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PREFÁCIO
Por imposição de autoridade e competência caberia ao Professor
Hiroshi Saito prefaciar este excelente trabalho de sua colega, Professora Arlinda Rocha Nogueira, do Instituto de Estudos Brasileiros da
Universidade de São Paulo.
Prematuramente roubado ao nosso convívio o velho amigo Hiroshi
Saito (trabalhamos juntos nos fins da década de 1940 no jornal Paulista, do qual fui diretor-fundador), tão inesperada quanto inexplicavelmente sou convidado por esse editor-artista imprevisível que é Massao
Ohno (com posterior aquiescência da autora) a prefaciar este livro,
reunião de uma série de oito aulas que a Doutora Arlinda Rocha
Nogueira acaba de ministrar sob o título "Imigração Japonesa na
História Contemporânea do Brasil", a convite do Centro de Estudos
Nipo-Brasileiros.
A autora já havia publicado em 1973 o livro "A Imigração Japonesa para a Lavoura Cafeeira Paulista (1908-1922)", admirável trabalho
de pesquisa, talvez a mais importante contribuição até agora feita
sobre a imigração japonesa no Brasil, no citado período, e que constituíra sua tese de doutoramento. O prefácio do livro é de Hiroshi
Saito.
A presente publicação, embora atualizada, contém um digesto do
trabalho anterior, acrescido dos acontecimentos envolvendo os imigrantes japoneses e seus descendentes no período pós 1922 até os dias
de hoje.
Por isso seria válida a repetição do prefácio de Hiroshi Saito, no
qual ressalta a seriedade e brilho que caracterizaram a presença da
Doutora Arlinda Rocha Nogueira no Simpósio sobre "O Japonês em
São Paulo e no Brasil", em junho de 1968, quando a conheceu. "Desde
então — diz Hiroshi Saito — acompanhei com crescente admiração
o esforço desenvolvido pela autora na difícil e delicada tarefa de
decifrar os manuscritos e outros documentos — pois muitos manuscritos estavam em japonês —, elaborá-los e interpretá-los, esforço esse
que culminou três anos mais tarde, em 1971, com a extraordinária
tese de doutoramento". Saito continua: ".. .trata-se de uma contribuição das mais importantes e, sobretudo, das mais originais no campo
de estudos da história das imigrações no Brasil. Trabalho sério, fruto
de pesquisas prolongadas e pacientes, a obra traz à clareza do dia muitos dados que, de outra maneira, permaneceriam na obscuridade dos
arquivos e/ou no anonimato das mãos de leigos."
Depois disso, se algo ainda resta a aduzir é que os títulos, tanto
da obra publicada há mais de dez anos, como deste livro, são muito
restritos, não fornecendo idéia justa da amplitude e abrangência do
assunto que sugerem. A autora insere a imigração japonesa no contexto dos movimentos migratórios do mundo dos séculos XIX e XX,
com suas motivações as mais diversas que vão desde as dificuldades

econômicas locais, que tangem o homem à busca de melhores condições de vida, até as perseguições políticas e religiosas, também fatores migratórios.
Focaliza a autora, com esclarecimentos comparativos, as diferentes
atitudes dos países receptores face às diversas raças e origens. No caso
específico dos japoneses, a luta dos fazendeiros com o governo para
substituir a mão-de-obra escrava por outra mais produtiva e barata;
o esforço de cientistas como Miguel Couto contra esse tipo de imigrante, tão exótico nos costumes quanto nas características biotipológicas. Por outro lado, o choque dos primeiros nipônicos aqui chegados, estranhando a alimentação, os costumes, sentindo-se iludidos pela
propaganda que em seus locais de origem lhes acenava com a riqueza
fácil e a possibilidade de regresso breve à terra natal. O receio de
inassimilação desse tipo de imigrante induzindo à constituição de
quistos raciais chegou a ganhar caráter de quase campanha na imprensa de então.
Hoje, os japoneses e seus descendentes constituem menos de 1% da
população brasileira. Tendo começado por uma contribuição importante na lavoura, sua atividade foi se diversificando no comércio e
na indústria. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando praticamente desapareceu a psicologia de enriquecer para voltar ao Japão, por
força principalmente de seus descendentes aqui nascidos e gradativamente integrados à grande sociedade brasileira, foi-se operando uma
sensível mudança no comportamento dos japoneses aqui radicados.
Hoje em dia, em qualquer setor de atividade do país — lavoura,
comércio, indústria, advocacia, medicina, engenharia, arte, política,
administração pública, até cinema — embora, como se disse, eles
constituam menos de 1% da população, estão presentes esses brasileiros que, da origem, só imzem c nome e as feições. Há ainda um
trecho grande a percorrer até a completa integração que já ocorreu
com os descendentes de outras etnias. Mas esperamos chegar até lá,
sem a formação dos outrora tão temidos quistos raciais, e acrescentando a esta singular mistura das culturas européia, africana e indígena, elementos positivos de nossa herança oriental.
O trabalho da Professora Arlinda Rocha Nogueira, profundo,
vasado numa linguagem clara, precisa, elegantemente agradável, é
extraordinariamente esclarecedor para quantos se interessem por esse
capítulo de-nossa história recente; para nós, principalmente os descendentes dos primeiros imigrantes, é motivo de muito orgulho tanto
sofrimento, suor e lágrimas sublimados para sermos hoje o que somos
e o quanto ainda deveremos lutar para nos tornarmos, numa sociedade
tão singularmente aberta como a brasileira: simplesmente brasileiros,
sem mais adjetivos.
Hideo Onaga
São Paulo, 28 de dezembro de 1983
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MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS INTERNACIONAIS
(SÉCULOS XIX E XX)

As grandes migrações humanas constituem um dos elementos
determinantes da História. Em função delas é que o nosso globo foi
povoado, as raças entraram em contato umas com as outras e o
homem ficou ciente dos recursos naturais com que poderia contar.
Entretanto, o homem não se dispõe a mudar com facilidade.
Isto porque o ser humano de certa forma sente-se preso por mil
laços invisíveis ao lugar onde nasceu, isto é, à sua pátria, ao seu
Estado, ao seu município, ao seu lar, à sua família, à sua casa,
a seus amigos e vizinhos e, sobretudo, às tradições e hábitos herdados
de seus pais. Assim sendo, somente razões extremamente fortes conseguem arrancar o homem de suas raízes ¹.
Apesar destas considerações, todos os momentos históricos da
humanidade presenciaram movimentos humanos. A própria Bíblia
dá testemunho deles. Isto se explica, pelo menos em parte, pelo fato
de ser inerente ao homem uma certa ânsia de progresso. Assim, por
mais que isto lhe custe, ele rompe com os laços que o unem ao solo
pátrio e sai em busca de novos horizontes onde possa desenvolver
suas aptidões com maior êxito. Muitas vezes, antes de sair, luta em
sua pátria com dificuldades, nem sempre passíveis de serem superadas, a saber: terra muito cara ou inexistente, o que o impede de
ser proprietário; densidade populacional grande, dificultando o encontro de emprego; impostos muito altos e a impossibilidade de liquidá-los. Outras vezes transfere-se de um lugar para outro por simples espírito de aventura. Mas, o mais das vezes é levado a sair em
conseqüência de guerras, perseguições políticas, religiosas ou mesmo
raciais.
Mais raros, mas nem por isso inexistentes, são os casos em que
o indivíduo migra devido à pena de desterro 2.
Estudiosos dos mais diferentes ramos do saber têm sido atraídos
para o estudo e a interpretação desses constantes movimentos na
história da humanidade.
Na verdade, a migração dos povos é um fenômeno polimorfo
quanto ao seu número, às suas causas, ao seu ritmo, à sua direção
e aos seus efeitos 3.
Sempre gostamos de relembrar as palavras de Max Sorre, um
estudioso da migração dos povos. Em sua obra, publicada na década
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de cinqüenta, ele dizia que quando um grupo humano está perfeitamente enraizado ao solo, se o meio lhe fornecer os recursos, na
medida de suas necessidades, e se os recursos potenciais puderem
atender a seu crescimento natural, de ordem demográfica, se não
houver a intervenção de nenhum elemento estranho — como por
exemplo uma revolução, uma guerra, uma perseguição religiosa ou
secas prolongadas, inundações, terremotos etc. — a mobilidade desse
grupo será mínima, tenderá mesmo a zero.
Em sua opinião, com exceção dos refugiados políticos, o que
leva um grupo a se deslocar de uma região para outra é, na maioria
das vezes, motivação de ordem econômica. Segundo Sorre, as razões
econômicas podem não agir diretamente, mas criam no imigrante
certas "imagens e desejos" que o levam a sair em busca de alguns
ideais 4. Concordamos com o autor, pois quantos, por exemplo, não
abandonaram sua terra natal na esperança de poderem se tornar
proprietários?
Vejamos o que ocorreu entre o início do século XIX e a terceira
década do século XX.
Nesse período, o mundo contemporâneo assistiu a um deslocamento populacional maciço de ordem internacional. Milhares de pessoas deixaram suas pátrias de origem, temporária ou permanentemente.
O movimento emigratório experimentou um desenvolvimento
muito grande no século XIX, sobretudo na Europa. Para René
Gonnard ele foi extraordinário em sua continuidade, em seu ritmo,
em sua importância, bem como em seus efeitos 5.
Vários fatores contribuíram para que isso ocorresse. Entre eles,
por exemplo, as Américas ao se tornarem independentes, em geral,
abriram suas portas aos imigrantes, já que possuíam terras a povoar
e a explorar. Por seu turno, na Europa, a Inglaterra, a França, a
Alemanha, numa primeira fase e, depois, Portugal, Espanha, Itália
e Áustria autorizaram a saída de emigrantes para os Estados Unidos,
a Argentina, o Canadá e o Brasil 6 .
Atuaram indiscutivelmente nessa movimentação o ritmo de crescimento da população; a difusão de conhecimentos geográficos, sobretudo do então chamado Novo Mundo; e, ainda, o desenvolvimento
dos meios de transporte, tanto terrestres quanto aquáticos, graças
ao emprego do vapor e aos avanços conseguidos pela técnica. Com
isto foi possível a travessia do Atlântico com maior facilidade, o que
até 1850 constituia-se numa verdadeira façanha difícil e perigosa.
Assim, a navegação a vapor e a motor, a multiplicação das estradas,
inclusive transcontinentais, agiram de forma inequívoca, na medida
em que, diminuindo as distâncias, facilitaram, e muito, as comunicações 7.
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Sem dúvida, a esses fatores todos devemos acrescentar as modificações nos meios de produção, como veremos posteriormente.
Antes, façamos algumas considerações sobre a elevação dos
níveis demográficos. Maria Luiza Marcilio chama a atenção para o
fato de ser desigual a distribuição do ser humano no globo terrestre.
Informa que dois terços da população mundial está localizada no
Hemisfério Norte, ou mais precisamente entre 60° e 20° de latitude,
o que eqüivale dizer na região temperada. É sabido que o continente
asiático, sozinho, abriga mais da metade desse total 8 . Assim, enquanto a Europa e a Ásia transbordavam em termos populacionais,
as Américas e a Oceania, por exemplo, apresentavam grandes espaços
vazios a povoar e a explorar.
Durante séculos, o ritmo de crescimento demográfico foi praticamente imperceptível. O alto índice de mortalidade só era compensado por uma natalidade igualmente elevada. Assim sendo, o crescimento da população, como um todo, fez-se em ritmo lento com
longos períodos de avanços e recuos.
Calcula-se que, no primeiro ano da era cristã, havia aproximadamente duzentos e cinqüenta milhões de habitantes na Terra. Para
dobrar esse número foram necessários 1.650 anos, quando, então,
a população mundial atingiu a cifra aproximada de quinheitos milhões de pessoas.
No período seguinte foi bem menor, pois esse total foi duplicado
em apenas duzentos anos, uma vez que em 1850, a população mundial
era da ordem de um bilhão de habitantes.
Nessa época, a Europa assistiu uma queda expressiva na taxa
de mortalidade, em grande parte devida ao combate sistemático às
epidemias e ao controle das fomes coletivas. Com isto, o ritmo de
crescimento populacional foi num crescendo cada vez maior. Tanto
assim que, em apenas oitenta anos, isto é, entre 1850 e 1930, a
população dobrou novamente e atingiu a casa dos dois bilhões de
pessoas.
Foram necessários apenas mais quarenta e cinco anos para que
este número novamente duplicasse, pois em 1975 já era de aproximadamente quatro bilhões a população mundial.
Esse crescimento não foi, todavia, nem uniforme nem homogêneo. Não há dúvida, porém, que entre os séculos XVII e XIX a
Europa viveu uma verdadeira ebulição demográfica. Esta foi "de
tal ordem, para as condições vigentes, que a população européia
transbordou de seus limites geográficos e, graças a circunstâncias
históricas favoráveis e únicas, lançou mão de uma considerável emigração através do Atlântico, para povoar regiões quase vazias, particularmente da América do Norte e em menor escala da América
Latina, Austrália e Nova Zelândia 9.
13

