores. O Tanomoshi-ko é pois um meio
fácil para prover fundos para aqueles que têm poucas possibilidades de conseguir crédito e também é vantajoso para os
que querem poupar (Kai, 1922, p. 46-50).
Outras versões destas instituições também foram notadas
entre os japoneses dos EUA, em que a associação é uma
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cooperativa permanente. Ao lado das cooperativas agrícolas
e associações de categorias profissionais nas cidades, estes
mecanismos de crédito dão a medida do grau de organização
que os japoneses conseguiram nos vários países em que se
localizaram e que apoiaram decididamente suas iniciativas.
Sem esquecer que, nestes países de imigração, foram as
áreas pioneiras que receberam japoneses e que nelas as
possibilidades de ascensão eram grandes, acreditamos que o
desenvolvimento de uma forte identificação étnica fundamentou a existência de uma comunidade que pôde reviver formas
associativas que apoiaram diretamente o sucesso econômico
destes imigrantes. E preciso dizer, entretanto, que esta comunidade étnica nunca foi fechada. Vimos que entre os objetivos da Associação Japonesa de São Francisco as campanhas
de aproximação com a sociedade americana e o esforço de
divulgação de costumes ocidentais e língua inglesa entre os
imigrantes, demonstravam explicitamente a busca de um interrelacionamento. O mesmo ocorreu com outras organizações
deste tipo e a política de acomodação foi uma característica
de todas as Colônias Japonesas. Como grupo procuraram
credenciar mediadores que ordenavam o contato com os canais de informação e poder em sociedades que para eles eram
desconhecidas.
Resta ainda salientar que, como já mostramos para o Brasil, estes imigrantes tinham um nível educacional bastante elevado para o tipo de trabalho que vinham desempenhar. E esta
uma condição necessária para que mecanismos de ajustamento
do tipo dos que foram descritos tenham viabilidade. As campanhas educacionais e assistenciais levadas a cabo por associações cooperativas, consulados ou companhias de colonização estavam em parte baseadas em publicações, o que supõe, pelo menos, um público alfabetizado.
Utilizando um panfleto publicado em 1907 em Seattle pela
Associação Japonesa local, podemos mostrar a situação dos
japoneses frente a outros imigrantes que entraram nos EUA.
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QUADRO XLVI
PORCENTAGEM DE ANALFABETOS ENTRE IMIGRANTES
RECEBIDOS NOS EUA ATÉ 1907
NACIONALIDADE

%

Japoneses

22

Gregos

23

Russos

26

Eslovacos

28

Rumenos

32

Poloneses

36

Búlgaros

45

Italianos do Sul

54

Portugueses

68

FONTE: Japanese Association of the Pacific Northwest, 1907, p. 20.

Na realidade, os japoneses são bastante mais alfabetizados
que a maioria dos imigrantes europeus. Ichihashi (1932, p.
67) apresenta dados que mostram a distribuição das ocupações daqueles que requereram passaporte para entrar nos
EUA, e vemos que, dos que entraram entre 1886 e 1908,
21,5% eram comerciantes no Japão, 21,4% trabalhadores,
21,1% estudantes, 3,8% artesãos, 14,1% agricultores e pescadores e 18,1% tinham outras ocupações não classificadas.
O peso de um grupo de ocupações urbanas e que requerem
um certo treinamento formal é grande, reforçando a idéia de
que a comunidade japonesa nos EUA contava com um nível
educacional razoável. A Associação Japonesa de Seattle nos
fornece ainda outra informação importante: os japoneses trouxeram consigo mais dinheiro que os imigrantes de outras
nacionalidades, o que os torna mais auto-suficientes, raramente dependentes do Estado e capazes de iniciativas no
campo econômico.
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QUADRO XLVII
QUANTIA TRAZIDA PELOS IMIGRANTES
RECEBIDOS NOS EUA
1905
DÓLARES PER CAPITA

NACIONALIDADE

$ 57.65
$ 43.72
$37.78
$ 35.65
$ 26.79
$26.19
$ 25.75
$ 16.77

Ingleses
Alemães
Japoneses
Russos
Italianos do Norte
Irlandeses
Escandinavos
Italianos do Sul

FONTE: The Japanese Association of the Pacific Northwest, 1907, p. 15.

Tal como no Brasil, os imigrantes japoneses conseguiram
manter, nestes outros países, tanto a escolarização quanto a
capacidade de poupança que já traziam ao emigrar. Estas
condições permitiram congregar com eficiência o grupo étnico para as funções de autodefesa e autopromoção. Nos
vários países, tanto a forma de atuação dos japoneses quanto
as posições sociais que conseguem, apresentam grandes semelhanças, como já mostramos. Reencontramos os japoneses como pequenos proprietários praticando uma agricultura
intensiva, em todas as regiões rurais onde residem e, na cidade, ocupam-se do pequeno comércio, procurando oferecer
aos filhos uma educação que os transforme em profissionais
liberais.
A repetição deste processo de mobilidade apoiado nas
mesmas instituições e valores exige uma explicação. O trabalho de Nishi sobre os japoneses e seus descendentes que se
transferiram para Chicago depois do período de isolamento
que lhes foi imposto durante a Segunda Guerra, procura responder a este problema, indicando as razões do êxito por eles
alcançado, apesar da desorganização que significou o afastamento de seus negócios e propriedades localizadas na costa
do Pacífico. O título da tese apresentada à Universidade de
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Chicago, já indica o seu objetivo: Japanese American
achievement in Chicago- a cultural response to degradation.
Nela se demonstra que, apesar das dificuldades que os japoneses tiveram que enfrentar em seu contato com os americanos, quer sob a forma de preconceitos manifestos principalmente na primeira fase de integração na Califórnia, quer a perda de suas propriedades e seus empregos durante a guerra; este
grupo conseguiu se reorganizar em Chicago e superar estes
obstáculos, não só reconquistando posições como alcançando
níveis mais altos.
Esta resposta à degradação se tornou possível pela manutenção de organizações étnicas e valores culturais que permitem, ao grupo, pôr em prática uma política de ajustamento.
O processo de relocação de japoneses em Chicago foi organizado através de agências mantidas pelo governo americano, cujo objetivo era desenvolver programas de reajustamento dos egressos dos campos de concentração. Apesar da
deliberada intenção de dificultar os reagrupamentos nacionais,
definidos em termos culturais, estas agências não tiveram
sucesso até se tornarem permeáveis à influência e reivindicação da comunidade através de seus líderes. Embora colaborando para traçar as diretrizes de ação da agência oficial, a
liderança japonesa não levou à manifestação de segregacionismo, como temia o governo americano, mas podemos
dizer que criou-se uma administração étnica, voltada para o
que definiam como o progresso do grupo, ou seja, sua
integração. Esta ação comunitária esteve sempre baseada na
valorização do trabalho e da profissionalização e definiu com
precisão os objetivos do grupo imigrante, nos diferentes momentos de seu processo de integração. Em outras palavras, foi
definida uma política para o grupo étnico.
Analisando editoriais de jornais e publicações mantidos e
dirigidos pela Colônia Japonesa em Chicago, Nishi (s. d.) identifica alguns valores recorrentes e que formam um sistema.
Indicados em termos de preferência, são eles:
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A) Prioridade das coletividades maiores sobre as pequenas unidades e sobre o indivíduo;
B) Aposição social conseguida com ativo esforço prevalecendo sobre a atribuição arbitrária e aleatória de status;
C) Preferência pelas relações sociais controladas e formais
sobre as casuais, espontâneas e livres;
D) Apelo à lei, dever e responsabilidade sobrepondo-se à
benevolência, compaixão e altruísmo;
E) Razões de ordem pública devem se sobrepor sempre a
emoções privadas, individuais e irrelevantes para o grupo.
Estes parâmetros de comportamento são valorizados porque se apresentam como fundamentais para atingir certos objetivos, definidos também no conjunto dos editoriais, tomando em conta a situação particular vivida pelos japoneses em
Chicago. Pretendem eles que o lugar dos nissei é na América,
definida como uma sociedade democrática que oferece oportunidades iguais e, por isso mesmo, corrigirá os erros cometidos contra o grupo japonês. Para isto, devem ser competentes
para ocupar o lugar desejado neste país, o que implica não só
profissionalização mas também boa informação e responsabilidade cívica para poder contribuir para o desenvolvimento
de uma sociedade democrática. Deste modo, os americanos
que têm sentido de justiça reconhecerão nas posições alcançadas pelos japoneses o seu direito à plena cidadania. Deve
ser promovida a mobilização dos japoneses para lutar, ao lado
de outros, contra qualquer discriminação - protegendo, assim, os direitos conquistados.
Nesta resumida apresentação dos objetivos do grupo aparecem, com grande clareza, as orientações que dão força à
coletividade e sua organização, suportando as associações e
agrupamentos étnicos. Por outro lado, estes valores são extremamente funcionais em uma sociedade competitiva, especialmente nas situações em que organizações com poder de controle sobre o grupo são intermediárias entre o indivíduo e a
sociedade mais ampla. Na competição, o apoio étnico garante
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certas vantagens, e a atuação do grupo é viável justamente porque os valores expressos são, em grande medida, próximos
daqueles que informam o comportamento da classe média americana, compensado apenas por uma ênfase maior nos direitos
coletivos sobre os individuais, que cria uma nova dimensão
para a competição. Qualquer realização passa a ser coletiva e
merece o apoio da comunidade através de seus porta-vozes.
Segundo Nishi, "seus valores culturais são reforçados por suas
organizações sociais, para suportar o comportamento que procura a realização individual" (achievant behavior). Talvez o
autor esteja dando demasiada ênfase ao sistema de valores como
base para as organizações coletivas. Parece-nos que valores e
formas associativas são duas faces da mesma moeda, uma
condicionando a outra neste processo, de tal modo que os valores não sobrevivem antes ou independentemente das associações.
De qualquer modo, a tentativa de Nishi é muito interessante
porque mostra os valores latentes na ação deste grupo, e que
vamos reencontrar nas outras situações onde imigrantes japoneses se defrontaram com sociedades mais ou menos abertas à
mobilidade e expansão. As composições possíveis a partir deste
sistema de valores sustentam, e justificam a atuação da etnia
como um grupo organizado e dos objetivos que propõe.
Em resumo, procuramos mostrar a semelhança, tanto nas
situações de contato de que participaram os imigrantes japoneses no mundo ocidental, quanto na forma de reelaborar sua
tradição cultural, garantindo uma organização étnica tanto mais
forte quanto mais apoiada em um sistema de valores comuns
que garante a ascensão social.
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CONCLUSÕES

A maioria dos trabalhos sobre grupos imigrantes no Brasil
se define como estudos de aculturação. Ao analisar as relações entre o grupo japonês e a sociedade brasileira não utilizamos este conceito. Freqüentemente, entretanto, empregamos o termo integração sem defini-lo de modo preciso. Acreditamos que, feita a descrição do processo de incorporação
dos japoneses e seus descendentes à sociedade nacional, chegou o momento de esclarecer este procedimento.
Os estudos de aculturação já foram criticados tanto no Brasil
quanto em outros países e pouco resta a dizer além de incorporar os principais resultados destas discussões(1). Nelas existe acordo em que o enfoque aculturativo atribui uma dinâmica especificamente cultural às mudanças que ocorrem quando dois ou mais grupos entram em contato direto. Estes estudos, mesmo quando levam em conta a situação de contatos,
para isto, se apoiam em uma visão sociológica que oferece
meios para considerar a importância das formas de
estratificação das sociedades, explicam o processo de mudança
pelas compatibilidades ou incompatibilidades entre as culturas envolvidas.
Muitos autores, advertidos por esta crítica, procuraram
enriquecer seu esquema de análise considerando a relação de
dominância e sujeição cultural envolvida na grande maioria
das situações de contato, nas quais as culturas têm posições
(1) Nos trabalhos de Cardoso de Oliveira (especialmente 1964), por exemplo,
encontra-se referência a esta bibliografia crítica.
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assimétricas(2). As dificuldades, entretanto, apenas aumentam
quando tentamos incorporar estas noções, pois a antropologia
tem encontrado uma grande dificuldade em trabalhar com a
idéia de culturas dominantes, principalmente dentro das
orientações metodológicas que se apoiam diretamente na
herança do pensamento culturalista, como é o caso dos estudos
de aculturação.
Por outro lado, a crítica não incide apenas sobre o fato de
que o processo cultural, nestes trabalhos, é tomado como autônomo. A utilização do recurso que consiste no emprego de
uma análise sociológica auxiliar, voltada para a descrição dos
status e papéis sociais dos agentes envolvidos, também não
pode resolver o problema porque consegue apenas uma
superposição de abordagens sem atingir uma síntese coerente.
A realidade do contato sociocultural só pode ser apreendida e sua explicação só será concreta se levar em conta um
conjunto de dimensões (entre os quais a cultural é fundamental) que devem ser empregadas na interpretação do processo,
reproduzindo teoricamente a unidade do real. O conceito de
aculturação não facilita esta tarefa porque privilegia os traços
culturais e supõe uma dinâmica que lhes é própria.
Em nosso trabalho estávamos diante de uma realidade onde
a imigração provocou um contato imposto quer a brasileiros,
pela expansão econômica que gerou a necessidade de mãode-obra, quer aos japoneses, que aceitaram voluntariamente a
imigração e a participação como assalariados na sociedade
brasileira. Tínhamos diante de nós, por um lado, um quadro
histórico-político onde se inseriram os japoneses ao lado de
outras nacionalidades gerando uma situação de contato; por
outro, percebíamos os mecanismos culturais de ajustamento,
por eles desenvolvidos a partir de um repertório cultural que
(2)