A movimentação populacional ocorrida no século XIX, evidentemente, não se deve a um único fator mas, pelo contrário, a diversos.
Dentre eles, de maneira geral, podemos citar problemas nas esferas
política, religiosa, social, bem como fenômenos da natureza. Todavia,
a maior parte resultou de mudanças ocorridas nos meios de produção, com reflexos tanto no setor econômico quanto no social.
Por exemplo, a introdução de maquinário na indústria, ao lado
de alterações profundas que tiveram lugar no campo, criaram, sobretudo na Europa, condições sociais desastrosas. Muitos lavradores foram de certa forma forçados a abandonar suas terras. Nem sempre,
entretanto, ao mudarem para centro urbanos puderam encontrar trabalho, devido ao grande número de ofertas e a procura relativamente
restrita de mão-de-obra por parte das fábricas que davam, então,
seus primeiros passos. Muitos artesãos, por seu turno, perderam parte
de sua clientela em razão da concorrência feita pelos produtos fabricados em série. Assim, o fato da indústria não estar ainda apta a
empregar senão um número restrito de trabalhadores por um lado,
e de outro o excesso de oferta de mão-de-obra levaram os salários
a níveis tão baixos que se tornaram cada vez mais insuficientes 10.
Individualmente falando, a emigração funcionou como remédio para
as dificuldades de vida e desemprego criados pela Revolução Industrial.
Todos esse contexto explica o aparecimento de grande número
de desempregados, tanto nas zonas rurais quanto urbanas. Este fenômeno não foi exclusivamente europeu, mas também asiático, como
veremos oportunamente.
Muitas pessoas abandonaram inicialmente a zona rural em favor
dos centros urbanos. Quando não encontravam trabalho ou não conseguiam assimilar a estrutura urbana vigente, viam-se diante de um
dilema: continuar em sua terra natal na condição de desempregado,
ou buscar a sorte no exterior. Não foram poucos os que optaram
pela segunda alternativa. Nem todos, entretanto, procederam dessa
forma. Muitos sairam diretamente da zona rural para o exterior,
sem qualquer estágio intermediário nos centros urbanos.
O período áureo dessas movimentações populacionais de ordem
internacional pode ser limitado, a grosso modo, entre os anos de
1840 e 1914, pois foi, sem dúvida, com a Primeira Guerra Mundial
que surgiram os primeiros sinais de declínio, que foram num crescendo até a crise de 1929, quando praticamente extinguiram-se 12 .
O que se verifica ao se estudar esses movimentos populacionais
mais de perto é que nos países emigrantistas o número de saídas
sempre tendeu a decrescer quando o desenvolvimento industrial e
comercial permitia uma maior absorção da mão-de-obra disponível.
Assim, por exemplo, se entre 1851 e 1860 a Inglaterra contribuiu
com 65,8% dos emigrantes mundiais, entre 1901 e 1910 sua participação caiu para 15,8% 13.
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Como focos emigrantistas encontramos, no início do século XIX,
a Inglaterra, a França, os Estados Alemães e os Países Escandinavos.
Nos meados do século, a eles se juntaram Itália, Espanha, Portugal
e Rússia, afora China e Japão.
Alterou-se com o tempo o tipo de imigrantes bem como seus
objetivos. Se, de início, foram os lavradores e artesãos urbanos que
se movimentaram por terem perdido seus bens de produção, em
seguida passaram a ser os atingidos pelas crises agrícolas e os comerciantes e industriais falidos pelas crises econômicas cíclicas ocorridas
no mundo contemporâneo. Também os sonhos acalentados pelos emigrantes sofreram alterações. Se, numa primeira fase, o emigrado
sonhava obter dinheiro fácil para se estabelecer como fazendeiro ou
comerciante na região para a qual se deslocasse, noutra pretendia
apenas uma permanência temporária, suficiente para obter algum
dinheiro que lhe permitisse auxiliar a família em dificuldade, pagar
dívidas, juntar certa quantia e retornar ao solo pátrio. Como exemplo
deste segundo grupo podemos mencionar, entre outros, os japoneses. 14
Com freqüência o emigrante, que é levado a deixar sua terra
por razões sobretudo econômicas, acalenta o sonho de voltar para
ela assim que consiga reunir os meios necessários que lhe permitam,
manter um nível de vida melhor; Essa diferença de objetivos, até
certo ponto pelo menos, explica-se em função de uns terem sido
despojados de seus bens na terra natal, enquanto outros mantínham-se
mais ligados a ela pelo fato de terem lá deixado bens ou propriedades.
Por tudo o que foi dito até aqui, concordamos com os autores
que, como Taft, não exitam em afirmar que a distribuição desigual
das oportunidades econômicas foi e tem sido a principal mola das
migrações populacionais 15.
Em termos gerais, o emigrante abandona sua pátria voluntariamente. Com sua saída há inevitavelmente a perda de uma força de
trabalho, cujo valor X irá icorporar-se ao país receptor. O problema
pode ser observado sob diferentes prismas. É verdade que, nos casos
em que há superprodução, a emigração de certa forma descongestiona as ofertas no mercado de trabalho, tendo com isso efeitos
positivos sobre as condições de emprego e salário dos que permanecem no país. Mas não fica nisso. Em geral, a região fornecedora
beneficia-se, também, com os envios de recursos dos emigrantes para
familiares e parentes, bem como as transações comerciais que fatalmente se estabelecem entre os povos envolvidos no movimento populacional 16.
Esse hábitp de envio de dinheiro para a terra natal por parte
do emigrante — seja para auxiliar parentes, seja para a aquisição de
propriedades, seja para saldar dívidas — desempenhou um importante papel na vida econômica internacional, aspecto entretanto que
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não foi ainda suficientemente estudado e ao qual nem todos os
autores têm dado o devido valor.
Além do mais, não nos devemos esquecer que as regiões mais
pobres, do chamado Velho Mundo, em função dos movimentos migratórios, viram-se incorporadas num circuito de cooperação econômica internacional17, o que, sem dúvida, pesou positivamente em
suas atividades comerciais,
A política emigratória dos países emigrantistas e imigrantistas
não foi constante. Uma mesma nação por vezes encarou o fenômeno,
em situações diversas, de forma diferente. Vejamos alguns exemplos.
A Inglaterra enfrentou momentos em que sua produção foi
maior que sua capacidade de consumo, acarretando com isso todos
os problemas que envolvem a superprodução. Entre eles vale destacar, para o estudo que estamos fazendo, uma restrição bastante
grande na demanda de trabalhadores a partir, sobretudo, do século
XVIII.
Tal situação explica o fato de em 1827 o Parlamento ter-se
pronunciado a favor da emigração. Muitos ingleses deslocaram-se,
então, para as colônias. A emigração, nesse caso, funcionou como
paliativo ao desemprego reinante.
Para a Irlanda, particularmente, a emigração no século XIX
revestiu-se de um caráter até certo ponto mórbido, digamos assim,
se fizermos nossas as palavras de Gonnard. Vejamos o porquê. Tendo
sua economia com base na agricultura e não sendo a mesma sólida,
a cada má colheita de batata, por exemplo, os irlandeses ficavam
famintos. Nesse caso, também, a emigração foi a solução adotada
por muitos para escapar à morte pela fome...
O fato da Grã-Bretanha ser uma nação marítima sem dúvida
facilitou sobremodo o deslocamento de seus emigrantes, a ponto
da emigração britânica ter sido durante muito tempo das mais numerosas de quantas atravessaram os oceanos. Entre os que se deslocaram, muito embora possamos identificar elementos das mais
diversas categorias sociais e profissionais, não há dúvida que os
agricultores se destacaram entre os demais 18.
A Alemanha surge como foco emigrantista para as Américas
a partir do século XVIII. De início foi um movimento espontâneo
que levou muitos alemães a procurarem sobretudo os Estados Unidos.
Todavia leis restritivas foram responsáveis pela suspensão do movimento.
Com o restabelecimento da paz européia, mas, sobretudo, a
partir de 1830, o movimento emigratório foi retomado. Nessa época,
a Alemanha conheceu um aumento rápido de sua população, já que
houve um decréscimo acentuado nos índices de mortalidade ao lado
do acréscimo nos de natalidade. Isto explica, pelo menos em parte,
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a multiplicação de seus grupos emigratórios, se bem que muito
aquém, por exemplo, daquele dos ingleses. Não contaram os alemães,
nos seus deslocamentos transoceânicos, com as facilidades de transporte destes últimos e sairam forçados por contingências políticas,
religiosas, econômicas ou sociais.
O número de saídas só tendeu a diminuir, quando a economia
alemã atingiu um nível de desenvolvimento tal, que passou a oferecer
maiores oportunidades de emprego aos seus cidadãos e quando os
Estados Unidos tornaram-se menos acolhedores.
A par de todos estes fatos, a massa emigratória alemã respondeu, também, às variações de atitude por parte do governo frente
ao fenômeno emigratório. Nem sempre os governantes foram favoráveis a ele em razão da influência exercida por economistas. Se
por volta de 1840-1860 Roscher defendeu seu ponto de vista de
que a saída de emigrantes, em última instância, empobreceria o
país devido à exportação de capitais, em outros períodos, sob influência das inquietações maltusianas — que previam conseqüências
nefastas devido à superprodução —, as autoridades chegaram mesmo a subvencionar a emigração que, em outros tempos, fora até
mesmo reprimida por eles.
O alemão que emigrava era sobretudo o agricultor. Os anos
de maior movimentação foram os de 1880 a 1889. Depois desta
data, com sua paulatina industrialização, não só a emigração tendeu
a diminuir, como já frisamos, mas de emigrantista a Alemanha
passou a imigrantista, pois tanto para suas minas e usinas, como
para sua agricultura, passou a empregar mão-de-obra estrangeira,
sobretudo polonesa.
Em 1900 já contava a Alemanha com cerca de oitocentos mil
estrangeiros, número expressivo para um país densamente povoado
como ela é.
A Itália, como é sabido, foi outro grande foco fornecedor
de mão-de-obra no século passado. Sua alta densidade demográfica,
ao lado de um solo pouco fértil, e as pequenas possibilidades de
desenvolvimento industrial fizeram da Península Itálica uma região
emigrantista por excelência, pois a saída de seus elementos ali impôs-se como uma necessidade. Se os contingentes eram pequenos,
no início, logo avolumarannse, sobretudo após a unificação italiana.
jMuitos dos que saiam o faziam em caráter temporário, quer para
regiões vizinhas ou mesmo para a Argentina. Durante muitos anos,
como é do conhecimento de todos, esse país sul-americano recebeu
imigrantes italianos que faziam a travessia do Atlântico duas vezes
por ano!
As grandes correntes emigratórias causaram, na Itália, uma
diminuição na oferta de mão-de-obra, o que teve conseqüências positivas para os que permaneceram no país, pois não só os salários
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se elevaram imediatamente, como provocou a utilização de maior
número de maquinário.
Outro fator que pesou positivamente foi o envio, por parte dos
emigrantes, anualmente, de parte de seus recursos. O dinheiro entrado
no país auxiliou, e muito, nos períodos críticos ocorridos no século
XIX para equilibrar as finanças abaladas. Afora este aspecto, o fato
de muitos ao retornarem à pátria adquirirem pequenas propriedades,
provê-las de melhoramentos, ao lado de servirem de veículo de
difusão de hábitos correspondentes a um nível de vida superior,
pesou positivamente na história italiana.
Assim, muito embora tenha havido a queda numérica das forças
produtivas econômicas, nacionais e militares, na opinião de Gonnard,
em contrapartida foram abertas excelentes oportunidades comerciais
e trocadas importantes informações políticas e culturais entre os
países envolvidos nas movimentações populacionais19.
Como já mencionamos anteriormente, os movimentos migratórios nem sempre foram encarados da mesma forma pelos entendidos em economia.
No início do século XIX os economistas, pertencentes em sua
maioria à escola liberal, eram bem pouco favoráveis à emigração.
Não chegavam entretanto a sugerir entraves à mesma, pois tal atitude
entraria em choque com seus princípios de liberdade individual e
cosmopolitismo econômico.
Malthus, por exemplo, não via na emigração senão uma forma
de povoar a terra. Não defendia, mas também não era hostil à idéia.
Com o tempo, os economistas passaram a considerar a emigração sob outro prisma. Cessando de ver nela um mal que deveria
ser suportado, apenas por razões de direito natural e de liberdade
individual, passaram a admiti-la com olhos indiferentes ou naturais.
Deveria, isso sim, ser livre. Não consideraram expressiva sua influência entre a população, o que se constituía numa razão a mais para
o Estado não intervir.
Um Mac Colloch, por exemplo, da Inglaterra, não via grandes
problemas para a população nem para os salários dos países emigrantistas. Considerava, todavia, como sobremodo importantes, os
efeitos nos países receptores.
Na verdade, do ponto de vista populacional, as emigrações não
têm a relevância que alguns autores fazem supor, pois verifica-se
que se a natalidade de certa forma favorece a emigração, esta, moderada ou mesmo grande, por sua vez, estimula a natalidade e assim
por diante 20 .
Mas não há dúvida que em todo o movimento populacional
há que se observar perdas e ganhos para o imigrante em si, para o
país fornecedor e para o receptor. Estas perdas e ganhos não se
restringem ao campo exclusivamente econômico, mas podem ser de
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natureza moral, espiritual, de eugenia etc. Daí a complexidade de
qualquer estudo a respeito.
Quando em grande escala, tais movimentos causam muitas vezes
problemas de ordem social de maior ou menor importância para o
país receptor. Eles podem surgir mesmo quando do desembarque
de imigrantes indesejáveis até as dificuldades de adaptação. Estas
podem ser de tal ordem entre os recém-chegados a ponto de provocar, por vezes, distúrbios de natureza física, mental ou mesmo moral 21.
Mas, tanto nos países emigrantistas quanto nos imigrantistas,
durante quase todo o século XIX, foi adotada uma política bastante
liberal chegando mesmo, em certos casos, a ser encorajada a migração
por todos os meios, quer por uns, quer por outros. De uma maneira
geradas movimentações populacionais processaram-se com um mínimo
e às vezes sem qualquer controle por parte dos governos interessados.
Todavia esta situação alterou-se profundamente com o passar dos
anos. Se do ponto de vista comercial tais movimentações mostraram-se em vários aspectos benéficos para os países fornecedores,
contudo sempre significaram a perda de pessoas jovens e viris em
idade de produção, quando os gastos todos para sua formação foram
do país fornecedor. Por outro lado, os países envolvidos despertaram
aos poucos para os efeitos sociais e políticos de uma migração ilimitada o que justificaria, sem dúvida, a tomada de certas providências visando uma maior regulamentação desses movimentos populacionais 22.
Assim sendo, por parte dos países emigrantistas, já no século XIX
mas, sobretudo, no século XX foram sendo tomadas medidas para
impedir a saída maciça dessa força viva 23.
Nos países receptores, também começaram a ser analisados e
discutidos certos direitos e deveres que tinham, no sentido de protegerem-se contra alguns "perigos" quer de ordem eugênica, quer de
ordem sanitária, quer de ordem religiosa, política, social ou mesmo
moral. Assim pensando, muitos dos países receptores começaram a
tomar providências a fim de impedir a entrada daqueles que pudessem
comprometer um desses aspectos 24.
Nos Estados Unidos, por exemplo, por volta de 1882 o governo
tomou para si as rédeas do movimento imigratório. A partir de então
foram sendo elaboradas leis no sentido de orientar a política de
exclusão, de seleção e de deportação de imigrantes. O país recusou-se
a aceitar elementos considerados física, mental ou moralmente incapacitados, independentemente de sua nacionalidade 25.
Aliás, tendências à restrição às imigrações podem ser detectadas
há séculos e é interessante notar que tomaram aspectos diferentes
de acordo com as condições econômicas e sociais da época em que
se manifestaram.
Nos movimentos populacionais de ordem internacional, o nacionalismo desempenha um papel muito importante como desencadeador
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de atitudes restritivas, muito maior mesmo que aqueles de ordem
econômica ou social. Assim, com a vaga de nacionalismo ocorrida a
partir da Primeira Grande Guerra, as tomadas de medida fizeram-se
sentir tanto nos países fornecedores quanto nos receptores.
Nestes últimos, multiplicaram-se as leis no sentido de restringir
o movimento imigratório 26.
Afora tais aspectos, a dificuldade material de transportes logo
após aquele conflito mundial muito contribuiu para entravar os movimentos. Mas não foi só isso. Modificações adotadas no regime dos
passaportes, na fiscalização por ocasião das entradas e a legislação
surgida quer. nos países emigrantistas, quer nos imigrantistas, como
que cercearam por completo a antiga liberdade de emigrar.
Países tradicionalmente imigrantistas passaram a não aceitar em
seus territórios imigrantes julgados "inferiores" e passíveis de comprometerem sua organização política seja por razões eugênicas, morais,
sociais ou econômicas.
Por seu turno, os fornecedores sentindo-se empobrecidos pela
guerra começaram a envidar todos os esforços para impedir a saída
de homens vigorosos, em idade de produzir, pois sua formação pesara
aos cofres da nação.
Cuidados opostos, como se vê, tanto das nações fornecedoras
como das receptoras tiveram uma única conseqüência: "redução de
movimentos imigratórios que, em excesso, empobrecem os países de
emigração e desnacionalizam os de imigração" 27.
Na verdade, a partir da Primeira Guerra Mundial, os movimentos
imigratórios entraram em declínio com, inclusive, um retorno maciço
de antigos emigrantes para suas pátrias de origem, tendência essa
que não foi interrompida com o restabelecimento da paz no continente
europeu 28.
Na Grã-Bretanha, por exemplo, medidas legislativas foram tomadas afim de transformar em assalariados uma grande quantidade de
desempregados que, em tempos anteriores, teriam saído, em busca
de melhores oportunidades, para o Canadá, Estados Unidos ou Austrália.
Na Itália, também, foi criando corpo um posicionamento antiemigrantista e retomados antigos argumentos dos economistas que deploravam assistir a sangria da nação, a desnacionalização dos cidadãos
em terras estrangeiras e o recrutamento indiscriminado de pessoas
que representavam, em última instância, riqueza e poder da nação.
Todo este contexto levou M. Varley, economista belga do Bureau
International du Travail de Genève a falar, com muita propriedade,
em crise de emigração 20 . Na verdade o que se verificou é que se a
corrente emigrantista européia em 1913 fora da ordem de dois milhões
de pessoas, em 1927 não passara de quinhentos mil 30 .
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Os Estados Unidos destacaram-se como um dos que receberam
maior número de imigrantes. Vejamos, em linhas gerais, o que
ocorreu ali.
No decorrer de toda sua história, levas sucessivas, de procedência
as mais diversas, deram entrada no país.
O período de imigração livre, que teve início logo após as
guerras napoleônicas, continuou praticamente sem interrupção até o
ano de 1920, mais ou menos. Durante estes anos, cerca de trinta e
cinco milhões de pessoas, entre europeus e não europeus, chegaram
sós ou em famílias, praticamente sem qualquer controle.
Com a Primeira Guerra, entretanto, houve uma mudança de
posicionamento diante do fenômeno, ditado sobretudo por receios
e ressentimentos surgidos no decorrer do conflito.
A consciência da unidade nacional elevada a um nível muito
alto alimentou os receios quanto aos efeitos negativos que poderiam
advir de uma imigração extremamente heterogênea e densa, a ponto
de chegar a intervir na absorção de seus elementos pela sociedade
receptora. A par desses temores passou-se a ponderar cada vez mais
a propósito de problemas de caráter eugênicô e moral. Por exemplo,
quais os efeitos negativos para a formação da raça americana teria
a introdução de elementos considerados "inferiores"? Não haveria
aumento nos índices de criminalidade, de taras físicas e mentais.em
função de uma imigração maciça e mal selecionada? 31
Além de todos esses aspectos Gonnard atribui a mudança do
centro de gravidade da emigração européia do Noroeste para o Sudeste,
ocorrida no fim do século XIX, à tendência cada vez mais marcante
dos Estados Unidos de limitar a imigração. A seu ver o afluxo de
imigrantes considerados "inferiores" — com pouco ou nenhum poder
aquisitivo, pouco instruídos, não tão saudáveis e, sobretudo, de mais
difícil assimilação — teria provocado entre os americanos uma reação
contrária à imigração em geral. O que contribuiu, também, para essa
tomada de posição foi a pressão dos trabalhadores locais ao sentirem
que a mão-de-obra estrangeira lhes fazia grande concorrência no
mercado de trabalho, co,m reflexos, inclusive, sobre os salários.
Todos esses fatos explicam a mudança ocorrida na política emigratória. Entre 1920 e 1924 a legislação americana estabeleceu a
redução do número de admissões e implantou um sistema de quotas
segundo o qual a permissão de entrada ficava condicionada à origem
do imigrante. Colocava-se assim um freio à entrada de grandes massas
imigratórias. Os efeitos dessa legislação foram mais tarde intensificados por ocasião da depressão de 1929 quando, então, praticamente
cessou a imigração para os Estados Unidos.
Em 1917, a chamada lei dos indesejáveis proibiu a entrada em
território americano de inválidos, bêbados, anarquistas, loucos, criminosos, indigentes etc. Essa lei conferia o direito não só de barrar a
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entrada no país, como de expulsar todo aquele que nos cinco primeiros anos de estada no país viesse a se enquadrar numa dessas
categorias dos chamados indesejáveis.
Era 1924, pela lei das quotas, os imigrantes foram classificados
em dois grupos: a dos não quota, tais como professores, negociantes,
padres, pastores e outras categorias com direito à entrada livre no
país, desde que não indesejáveis, e os quota, isto é, todos os demais.
Sob uma aparente igualdade, o dispositivo legal distinguia, entretanto, três grupos, sendo que os procedentes dos países asiáticos
foram os que receberam tratamento mais severo. Dentre eles havia
os que eram barrados como os da Índia, da Indochina — e dás
ilhas que lhe ficavam próximas — e os que aceitavam sua proscrição
por tratado, isto é, a China e o Japão, cujos imigrantes não poderiam
jamais tomar a cidadania americana. Embora tenha havido certas
distinções, como as apontadas, a todos os imigrantes quota foi dispensado o mesmo tratamento, ou seja, para todos existia quota e
ninguém poderia enviar um novo imigrante aos Estados Unidos fora
do número estabelecido. Desta forma só os classificados como não
quota teriam livre acesso ao país.
Portanto, a liberdade praticamente irrestrita de emigrar que
caracterizou a política migratória do século XIX foi substituída, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, por uma política nitidamente
restritiva por parte dos países receptores.
Em contrapartida, também os países emigrantistas lançaram mão
de leis restritivas e com isso "conseguiram transformar em fenômeno
coletivo fiscalizado pelo governo a emigração até aquele momento
sobretudo individual e espontânea, valorizando desse modo o elemento
emigrante segundo o interesse nacional".
Na América do Sul vários países, com o intuito de atrair para
suas fronteiras um número cada vez maior de imigrantes, adotaram
a política de pagamento das despesas de viagem dos imigrantes. É
o que se denomina imigração subvencionada.
Contra tal política rebelaram-se vários países fornecedores que
cuidaram logo de tomar providências no sentido de impedir a emigração de seus membros dentro desse esquema. Em contrapartida
vários países receptores, que adotaram o sistema, não obtiveram resultados satisfatórios pois vinham ter às suas terras sobretudo elementos
carentes atraídos, unicamente, pelo sonho de vantagens materiais 32 .
Tanto assim, que Arturo Bidabehere, por exemplo, ao estudar o
problema imigratório na Argentina foi categórico em afirmar: "a imigração subvencionada com passagens pagas e grandes vantagens na
chegada ao país, resultaram num mal /. . . / A experiência aconselha
/. . . / a não continuar tal política" 33.
Quanto à emigração asiática, embora esteja inserida nessa movimentação mundial, teve suas características próprias, como veremos
a seguir.
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CARACTERÍSTICAS DA EMIGRAÇÃO ASIÁTICA.
O JAPÃO, PAÍS EMIGRANTISTA.

Emigração asiática — O volume da emigração européia, se comparado ao da emigração amarela, justificaria muito mais a expressão
"perigo branco" do que "perigo amarelo" tão empregada pelos ocidentais1. Se entre 1815 e 1932 calcula-se que sairam da Europa
cerca de sessenta milhões de pessoas, da Ásia, nesse mesmo período,
a movimentação foi da ordem de vinte milhões 2.
Sem dúvida, afora a Europa, o segundo grande centro exportador
de seres humanos foi o Extremo Oriente. Os deslocamentos ocorreram, em grande parte, dentro do próprio continente asiático e para
as ilhas próximas, tendo sido bem menor o número daqueles que
procuraram outros continentes para se fixarem, temporária ou definitivamente. Em ordem decrescente foram os chineses, os indianos e
os japoneses os que mais emigraram no período em estudo 8.
Para o crescimento demográfico mundial ocorrido no século XIX,
^ntre outras, é citada como causa a queda registrada nos índices de
mortalidade, conseqüência direta dos avanços então verificados tanto
no campo científico quanto no industrial. As conquistas nesses setores
tiveram reflexos sobre a medicina, a higiene e a nutrição sobretudo
dos povos europeus. Na Ásia, se o crescimento demográfico não foi
tão expressivo quanto o da Europa, foi, todavia, bem mais regular
graças ao estabelecimento da ordem e a uma situação política mais
estável4.
Foi no correr do século XIX que os países asiáticos, até então
pratifcamente isolados do contexto mundial, começaram a abrir suas
portas aos ocidentais em resposta às pressões exercidas pelos europeus
e pelos americanos. Em 1840 foi a vez da China, seguida em 1853
pelo Japão e em 1858 pela Indochina5.
Quanto aos chineses, ao emigrarem dirigiam-se sobretudo para
o sudeste da Ásia, ou seja, para Burna, Sião, Indochina francesa,
Malásia, Filipinas, Formosa ou para as índias Orientais. Foi bem
menor o número dos que procuraram abrigo em outros continentes.
O Ceilão, a Malásia, as Índias Orientais, a Mauritânia e a África
do Sul foram as regiões preferidas pelos indianos, enquanto que o
Velho e o Novo Mundo só foram procurados esporadicamente.
No que diz respeito aos emigrantes japoneses, afora a Rússia
asiática, o Havaí e os Estados Unidos foram os locais mais procurados 6.
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De uma maneira geral, o asiático mostra-se avesso à emigração,
sobretudo se tiver caráter definitivo. Os japoneses e os chineses, não
fugindo à regra, sentem-se como que presos à terra de seus antepassados por laços muitas vezes imperceptíveis. Assim sendo, só em
situações especiais é que resolvem deixar o solo pátrio. Mesmo quando
são forçados a assim agir, o fazem com a firme intenção de retornar
à pátria, seja em vida para passar o resto de seus dias, seja após a
morte para encontrar nela a sua sepultura 7.
Sabe-se que em todo movimento emigratório ocorre a transferência de uma ou mais pessoas de um grupo social para outro. Pois
bem, o emigrante com isso experimenta uma completa alteração tanto
no seu ambiente físico quanto humano. Os elementos da cultura
nativa formam o que se convencionou chamar de background do
emigrante.
Se considerarmos o imigrante europeu na América, por exemplo,
verificaremos que seu background apresenta vários pontos em comum
com os usos e costumes vigentes nas sociedades americanas, o que
sem dúvida concorreu para a sua mais fácil adaptação e aceitação
pela sociedade receptora ainda que portadores, por vezes, de costumes
considerados de certa forma pitorescos. Os conceitos básicos de Deus,
de Estado, de casamento, de lar, de direito de defesa, de obediência
às leis, de monogamia, de monoteísmo, entre outros, são encarados
de forma semelhante. Assim, também, a língua e a sintaxe de muitos
povos europeus são análogas às dos americanos. Enfim, em geral,
a cultura americana e as culturas européias apresentam uma série
de pontos convergentes pois são, em última instância, fruto da cultura greco-romana.
Os orientais, todavia, são o produto de um tronco diverso. Tanto
do ponto de vista físico como cultural há uma distância apreciável
entre um ocidental e um oriental. Divergem em mentalidade, em organização social, em instituições e em padrões de valores humanos.
Os contrastes chegam, em certos aspectos, a ser consideravelmente
pronunciados.
Nos Estados Unidos, por exemplo, os orientais embora tenham
procurado integrar-se nos padrões de vida e cultura ali vigentes, na
verdade conservaram consigo certos traços culturais dos quais não
conseguiram se despojar. Embora imperceptíveis, muitas vezes formaram como que barreiras sutis à sua aceitação plena pelo povo americano ou, pelo menos, nos termos em que foram aceitos os europeus,
Para Fairchild um dos fatores básicos que tem condicionado todo o
processo de adaptação dos orientais reside justamente no contraste de
sua organização social 8.
A imigração de elementos cultural e racialmente diversos da
população de um país sempre tem um significado especial. Nos Estados
Unidos os chineses, os japoneses e os mexicanos são citados como
26

exemplo de imigração desse tipo. Para Taft, na imigração oriental o
fator racial é um dos principais responsáveis pelas atitudes discriminatórias contra seus elementos. Na verdade, o ressentimento em relação a eles intensificou-se na medida em que os brancos se sentiram
ameaçados em seu status social. Tanto isto é real que condicionaram
o aparecimento de uma série de leis restritivas não só em relação à
imigração em si mas, também, às atividades exercidas pelos orientais
em algumas comunidades. Mas como em toda regra há exceções,
em outras, ao contrário, estabeleceram-se relações cordiais entre a
população local e os orientais 9.
De uma maneira geral, o que se verificou foi que na segunda
metade do século XIX à imigração asiática foram levantados os
mesmos obstáculos, digamos assim, impostos à imigração negra. Por
toda parte surgiram restrições severas e muitas vezes cruéis a essa
imigração. As populações brancas lhes foram de tal forma hostis que
chegaram mesmo a não admitir uma convivência comum. Houve
exceções, é claro, a esse posicionamento, sobretudo nos países sulamericanos, mas a imigração asiática ficou sempre muito aquém da
européia em países como os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália.
Na África do Sul ela foi proscrita.
A intolerância manifestou-se não apenas entre os anglo-saxões.
Foi, de certa forma, generalizada na época. Aliás, as restrições aos
movimentos migratórios não surgiram nessa ocasião. Na verdade elas
sempre existiram. O que ocorre é que variaram de acordo com o local
e o período histórico e, também, em função muitas vezes do contexto
sócio-econômico vigente. Mas, de uma maneira geral, o que se nota
nas migrações internacionais é que o nacionalismo tem desempenhado
um papel importantíssimo 10. Foi o que ocorreu, por exemplo, por
ocasião e após a Primeira Guerra Mundial.
Imigração chinesa —- Muito antes do século XIX a superpopulação das províncias chinesas transbordou das fronteiras para os países
vizinhos. Foi no século passado que essa tendência acentuou-se e
que a emigração atingiu países não pertencentes ao continente asiático.
Praticamente inexistem estatísticas quanto ao número de saídas naquela época. Sabe-se que o governo chinês proibiu a emigração em
1718, ocasião em que chamou para o país todos os que estavam
fora. Dez anos depois, os que não retornaram foram considerados
expulsos do país. Os que o fizeram foram tratados como pessoas que
cometeram um grave delito. Apesar dessas medidas drásticas as fugas
não foram poucas.
A superpopulação e os problemas econômicos que ela acarreta
ao lado de secas periódicas e a fome podem ser citados como as
principais causas que levaram os chineses a emigrar. Paradoxalmente,
o maior número de emigrantes provinha das mais progressistas e
acessíveis províncias do sul, principalmente de Fukien e Kwangtung,
bem como da costa norte de Chihli e de Shantung n.
27