Malinowski desde seu trabalho de 1938 se defronta com este problema que
volta a colocar em seu trabalho de 1945. Maiores referências bibliográficas
podem ser encontradas em Beals (1953), Siegel, Vogt, Watson e Broom
(1954), Dohrenwend e Smith (1962) e ainda Cardoso de Oliveira (1964,
1972).
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estava a seu dispor. Mais que totalidades culturais trocando e
reelaborando traços, esta situação nos mostra um grupo que,
desde sua chegada, participava da sociedade dominante, pois
como mão-de-obra formavam parte integrante do processo
econômico e não poderiam, ainda que o quisessem, manter-se
culturalmente isolados. Na condição de assalariados, os
japoneses, como os italianos ou espanhóis, que foram seus
companheiros, não podiam recriar, de modo permanente, o
conjunto de suas instituições, valores e representações. No novo
cenário apenas reconstruções parciais eram viáveis e permitiam
organizar grupos homogêneos onde a comunicação era fácil. A
etnia aparece aqui como grupo organizado, para a qual certos
setores de suas atividades são institucionalizados, criando formas
associativas peculiares que só são possíveis quando marcada
por diferenças culturais e, em alguns casos, raciais. Portanto, a
etnia torna-se real porque cria um sistema de relações apenas
possível dentro dos limites da comunicação cultural.
Nesta abordagem, a referência básica não é o sistema cultural tomado em sua autonomia, embora a análise dos aspectos culturais seja indispensável, pois a etnia se organiza como
grupo e tem consciência de sua própria existência através de
normas e padrões culturais específicos.
Sem negar que as culturas são totalidades integradas, embora evitando a discussão deste tema para poupar digressões
à margem dos propósitos imediatos deste trabalho, procuramos entender de que maneira certas partes da cultura japonesa renasceram no País adotivo. Ao se institucionalizar, criando relações ordenadas de modo mais ou menos permanente,
estas "partes" representam uma espécie de sumário das orientações gerais da cultura, sendo capazes, por isso, de manter as
propriedades do conjunto. Foi o que observamos na permanência dos padrões de relacionamento dentro da família que
revelaram valores fundamentais da tradição japonesa, assim
como nas formas associativas que reapareceram com as primeiras mudanças de situação de trabalho.
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Procuramos esclarecer como e porque estas recriações culturais foram possíveis e, para isto, assumimos que os sujeitos
do processo de mudança são capazes de organizar sua convivência social em novos moldes, utilizando, porém, a experiência cultural anterior.
A imigração, embora gerando um processo de mudança
cultural, cria, ao mesmo tempo, uma situação de contato permanente e estruturada. Portanto, o processo cultural é simultaneamente estável, mesmo não estando em uma situação de
equilíbrio, e dinâmico. Situação deste tipo é sugerida por
Leach, por exemplo, para quem a vida social deve ser
concebida como uma experiência descontínua. A vida social
se desenvolve entre vários sistemas socioculturais, os quais
se expressam simbolicamente (Leach diria que têm uma
expressão ritual). A experiência cultural pode ser recriada, na
medida em que sua expressão, sendo simbólica, permite
recomposições.
Para Leach, os modelos construídos pelos antropólogos,
enquanto modelos, são sistemas em equilíbrio e procuram representar uma realidade social. Esta, entretanto, não é um todo
coerente... "pelo contrário, a situação real é, em muitos casos,
cheia de inconsistências e são precisamente estas inconsistências que permitem compreender o processo de mudança
social" (Leach, 1964, p. 8).
Os indivíduos participam simultaneamente de várias posições em diferentes sistemas sociais, que se apresentam como
alternativas e inconsistentes e o processo de mudança, como
qualquer processo cultural, desenrola-se através da manipulação destas incongruências. O processo social tem uma linguagem simbólica e seu desenvolvimento requer uma elaboração tanto ao nível do símbolo quanto do relacionamento
social. E, pois, a dimensão simbólica dos comportamentos,
que Leach chama ritual, que pode indicar seu significado. Só
a partir daí podemos perceber os limites e as possibilidades de
recombinações entre formas culturais.
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As ações sociais são rituais porque se apresentam revestidas
de acessórios e detalhes e é justamente a particularidade de
cada elaboração cultural que indica seu significado. Desvendando o que representam estes modos institucionalizados de
expressão (isto é, de comunicação) podemos compreender as
combinações que aparecem, na prática coletiva, como tentativas de compatibilizar, de modo sempre novo, as incongruências entre os diversos sistemas propostos como possíveis.
Não tentamos seguir integralmente os passos de Leach, mas
seu modo de ver a mudança social talvez ajude a esclarecer
porque pudemos, no processo vivido pelos japoneses no Brasil,
selecionar alguns aspectos culturais que permaneciam
organizados e vivos, isto é, se apresentavam como rituais, pois
exprimiam em uma linguagem própria, conhecida da comunidade étnica, certas formas de organização que continuavam
vigentes e que se combinavam com outras expressões rituais
originárias de outras linguagens. A análise da significação
destes conjuntos culturais permitiu mostrar quais os limites
destes arranjos e sua função.
Tomando esta perspectiva tivemos que utilizar a palavra
integração ao mesmo tempo que pudemos dispensar o uso da
noção de aculturação. O processo de integração do imigrante
japonês é caracterizado neste trabalho, por um lado, por sua
mobilidade social e, por outro, pela diminuição da distância
cultural entre ele e o conjunto da sociedade, isto é, pela menor
utilização de sistemas expressivos próprios.
A mobilidade é importante porque os japoneses emigraram para o ocidente aceitando voluntariamente uma posição
(talvez a mais baixa) na hierarquia das classes sociais. Não há
exclusão étnica, como em outras situações de contato e, com
maiores ou menores obstáculos, dependendo do país, os imigrantes se situam dentro do sistema social como membros de
uma classe. Sua posição na sociedade que o recebe está dada
s