Na China, até a metade do século XIX, a fiação de algodão
e a tecelagem de seda eram realizadas de maneira artesanal na zona
rural. Daí os ingleses não terem conseguido resultados compensadores
quando tentaram a comercialização de produtos de algodão naquele
país. Em suas tentativas a Inglaterra, através do porto de Cantão,
tentou colocar no mercado chinês produtos manufaturados de lã e
de algodão, bem como fios de algodão indiano. Em contrapartida
adquiria chá e seda dos chineses. A Inglaterra viu-se forçada a pagar
durante anos, em prata, cerca de quatro a cinco milhões de dólares
anuais por suas importações. Lançou mão, então, do ópio. Este produto teve uma aceitação muito grande em toda a China, tomando
logo a dianteira entre os produtos exportados pela Inglaterra para
aquele país. Apesar do governo Ching ter baixado vários decretos
proibindo a importação de ópio os resultados foram negativos. Em
1831, o produto foi confiscado aos comerciantes ingleses em Cantão
e queimado.
Tal incidente foi o estopim para a chamada guerra do ópio que
durou onze anos. Derrotada, a China foi obrigada a assinar o Tratado
de Nankin e a abrir os portos de Cantão, Annoi, Foochow, Ning-po
e Shangai ao comércio exterior. Mais tarde assinou outros dois, o
de Tenshin e o de Pequim e abriu outros portos ao comércio internacional.
Com a entrada no país de produtos vindos de fora o artesanato
chinês entrou em crise. As importações chinesas, entre 1890 e 1930,
multiplicaram-se cerca de vinte e cinco vezes enquanto que nos vinte
e seis anos anteriores a este período o aumento não ultrapassara duas
vezes e meia. Com a introdução no país de fios e tecidos de algodão,
óleos para iluminação, pregos e agulhas, o artesanato local entrou
em franca decadência.
Alguns dados são elucidativos. Se, quando da assinatura do
Tratado de Nankin, mais de 80% da população chinesa tinha suas
atividades ligadas ao artesanato, em 1934 esse número reduzira-se
a 4%!
Muitos lavradores não puderam manter suas propriedades independentes. Uns transformaram-se em rendeiros, outros em assalariados,
outros migraram para centros urbanos, onde tornaram-se puxadores
de riquixá, criados domésticos, carregadores, coolies, vagabundos,
mendigos ou soldados mercenários. A acorrida de tais elementos provocou o superpovoamento dos centros urbanos.
No Novo Mundo, sobretudo com a abolição da escravidão, a
necessidade de braços tornou-se mais premente. Daí o interesse em
obtê-los a todo custo. Iniciou-se então o que ficou conhecido como
tráfico de coolies, em substituição ao tráfico de negros. Foram os
portugueses que se dedicaram a ele a partir dos portos de Hong Kong
e Annoi (então possessão portuguesa) onde instalaram barracões,
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destinados a recolher e manter aprisionados os "emigrantes", já que
muitos eram como que tomados à força para tal fim, Até 1874 verificou-se um tráfico em que eram embarcados de trezentas a setecentas
pessoas por navio, com tratamento muito semelhante ao dispensado
aos escravos.
Tudo teve início na Índia, onde a situação de pobreza era ainda
maior que aquela da China. Para substituir os negros nas plantations
a Inglaterra contratava por cinco anos os coolies indianos para suas
colônias em troca do pagamento dais despesas de transporte e de salários muito baixos. As condições eram as mesmas que os indentured
servants dos Estados Unidos dos séculos XVII e XVIII. Numerosos
coolies indianos foram deslocados para os engenhos do Arquipélago
das Maurícias, para as fazendas de chá da Guiana Britânica, para a
Jamaica, Trinidad, para o Ceilão e para a Malásia a fim de trabalharem na exploração da borracha. Na qualidade de trabalhadores
contratados foram enviados principalmente para Cuba e para o Peru.
Entre 1850 e 1874 o Peru recebeu cerca de cem mil coolies.
Há quem afirme que na década de sessenta saíram em direção àquele
país sul-americano quarenta mil trezentos e um coolies chineses. Todavia chegaram ao destino apenas trinta e oito mu seiscentos e
quarenta e oito dado o alto índice de mortalidade durante a viagem.
Uma vez ali chegados as condições de vida nas haciendas eram muito
precárias 12. Segundo Hiroshi Saitp os emigrantes eram acorrentados
uns aos outros em grupos de cinco, trabalhavam sob a vigilância de
um feitor e não era incomum a revenda de coolies de uma propriedade para outra durante a vigência dos contratos 13.
A partir do Tratado de Nankin e da assinatura de acordos de
comércio e de navegação com diferentes países verificou-se um aumento expressivo no número de emigrantes chineses que deixaram o
país em caráter temporário. Não eram vendidos como coolies. Apresentavam-se voluntariamente para trabalhar fora. De Swatow ao Sião,
na Tailândia, a viagem em embarcações à vela durava cerca de um
mês. Na maioria das vezes a bagagem dos emigrantes não passava de
um vasilhame de porcelana para água, uma roupa de reserva, um
chapéu e uma esteira. Os que não possuíam a quantia necessária para
cobrir as despesas com freqüência levantavam empréstimos junto aos
agenciadores. Estes também eram incumbidos de remeter para as
famílias parte do dinheiro ganho no exterior. Muitas vezes, ao retornarem, traziam consigo o produto de suas economias e com ele estavam aptos a construir suas casas, cuidar do túmulo de seus antepassados e não eram poucos os que, depois de algum tempo, partiam
novamente14.
Nos Estados Unidos os chineses figuraram pela primeira vez nas
estatísticas em 1820. De então até 1853 chegaram ao país apenas
oitenta e oito pessoas. O início real da imigração chinesa foi em 1854.
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Treze mil e cem imigrantes foram atraídos pela descoberta de ouro
ria Califórnia. O número de entradas manteve-se em escala crescente
até o ano de 1882, quando foi baixada a primeira lei de exclusão.
A oposição aos chineses fez-se presente quase imediatamente
após sua chegada ao país. Suas peculiaridades de vestimenta, suas
maneiras de ser e de agir atraíram sobre eles insultos e perseguições
sobretudo nos campos de mineração. O roubo e o assassinato de um
chinês raramente era vingado. Imigrantes de outras nacionalidades
e 100% dos americanos, segundo Davie, rapidamente expressaram
sua suposta superioridade para com eles apedrejando-os nas ruas,
atacando-os em suas casas e dirígindo-ihes insultos e violências.
Nas minas de ouro provocaram a oposição dos mineiros brancos
em razão, sobretudo, do sucesso alcançado, pois muitas vezes conseguiram resultados positivos em locais anteriormente trabalhados e
abandonados por eles. A imigração chinesa tornou-se uma questão
trabalhista. A rivalidade manifestou-se nos mais diferentes campos
em que atuaram como, por exemplo, na construção de estradas, nas
propriedades rurais e, entre outros, nas moradias onde serviram como
empregados domésticos 15.
O número de objeções foi de tal ordem que em 1882 foi baixada
uma lei restritiva com relação a eles. As críticas foram de diversas
ordens, isto é, sociais quando acusados de inassimiláveis, portadores
de maneiras estranhas, por vezes repelentes, de costumes e de ideais
diversos daqueles da sociedade receptora; econômicos por se contentarem com salários mais baixos que os usuais; morais por serem
muitos deles viciados em ópio, jogo etc., e políticos na medida em
que se não fosse restringida sua entrada no país poderiam, em pouco
tempo, controlar toda a costa do Pacífico.
Tais objeções foram levantadas, com ênfase variada, durante
toda a campanha feita contra a sua presença nos Estados Unidos.
Há alguma verdade nisso tudo, mas em meio a muito exagero e
falsidade. Enfim, em 1888, foi proibida a entrada de trabalhadores
chineses durante vinte anos nos Estados Unidos e, em 1924, foram
excluídos da possibilidade de receberem a cidadania americana. O
objetivo do legislador americano foi, entre outras coisas, pôr um
ponto final na competição entre trabalhadores americanos e asiáticos.
Alcançaram o seu propósito 16.
Aliás, segundo Davie, os norte-americanos não têm do que se
orgulhar no que diz respeito ao tratamento recebido pelos chineses
em seu país, tanto por parte dos órgãos governamentais como do
próprio povo 17.
O imigrante chinês nos Estados Unidos apresentou, em alto grau,
a tendência a se fixar nos centros urbanos, sendo que 8 1 , 1 % deles
viviam em cidades, em 1920, e 87,7%, em 1930.
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Afora tal tendência havia, também, uma grande concentração
deles nas costas do Pacífico. Todavia, após o dispositivo legal de
1882, verificou-se um fenômeno contrário, isto é, a distribuição desse
elemento por diferentes Estados da Federação.
Esse fato aliado às mudanças, de ordem ocupacional até certo
ponto explicam a diferença de posicionamento dos norte-americanos
diante do chinês e do japonês, muito embora ambos apresentem
tantos traços raciais e culturais semelhantes.
A desconcentração geográfica dos chineses foi de tal ordem que
não provocou qualquer posicionamento contrário a eles. Quando nas
cidades, eles se mantiveram segregados, exercendo atividades não
competitivas. Esses pontos todos desestimularam qualquer atitude
contrária a eles. Realmente a sua esfera de ação reduziu-se a transações com patrícios ou ao fornecimento à comunidade de serviços
não realizados pelos brancos.
Segundo o censo de 1930 dois terços de todos os chineses radicados nos Estados Unidos estavam engajados em empregos domésticos ou em atividades independentes quer como varejistas, verdureiros,
manufatureiros ou mecânicos.
Seus filhos, nascidos nos Estados Unidos, são hoje cidadãos
norte-americanos. Muitos não sabem ler ou falar o chinês, mas sofrem
discriminação e são prejudicados nos seus esforços de entrosamento
social. Como não são capazes de participar integralmente quer do
grupo de seus pais, quer da sociedade local, constituem um problema
ainda nos dias atuais 18.
Imigração japonesa — O Arquipélago Japonês está situado na
costa oriental do continente asiático. Dentre as numerosas ilhas que
o formam vale destacar as de Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu.
Apesar de contar com 369.662 km2, apenas um dezesseis avós
de seu solo é apropriado para o cultivo. Além da exigüidade de
terreno arável, seu solo, mesmo nas zonas vulcânicas, não apresenta
índice alto de fertilidade. Hokkaido é das ilhas a que possui maiores
extensões aráveis. Todavia o rigor climático faz com que sejam pouco
aproveitáveis para a agricultura intensiva, típica do Japão. Embora
as dificuldades não sejam pequenas, todas as porções de terra cultiváveis das demais ilhas são aproveitadas. Até o início do século XX
o Japão foi um país tipicamente agrícola. Entre 1870 e 1880 a população rural ocupava 80% do todo 19 .
O arquipélago, em sua região norte, apresenta clima sub-ártico;
ao sul, é tipicamente tropical, mas a maior parte do país possui
clima temperado.
Enquanto as ilhas meridionais produzem arroz, algodão, fumo,
batata-doce, açúcar e laranjas, as centrais acrescentam a estes produtos
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o chá, o milheto, o trigo e a seda, e as do norte o trigo, o milheto,
a cevada e o feijão como principais cultivos.
Com exceção do cobre, o Japão não é rico em recursos minerais, a não ser carvão e algum petróleo.
Os japoneses, no século XVI, não eram legalmente proibidos de
ir ao estrangeiro. Descobertas recentes nos dão conta da visita de
embarcações japonesas, nos séculos XV e XVI, a Java, Sumatra,
Sião e Málaca. Tanto soldados como mercadores nipônicos percorreram a maioria das cidades do Extremo Oriente. Foi justamente nessa
época que os primeiros europeus chegaram ao Japão.
Como a economia dos povos asiáticos caracterizava-se por sua
independência e conservadorismo, eles eram praticamente auto-suficientes. Assim, não havia, no país do sol nascente, cidades comerciais
à semelhança das européias. A única exceção era Sakai, uma espécie
de república comercial.
Os comerciantes, em geral, eram olhados com certo desprezo e,
na escala social, do Japão, sua posição era inferior à dos lavradores
e artesãos. Daí a inexistência de samurais entre eles. O comércio
estava em mãos de homens que não possuíam, segundo a população
em geral, qualquer conceito de integridade e de honra.
O Japão vivia num sistema feudal, mas sem a coesão necessária
em razão de sua acentuada descentralização.
A primeira capital permanente foi Nara, em princípios do século
VIII. No século XII foi transferida para Kyoto. A vida na capital
era singularmente elegante e luxuosa. O poder do imperador, entretanto, foi passando aos poucos para os clãs militares que, inclusive,
lutavam entre si para possuí-lo. O triunfo do clã dos Minamoto pôs
fim ao poder do imperador e marcou o início de sete séculos 20
de
governo feudal sob a égide dos shoguns ou governadores militares .
O Japão passou a ser dirigido por eles, mas eram os daimios que
mandavam assessorados pelos samurais, que se sentiam presos aos
superiores por
uma leve vassalagem. Entre si, todavia, estavam sempre
21
em guerra .
Até meados do século XIX somente as famílias nobres e as
guerreiras tinham o direito de usar sobrenomes. País feudal, a lealdade
de cada cidadão estava vinculada a um senhor feudal22.
Possuindo grande número de feudos, a guerra civil era endêmica
no Japão do século XVI. Foi em 1603 que Ieyasu Tokugawa conseguiu impor-se entre os demais, e tornou-se o primeiro shogum da Casa
de Tokugawa. Durante dois séculos e meio o Japão viveu um governo
duplo: do shogum e do imperador. O assim chamado período Tokugawa caracterizou-se por uma paz armada paralelamente a uma
administração centralizada. No final do século XVI o Japão esteve
mergulhado numa situação caótica em conseqüência de lutas entre
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famílias diferentes para a conquista da supremacia militar. A pacificação e a unificação do país foram obtidas em 1590 por Hideyoshi
Toyotomi. Sua obra foi continuada por Ieyasu Tokugawa. A capital
foi transferida para Edo, atual Tóquio, em 1603.
Visando a preservar a estrutura social e política do Japão, Tokugawa resolveu fechar todos os portos do Japão aos estrangeiros,
exceto a alguns holandeses, confinados na pequena ilha de Nagasaki.
Durante mais de dois séculos e meio esta pequena ilha representou
o único ponto de contato dos japoneses com o mundo exterior 23.
Abaixo da família imperial e dos nobres, em escala decrescente,
havia no Japão os samurais (guerreiros), os agricultores, os artesãos,
os comerciantes e os párias. Estes últimos eram os intocáveis. Até
mesmo as estradas que cortavam suas aldeias não eram registradas,
como se a terra e os habitantes delas não existissem. Embora lhes
fosse conferido o direito de desempenhar seus ofícios não faziam parte
da estrutura formal da sociedade. Pois bem, os comerciantes situavam-se, na escala social, logo acima dos párias. . .
A partir dos fins do século XVIII e do início do XIX tanto
russos como ingleses tentaram, sem sucesso, conseguir a abertura dos
portos japoneses.
Em 1853, após a assinatura de um tratado de comércio com
a China, os Estados Unidos propuseram o estabelecimento de relações comerciais com o país do sol nascente através de Mathew Galbaith
Perry. O governo japonês solicitou um ano para dar resposta ao
pedido dos americanos para poderem estabelecer depósitos de carvão
em portos japoneses com vistas ao abastecimento de seus navios que
cruzavam o Pacífico em direção à China, e vice-versa.
Vários daimios foram contrários à abertura dos portos pura e
simplesmente. Mas, em 1854, foi assinado o Tratado de Kanagawa
com os Estados Unidos e depois outros, também de paz e amizade,
com a Inglaterra, a Rússia, a Holanda e a França. Quatro anos
depois, tais acordos foram transformados em tratados de comércio
com os referidos países.
Assim, depois de duzentos e vinte anos o Japão abriu suas portas
para o comércio internacional e Yokohama, próximo a Edo, tornou-se
o seu principal porto. Começaram a ser exportados a seda, o chá
e o ouro. A importação foi, a princípio, muito modesta, figurando
entre os produtos vindos de fora os tecidos de algodão, a lã e outros
artigos de menor importância.
Com o incremento das exportações, todavia, os preços tenderam
à alta do mercado interno, o que causou sérios problemas à população
em geral 24 .
Após uma década de agitação e confusão, o governo Tokugawa
foi derrubado em 1867 pondo um ponto final ao poder feudal. Foi
restaurada, em 1868, novamente a soberania do imperador.
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Todos esses acontecimentos ocorreram quatorze anos após a
abertura dos portos. A Revolução Meiji constituiu-se num marco
histórico, pois assinala a passagem do país de um Estado feudal para
um Estado moderno. O Japão sofreu transformações marcantes tanto
políticas, quanto econômicas e sociais.
Politicamente foram conferidos ao imperador amplos poderes
pela Constituição de 1889. Reconhecida sua origem divina foi desencorajada qualquer investigação quanto às origens do Império e implantado, em todas as escolas do país, um verdadeiro culto à fotografia do imperador.
O Pacto ou Juramento de Cinco Artigos foi, digamos assim, o
ponto de partida para a modernização do Japão. Em março de 1868
o primeiro imperador Meiji traçou as diretrizes de uma nova política
para o país, a saber:
"1.° Convocar amplas assembléias para resolver assuntos de
Estado.
2.° União de todas as classes, de alto a baixo, para se promover uma ativa estratégia política.
3.° Fazer com que o governo, os militares e o povo em geral
realizem suas aspirações, impedindo o relaxamento do espírito popular.
4.° Destruir os maus hábitos obsoletos (que segundo Kasuo
Kasahara eram referentes ao movimento xenófobo que pregava a
expulsão do estrangeiro do território japonês) e adotar como base
os costumes seguidos no mundo.
5.° Procurar o saber em todas as partes do orbe, com o
objetivo de fortalecer os fundamentos do regime imperial" 25 .
A partir de então o Japão adotou uma nova política, isto é,
de aprender, tanto quanto possível, com as demais nações, fi notável
tal posicionamento se pensarmos que o japonês, durante gerações,
cultuou o ódio e a desconfiança aos estrangeiros.
Um exemplo é de Hirobumi Ito que, em 1882, tendo sido encarregado de preparar a primeira Constituição de seu país, em companhia
de outros, visitou diferentes nações européias com o intuito de inteirar-se das diversas formas de governos constitucionais. Sete anos depois, isto é, em 1889, foi promulgada a Constituição do Japão inspirada em grande parte na da Bavária. O Imperador foi então ouvido
por uma ampla e selecionada platéia de nobres e autoridades diversas,
mas o curioso é que todos estavam em trajes ocidentais, a não ser
o príncipe Shumatzu de Satsuma.
Também para organizarem a marinha e o exército os japoneses
enviaram uma missão à Europa. Chegaram mesmo a contratar ingleses e prussianos para auxiliá-los.
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A ida para o exterior foi motivada não só pela ânsia em aprender
mas, também, para conseguir professores. Nada menos que cinco mil
deles, em grande parte norte-americanos, foram ter ao Japão. No
início eram chamados de yatoi, isto é, forasteiros assalariados. Quando,
entretanto, provaram o seu valor passaram a ser denominados o yatoi,
isto é, nobres forasteiros assalariados 26.
Enfim, do ponto de vista internacional, abandonou o governo a
política isolacionista dos shoguns e reencetou relações com as potências ocidentais.
A economia, baseada quase exclusivamente na agricultura, vinha
passando de manufatureira a industrial. Tal processo, a partir de
então, foi acelerado. O século XVIII marca a presença no Japão de
uma economia mercantil em lugar daquela até então caracteristicamente agrícola e rural. Os reflexos dessas alterações atingiram tanto
proprietários de terras como camponeses à semelhança, aliás, do que
ocorrera em outros países, quando da desintegração do feudalismo.
Oprimidos pelo desenvolvimento de uma economia monetária, os
proprietários começaram a cobrar pesados tributos dos camponeses.
Estes, por sua vez, foram muitas vezes obrigados a hipotecar ou
vender parte de suas terras, ficando assim com áreas cada vez mais
reduzidas.
A economia mercantil, no que diz respeito às cidades, provocou
mudanças. Os artigos manufaturados não resistiram à concorrência
da produção em grande escala e a população camponesa não reunia
condições de sobrevivência sem eles. No período Tokugawa não era
permitido emigrar ou mesmo mudar de profissão. Assim sendo, por
vezes, a sobrevivência tornou-se tão difícil no campo que levou ao
êxodo para os centros urbanos de lavradores, principalmente os filhos
não primogênitos, jovens e solteiros. Enquanto na zona rural a população manteve-se praticamente inalterada, nos fins do século XVIII
a cidade de Edo, por exemplo, abrigava cerca de um milhão, trezentas e sessenta mil pessoas, sendo uma das mais populosas da
época 27.
A Revolução Meiji não melhorando a situação da população do
campo levou à prática do arrendamento das terras. Com a reforma tributária de 1873 os impostos que antes eram pagos em espécie foram
reformulados para pagamento em dinheiro. Como reflexo de tal medida, entre 1883 e 1890, nada menos que trezentos e sessenta e sete mil
lavradores perderam suas propriedades e entre 1884e 1886, isto é, em
dois anos apenas, um sétimo de todo o território arável foi perdido
em hipotecas 28. Com isto passou a reinar grande miséria no campo.
Para poderem sobreviver muitos dedicaram-se ao artesanato. A renda
nesse mister era ínfima. As crianças, sobretudo as meninas, eram
então enviadas por suas famílias para as cidades, onde viviam em
acampamentos, dos quais só podiam afastar-se mediante licenças
especiais 29.
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O governo, de início, procurou solucionar o problema através
do incentivo à migração para Hokkaido, tentando com isso evitar
a emigração.
Durante o shogunato, para não quebrar o equilíbrio entre os
recursos naturais do país e as necessidades de sua população, o governo permitiu a limitação voluntária da população, tolerando tanto
a prática do aborto quanto a do infanticídio. Por outro lado não
podemos esquecer, também, que embora durante a era dos Tokugawa
não tenham ocorrido lutas internas, entretanto, houve crises de fome
em 1732, 1784 e 1837 que provocaram um grande número de vítimas.
Isto tudo contribuiu para que a população japonesa se mantivesse
mais ou menos estacionaria durante cerca de cento e cinqüenta anos,
isto é, dos inícios do século XVII até a Revolução Meiji. A Europa,
ao contrário, registrava, na mesma época, grandes saltos populacionais 30.
Após a revolução Meiji a expansão demográfica não foi mais
encarada como indesejável. Pelo contrário, passou a ser vista como
um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento do país.
Setores que durante séculos não sofreram qualquer intervenção ou
eram indiferentes para o governo, a partir de 1872 começaram a
ser objeto de preocupação governamental. Medidas foram tomadas
com relação à organização médico-hospitalar, a vacinação e a assistência da população em geral 31, medidas essas que repercutiram logo
na vida média da população.
Estudos de ordem demográfica têm demonstrado que, além de
numerosa, a população japonesa distribuia-se de forma irregular. A
evolução da economia em moldes modernos, por outro lado, tendeu
a agravar o desequilíbrio entre os territórios setentrionais, com uma
população relativamente rarefeita e o sul que, em dois quintos da
superfície do país abrigava oitenta e cinco por cento da população.
Trewârtha explica o decréscimo da densidade populacional para o
norte como reflexo da maior distância do coração econômico e político da nação, do clima rigoroso, o que torna as condições de vida
mais difíceis e da terra arável ser menos produtiva e propícia a culturas menofc comerciais como são a amora, o chá, os citros e outros 32.
Praticamente metade dos pequenos lavradores contava com menos de meio hectare de terra para explorar; uma quarta parte deles
com um hectare e, apenas 1% com mais de um hectare. Somente
mil lavradores dispunham de mais de cinqüenta hectares 33.
Da população rural apenas um terço era constituída de proprietários; os demais eram arrendatários que lutavam com muitas dificuldades. Essas eram de tal ordem, que muitas vezes os faziam abandonar o campo em busca de melhor sorte nas cidades. Todavia os
dados estatísticos nos revelam que a tendência para a urbanização
não foi relmente significativa no Japão, antes do século XX. Ainda
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em 1913 os centros rurais continuavam a absorver uma grande parte
da população 34.
O fato é que se criou uma situação verdadeiramente paradoxal.
De um lado, uma economia agrícola em condições cada vez mais
sufocantes, em virtude da falta de terras suficientes para o cultivo,
afora a sobrecarga demográfica. De outro, o surto industrial. O grande
problema é que se entre 1875 e 1940 o índice populacional passou
de cem para duzentos e sete, o da produção do arroz foi da ordem
de cem para cento e quarenta e cinco somente. E mais: a área agrícola
passou de 11,8% do solo em 1874 para 14,8% em 1936. Logo,
para o surto industrial e demográfico não houve um desenvolvimento
equivalente no setor agrícola 35.
Ao lado do rápido aumento da população, sobretudo nas províncias do Centro e do Sul do Japão, havia todo um contexto sócioeconômico que explica terem os nipônicos lançado mão da emigração.
Todavia, se comparado a outros países, foi pequeno o número dos
que deixaram o país nos cinqüenta anos que antecederam à Segunda
Guerra Mundial. Isto, explica-se, de um lado pelo fato do japonês
sentir-se, como de resto todos os orientais, de certa forma preso à
terra de seus antepassados e, de outro, pelo temor que muitas vezes
houve, nos países receptores, de receber grande número de elementos
de raça amarela, tido por muitos como inassimiláveis. Daí terem sido
tomadas, desde logo, medidas tendentes a desencorajar e a reprimir
os movimentos emigratórios daquelas procedências. Assim agiram,
por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália.
No período Tokugawa, embora fosse grande o número de desempregados, a solução da saída para o estrangeiro não foi adotada,
em razão da proibição de saída do país dada à política isolacionista e,
em conseqüência não haver qualquer tratado de comércio e amizade.
Entretanto, já no final desse período, cedendo a pressões, tanto de
países europeus quanto dos Estados Unidos, o Japão foi como que
forçado a firmar tratados de paz e amizade. Daí em diante criaram-se
condições para a saída dos primeiros emigrantes.
A história da emigração japonesa é recente. Data de 1868 a
saída dos primeiros emigrantes "modernos" do Japão para a ilha
alemã de Guam, onde foram trabalhar como lavradores nas glebas
do forte ali existente. Dirigiram-se, também, para o Hawai, então
independente, como trabalhadores contratados para as plantações de
cana de açúcar. Eram, em sua maioria, emigrantes solteiros na faixa
dos vinte anos. Quarenta e dois rapazes foram para Guam e cento
e cinqüenta e três para o Havaí. Agentes dos governos da Alemanha
e do Havaí, os aliciaram em Yokohama entre desempregados e mendigos. Poucos eram realmente do campo e muitos os viciados em
jogos e bebidas. Dos quarenta e dois que se dirigiram para Guam só
retornaram ao Japão vinte e oito. Os demais não resistiram às pés37

simas condições de trabalho. Isto quer dizer que um terço morreu
em terras estranhas.
Logo após a saída desse grupo para Guam é que foi implantado
um novo regime político no Japão. O governo Meiji resolveu impedir
a saída dos emigrantes para o Havaí, anulando a licença de emigração anteriormente concedida. Ignorando tal determinação, o navio
carregado de emigrantes partiu, mesmo sem licença, na calada da
noite. Tal episódio foi violentamente criticado pela imprensa local e
o governo japonês censurou o havaiano por receber imigrantes transportados ilegalmente. Foi exigida a repatriação, mas, finalmente, os
dois governos acertaram entre si uma medida conciliatória, isto é,
que apenas quarenta e cinco do emigrantes que manifestaram desejo
de voltar à pátria fossem repatriados imediatamente. Os demais, o
governo havaiano comprometia-se a fazê-lo, após o período contratual, sob suas expensas.
Esses primeiros emigrantes, tanto na travessia como em sua
estada nas ilhas havaianas, receberam tratamento muito semelhante
ao dispensado aos escravos. Segundo Ando, por "mínimas infrações
aos regulamentos, por exemplo, à proibição de fumar, os imigrantes
eram algemados".
O governo nipônico visando impedir que o emigrante fosse
explorado, estabeleceu em seu código penal uma punição de dois ou
mais anos de reclusão a todos aqueles que "por sedução ou violência
induzissem ou forçassem alguém a viajar para o exterior". Seria permitida a saída para fora, a fim de trabalhar, apenas por um ano.
Tanto a Holanda, quanto a Áustria, o Havaí, os Estados Unidos e
a Rússia interessaram-se pela mão-de-obra nipônica. Como, todavia,
cs prazos contratuais excediam a trezentos e sessenta e cinco dias,
o movimento emigratório não foi levado adiante.
Numa tentativa de resolver o problema, cada vez mais crusciante,
do excesso populacional, o governo japonês tentou incentivar a migração dentro dos limites do país, isto é, para Hokkaido. De início
foram enviados para lá os samurais que estavam sem atividade desde
a implantação do governo Meiji, levando também em conta o fato
da necessidade de defesa da região, em seguida, os lavradores. Os
que acorreram foram, em geral, os não proprietários que, por sua vez,
habitavam nas regiões norte e nordeste de Honshu. Foi a partir de
1885 que essa migração tendeu a aumentar, atingindo as maiores
cifras entre 1891 e 1920. Em geral famílias inteiras deslocaram-se.
Em 1883 a Austrália mostrou-se interessada em conseguir mergulhadores japoneses para trabalharem na procura de pérolas, na ilha
Thursday. Apesar do tempo contratual ser de três anos, considerada
a situação especial, o governo japonês concedeu permissão de saída
a trinta e sete homens, desde que os termos contratuais fossem cumpridos 36.
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Entre 1868 e 1884 foram feitos quinze mil passaportes no Japão,
dando uma média anual de novecentos. A maioria dos que emigraram
o fizeram na qualidade de comerciantes e pescadores. A Europa e
os Estados Unidos receberam cerca de mil e trezentos cada um.
Eram, na maioria, estudantes interessados em conhecer a civilização
ocidental. Muitos, inclusive, viajaram às custas do governo japonês 37.
Mas as condições sócio-econômicas do Japão chegaram a tal
ponto que o governo nipônico viu-se forçado a autorizar a emigração.
Em 1884 foi assinado um tratado de navegação entre o Japão
e o Havaí. No ano imediatamente seguinte reiniciou-se a emigração
para aquela ilha, dezesseis anos após o deslocamento do primeiro
grupo. A diferença residia no fato de que, então, contava com o apoio
oficial. Os governadores das províncias japonesas foram advertidos
no sentido de incentivar o movimento emigratório. O acordo entre
as partes estabelecia que os contratos teriam a duração de três anos,
sendo que as despesas de viagem correriam por conta do governo
havaiano. O salário mensal seria de doze dólares e cinqüenta centavos 38.
Nos dez primeiros anos, a emigração foi do tipo Kan-yaku Imin,
isto é, emigrantes contratados por meio de ajuste entre as partes.
Enquadravam-se nessa categoria cerca de trinta mil emigrantes. Em
1894 foi suspenso o acordo oficial entre o Havaí e o Japão. A emigração passou a ser promovida por empresas particulares, daí ser
conhecida por Shiyaku-Imin, isto é, emigrantes de contrato particular.
Em 86, sob diversos pretextos, o governo havaiano impediu a
entrada de setecentos e cinqüenta imigrantes japoneses. Segundo tudo
indica, tal atitude foi ditada pelos brancos, que viam no nipônico um
grande concorrente, pois enquanto um português exigia salário da
ordem de vinte yen por mês, um japonês satisfazia-se com apenas
doze e meio 39.
Quando o Havaí, em 1898, passou para a jurisdição dos Estados
Unidos essa forma de imigração teve que ser abolida, pois era proibida
pela legislação americana. Só era permitida a imigração de caráter
temporário e espontânea. Este fato levou as companhias a procurarem
desesperadamente outros mercados de trabalho.
O certo é que, após breve período de emigração livre, o governo
japonês resolveu tomar uma série de medidas tendentes a proteger os
emigrantes e a orientar o movimento expansionista. Data de 1891 a
criação do Departamento de Colonização e a abertura de um crédito
de cinqüenta mil yen (175:000$000 contos de réis) para o envio
de missões encarregadas de estudar as possibilidades do estabelecimento de nipônicos nas mais diferentes partes do globo. Como intermediários entre as partes, a partir daquele ano, surgiram no Japão
companhias que se especializaram no levantamento dos emigrantes
nas diferentes províncias japonesas, cobrando dos interessados comis39

soes para tais serviços. O número delas chegou a cinqüenta e um, em
1916. Para elas, os emigrantes esponâneos não tinham qualquer interesse, pois viviam em função de comissões que cobravam dos patrões
e das companhias de navegação encarregadas do transporte. Além
disso, procuravam aumentar seu lucro extorquindo dinheiro dos emigrantes por meio dos mais variados artifícios. Ou em forma de seguros
ou de depósitos compulsórios que lhes seriam devolvidos quando de
seu regresso ao país, após o término do período contratual 40 .
Em 1896 foi promulgada uma lei pelo Parlamento japonês visando à proteção do emigrante. Cedo tornou-se obrigatório obter
licença do governo para poder emigrar e esta só era concedida para
os países que ofereciam determinadas garantias 41. Apesar disso, sabe-se que no início do século XX o governo americano recrutou
braços nipônicos para a obra de construção de uma estrada nas
Filipinas, entre Manila e Bagui a mais de cinco mil metros acima do
nível do mar. Cerca de quatro mil japoneses foram para lá encaminhados nos anos de 1903 e 1904. O número de baixas, entretanto,
foi muito alto em conseqüência do trabalho pesado, das endemias
tropicais e das péssimas condições de trabalho ali vigentes. O emigrante estava sujeito a contrair malária ou tifo, ser vítima de um dos
niimerosos desmoronamentos das encostas ou da explosão de dinamites. Na construção da hoje famosa estrada de Benguet, diz-se que
"morreu um japonês para cada cem metros de pista" 42.
A emigração japonesa para os Estados Unidos teve início em
1869. Antes desta data, entretanto, um pequeno número de artistas
de circo, de negociantes, de bolsistas e de náufragos penetraram no
país. Entre 69 e 80 a maioria dos que ali foram ter era composta
por indivíduos solteiros. Nos vinte anos compreendidos entre 1880 e
1900 o número de entradas foi grande, o que levou à formação de
numerosas comunidades na costa oeste. Em 1908 contavam os Estados
Unidos com mais de cem mil elementos daquela procedência.
Com a anexação das ilhas Havaí, muitos japoneses reemigraram
para os Estados Unidos movidos, principalmente, pela diferença de
nível salarial. Entre 1905 e 1908 mais de vinte e sete mü pessoas
assim agiram.
Com a multiplicação de conflitos entre os trabalhadores norteamericanos e, sobretudo, os japoneses em razão do espírito de competição que se desencadeou entre eles, o governo norte-americano
baixou um decreto proibindo a reemigração não só dos japoneses
estabelecidos no Havaí, como os do Canadá e do México.
Em 1908 foi estabelecido entre os Estados Unidos e o Japão o
Gentleman's Agreement, isto é, um acordo de cavalheiros. O Japão
comprometia-se a não mais conceder licença de saída para os Estados
Unidos aos trabalhadores, a não ser os que viessem na condição de
chamados, com o objetivo de união familial. Incluiam-se nesse caso
as picture brides.
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Essa maneira de agir perdurou até 1924 quando foi, pelo Imigration Act, limitada a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Os
japoneses foram diretamente atingidos por aquele dispositivo legal
pois, classificados entre os proscritos, seus filhos foram excluídos da
obtenção da cidadania norte-americana43. Entre 1908 e 1924 o número de entradas atingiu a casa dos sessenta e dois mil, sendo de
sete mil o número de noivas que deram entrada nos portos de São
Francisco e Seatle entre 1912 e 1920 u.
Como, de acordo com a legislação japonesa, um casamento legal
pode ser realizado sem a presença de ambas as partes interessadas,
os imigrantes japoneses no estrangeiro podiam contratar casamento
com uma mulher residente no Japão, bastando para isso providenciai
um documento oficial assinado e selado. À escolhida era fornecido,
pelo governo, uma cópia do registro do certificado de casamento e
com ele é que ela vinha ao encontro do esposo.
Segundo Brown, as restrições aos asiáticos eram sociais, quando
tidos por inassimiláveis e portadores de costumes e idéias estranhas;
econômicas, por se satisfazerem com salários irrisórios e concorrerem
com a mão-de-obra local; morais, por fumarem ópio, jogarem, afora
outros vícios; e políticas, por temer-se que, com sua multiplicação,
dominariam, com o tempo, toda a costa banhada pelo Pacífico45,
como vimos.
Na verdade, não foram problemas de ordem racial mas, sobretudo, de natureza econômica as causadoras do boicote aos japoneses
promovido por uniões trabalhistas norte-americanas. Na campanha
antinipônica, a imprensa teve uma atuação destacada, e na campanha
política de 1906, ambos os partidos calcaram sua propaganda na
exclusão do braço japonês, o que redundou no Gentleman´s Agreement
dos Estados Unidos seguido, no ano seguinte, pelo Canadá.
Foram, entretanto, países da América do Sul e Central os primeiros a fazer restrições à imigração nipônica, a saber: Paraguai,
Colômbia, Costa Rica, Guatemala, entre outros. Os motivos apontados
foram sempre os mesmos: o perigo potencial do nipônico dado o
seu sucesso no Oriente, sobretudo após a guerra russo-japonesa
(1904-5); o aumento de seu número nas zonas de imigração; a
concorrência com o trabalhador local; a influência da campanha
antinipônica dos Estados Unidos e, enfim, o desenvolvimento de um
nacionalismo econômico por parte dos países de imigração, o que
provocou a multiplicação de leis abertamente contrárias aos japoneses.
Na verdade, os japoneses, segundo Taft, "provocaram o ressentimento
de todos os brancos cujo status social ameaçaram" 46.
Quanto ao Peru, a emigração japonesa teve início no ano de
1899. Um contrato, firmado a 20 de maio de 1895, estabeleceu que
caberia a uma agência de Tóquio enviar quinhentos trabalhadores
àquele país andino, onde iriam trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e de algodão. Eram, em geral, pessoas isoladas, com o intuito
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de acumular recursos em atividades simples e braçais e voltar à terra
natal. À semelhança dos Estados Unidos e Havaí, o japonês foi
introduzido no Peru após os chineses, sobretudo coolies. Isto, em
parte, explica o aparecimento desde cedo de uma opinião francamente
contrária a esses trabalhadores, o que levou, inclusive, o governo a
tomar uma série de medidas visando a solucionar os problemas que
se criaram 4T .
A política imigratória dos países sul-americanos foi grandemente
estimulada por motivos econômicos até a Primeira Guerra Mundial.
Quando se trata do assunto, costuma-se citar um decreto de Felipe
Santiago Salavery segundo o qual: "todo indivíduo de qualquer parte
do globo é cidadão do Peru a partir do momento em que, entrando
no território do Peru, deseje ser inscrito no registro civil" 48. A falta
constante de braços levou os países sul-americanos em geral a uma
incansável procura e a esforços especiais a fim de consegui-los. Praticamente a totalidade dos países da América do Sul lançou mão da
imigração subvencionada, isto é, pagava as despesas de viagem do
imigrante. O Brasil não fugiu à regra, como veremos.
Todavia, com a guerra de 1914 recrudesceu o espírito nacionalista, provocando, em conseqüência, uma mudança na política migratória internacional. Nos países tradicionalmente imigrantistas surgiu
o temor da entrada de emigrantes considerados inferiores. Sua condição de inferioridade poderia representar não só séria ameaça aos
progressos econômicos, como perturbar a constituição política ou a
formação da própria raça.
Por seu turno, os de emigração começaram a controlar mais
seriamente a saída de seus naturais, como já vimos. Todo este contexto explica o aparecimento tanto de leis de emigração como de
imigração visando a diminuir os movimentos migratórios em geral.
Particularmente com o Japão, nos dez anos anteriores à guerra,
em conseqüência das sucessivas restrições aos japoneses, o número
dos que retornaram à pátria suplantou, em certos anos, o número de
saídas. Na verdade foi insignificante, em termos globais, a perda causada à população japonesa com a emigração 49. Max Sorre cita em
seu livro uma pesquisa realizada numa isolada povoação de pescadores japoneses sujeita, com freqüência a crises de fome. A partir
de 1887, seus habitantes começaram a emigrar para o Canadá. O
aspecto do local, no fim do século já era completamente diverso,
contando com um bom número de casas confortáveis. Com o repatriamento de vários elementos durante a guerra houve uma volta às
condições de miséria anteriores. Terminado o conflito, a emigração
foi retomada. Os efeitos de um movimento emigratório são por demais
complexos. Naquela localidade, por exemplo, não foram observadas
melhorias técnicas na parte agrícola, nem quanto à pesca que eram
as principais atividades, sendo, inclusive notado, isso sim, uma dimi42

nuição de interesse por tais atividades. As alterações mais sensíveis
foram a modernização da vida familiar e social. Como as possibilidades naturais do local são muito limitadas, uma das dúvidas que
surgiu é se o vilarejo não terminará por desaparecer, já que ao que
tudo indica não há, por parte dos emigrantes, interesse em voltar 50.
Não era este, entretanto, o posicionamento da maioria dos emigrantes. O Ministro Provisório do Japão no Brasil, Rioji Noda, afirmou em 1912 que o japonês que emigrava não o fazia por estar
passando por dificuldades extremas, mas porque desejava tentar a
sorte fora a fim de ganhar muito dinheiro e voltar com uma quantidade
suficiente para poder pagar suas dívidas, construir uma nova residência, fazer reformas se já possuísse uma ou, enfim, adquirir terras para
cultivo. Em outras palavras, pretendia obter os recursos necessários
que lhe permitisse levar uma vida tranqüila. Enquanto permanecesse
em terras estranhas tinha disposição para enfrentar qualquer tipo de
sacrifício com o intuito de alcançar seu objetivo.
A não ser os que se dirigiam para os Estados Unidos, a maioria
saiu contratada com as viagens pagas pelos patrões e com a obrigatoriedade de trabalho por um período X, em geral de três anos.
A sede de fortuna fazia-se sentir principalmente nas províncias
japonesas para onde retornavam pessoas que tinham saído, conseguido
sucesso e que retornavam ricas do exterior.
Aliás, os grandes propagandistas eram justamente esses elementos.
Influenciavam sobremaneira os jovens solteiros, não primogênitos,
pois a eles era, em geral vedada a saída, mesmo que não tivessem
bens a herdar. Aos jovens não herdeiros era permitido tentar a sorte.
Daí a emigração japonesa ter-se caracterizado por seu caráter temporário e pelo grande número de solteiros, cujo objetivo primeiro era
ganhar dinheiro. Segundo o ministro Rioji Noda, a percentagem das
famílias que desejavam emigrar era, entretanto, de 0 , 1 % . O Brasil,
como veremos, exigia, entre outras coisas, que o emigrante viesse
acompanhado da família.
Como era comum o envio de dinheiro para a terra natal, os
governos provinciais começaram a se interessar diretamente e, inclusive, a incrementar o movimento emigratório. Hiroshima, por exemplo, recebeu em 1910 o montante de três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e vinte e sete yen! 51.
Um aspecto que não pode ser relegado neste breve apanhado da
história emigrantista japonesa em diferentes países é que tudo leva
a crer não terem eles, ao emigrar, noção exata das condições e das
dificuldades que eventualmente iriam encontrar. Isto ocorreu quando
vieram para o Brasil. Mas não foi uma particularidade nem da emigração nipônica, nem do Brasil.
O emigrante europeu chegou muitas vezes equivocado com relação às reais condições do país receptor tanto no que diz respeito
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ao mercado de trabalho dos Estados Unidos, por exemplo, quanto
das possibilidades econômicas e outros aspectos mais. Com os japoneses ocorreu o mesmo, com a agravante de, por serem pessoas
simples, em sua maioria permanecerem "praticamente ignorantes das
condições estrangeiras", sendo simplesmente transportados pelas companhias de emigração 51.
O fechamento progressivo dos portos dos países tradicionalmente
receptores da mão-de-obra japonesa levou as companhias particulares a um verdadeiro estado de pânico. Seus agentes desdobraram-se
na procura de terras para a colocação de nipônicos e foi nessa busca
incessante que encontraram o Brasil.
Rioji Noda, em 1912, afirmava serem ideais para a emigração
japonesa o Havaí, os Estados Unidos e a Manchúria. Assim mesmo
fazia â todos eles algumas restrições. Quanto ao Brasil, admitia suas
possibilidades, mas argumentava que a distância e os salários mais
baixos faziam com que fosse colocado entre os países de segunda e
terceira categorias. Para aquele Ministro "os que desejavam ir para
o Brasil somente assim agiam dada a impossibilidade de ir para os
Estados Unidos". Justificava, todavia, a tendência a procurá-lo como
humana, uma vez que os países de primeira categoria lhes estavam
fechando suas portas. Foi esta, provavelmente, a principal razão da
procura de colocação na América do Sul 53 .
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BRASIL, PAIS IMIGRANTISTA.
O CAFÉ, A ABOLIÇÃO E A IMIGRAÇÃO EUROPÉIA.