dentro do sistema de classes. E, portanto, dentro da estrutura
existente e em transformação que o imigrante procura mudar
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de posição e mede seu progresso. Buscando ascensão, primeiramente como grupo e, depois de dado o primeiro passo,
como indivíduo, é que os japoneses aspiram melhores posições. E de notar, entretanto, que a partir do momento em que
age como indivíduo, o imigrante deixa de distinguir-se dos
demais brasileiros de sua mesma classe social. Sua dissolução como etnia significa sua absorção como membro de uma
classe, o que constituiria sua integração total.
O processo de integração descreve pois os caminhos ambíguos pelos quais se constróem as possibilidades de mobilidade ascendente, utilizando a comunidade étnica e a tradição
que a unifica.
A ascensão social cria profissionais que, no trabalho, pelo
menos virtualmente, não se distinguem de seus companheiros de outras origens. Neste momento os rituais tradicionais
já perderam sentido e os que ascenderam não precisam recorrer a sistemas distintos de expressão porque sua experiência
se esgota dentro de um deles - o ocidental.
O processo de integração mostra pois uma ascensão através da qual o grupo étnico se abre e se dispersa. E justamente
por isso que a dispersão profissional é freqüentemente utilizada como um indicador de integração, tal como faz Eisenstadt
(1955). Em nosso estudo, porém, as distribuições de ocupação apenas indicam os caminhos da ascensão sem explicálos. Se tomássemos apenas esta distribuição como critério,
teríamos dúvidas quanto à absorção dos japoneses pela sociedade brasileira, pois não houve uma penetração proporcional
em todas as categorias profissionais, mas visíveis concentrações em certas ocupações (agricultura, pequeno comércio e
vendas). Nossa intenção foi explicar esta concentração e compreender como ela demonstra uma forma peculiar de inserção
na sociedade brasileira, como pequena classe média. No interior das distinções de classe é que operam as identificações
étnicas, estabelecendo novos recortes. Tais identificações resultam da existência de grupos operantes, isto é, organizados,
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que para seu funcionamento lançam mão de seus traços culturais diferenciais.
Na história da imigração japonesa no Brasil mostramos a
existência de vários períodos nos quais as formas de associação e controle do grupo étnico e mesmo a noção de Colônia
Japonesa sofreram transformações que decorrem das diferentes situações vividas por estes imigrantes. As formas de organização e comunicação dentro da comunidade japonesa foram se alterando e os traços que definiam a participação no
grupo também se transformaram, quer ganhando, quer perdendo importância.
A identidade étnica é uma forma de estabelecer contrastes e separar o "nós" dos "outros", enfim, situar o grupo dentro
do conjunto de outros que compõem a sociedade. Esta identificação indica a percepção da situação de contato e leva à
utilização e ordenação de categorias culturais particulares
que fundamentam a "consciência étnica". O objetivo do antropólogo é, na medida do possível, compreender as
significações particulares que este grupo cria e o modo como
as utiliza. Em outras palavras, o grupo étnico manipula
formas próprias de expressão que poderíamos chamar de
"ideologia étnica".
A tentativa de uma análise comparativa da imigração japonesa em vários países, de certa forma, procura complementar nossas conclusões parciais. Se não pudemos, neste
momento, aprofundar mais a análise, foi possível indicar que,
em situações de contato comparáveis, as criações culturais e
as organizações grupais dos imigrantes mostraram muitas
semelhanças. Recebidos na mesma condição de assalariados em diversas regiões onde um processo de expansão econômica tinha curso, o contato interétnico se configurou, para
os japoneses, através de certos parâmetros constantes. Seu
equipamento para interagir nestas situações proporcionava
uma certa maleabilidade, porém impunha também limites.
O objetivo do imigrante é, obviamente, a ascensão social e o
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critério de sucesso rápido mostrou-lhes a funcionalidade de
suas organizações étnicas. Ao mesmo tempo, a ideologia da
ascensão encobriu a própria limitação da mobilidade efetivamente atingida pois, no fundo, a maioria dos descendentes de
japoneses conseguiu apenas trocar as profissões agrárias de
seus pais e avós por modestas posições nos serviços e no
comércio urbanos.
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POSFÁCIO DO TRADUTOR