O Brasil e o Japão contrastam-se não só em função de sua
localização na superfície da terra, mas em uma série de outros aspectos. Se o Japão conta com uma área equivalente a apenas um vinte
e três avós daquela do Brasil e dela com somente uma parcela apropriada para o cultivo, o Brasil dispunha, nos fins do século XIX e
início do XX, de uma extensa área a explorar e a povoar.
O recenseamento de 1940 demonstrou que mais da metade do
Brasil encontrava-se, ainda, praticamente despovoada e não explorada do ponto de vista agrícola. Assim, dos seus 8.511.965 km2 somente
dois milhões eram economicamente ativos, sendo 2,2% com culturas
e 10% com pastagens.
Estes dados por si só já caracterizavam o Brasil como um país
imigrantista por excelência, pois lhe sobravam terras a explorar e lhe
faltavam os braços necessários para fazê-lo.
Enquanto a queda do shogunato Tokugawa marcou o início de
um governo centralizado na figura do Imperador do Japão, o Brasil,
com a República, passou de uma forma unitária de governo para um
regime federativo bastante descentralizado. A Constituição de 1891
garantiu aos Estados uma considerável autonomia tanto na esfera
administrativa quanto financeira e política. Assim, também, no que
diz respeito aos assuntos imigratórios. Enquanto os Estados sulinos
permaneciam em sua política de colocação do imigrante em núcleos
coloniais, tanto São Paulo como Minas Gerais procuraram satisfazer,
com p imigrante, as necessidades da lavoura. São Paulo tornou-se,
inclusive, o Estado imigrantista mais importante do Brasil. O fazendeiro paulista exigia diariamente do governo braços, braços e mais
braços. Todas as vezes que conseguiu fazer prevalecer seus interesses foi no sentido de obter trabalhadores para a lavoura cafeeira,
em torno da qual, aliás, girava a economia do país O
Na realidade, desde seu descobrimento, o Novo Mundo, com
seus espaços vazios, funcionou como ímã para as populações européias.
No que diz respeito ao Brasil, no período imperial, foram feitas
tentativas de introdução do braço estrangeiro, tanto por parte do
governo quanto de particulares.
Na época de D. João VI procurou-se atrair imigrantes europeus
não portugueses, com o intuito, sobretudo, de povoar as terras deso47

cupadas por meio da pequena propriedade e da policultura. Nesse
sentido o europeu foi desde logo considerado o elemento ideal.
A partir da segunda década do século passado, começou a delinear-se uma dicotomia nas formas de utilização da mão-de-obra imigrante no país, isto é, sua localização em pequenas propriedades ou
como força de trabalho nas grandes lavouras. Até os meados do
século XIX a principal força de trabalho da economia brasileira era
representada pelos escravos. Com as sucessivas medidas tomadas visando à abolição, qualquer empreendimento esbarrava com a inelasticidade da oferta de mão-de-obra. Sem contar com o africano, a
questão de braços passou a requerer uma solução urgente 2. Com a
interrupção do tráfico negreiro em 1850 a questão de braços agravou-se e passou a exigir uma solução rápida. Ao lado da necessidade
de povoadores, foi sentida, ainda mais, a falta de braços para a lavoura. A política imigratória brasileira tomou, a partir de então, uma nova
orientação, subordinando-se, cada vez mais, ao fornecimento de mão-de-obra para a lavoura, sobretudo, cafeeira. Essas duas tendências
estiveram presentes entrechocando-se ou coexistindo pacificamente,
em função dos interesses dos homens no poder.
Sem dúvida, um dos problemas fundamentais do Brasil, no período em estudo, era o de ordem demográfica. Na tentativa de resolvê-lo, procurou-se atrair correntes imigratórias e fixá-las no país.
Diante da legislação brasileira eram considerados imigrantes
apenas os passageiros de terceira classe que viessem com as passagens
pagas, por si ou por terceiros. No primeiro caso, tratava-se de imigração espontânea e, no segundo, dirigida ou subsidiada.
No Brasil, entre 1887 e 1930, a imigração espontânea foi, de
uma maneira geral, favorecida pelo governo central e por aquele de
alguns Estados. Mas, como a necessidade de braços era muito grande
e verificou-se que o imigrante espontâneo raramente dirigia-se para a
lavoura, lançou-se mão da imigração dirigida, ou seja, o governo
escolhia a nacionalidade dos que mais lhe convinham, aliciava-os, pagava-lhes a passagem, hospedava-os e, por fim, colocava-os quer nos
núcleos coloniais, como pequenos proprietários, quer nas lavouras,
como elemento assalariado 3.
Até a vinda da Corte, era teoricamente vedada a entrada de
estrangeiros em nosso país pelo Alvará de 18 de março de 1605.
A abertura dos portos a 28 de janeiro de 1808 e a Lei de 25 de
novembro do mesmo ano, que permitiu a concessão de terras aos
estrangeiros, ao lado da fundação de núcleos coloniais, foram medidas
que facilitaram a vinda de estrangeiros 4.
Fernando Carneiro ao estudar a história da imigração brasileira
distingue nela três períodos, a saber:
1.°) 1808 - 1886 — quando trabalharam lado a lado o escravo
e o trabalhador assalariado. Esíft último como elemento supletivo do
48

trabalho escravo na lavoura ou como pequeno proprietário em núcleos coloniais. Os alemães até a segunda metade do século foram
os mais numerosos. Era, então, pequeno o número dos que se dirigiam
para São Paulo.
2.°) 1887-1930 — a maior parte dos imigrantes entrou no país
para suprir as necessidades da lavoura cafeeira. A nacionalidade italiana foi a que entrou em maior número e São Paulo, dos Estados,
o que recebeu maior contingente de imigrantes.
3.°) 1930 em diante — a partir da crise de 1929 houve uma
sensível queda no movimento imigratório internacional. A política
imigrantista adotada no Brasil foi a de criar um verdadeiro bloqueio
à entrada de estrangeiros. Surgiu toda uma legislação restritiva, sendo
que a Constituição de 1934 estabeleceu o sistema de quotas para a
entrada de imigrantes no país. Tal medida, como veremos, atingiu
diretamente a corrente imigratória japonesa 5 .
Tendo por meta a ocupação de áreas pouco povoadas, sobretudo
no oeste de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, área de fronteira,
a fim de torná-las economicamente ativas e garantir sua posse efetiva,
os imigrantes foram distribuídos, de início, em núcleos coloniais
criados em terras devolutas ou em áreas especialmte compradas para
este fim.
Os núcleos foram produto tanto da iniciativa governamental
como de particulares.
Em todos eles a terra podia ser vendida a prazo ou à vista
em lotes de vinte ou vinte e cinco hectares demarcados junto às
correntes fluviais, paralelamente às quais eram abertas as vias de
comunicação. Embora o objetivo tenha sido fazer com que os imigrantes desenvolvessem a policultura, o que se verifica é que conforme a área e a época desenvolveu-se este ou aquele cultivo que
gozava na região de maiores facilidades de comercialização. Ao lado
das atividades agrárias, em geral, foi explorada também a pecuária.
Durante a Primeira República o sistema de colonização continuou sendo o herdado do período imperial 6 .
Para Celso Furtado a criação de colônias no Brasil Império não
teve embasamento econômico. Acreditava-se, então, na superioridade
do trabalhador europeu. E mais: sobretudo dos europeus que não
participaram do povoamento do país. Daí ter a colonização sido amplamente subsidiada. Pagava-se não só as despesas do transporte e
da instalação, como eram realizadas muitas vezes obras públicas artificiais com o intuito de gerar empregos para os colonos. Freqüentemente, depois de muitos gastos, as colônias eram deixadas à própria
sorte, o que provocava o desaparecimento de umas, a decadência
ou a restrição apenas a uma economia de subsistência de outras.
Como não havia, em geral, mercado para a produção a ser comer49

cializada, o setor monetário logo ressentia-se, levando a comunidade
a uma vida econômica extremamente precária.
Para que as colônias atraíssem imigrantes espontâneos teria sido
necessário que lançassem no mercado produtos de exportação ou
que contassem com comercialização certa dentro do país. No primeiro
caso, a produção era realizada no sistema de plantation, o que exigia
o empate de capital que os colonos não dispunham pelo menos no
início de sua permanência entre nós 7.
Os pequenos núcleos coloniais de São Paulo e do Rio de Janeiro
entraram em decadência, em grande parte, por falta de mercado para
sua produção. Além do mais o desenvolvimento da pequena propriedade ao lado da grande, auto-suficiente, era praticamente impossível. E mais, eram escassas as possibilidades de escoamento da produção para centros populosos. Todo este contexto era agravado, ainda
mais, pela precariedade das comunicações e pela dificuldade de acesso
à terra 8 , condições essas vigentes em todos os Estados brasileiros.
É inegável a influência dos cafeicultores junto ao governo no
sentido de conseguir sempre um número maior de imigrantes. Para
eles, todavia, não haveria interesse algum em subsidiar a vinda de
imigrantes se eles não concorressem para solucionar o problema que
enfrentavam da falta de mão-de-obra em suas propriedades agrícolas
e se viessem, além de tudo, para concorrer como proprietários, no
mercado do caféJ
Para que produzissem para o mercado interno, por outro lado,
seria necessário que ele se expandisse. Ora, para isso, seria necessário
que houvesse também o desenvolvimento da economia de exportação.
Como nesse campo tudo girava em torno da oferta de mão-de-obra,
criava-se um verdadeiro círculo vicioso.
Aos poucos surgiu e foi crescendo na Europa um movimento
contrário a emigração para o Brasil. Em 1859, por exemplo, foi
proibida a vinda de alemães para cá 9 .
Com a proclamação da República, visando a dinamizar a entrada
áô imigrantes, foram colocadas tanto a colonização como a imigração
sob a tutela dos Estados. Tal política veio de encontro à idéia de
que o poder central era incompetente para atender às necessidades
regionais e locais.
Foram poucas as unidades da Federação que conseguiram continuar mantendo a imigração subvencionada. São Paulo foi uma delas.
A partir de 1902 não chegaram mais imigrantes cujas passagens
tivessem sido subsidiadas pelo Governo Central.
O fato do governo federal não mais subvencionar a vinda de
imigrantes constituiu-se num rude golpe sofrido pelas correntes imigratórias para o Brasil10. O Rio Grande do Sul, por exemplo, conseguiu arcar com as obrigações, mas Santa Catarina e o Paraná não,
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a ponto de se verem forçados a pôr à disposição da Federação, em
1907, as terras devolutas necessárias para a criação de núcleos
coloniais.
Verificado que a maioria dos Estados não conseguira arcar com
as despesas, o Ministro Miguel Calmon du Pin e Almeida tomou
providências para contornar a situação. Através de uma Portaria de
21 de dezembro de 1907 determinou a fundação de núcleos coloniais
e a introdução de imigrantes novamente por conta do governo federal.
Isto só foi possível por estar em vigor um decreto de 19 de abril
daquele ano que permitia a intervenção da União nos serviços de
imigração. Data de então a criação do Serviço de Povoamento do
Solo Nacional.
Em razão de terem sido negativos os resultados da experiência
de deixar aos Estados a responsabilidade de atrair imigrantes e criar
núcleos, a União viu-se obrigada, em 1907, a participar novamente
do processo. Logo no ano imediato o movimento entrou em ritmo
crescente até chegar ao ápice em 1913, quando o número de entradas
atingiu a 192.683 pessoas.
O ano de 1891 foi aquele no qual se deu o maior número de
entradas de imigrantes no Brasil, isto é, 216.110. Este número, todavia, torna-se irrisório se comparado ao dos Estados Unidos, por exemplo, onde em alguns anos chegaram mais de um milhão de imigrantes.
Mesmo a Argentina entre 1906 e 1913 recebeu mais de 200.000
imigrantes por ano.
Quanto ao Brasil, as estatísticas mostram que houve períodos
em que os imigrantes entraram em maior número que em outros.
Por exemplo, entre 1895 e 1897 o número anual de entradas foi
sempre superior a 145.000 e entre 1911 e 1913, o número oscilou
entre 135.000 e 192.000. Já entre 1923 e 1927, só em 1926, o
número de entradas superou a 100.000.
Dentre as nacionalidades foi a italiana que se manteve na dianteira, seguida pelos portugueses, espanhóis, alemães, austríacos, japoneses, russos, sírios-libaneses, poloneses, tchecos, lituanos, húngaros,
suíços etc.
O que não se deve esquecer é que muitos dos imigrantes chegados não ficaram no país. Embora não disponhamos de dados precisos quanto à reemigração e ao repatriamento, não há dúvida que
foram freqüentes. O mesmo ocorre com as migrações interestaduais,
das quais também não possuímos registros11, mas sabe-se que eram
e são comuns.
O Brasil tinha de início uma economia tipicamente agrícola e
contava com o escravo para o trabalho da terra. O crescimento
constante da produção agrícola e as medidas sucessivas que foram
sendo tomadas para abolir a escravidão agravaram o problema da
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falta de mão-de-obra. O desenvolvimento de outros setores econômicos acarretou, também, uma demanda de braços para acudir os
setores da indústria e do comércio.
A política de imigração e colonização que vinha sendo posta em
prática desde o período colonial tinha, já dissemos, o intuito, sobretudo, de povoar e garantir a posse das terras sulinas. Com a abolição
do tráfico ficou evidenciada a necessidade de ampliar as ofertas no
mercado de mão-de-obra. A introdução de imigrantes deveria ser
feita em número tal que garantisse uma super oferta de força de
trabalho. A partir de então a política imigratória perdeu o vínculo
que a mantinha ligada praticamente apenas aos núcleos de povoamento, à produção dos pequenos proprietários e à agricultura de
subsistência e passou a se preocupar em fornecer mão-de-obra para
a lavoura cafeeira.
Segundo José de Sousa Martins, se fosse suspensa a colonização
e mantida apenas a imigração isto não quer dizer que o imigrante
obrigatoriamente transformar-se-ia em força de trabalho disponível
para a grande lavoura, pois o regime de ocupação da terra permitia
que ele se convertesse num proprietário e não num assalariado, como
era a vontade geral.
Daí a importância da Lei de Terras, de 1850, para a imigração
na medida em que alterou profundamente a situação então vigente
ao transformar a terra em mercadoria, já que condicionou o surgimento de novos proprietários à posse prévia de capital. Isto porque:
1.°) determinava a forma de ocupação das terras devolutas;
2.°) promovia a legalização das obtidas por simples ocupação;
3.°) estabelecia que as aquisições só poderiam ser feitas por
compra;
4.°) permitia que o governo promovesse a vinda anual de certo
número de colonos livres à custa do Tesouro e que criasse
colônias nos lugares que julgasse conveniente.
Por esse dispositivo legal não foi abolido o livre acesso às zonas
pioneiras dos trabalhadores, mas condicionou a obtenção de terra
através de compra, o que evidentemente dependia de recursos financeiros. Ora, indiretamente, isto implicava que o imigrante deveria
primeiramente ser assalariado para, depois de amealhar recursos,
transformar-se em proprietário. Assim, o imigrante que não dispusesse de recursos tinha o seu destino traçado ao entrar no país:
transformar-se-ia em força de trabalho para a grande lavoura por
algum tempo, antes de se tornar proprietário 12.
Era de tal ordem a importância da lavoura cafeeira para a economia do país que uma das principais preocupações dos homens de
governo de então era não abandoná-la e satisfazê-la em todas as suas
necessidades.
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Lalière que escreveu um trabalho sobre o café no Estado de
São Paulo, no início deste século assim se expressou: "La production
du café est si importante dans cet Êtat brésilien (S. Paul) que Ia
presque totalite de ses habitants s' occupe directement ou indirectement
soit de Ia culture, de Ia préparation, du transport ou du commerce
de ce grand produit / . . . / des capitaux qui sont engagés dans ces
industries 85% environ sont appliqués à Ia production et au commerce
de cet article ou bien sont verses dans les chemins de fer qui en
dépendent directement" 13.
Pierre Denis, no início do século, igualmente, tratou do assunto
e afirmou: "O café constitui, ele só, a maior parte da exportação
brasileira, e é o ouro produzido pelo café que permite pagar, no
estrangeiro, tudo o que a indústria nacional é incapaz ainda de produzir" ou "o café sustenta toda a gente / . . . / Se o café baixa, não
é uma classe do Estado que é ferida, é todo o Estado /... / O direito
de exportação fornece, com efeito, 2/3 das receitas totais do orçamento".
Na verdade, a seu ver, centralizando São Paulo a produção
cafeeira do Brasil, respondia por 2/3 da produção total do país, e
pela metade da produção mundial! 14 Tais cifras são suficientemente
expressivas para demonstrar a importância daquela lavoura.
Concordamos com Caio Prado quando diz que para se compreender o meio que nos cerca necessário se faz recuar no tempo em
busca de dados indispensáveis à compreensão do presente15.
Assim sendo, apesar da imigração japonesa ter-se iniciado em
1908, ponderamos ser conveniente o recuo de nossas considerações
pelo menos até 1889/1890. Mesmo porque, não nos devemos esquecer, o fenômeno imigratório insere-se num quadro mais amplo, onde
vários fatores devem ser levados em conta.
É do conhecimento de todos que o café foi introduzido por
Melo Palheta em 1727 no Pará. Só cerca de quarenta e três anos
mais tarde é que foi levado para o Rio de Janeiro pelo Desembargador João Alberto de Castelo Branco. Em 1830 o Brasil já sobrepujava Java no mercado internacional, passando desde então a responder pela maior parte da produção mundial.
Os primeiros plantios no Rio de Janeiro foram feitos no hospício
dos frades barbadinhos italianos e na propriedade do holandês João
Hoppman. Foi no território fluminense que se firmou a cafeicultura
brasileira. O plantio foi estendendo-se aos poucos e do Vale do Paraíba, com o tempo, passou para o oeste paulista. Sendo em torno
de trinta anos a vida média do cafeeiro naquele vale, as culturas ali
iniciadas entre 1830 e 1850 encontravam-se, na década de oitenta,
em plena decadência.
Surgiu, então, uma nova área produtora: o oestejwulista. Na
verdade sabe-se que por volta de 1794 já se produzia café numa
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chácara dos Arouche, ca Casa Verde. Cultivado até os arredores de
Campinas, a lavoura levou algum tempo para expandir-se devido às
dificuldades encontradas quer na obtenção de mão-de-obra, quer com
relação a capitais mas, principalmente, por problemas ligados ao
transporte. Foram barreiras difíceis de serjem transportadas.
Paulatinamente, todavia, os paulistas foram abandonando outras
atividades e cultivos, concentrando sua atenção no plantio do café.
Na verdade o café encontrou no oeste paulista as condições ideais
para sua difusão. A partir das zonas campineira (Amparo, Serra
Negra, Socorro, Bragança, Atibaia e Itatiba) e ituana (as cabeceiras
do rio Piracicaba e partes altas do rio do Peixe, Conchal, Araras e
afluentes do Mogi-Guaçu) que se interligavam com as culturas de
Ibicaba, Serra Azul, Santa Gertrudes, Rio Claro e regiões circunvizinhas, a lavoura cafeeira foi penetrando pelo interior paulista 16 .
Entre 1870 e 1880 ela atingiu o planalto ocidental do Estado de
São Paulo 17.
O espaço e a qualidade superior do terreno de massapé e terra
roxa garantiam uma boa produtividade 18.
Na expressão de Pierre Denis, houve uma verdadeira "caça"
aos filões de diabase (terra roxa). Muitos lavradores abandonaram
suas antigas propriedades e fixaram-se nas regiões novas 19.
Os Almeida Prado, por exemplo, a partir de Limeira-Areias
instalaram-se em Ribeirão Preto. Martinho Prado, também conhecido
por Martinico Prado, adquiriu seis mil alqueires, dando início à
fazenda Guatapará. Quando de sua morte, em 1912, contava aquela
propriedade com 1.765.000 cafeeiros. Com seu pai e um seu irmão
organizou, também, a fazenda São Martinho com doze mil alqueires,
onde foram plantados 3.400.000 pés de café.
A maior parte dos fazendeiros, todavia, não dispunha de capital
suficiente para grandes empreendimentos. Na verdade não eram eles
cs que mais auferiam lucros nos períodos de euforia econômica. Eram
os intermediários. Além do mais, para Mombeig muitos dos proprietários eram imigrantes ou seus descendentes. Suas economias podiam,
por vezes, ser suficientes para adquirir uma porção de terra, mas
não para continuar o plantio, no caso em que ocorresse diminuição
nos rendimentos, por exemplo.
Nas famílias paulistas as migrações foram constantes: o avô
deixou as terras do vale do Paraíba e fixou-se em Campinas; o filho
iniciou o plantio em Ribeirão Preto e o neto embrenhou-se na Alta
Paulista ou mesmo passou para o Estado vizinho do Paraná. Entre
os imigrantes, diz Mombeig, ocorreu o mesmo só que os filhos deles
realizaram em uma só geração o que a família paulista fez em três.
Na realidade essa ânsia por terras novas e pelo ganho fácil
podem ser encontrados em todos os países de norte a sul do conti54