Tudo começou em Quioto, em maio de 1993. Acompanhávamos o então Chanceler Fernando Henrique Cardoso
que se encontrava no Japão em missão oficial e ele comentou,
quando tivemos a oportunidade de lhe falar sobre os
dekassegui, trabalhadores nipo-brasileiros que labutam
naquele país, que a sua esposa, d. Ruth, se doutorara com
uma tese sobre a imigração japonesa no Brasil. Já sabíamos
do interesse científico deste casal de sociólogos sobre os
japoneses e seus descendentes. Havíamos assistido à palestra
"Americanidade dos Nikkeis", proferida pelo professor
Fernando Henrique Cardoso na abertura da III Convenção
Panamericana Nikkei, realizada em São Paulo em 1985. E
da sua esposa, d. Ruth, conhecíamos a monografia "O papel
das associações juvenis na aculturação dos japoneses", in
SAITO, Hiroshi e MAEYAMA, Takashi Assimilação e
Integração dos Japoneses no Brasil, Petrópolis, São Paulo,
Vozes/EDUSP, 1973, pp. 317 e seg.
Lembramos da sua tese de doutoramento, quando
participávamos das reuniões preparatórias das atividades do
centenário de amizade Brasil-Japão. Surgiram diversos
projetos e propostas, mas a orientação adotada foi a de que,
preferencialmente, eles deveriam ser de caráter permanente,
ao invés de eventos passageiros. Já então, a eleição do
professor Fernando Henrique Cardoso para Presidente da
República estava consagrada no primeiro turno e pensamos
que a versão da tese da Primeira-Dama pudesse ser um dos
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marcos comemorativos do centenário da celebração das
relações diplomáticas entre os dois países. Achamos oportuno
possibilitar o acesso do povo japonês a um estudo sobre os
seus compatriotas e descendentes que para cá imigraram.
Apressamo-nos em obter a cópia da tese. Após a sua primeira leitura, escrevemos à professora Ruth Cardoso pedindo
a sua autorização para a versão e a cessão de direitos autorais
para uma publicação em edição bilíngüe. Dias depois,
recebemos a sua aquiescência dizendo-se honrada em poder
contribuir dessa forma para as comemorações do centenário
da amizade Brasil-Japão.
E assim, empenhamo-nos no trabalho. Foi um verdadeiro
desafio, já que a formação jurídica nos limitava no
conhecimento de Sociologia, Antropologia e das respectivas
terminologias científicas.
Além disso, era preciso lutar contra o fator tempo.
Inicialmente, o livro seria publicado no dia 5 de novembro
de 1995, data em que o Brasil e o Japão comemorarão o
centenário da assinatura do Tratado de Amizade, Comércio
e Navegação, celebrada em Paris. Contudo, surgiu a idéia de
lançá-lo em meados de junho, com a presença da autora, na
abertura do Simpósio Internacional sobre a Preservação da
Memória dos Imigrantes, promovido pela Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, Museu Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil, Associação dos Ex-Bolsistas (ASEBEX)
e Câmara Júnior Brasil-Japão. O tempo, pois, urgia.
Foi possível concluir a versão e a publicação graças à
dedicação do sr. Masanori Ezaki, que se encarregou de
elaborar a primeira minuta, e do sr. Tetsuya Tajiri que
colaborou na revisão do texto. Devo esclarecer, entretanto,
que quaisquer erros ou imprecisões na versão são de nossa
inteira responsabilidade.
Desejamos estender os agradecimentos, também, aos
amigos da Nomura Securities Co., Ltd., na pessoa dos
senhores Setsuya Tabuchi, Hideo Sakai e Naotaka Murazumi,
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respectivamente Consultor, Presidente e Vice-Presidente
daquela empresa, que atenderam ao nosso pedido de apoio
para esta publicação. Com o sr. Tabuchi, ex-presidente e hoje
consultor daquela empresa, mantemos uma amizade de mais
de vinte anos, desde o início dos nossos estudos de pós-graduação no Japão. Devido à simpatia que nutre pelo Brasil,
acolheu imediatamente o nosso pedido e teve, ainda, a
gentileza de redigir a apresentação deste livro.
Gostaríamos, outrossim, de tecer algumas considerações
sobre a obra que acaba de ser vertida para a língua japonesa.
Quanto ao seu conteúdo, deve-se levar em consideração o
fato de ter sido escrita no início da década de 70, com os
dados estatísticos e bibliografia disponíveis na época. Hoje,
25 anos depois, podemos afirmar, sem receio, que a comunidade nipo-brasileira atingiu escalas marcantes na
mobilidade e ascensão social em comparação com a situação
que a autora analisou à época.
O que podemos notar é que houve uma grande mudança
no perfil profissional da comunidade. Os dados dos quais a
autora dispunha (Recenseamento de 1958) indicavam que
55,9% da comunidade se dedicava à agricultura, sendo que
hoje esta atividade não ocupa senão 11% da comunidade.
Talvez não devêssemos medir a integração de uma etnia
pelo número de pessoas que ocupam cargos relevantes numa
sociedade, mas não deixa de ter um certo grau de convencimento para os leigos. A comunidade nipo-brasileira é
numericamente modesta, representando cerca de 1 % da população nacional, mas o número de estudantes universitários,
da ordem de 25%, é bem maior do que a sua proporção
demográfica. A época da elaboração da tese, haviam dois
representantes com ascendência japonesa no Congresso
Nacional, mas esse número já chegou a oito, na última
legislatura. Verifica-se, no segmento político, um grande
número de deputados estaduais e vereadores, sem mencionar
três ministros de Estado em diferentes governos. Destacam181

se a presença de oficiais generais e numerosos oficiais de
patentes superiores nas forças armadas e forças auxiliares.
A presença nipo-brasileira é marcante em todos os setores
do serviço público, inclusive na diplomacia. O mundo
acadêmico também se notabilizou com a presença de
pesquisadores e professores de todas as categorias. Embora
à primeira vista pareça haver um contingente maior de nikkei
na área de ciências exatas, podemos verificar uma presença
marcante, também, no segmento jurídico em Estados de
maior concentração étnica, como São Paulo, através de um
número considerável de magistrados, promotores e advogados militantes.
Não diríamos que os cargos e postos ocupados pelos
nikkei foram intencionalmente buscados, com mero propósito de ascensão social, mas sim como uma decorrência
natural da assimilação à sociedade brasileira. Podemos
afirmar, também, que foi o resultado do empenho na educação
dos filhos, como bem apontou a autora no seu trabalho.
A assimilação dos japoneses e seus descendentes foi
completa, inclusive no que concerne a casamentos interétnicos, já que, segundo estatísticas, mais da metade dos
sansei (terceira geração) se casam com pessoas de fora da
comunidade e a tendência é no sentido de um crescendo,
geração após geração.
O que se verificou nos últimos vinte anos foi a diminuição
gradativa da vinda de novos imigrantes para o Brasil. O
último navio de imigração chegou ao país em 1973 e o
número de imigrantes, que então passou a se servir de avião,
foi decrescendo, até chegar a um dígito, há cerca de dez anos.
E ao invés de recebermos novos imigrantes, o que se
verificou foi o surgimento do fenômeno chamado dekassegui,
que levou de volta ao Japão cerca de 150.000 membros da
comunidade nos últimos sete anos. A falta de mão-de-obra e
um salário atraente, aliados à recessão da economia no Brasil,
fizeram com que esse contingente se dirigisse ao país de
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seus ancestrais. Apesar de um terço desses patrícios
possuírem escolaridade acima do colegial, e muitos deles
com nível superior completo, o trabalho que os aguarda no
Japão é monofuncional, sem oportunidade de ascensão social,
diferentemente do que ocorreu com os que vieram ao Brasil
nas décadas anteriores.
Eis aqui um outro tema fascinante para futuros estudos
nesta área do saber que, aliado à complementação das
pesquisas da professora Ruth Cardoso de épocas mais recentes, proporcionaria um retrato abrangente da comunidade
nipo-brasileira.