nente americano. Assim, no Canadá a ida para o Grande Norte, a
marcha para o Oeste dos Estados Unidos e a busca do Oeste Paulista
foram considerados por Monbeig como variações locais de um fenômeno continental20.
A falta de capitais e de crédito ligada àquela de vias de comunicação e de mercados consumidores foram empecilhos a um maior
desenvolvimento dos plantios.
Com o café, e às vezes à sua frente, começaram a surgir as
ferrovias. Enquanto na Província do Rio de Janeiro a lavoura cafeeira provocou a abertura de estradas de rodagem, de portos fluviais
e marítimos para facilitar a comercialização do produto e a via férrea
desenvolveu-se para servir às regiões produtoras, em São Paulo o
crescimento de ambos deu-se mais ou menos paralelamente, sendo
que muitas vezes a chegada da via férrea é que possibilitou a utilização das regiões ainda não aproveitadas para o plantio.
O que ocorreu com freqüência, também, foi que com a chegada
da estrada de ferro as estradas de rodagem e os rios foram abandonados. Aliás, em 1910, Pierre Denis chamava a atenção para o
fato do rio só ser utilizado, em geral, como via de transporte quando
representava "caminho menos perigoroso e mais barato". Desde que
surjisse outro, ele era abandonado. Citava como exemplo o que ocorrera com o Rio Loire abandonado como via de transporte quando
da construção da via férrea.
Um dos maiores obstáculos à expansão da lavoura de café além
de Rio Claro foi, de início, a dificuldade no escoamento do produto.
Com a inauguração da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em 1867,
os problemas começaram a ser minorados.
Verificou-se, contudo, que não haveria por parte da companhia
inglesa interesse em prolongar os trilhos além de Jundiaí, já que a ela
bastava o monopólio do transporte da produção até o porto santista.
O fato da São Paulo Railway ter em mãos toda a exportação de café
do Estado conferia-lhe o direito de impor as tarifas que desejasse.
Isto significava lucro certo quer nos momentos de alta, quer nos de
baixa do produto no mercado internacional. A preocupação residia
apenas em manter os lucros num determinado nível em relação à
quantia recebida para evitar a devolução do excedente ao Estado.
Daí, concluía Pierre Denis, serem as estações verdadeiros "palácios
as suas linhas são conservadas como um salão, os taludes da via
são rachados como as áleas d'um jardim, e os seus empregados
parece que recebem régios ordenados" 21.
Conscientes desse posicionamento, alguns fazendeiros resolveram
unir-se e organizar uma companhia, por conta própria, e estender os
trilhos até Campinas. Surgiu, assim, a Companhia Paulista em 1868.
O fato de contarem, na época, com garantia governamental e
de ser viável a formação de companhias, sólidas e lucrativas, incen55

tivou a organização de outras. Assim, surgiram as companhias Ituana
(1870), Sorocabana (1871), São Paulo-Rio (1872), a Mogiana
(1873), além de outras como a Bragantina e a Rio Clarense. O fato
é que em 1883 contava São Paulo com nada menos que nove delas 22.
A penetração dos trilhos da Mogiana, além de Casa Branca,
por exemplo, abriu as portas da zona de Ribeirão Preto à exploração,
que ise constituiu numa das áreas de maior produtividade do Estado.
Tanto assim que Ribeirão Preto transformou-se na capital agrícola do
Estado, em lugar de Campinas23.
As companhias férreas conviveram harmoniosamente. Houve
alguns problemas, mas foram superados. Por exemplo, a Companhia
Paulista que atuava na margem esquerda do Rio Mogi-Guassu resolveu transpô-lo, entrando, desta forma, em área de atuação da
Mogiana.
O traçado das vias férreas não obedeceu, como se sabe, a um
plano sistemático. Foi muito mais fruto do interesse dos administradores, dos produtores ou mesmo dos comerciantes de café. Daí ser
muitas vezes bastante sinuoso, dependente da localização das grandes
fazendas e das cidades cafeeiras 24.
A partir de 1905 houve, novamente, um grande movimento entre
os paulistas na construção de vias férreas. A Araraquarense dirigiu-se
para a zona de Rio Preto, onde chegou por volta de 1912.
Entre 1905 e 1910 foram os trilhos da Noroeste caminhando
lentamente, é verdade, em razão de moléstias como a leishmaniose
e a malária. O paludismo foi um dos fatores que levaram ao término
da ilha em Araçatuba. Na caminhada até ali surgiram cidades como
as de Birigui, Penápolis, Lins e Pirajuí, centros cafeeiros.
A Sorocabana, por seu lado, estendeu seus trilhos em direção
ao Paraná e atingiu Salto Grande, no Paranapanema, em 1910 25 .
Sendo uma das preocupações do governo o povoamento, procurou associar a abertura de estradas de ferro à colonização. Uma
lei federal de 1907 determinou que às empresas de transporte caberia
adquirir terras e manter, fora do país, um serviço de propaganda
com o fito de atrair mão-de-obra e conceder aos colonos auxílios
em sementes, dias de trabalho na estrada e redução de 50% nas
passagens, durante os cinco primeiros anos. Para tal empreendimento,
contavam as companhias com apoio financeiro por parte do governo,
que também encarregava-se da concessão de passagem gratuita ao
imigrante europeu que viesse para o Brasil.
Alguns contratos dispunham que as companhias deveriam organizar, a cada vinte quilômetros mais ou menos, núcleos coloniais.
Para tanto, receberiam terras do governo. Tal iniciativa de associar
a atividade colonizadora àquela da abertura de estradas não foi tomada
apenas no Brasil, mas, também, pelos Estados Unidos e Canadá 26.
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Enfim, atravessando terrenos até então inexplorados, as estradas
paulistas permitiram o rápido alastramento da cultura cafeeira.
O transporte do café para as estações, até a década de vinte
quando foi introduzido o caminhão, era feito por tropas de muares
ou por pesados carros de boi 27 .
Quanto às fazendas, Couty, em 1883, teve ocasião de observar
que muito embora nas cafeeiras fossem plantados milho, feijão,
arroz e criados porcos, bois e cavalos, tudo era feito em função das
necessidades da propriedade, sem visar à comercialização. Em outros
termos, as fazendas tinham o café como produção única, embora o
cultivo nelas fosse múltiplo 28.
Para Pierre Denis todas as fazendas eram semelhantes entre si.
As diferenças eram mínimas e residiam, por exemplo, na existência
de uma ou outra ferramenta mais aperfeiçoada, de esta ou aquela
instalação especial para o beneficiamento do produto 29 .
Os trabalhadores eram alojados em habitações modestas dispostas, em geral, umas ao lado das outras, formando o que se convencionou chamar "a colônia". A princípio as casas eram de madeira
ou taipa e o chão de terra batida. Com o tempo, todavia, passaram
a ser de alvenaria, o chão revestido de tijolos, as paredes caiadas e
o telhado de cerâmica. Possuiam em geral dois quartos, sala e cozinha.
Dentre os estrangeiros, eram os italianos considerados como os
que mantinham a casa mais limpa. Camas com colchões bem recheados, cobertos por alvos lençóis, cadeiras e mesa na sala. A mesa
coberta por toalha, tinha sempre uma moringa e canecas. Nas paredes,
figuras de santos. Em linhas gerais era este o aspecto da maioria das
casas das colônias.
Como o trigo e o centeio não eram normalmente cultivados, o
pão era raro. Em seu lugar eram consumidas papas de farinha de
milho ou de mandioca e o feijão preto.
Entre o fazendeiro e o imigrante era realizado um contrato com
vigência, em geral, de um ano. No mesmo eram estabelecidos todos
os serviços e as respectivas remunerações. Qualquer alteração nos
termos contratuais somente seria possível após a colheita, que marcava
o final do ano agrícola30.
A vida na fazenda era trabalhosa. Cada família respondia por
um número X de pés de café, variável de acordo com o número de
seus membros. As mais numerosas recebiam de oito a dez mil pés.
As que possuiam praticamente um membro ativo recebiam pouco
mais de dois mil pés.
Dentre as várias atividades de derrubada, queimada, alinhamento,
abertura de covas, plantio, formação, carpas etc, a colheita é a mais
complexa e onerosa. Na realidade há vários processos para conduzi-la,
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mas podem ser resumidos em dois apenas: a colheita aérea e o
derriçamento. Neste caso os grãos são atirados ao chão de onde são
recolhidos, peneirados, ensacados ou colocados em balaios para serem
levados até os carreadores. Calcula-se que para uma produção de
quinze mil arrobas são necessários cem apanhadores de café, não
contando os braços empregados no transporte, nos serviços de terreiro
e outros mais.
O amadurecimento dos frutos ocorre mais ou menos nos fins
de junho. Tem, então, início a colheita que se prolonga muitas vezes
até novembro, mas em geral termina em outubro, que marca o
final do ano agrícola.
Para proceder à mesma, trabalhadores reuniam-se em grupos.
Os grãos recolhidos eram levados em balaios até as carroças que os
conduziam para as instalações da fazenda onde eram molhados, descascados, secos e escolhidos.
Em todas as etapas, os serviços eram executados sob fiscalização.
O início e o final dos trabalhos e os períodos de descanso eram
assinalados pelo toque de um sino.
Aos domingos, como não havia trabalho, freqüentemente os
homens divertiam-se com jogos, enquanto as mulheres aproveitavam
para colocar as coisas em ordem na casa e para conversar 31.
O cafeeiro atinge a plenitude de sua produção aos seis anos de
idade. Até atingi-la ele tem que ser protegido por poda (o que nem
sempre é feito), limpeza e cultivo. Conclusão, a necessidade de
trabalhadores numa propriedade cafeeira é mais ou menos a mesma,
independentemente das flutuações de produção, Não se pode esquecer
que a tecnologia de cultivo e a colheita processavam-se no mesmo
nível baixo dos anos anteriores. Tentativas esporádicas de utilização
de maquinaria para substituir a força de trabalho humano não tiveram os resultados esperados, dada a necessidade de braços no período
da colheita 32.
Os salários dos trabalhadores provinham de quatro fontes principais, a saber:
Primeira, pelo trato de X pés de café cada família recebia uma
determinada importância, estabelecida em contrato. Geralmente, de
acordo com o número de seus membros ativos, cada uma delas
tomava para si de dois a doze mil pés, e mesmo quatorze mil. Cerca
da metade da renda anual procedia dessa fonte. A importância estabelecida em contrato independia da situação do café no mercado
internacional.
Segunda, a colheita era outra fonte de renda. Paga por tarefa,
a família recebia por alqueire colhido. Nos contratos era previsto o
pagamento, em separado, pela colheita do café. A cada família era
fornecido um recibo pelo administrador por alqueire de grãos entre58

gues lia carroça que ficava junto ao cafezal. Ao final da colheita
os chefes de família entregavam ao contador os respectivos recibos
para receberem a importância devida. Essa quantia, ao contrário da
anterior, era flutuante, Quando ocorria uma diminuição na produção
do cafezal, caía a renda do trabalhador. Isto levou muitos deles a
deslocarem-se para as zonas novas, onde, embora os salários fossem
inferiores, a colheita era mais rendosa, pois em menos tempo era
possível colher uma quantidade bem maior.
Terceira, outra fonte importante de renda para os imigrantes
provinha do plantio de cereais entre os cafeeiros. Aliás, era costume
plantar-se milho e feijão (leguminosa) entre os pés de café, pois além
de com eles poderem os proprietários esperar a colheita, acreditavam
que o sombreamento era favorável ao cafeeiro. Quando os pés encorpavam, não era permitido esse cultivo. Os fazendeiros, então, costumavam ceder um terreno à parte para os imigrantes fazerem o seu
plantio, pois, sem isso, perderiam, fatalmente, grande número de
braços.
De qualquer forma, os imigrantes preferiam o primeiro caso,
uma vez que no segundo, o cultivo só poderia ser feito nas horas de
folga. Isto tudo contribuiu no sentido de pressionar os fazendeiros a
aumentar suas lavouras não tanto em função de uma maior demanda do mercado internacional, mas muitas vezes em vista da necessidade de plantio de maior número de pés para, com isso, criar
condições para que o trabalhador pudesse fazer os seus plantios
intercalares visto que esta fonte de renda é que lhes garantia maiores
lucros.
Quarta, a menos importante, representada ou pelas trabalhos
diários na sede ou pelo transporte do café até a estação mais próxima
ou ainda pelo trato de animais ou mesmo por reparos nas dependências
da fazenda. A princípio tais atividades eram preferencialmente entregues aos nacionais, só com o tempo é que os estrangeiros foram
aproveitados.
Com o passar dos anos verifica-se a diminuição da fertilidade
do solo e, conseqüentemente, um decréscimo na produção. Por outro
lado, querendo racionalizar a exploração agrícola muitos fazendeiros
proibiram o plantio intercalar. Tudo isto provocou a movimentação
do imigrante que não titubeava em sair em busca de melhores condições. Nessa busca, muitas vezes encontrava o que procurava nas
faixas pioneiras 33.
Apesar dos salários terem variado muito de uma região para
outra, entre 1889 e 1901, por exemplo, mantiveram-se entre sessenta
e cento e vinte mil réis anuais. O pagamento da colheita, por sua
vez, girou em torno de quinhentos e um mil réis por alqueire. Aliás,
mesmo nos momentos de crise os salários mantiveram-se mais ou
menos estáveis, o que se explica, em parte, pelo fato do fazendeiro
não poder correr o risco de perder o concurso de sua mão-de-obra.
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Quando se intenta realizar uma relação entre os salários e o
custo de vida há um aspecto que não deve ser esquecido, isto é,
os componentes não monetários da renda familiar, como bem mostra
Holloway. A moradia e os alimentos representavam cerca de 70%
do custo de vida do trabalhador, já que necessitava comprar apenas
alguns bens. Produzindo a maioria dos gêneros alimentícios para
consumo, só tirava proveito quando havia aumento do milho ou
do feijão no mercado. O autor cita como exemplo um trabalhador
cuja renda alimento/moradia importara em 60%. Os demais 40%
representaram o salário. Ora, se este sofresse uma redução da ordem
de 50%, se não houvesse alteração na produção de alimentos nem
nas condições de moradia, sua renda total sofreria uma perda de
apenas 20%.
Com a substituição do braço escravo pelo imigrante, nossas
fazendas cafeeiras conheceram um fenômeno novo: o da instabilidade
de sua mão-de-obra. O trabalhador assalariado, não estando preso
ao fazendeiro, logo às primeiras dificuldades não hesitava em abandonar a propriedade em busca de situação ití&is favorável.
Várias medidas foram tomadas visando contornar o problema,
todas sem sucesso.
Havia, também, a figura do formador de café que não pode ser
esquecida nesse breve apanhado. Para ele, também, era de suma
importância o plantio intercalar de produtos alimentícios, sendo que
entre os cafeeiros novos podiam ser traçadas até três fileiras de feijão
ou de milho. Como sua permanência na propriedade era de apenas
alguns anos, procurava o formador manter suas despesas num nível
bem baixo, a ponto de sua moradia muitas vezes não passar de
uma simples cabana. Por ocasião da colheita, os membros da família
procuravam aumentar a renda familiar, trabalhando em áreas da
propriedade já em franca produção.
Os contratos de formação permitiam não só que os proprietários
abrissem novas lavouras como garantiam a elas os cuidados necessários, a um preço bem baixo, durante os primeiros anos. Para o
trabalhador tornar-se formador significava subir um degrau, no sentido
de acumular os bens necessários para adquirir sua independência
econômica. O formador gozava de uma posição privilegiada, apesar
de seu baixo padrão de vida, em relação ao imigrante comum e ao
pequeno fazendeiro independente. Isto porque sabia-se que se encontrava num franco processo de ascensão em sua condição sócio-econômica.
Com o intuito de reter o maior número possível de braços em
suas propriedades os fazendeiros muitas vezes viram-se forçados a
ampliar suas plantações, como vimos, não em resposta a uma maior
demanda do mercado internacional, mas tio sentido de tornar a
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produção mais rendosa e de permitir o cultivo intercalar, sem o que
fatalmente perderiam boa parte dos trabalhadores 34.
Até 1896 houve crises, mas de pequeno significado e duração,
pois a produção e o consumo mantinham-se mais ou menos no
mesmo nível. A partir de 1897, todavia, houve um desequilíbrio
grande, quando a produção superou em muito o consumo. Começaram, então, as grandes crises de superprodução 35.
Entre 1890 e 1900, segundo Paulo Pestana, "plantar café em
São Paulo se tornava verdadeira especulação incitada pelos altos
preços". Realmente, se dez quilos em 1889 variavam entre 6$ 130 e
6$400 réis, na última década do século os mesmos dez quilos foram
cotados entre 11$ 100 e 18$000 réis, em Santos 36 . A falta de preocupação em fazer com que a qualidade do produto acompanhasse
o seu desenvolvimento quantitativo provocou o decréscimo na produtividade, mesmo nas regiões melhor dotadas de solo e de condições
naturais para o cultivo. Tal desenvolvimento da lavoura cafeeira só
foi possível em razão da participação da finança internacional, que,
após a República passou a ocupar um certo espaço na economia
brasileira, e do imigrante, sobretudo europeu, que veio em socorro
dos fazendeiros que perderam, em 1888, definitivamente o braço
escravo para suas lavouras. Uma economia como a nossa, que girava
em torno praticamente de um só produto, fatalmente ficava nas mãos
do mercado internacional. Em outras palavras, sofrendo as conseqüências das oscilações deste mercado, só poderia ser frágil e vulnerável.
Financeiramente falando, a História do Brasil, nos primeiros
anos da República, é uma história de crises. A falta de meio circulante determinou uma grande emissão e, com ela, grande especulação.
Data de 1891 a primeira crise, quando ocorreu a desvalorização
da moeda e a queda do cambio que, se em 1889 era cotado em 27d
por mil réis, em 1892 oscilava entre dezesseis e dez. O Brasil graças
à sua produção cafeeira e à cotação do produto no mercado internacional quase nada sofreu.
Entretanto, em 1896 os preços do produto começaram a cair
e os estoques, ao contrário, a se avolumar. Era o fantasma da superprodução que se aproximava. Em 1898, novamente, o país ficou às
portas de outra crise financeira. A cotação do café já não era a
mesma: o preço da saca de sessenta quilos que fora de 3,39 libras
em 1889 chegou em 1897 a 1,74 libras, enquanto a produção mundial
girava por volta de treze milhões de sacas.
As finanças só foram equilibradas graças a um acordo com o
London & River Ptate Bank, também conhecido como Funding-loan 87.
Nessa época os fazendeiros paulistas contribuíam no mercado
mundial com colheitas muito grandes, sendo que nos anos de 1901/2
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a produção excedeu em quatro milhões de sacas a demanda mundial.
O Brasil, sozinho, teria condições, então, de abastecer o mercado
internacional. Em 1903 o estoque brasileiro era da ordem de
11.837.000 sacas, ou seja, 70% do consumo mundial anual!
Isto tudo provocou uma grande queda nos preços que voltaram aos níveis de 1880 e 1885. Segundo Monbeig "La catastrophe
s'abattait sur S. Paulo". Atribuía isto, não como causa única, mas
como uma delas, à zona pioneira com milhares de cafeeiros novos
com toda sua força produtiva.. . 38.
O governo percebeu o problema e baixou em 1902 um imposto
sobre novos plantios já que havia sido atingido "um teto de produção
cafeeira pela saturação dos mercados consumidores" 39.
A situação era tão grave que em 1906 o governo resolveu intervir. Realizou-se, então, o Convênio de Taubaté, quando o produto
saiu da esfera privada e caiu sob controle estatal.
Na realidade, o fato do governo não empregar o redesconto
bancário em última instância prejudicava o comércio do café, na
medida em que este ficava nas mãos do intermediário estrangeiro.
Outro fator negativo era a política que procurava garantir os preços,
pois além de não conseguir equilibrar o mercado, tinha um efeito
contrário na medida em que estimulava o plantio. Ora, em tudo isso,
a qualidade do produto ficava sempre num segundo plano. Resultado:
o excedente não comercializado recaía para o governo que era obrigado a lançar mão de emissões que são /sabidamente inflacionárias.
Apesar das dificuldades encontradas pelos lavradores representadas por nuvens de gafanhotos, os efeitos da broca e da geada, por
exemplo, os plantios multiplicavam-se com a preocupação apenas
quantitativa e não qualitativa. Teve início, então, uma situação crônica
de superprodução e, segundo Motta Sobrinho, surgiu também a
"espiral inflacionária / . . . / (que) não cessaria mais, agravando-se
com o subconsumo e a superprodução mundiais / . . . / " 40.
A
1900
1910
1920
1925