São Paulo, 18 de junho de 1995
87.° aniversário da imigração
japonesa no Brasil

Masato Ninomiya
Professor Doutor da
Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo

183

BIBLIOGRAFIA

ANDERSON, R. e Gallatin, A.
1959 - "Voluntary associations and urbanization, a diachronic
analysis" in American Journal of Sociology, 65:265-73.
ANDO, Zempati
1961 - Pioneirismo e cooperativismo: história da Cooperativa
Agrícola de Cotia, S. Paulo, Editora Sociologia e Política.
AUBERT, Louis
1908 - Américains etjaponais, Paris, A. Colin.
BEFU, Harumi
1962 - "Corporate emphasis and patterns of descent in the
Japanese family" in Smith e Beardsley, Japanese
Culture - Chicago.
1963 - "Patrilineal descent and personal kindred in Japan",
American Anthropology, vol. 65: 1328-41.
1968 - "Ecology, residence and authority: The corporate
household in Central Japan". Ethnology, 7:25-42.
1970 - "Studies in Japanese Kinship"in Rice University
Studies, vol. 56, n° 4: 113-121.
1971 - Japan, An Anthropological introduction, S. Francisco,
Chandler Publishing Company.
BEFU, H. e Plotnicov, L.
1962 - "Types of corporate unilineal descent groups"
in American Anthropologist, vol. 64: 313-27.
BELL, Reginald
1935 - Public School education of second generation Japanese in Califórnia, Stanford University Press, Califórnia - H. Milford, Oxford University Press.
185

BENEDICT, Burton
1968 - "Family Firms and economic development" in Southwestern Journal of Anthropology, vol. 24, n° 1.
BENEDICT, Ruth
1946 - The chrysanthemum and the sword, Houghton Mifflin
Company, Boston
BENNET, J. W. e M. Nagai
1953 - The Japanese critique of the methodology of Benedicfs "Chrysanthemum and the sword"in American
AnthropologisU vol. 55: 404-411.
BROWN, Keith
1966 - "Dozoku and the ideology of descent in rural Japan"
in American Anthropologis, vol. 68:1129-1151.
1968 - "The content of dozoku relationships in Japan" in
Ethnology, vol. 7: 113-138.
BURNIGHT, Ralph
1920 - "The Japanese in rural Los Angeles County" in
Studiesin Sociology, Sociological Monograph n° 17,
vol. V,nov.,n° 1:1-15.
CAMARGO, J. F.
1952 - Crescimento da população no Estado de S. Paulo e
seus aspectos econômicos, Vol. I, II e III, S. Paulo,
U.S.P.
CARDOSO, Fernando H.
1960 - "O café e a industrialização da cidade de S. Paulo",
Revista de História, n° 42, S. Paulo.
CARDOSO, Ruth Corrêa Leite
1959 - "O papel das associações juvenis na aculturação dos
japoneses", Revista de Antropologia, 7,1-2: 101-122.
1963a- "Organização familial entre os japoneses de S. Paulo", Revista do Museu Paulista, N. S., 14: 277-282.
1963b- "O agricultor e o profissional liberal entre os japoneses no Brasil", Revista de Antropologia, Vol. XI,
nos 1 e 2.
186

CARDOSO DE OLIVEIRA, R.
1964 - O índio e o mundo dos brancos, S.Paulo, Difusão
Européia do Livro.
1971 - "Identidad étnica, identificación y manipulación", in
América Indígena, n° 4, octubre.
1972 - A Sociologia do Brasil Indígena, Rio de Janeiro, Edições Tempo Brasileiro Ltda.
CASIMERE, Gerald Lee
1970 - Ethnicity: as an elementin the Socio-economic development of minority communities - Thesis M.A. Stanford University, Califórnia.
CASTRO, Antônio de Barros
1969 - 7 ensaios sobre a economia brasileira, Comp. Ed.
Forense, R. Janeiro.
COLASUONNO, Miguel
1971 - "A Agricultura Paulista e a imigração japonesa" in
O laponês em S. Paulo e no Brasil, Consulado Geral
do Japão, S. Paulo.
COMISSÃO DO RECENSEAMENTO DA COLÔNIA
JAPONESA
1964 - The lapanese Immigrants in Brazil, Toky o, University
of Toky o Press.
CORNELL, J. B.
1964 - "Dozoku: An example of evolution and transition in
Japanese village society", Comparative Studiesin
Society andHistory, vol. VI, n° 4, p. 449-80.
CRISSIUMA, Eddy de F.
1935 - "Concentração Japonesa em S. Paulo" in Geografia,
ano I, vol. 1.
DAVENPORT, W.
1959 - "Nonunilinear descent and descent groups" in American Anthropologist, n°4, vol. 61:557-72.
1963 - "Social organization" in Siegel, B., BiennialReview
of Anthropology, Stanford University Press, Stanford,
Califórnia.
187

DIÉGUES JR., Manuel
1956 - "Estudos de assimilação cultural no Brasil" in Muller
e Saito (ed.), Memórias do Painel Nipo Brasileiro,
Tomo II, S. Paulo, Estudos de Antropologia Teórica
e Prática, n° 3B - Escola de Sociologia e Política de
S. Paulo.
1964 - Imigração, urbanização, industrialização - estudo sobre alguns aspectos da contribuição cultural do imigrante no Brasil, Rio, Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais.
DORE, R.
1958 - City lifein Japan, Berkeley and Los Angeles, University of Califórnia Press.
DURHAM, Eunice Ribeiro
1966 - Assimilação e mobilidade, Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de S. Paulo, S. Paulo.
EISENSTADT, S. N.
1955 - The absorption ofimmigrants, Glencoe, Illinois, The
Free Press.
EMBREE, J. F.
1939 - Suye Mura a Japanese Village, Chicago, University
of Chicago Press.
1941 - " Acculturation among the Japanese of Kona - Hawaii"
in American Anthropologist Association Memoir n° 59.
1945 - The Japanese nation: a social survey, N. Y., Farrar
and Rinehart.
FISH UNIVERSITY
1946 - Orientais and theirs cultural adjustment, interviews,
lifestories, etc, Nashville, Term, Social Science Institute,
Fish University.
FOX, R.
1967 - Kinship andMarriage, Penguin Books, England and
U.S.A.

188

FREEMAN, J. D.
1961 - "On the conceptof the kindred"in The Journal of the
Royal Anthropological Institute, 192-220.
FUJII, Yukio e Smith, L.
1959 - The acculturation of the Japanese immigrants in Brazil,
Gainesville, University of Florida Press.
FUJITA, Michinari
1929 - "The Japanese association" in American Sociology
and Social Research, vol. 13 - jan.-fev.: p. 211-228.
FURTADO, Celso
1959 - Formação econômica do Brasil, Ed. Fundo de Cultura
S.A., Ia ed., R. Janeiro.
GUBBINS, J. H.
1922 - The making ofModern Japan, Lippincotl Comp.,
London.
HALL, J. W. e Beardsley, R.
1965 - Twelve doors to Japan, N. Y. , McGraw-Hill.
HANDA, Tomoo
1968 - "A decadência do senso estético numa fase da vida
dos imigrantes japoneses do Brasil" - "Simpósio" O
Japonês em S. Paulo e no Brasil, ed. mimeografada.
HOSOKAWA, Bill
1969 - Nisei, the Quiet Americans, Williams Morrow Co.,
Inc. N. Y.
ICHIHASHI, Yamato
1915 - Japanese immigration - its status in Califórnia, S.
Francisco, The Marshall Press.
1932 - Japanese in the United States, Stanford, Stanford
University Press, Califórnia.
1932 - Japanese in the United States: a criticai study of the
problems of the Japanese immigrants and their children,
Stanford, Stanford University Press, Califórnia.
189

ISHINO, Iwao
1953 - "The Oyabum Kobum - A Japanese ritual - kinship
institution", in American Anthropologist, vol. 55: 695707.
IZUMI, Seichi e Saito, Hiroshi
1953 - "Pesquisa sobre a aculturação dos japoneses no Brasil",
Sociologia, 15, 3:195-209.
IZUMI, Seichi
1956 - "Aspectos da vida do japonês no Brasil" in Muller e
Saito (ed.), Memórias do Painel Nipo Brasileiro,
vol. II, S. Paulo. Estudos de Antropologia Teórica e
Prática, Escola de Sociologia e Política de S. Paulo.
JACKSON, Clarence W.
1944 - A study of the Japanese population of the city and
county of Denver, The Denver Bureau of Public Welfare.
JAPANESE ASSOCIATION OF THE PACIFIC
NORTHWEST
1967 - Japanese Immigration, Seattle, Washington.
JIMBO, Kimiko
1955 - Japanese Americans in Califórnia, Thesis M. A., Stanford,
Stanford University, Califórnia.
KAI, Gunki
1922 - Economic Status of the Japanese in Califórnia, Thesis
M. A., Stanford, Stanford University, Califórnia.
KAWAKAMI, Kiyoshi Karl
1915 - Ásia at the door: a study of the Japanese question in
continental U.S., Hawaii and Canada, N. Y. - Chicago,
Fleming H. Revell Company.
KIMURA, Yukito
195 2 - A Cornparative Study of collective adjustment of the
Issei, in Hawaii and Mariland U.S., Thesis M. A:,
Chicago, University of Chicago, Illinois.
KITAOJI, Hironobu
1971 - "The structure of the Japanese family" in American
Anthropologist, vol. 73, n° 5, Oct. 1971.
190

KITANO, Seiichi
1962 - "Dozoku and ie in Japan: the meaning of family genealogical relationships"in Smith and Beardsley, Japanese
culture, Chicago.
LA VIOLETTE, E Emanuel
1946 - Americans of Japanese ancestry, Thesis (Ph.D.), Chicago,
University of Chicago.
LEACH, E. R.
1964 - Political Systems of Highland Burma, London, G.Bell
and Sons, Ltd.
LEBRA, Takie S.
1971 - "The social mechanism of guilt and shame: the Japanese
case" in Anthropological Quaterly, vol. 44, n° 4.
LEVY, Marion J., Jr.
1949 - The family revolution in modem China, Cambridge,
Harvard University Press.
LYKES, J.
1957 - A Japanese family, Allan Wengate, Londres.
MALINOWSKI,B.
1938 - "Introductory Essay: The Anthropology of changing
african cultures", in Methods of Study of Culture contact
in África, International Institute of African Languages
and Culture (Memorandum XV) - Oxford University
Press.
1949 - The Dynamics ofculture changes: An inquiry into
race relations in África, New Haven, Yale University
Press.
MANCHESTER BODY
1921 - Japanese in America, Manchester Body Edit., Los
Angeles.
MASUOKA, Jitsuichi
1938 - "Japanese patriarch in Hawaii" in Social Forces, vol.
17: 240-48
1944 - "Life cycle of an immigrant institution in Hawaii: the
family" in Social Forces, vol. 23:60-64.
191

1947 - "Urbanization and the family in Japan" in Sociology
and Social Research, vol. 32:535-539.
MATSUMIYA, Kazuya
1947 - "Family organization in present-day Japan" in American
Journal of Sociology, 5 3:105 -110.
MILLIET, Sérgio
1941 - Roteiro do café e outros ensaios, S. Paulo, Departamento de Cultura, vol. XXV, 3a edição.
MIYAMOTO, F.
19 3 9 - Social solidariety among the Japanese in Seattle, University of Washington Publications in the Social
Sciences, vol. 11, n° 2.
MONBEIG, Pierre
1935 - "A zona pioneira do Norte Paraná" in Geografia, ano I
n°3.
1952 - Pionniers et planteurs de S. Paulo, Paris, Librairie
Armand Colin.
MULLER, A. R. e Saito, H.
1956 - Memórias do Painel Nipo Brasileiro Tomo I, II, S.
Paulo, Estudos de Antropologia Teórica e Prática, Escola de Sociologia e Política de S. Paulo.
NAKAMURA, Mitsuo
1967 - The Japanese household (datilografado).
NAKANE, Chie
1967 - Kinship and economic organization in rural Japan,
Londres, Athlone Press.
NIISATO, Kanichi
1936- Nisei tragedy, Tokyo, Japan.
NISHI, Midori
1955 - Changing occupance of the Japanese in Los Angeles
county: 1940-50, Thesis M. A., University of Washington.
NISHI, Setsuko Matsunaga
Japanese American Achievement in Chicago - a cultural
response to degradation, Thesis (Ph.D.), Chicago,
University of Chicago.
192

NOGUEIRA MARTINS, Ruy
1971 - "O Japonês no comércio e indústria", in O Japonês em
S. Paulo e no Brasil, Consulado Geral do Japão, S.
Paulo.
NORBECK,E.
1953 - "Age-grading in Japan", American Anthropologist,
vol. 55: 373-384.
1967 - Changing Japan, N.Y., Holt, Rinehart and Winston.
NORBECK, E. e Befu, Harumi
1958 - "Informal fictive Kinship in Japan" in American Anthropologist, vol. 60:102-117.
1958 - "Japanese usages of terms of relationship" in Southwestern Journal of Anthropology, 14:66-86.
NORMANO, João F.
1934 - "Japanese emigration to Brazil" in Pacific Affairs,
7:42-61.
193 8 - "Japanese emigration to Latin America" in Population,
vol. 2, n° 4.
NORMANO, J. F. e Gerbi, Antonelo
1943 - The Japanese in South America; an introductory
survey with special reference to Peru, N. Y., John Day
(Institute of Pacific Relations).
ONO, Mario e Miyazaki, N.
1956 - "Japoneses de Suzano" in Muller e Saito, Memórias
do Painel Nipo Brasileiro, Tomo II, S. Paulo, Estudos
de Antropologia Teórica e Prática, Escola de Sociologia
e Política de S. Paulo.
PETRONE, Pasquale
1963 - Pinheiros: aspectos geográficos de um bairro paulistano,
S. Paulo, Editora da Universidade de S. Paulo.
PRADO JR., Caio
1935 - "Distribuição da propriedade fundiária rural no Estado
de S. Paulo", in Geografia, Ano I, n° 1.
1966 - Evolução política do Brasil e outros ensaios, S. Paulo,
Ed. Brasiliense, 5a edição.
193

RADCLIFFE-BROWN, A. R. e Forde, D.
1950 - African Systems of Kinship and Marriage, Oxford.
RICHIE, Donald
1958 - The land and people of Japan, N.Y., Macmillan.
RITTER, E, Ritter, H., Spector, S.
1965 - Our Oriental Americans, McGraw-Hill Book Company,
N.Y.
ROTH, Marion Elinor
1946 - Japanese colonies in Brazil, Thesis M. A., Stanford,
Stanford University, Califórnia.
SAITO, Hiroshi
1953 - "O suicídio entre os imigrantes japoneses e seus
descendentes no Estado de S. Paulo", Sociologia, vol.
15,2:109-130.
1956a- O cooperativismo na região de Cotia: estudo de transplante cultural, S. Paulo, Estudos de Antropologia
Teórica e Aplicada, n° 5, Escola de Sociologia e Política de S. Paulo.
1956b- "Mobilidade e assimilação de imigrantes japoneses"
in Muller e Saito (ed.), Memórias do I Painel Nipo
Brasileiro, Tomo II, S. Paulo, Estudos de Antropologia
Teórica e Prática, Escola de Sociologia e Política de
S. Paulo.
1957 - "Habitação rural dos japoneses nos Estados de S. Paulo e Paraná", Anais da II Reunião Brasileira de Antropologia (Bahia).
1960 - "A família do imigrante japonês para o Brasil", Sociologia, 22, 1:12-28.
1961 - O Japonês no Brasil: estudo da mobilidade e fixação,
S. Paulo, Editora Sociologia e Política.
1963 - "A aculturação de japoneses no Brasil e Peru", Revista do Museu Paulista, N. S., 14: 269-276.
SCHADEN, Egon
1956 - "A culturação de alemães e japoneses no Brasil", Revista de Antropologia, 4,1:41 -46.
194

SEPPILLI, T.
1955 - La acculturazione come problema metodológico, Roma, Tipografia Editrice Itália.
SMITH, R. e Beardsley, R.
1962 - Japanese culture its development and characteristic,
Chicago, Aldine Publishing Company.
STATE BOARD OF CONTROL OF CALIFÓRNIA
(REPORT)
1920 - Califórnia and the oriental.
STOETZEL, Jean
1954 - Jeunesse sans chrysanthème ni sabre, étude surles
attitudes de Ia jeunessejaponaise d'après guerre, Paris, Plon.
TAEUBER, Irene
1951 - "Family migration and industrialization in Japan" in
American Sociological Re vie w, 16:149-157.
UNZER DE ALMEIDA, Vicente
1956 - Condições de vida do pequeno agricultor no município de Registro, S. Paulo, Estudos de Antropologia
Teórica e Aplicada, n° 6, Escola de Sociologia e Política de S. Paulo.
VÁRIOS AUTORES
1971 - O japonês em S. Paulo e no Brasil, S. Paulo, Consulado Geral do Japão.
VIEIRA, Francisca Isabel Schuring
1967 - A absorção do japonês em Marília, S. Paulo, Tese de
doutorado, USP
VOGEL, Ezra F.
1971 - Japan 's new middle class, 2a edição, Berkeley, University of Califórnia Press.
WILDENNING, E. A., Pinto, J. B. e Pastore, J.
1967 - The role of the extended family in migration and adaptation in Brazil, Land Tenure Center - University of
Wisconsin, August, n° 23.
195

WILLEMS, E.
1940 - Assimilação e populações marginais no Brasil, S.
Paulo, Companhia Editora Nacional.
1946 - A aculturação dos alemães no Brasil, S. Paulo, Companhia Editora Nacional.
1948 - Aspectos da aculturação de Japoneses no Estado de
S. Paulo, S. Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da Universidade de S. Paulo, Boletim 82 Antropologia n° 3.
WILLEMS, E. e Saito, H.
1947 - "Shindô-remmei: um problema de aculturação", Sociologia, 9, 2: 133-152.
WRIGHT, Carlos
1935 - "A citricultura em S. Paulo" in Geografia, ano I, vol. 1.
YOUNG, Charles Hurlburth e Reid, Helen R. Y.
1938 - The Japanese Canadians, Toronto, H. A. Innis, University of Toronto Press.
YOUNG, Hobart Nading
1931 - Some implications from the occupation situation of
American born Japaneses, Thesis M. A., Stanford,
Stanford University, Califórnia.

196