nos
-

1901
1911
1921
1926

Cafeeiros
525.625.000
696.701.425
843.552.695
966.142.590

A rrobas
35.734.000
33.833.504
40.984.800
40.349.700 41.

Após a Grande Guerra de 14 a 18, o café passou por nova fase
de euforia, com o consumo voltando ao normal. Certos países, como
por exemplo os Estados Unidos, chegaram mesmo a aumentar suas
importações. Aliás, muito contribuiu nesse sentido a lei seca decretada em 1919 e que vigorou até 1933. Ela foi responsável pelo
aumento de cerca de 20% no consumo de café no país, por pessoa,
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o que de certa forma compensou o consumo pequeno do mercado
europeu 42.
Para que se tenha uma idéia, no município de Ribeirão Preto,
em 1920, havia nada menos que cento e quarenta e uma fazendas
com vinte e nove milhões de cafeeiros e, no de Rio Preto, trezentas
e trinta e nove fazendas e pouco mais de dezenove milhões de pés 43.
O preço que em 1914 e 1915 caíra para menos de quinhentos réis
o quilo, chegou a mais de um mil e seiscentos réis em 1919 e 1920
e atingiu quatro mil réis em 1924 e 1925.
Data de 1924 a criação, em São Paulo, de um Instituto voltado
para a defesa permanente do café 44.
Com o agravamento da situação econômica em decorrência da
multiplicação dos plantios, entre 1924 e 1929, o Governo Federal
criou, em 1931, o Conselho Nacional do Café composto por representantes de todos os Estados produtores 45.
Muito embora ocorressem altos e baixos na produção cafeeira,
a necessidade de braços manteve-se mais ou menos constante, em
razão dos tratos requeridos pelos cafeeiros e, sobretudo, para a
colheita dos frutos.
Como bem disse Thomas Holloway: "os trabalhadores imigrantes considerados como um grupo econômico não foram simplesmente
um fator de produção passivo / . . . / forneceram um importante estímulo para o crescimento secular da atividade cafeeira, crescimento
este não diretamente relacionado com as condições do mercado mundial do café" 46.
Durante três quartos de século a reivindicação permanente dos
lavradores foi por braços e mais braços 47. Assim sendo, o imigrante
no Estado paulista não foi visto como em outros pontos do território
brasileiro em seu aspecto de povoador mas, sobretudo, como força
de trabalho para sua principal lavoura: o café.
Assim sendo, no território paulista a imigração teve características diversas das demais áreas sulinas. Embora tenham sido criados
aqui núcleos coloniais, foi sobretudo como mão-de-obra para a lavoura cafeeira que o imigrante entrou em levas sucessivas.
Verificado que a política imigratória do governo imperial, predominantemente colonizadora, não solucionava o problema da mão-de-obra para os cafeicultores, eles próprios procuraram resolvê-lo 48.
O ano de 1847 pode ser tomado como o do início da imigração
promovida pelos proprietários, pois a partir de então, amparados
pelo governo, iriam procurar a força de trabalho de que necessitavam
sobretudo em países europeus. Daí para a frente foi o interesse deles
que ditou a política imigratória de São Paulo.
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O imigrante foi penetrando aos poucos, pois o interesse maior
era extrair o máximo da força escrava. De força supletiva passou
depois à substitutiva.
Precursor de todo esse movimento foi Nicolau de Campos Vergueiro, brasileiro naturalizado, senador do Império e proprietário
da fazenda Ibicaba, em Limeira. Em 1840, portanto antes mesmo
da fase aguda da crise de braços, introduziu em suas terras noventa
famílias procedentes da região do Minho. Foram estes os primeiros
europeus colocados a serviço da grande lavoura paulista por iniciativa
particular. Essa tentativa, todavia, não surtiu os efeitos esperados.
Sete anos depois mandou vir, com auxílio do governo imperial,
quatrocentos alemães de todas as idades, num total de oitenta famílias, que vieram para trabalhar em regime de parceria, isto é, seriam
pagas com uma porcentagem da colheita49. O imigrante era pago
para cultivar, colher e conservar um certo número de cafeeiros. Após
a venda do produto, tinha direito à metade do lucro líquido. Era-lhe
ainda permitido manter uma cultura de subsistência. O fazendeiro
não tinha qualquer participação nos gêneros alimentícios produzidos
pelo parceiro para consumo próprio, mas lhe pertencia metade da
quantia obtida com a venda dos excedentes. As dívidas das despesas
com as pastagens e com o sustento dos imigrantes nos primeiros dias
deveriam ser pagas ao fazendeiro anualmente com a metade do lucro
líquido obtido pelo parceiro.
Nesse sistema, o parceiro não contava a seu favor com qualquer
tipo de fiscalização quando do processo de beneficiamento do produto, o que requeria confiança do trabalhador no fazendeiro. Além
disso, só recebia depois de meses de concluído o trabalho. Assim
sendo, como iniciava já endividado e sem oportunidade de ganhos
suplementares, é natural que surgissem com freqüência atritos entre
as partes 50 .
No regime de parceria que foi na verdade uma transição da
escravidão para o trabalho livre, nas complexas contas de débito e
crédito dificilmente havia acordo. Outro aspecto gerador de controvérsias era a severa vigilância nos movimentos dos imigrantes a
ponto de levar à censura postal. O europeu não poderia submeter-se
por muito tempo a tal regime. A partir de 1852 Vergueiro recebera
suíços em sua propriedade, e foram eles, sobretudo, que reagiram
contra a opressão em que viviam os europeus em Ibicaba51.
Nesse regime, o imigrante ficava sujeito, ao lado do fazendeiro,
a toda sorte de riscos, daí ser variável o rendimento auferido. A
perda de uma colheita poderia ter conseqüências desastrosas para o
trabalhador em razão de sua situação financeira. Isso tudo fez com
que por volta de 1860 fosse introduzido um sistema misto a partir
do qual era assegurado ao trabalhador uma determinada renda anual,
em função do trato de um certo número de pés de café. Tal renda
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era acrescida de um valor variável, correspondente à colheita realizada 52.
Sobretudo após a lei que libertou os naciturnos de 1871, a procura de mão-de-obra tornou-se particularmente séria. Tanto o governo
imperial como o provincial agiram no sentido de conseguir resolver
os problemas advindos em função das dívidas existentes ligadas ao
pagamento das passagens dos imigrantes 53.
Economistas e filantropos pronunciaram-se contra a escravidão.
O escravo passou a ser encarado como uma mão-de-obra onerosa e
destacado o fato de seu valor econômico tender ao decréscimo com
a aproximação do fim do regime escravocrata 54.
A obrigatoriedade do imigrante cobrir as despesas de viagem
sua e de seus familiares, criava nele o receio de ter sua liberdade
cerceada. Sendo o fazendeiro de café o maior interessado na introdução da mão-de-obra estrangeira, era natural que arcasse com as
despesas. Mas, se isso ocorresse, somente os mais abastados teriam
condições de obtê-la. E, ainda mais, como não era possível obrigar
o imigrante a prestar serviços numa determinada propriedade, o
fazendeiro não dispunha de elementos para se garantir de que pagando as despesas de viagem, teria a seu serviço a mão-de-obra
correspondente55.
A Lei n.° 42 da Província de São Paulo, de 30 de março de
1871 autorizava o governo a emitir apólices em auxílio dos lavradores
que se dispusessem a mandar vir trabalhadores para suas terras. A
sistemática seria essa: o governo assinaria contrato com agentes ou
sociedades especialmente organizadas para a introdução de trabalhadores, que seriam oferecidos aos interessados. Ou o lavrador contrataria os braços de que necessitasse diretamente, com agentes de sua
confiança, mediante pagamento de uma comissão.
O governo assumiu o pagamento da propaganda, a ser feita
nas regiões fornecedoras, e das despesas com o transporte do imigrante, isto é, passou a subvencionar o movimento imigratório. Com
alguns períodos curtos de interrupção, esse sistema vigorou por
muitos anos no Estado de São Paulo.
Em 1886 foi criada a Sociedade Promotora de Imigração por
fazendeiros paulistas em resposta à iniciativa do Conde de Parnaíba,
Antônio de Queiroz Telles. Através dela foram introduzidos cento e
vinte mil imigrantes até 1895, quando foi desativada. Afora o serviço
de propaganda e promoção da vinda de imigrantes ela teve sob sua
responsabilidade a administração da Hospedaria de Imigrantes, onde
os recém-chegados eram alojados gratuitamente até serem contratados 56, Dentre as várias sociedades que se organizaram esta foi a
mais eficaz. Sua importância maior foi de intermediária entre os
fazendeiros e os governos central e provincial 57.
65

Em razão da carência de mão-de-obra o governo paulista abriu
pela primeira vez, em 1871, um crédito de seiscentos contos de réis
para o pagamento das passagens. Os agricultores, não se contentando
com a ajuda governamental, resolveram organizar diretamente a imigração e fundaram, ainda naquele ano, a Associação Auxiliadora
de Colonização e Imigração para a Província de São Paulo, Um decreto de 8 de agosto de 1871, do governo imperial, permitiu o seu
funcionamento. Foi seu primeiro presidente Francisco Antônio da
Silva Prado.
Estimulados por esses auxílios governamentais, muitos fazendeiros mostraram-se interessados em receber imigrantes e-m suas propriedades.
Mesmo quando encarada como vantajosa a introdução do imigrante, em razão do alto custo do escravo, na prática, só havendo
uma certa estabilidade desse trabalhador na propriedade agrícola é
que levaria o proprietário a encarar o trabalho assalariado como comparativamente vantajoso 58.
Esta vantagem, como se sabe, não existia. A substituição do
braço escravo pelo do imigrante europeu em nossas fazendas de café
deu origem à instabilidade de sua mão-de-obra. O assalariado não
estando preso à propriedade como ocorria com o cativo, logo às
primeiras dificuldades não titubeava em abandonar os trabalhos em
busca de situação mais vantajosa. Ora, tal movimentação não deixa
de ter gravidade, sobretudo num país de baixa densidade populacional, o que vale dizer, onde são pequenas as possibilidades de obtenção
dos mesmos. Mas a mobilidade da força de trabalho não foi ditada
apenas pelo repatriamento ou pela reemigração para países vizinhos,
como a Argentina, por exemplo, mas ocorreu muitas vezes, também,
pela mudança freqüente de uma propriedade agrícola para outra.
Os imigrantes sentindo-se decepcionados em suas aspirações de
ordem econômica com freqüência fugiam ao cumprimento do contrato. Isto irritava os fazendeiros para quem os atritos e desajustamentos ocorriam em função da falta de qualificação do elemento
introduzido. Se era comum a crítica por parte dos proprietários das
áreas mais antigas da Província ao desconhecimento dos imigrantes
das fainas agrícolas, já entre os lavradores do oeste paulista tal aspecto
não era fundamental, pois o aprendizado das tarefas era feito com
relativa rapidez. Para o fazendeiro das áreas novas o importante era
selecionar a mão-de-obra, levando menos em conta, a experiência
agrícola anterior e mais a disposição para o trabalho 59.
O fim da colheita era acompanhado, invariavelmente, do deslocamento de grande parte dos trabalhadores. Esta movimentação anual
chegava a ser da ordem de 40 a 60%. É difícil a comprovação desses
dados mas, segundo Pièrre Denis, não há exagero em afirmar que
um terço das famílias empregadas na lavoura cafeeira deslocava-se
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anualmente. Em setembro e outubro era comum o encontro nas estradas de famílias inteiras, muitas vezes a pé, indo de uma propriedade
para outra 60.
Essa instabilidade não deve ser atribuída apenas às condições
não satisfatórias de trabalho, à falta de pagamento ou ao direito de
manter culturas de subsistência. Outros aspectos não podem ser menosprezados como, por exemplo, a vontade de melhorar o nível de
vida o que levava muitos, sobretudo de procedência urbana, a abandonar a fazenda em favor das cidades onde poderiam encontrar
emprego na indústria, no comércio ou mesmo numa atividade independente. Ao lado da atração da cidade, não pode ser subestimado
o fato do imigrante trazer consigo o sonho de tornar-se proprietário 61.
Enfim, a instabilidade dos trabalhadores foi um dos traços mais
marcantes da vida rural paulista e refletiu tudo que havia de original,
de artificial mesmo, no extraordinário crescimento da lavoura cafeeira,
segundo palavras de Pièrre Denis.
Essa instabilidade explica a luta constante dos fazendeiros para
que chegassem sempre novos imigrantes. Era necessário que a oferta
de braços fosse bem superior à procura a fim de que os salários se
tornassem razoáveis e que a substituição dos trabalhadores pudesse
ser feita com relativa facilidade. É sabido que o latinfúndio não comporta uma população densa, mas as lavouras de café, cacau e cana
necessitam de grande número de elementos para o seu trato.
Em suma, o que o fazendeiro paulista exigia diariamente do
governo eram braços, braços e mais braços. Todas as vezes que conseguiam fazer prevalecer seus interesses foi no sentido de obter trabalhadores para a lavoura cafeeira.
A abolição em São Paulo não teve os efeitos detectados em
outras unidades da Federação, graças à atuação dos fazendeiros que
prepararam de antemão o terreno para a substituição do escravo pelo
trabalhador assalariado. Assim, o imigrante que teve de início caráter
supletivo, coexistindo com o escravo na lavoura, a partir da abolição
tornou-se o substitutivo efetivo da mão-de-obra escrava.
Quando a União deixou de subvencionar a vinda de imigrantes
em 1895, São Paulo continuou com o encargo até então partilhado
com o governo geral. Antes da República o sistema de contratos foi
o que predominou. O Estado contratava um empresário que se comprometia a introduzir, mediante determinada quantia, certo número
de braços. Tal quantia deveria cobrir as despesas de transporte e de
.propaganda. Nesse sistema o grande inconveniente era que os agentes
preocupavam-se unicamente em trazer o maior número de braços
possível, mas não se preocupavam com a qualidade dos mesmos.
Com a República foram feitas certas alterações. O governo através de decreto, estabelecia, anualmente, o número de imigrantes a
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serem subsidiados. As companhias de navegação eram autorizadas a,
dentro dos limites impostos, trazer da Europa os elementos previstos
como passageiros de terceira classe, desde que fossem agricultores.
Como disse Pièrre Denis, o governo desta forma pretendia obter, no
momento que considerasse conveniente, o número de braços necessário. Por outro lado, sentir-se-ia à vontade para suspender as subvenções quando lhe fosse conveniente, reduzindo desta forma as despesas 62.
Segundo o Departamento de Imigração e Colonização, entraram
no Estado de São Paulo entre 1870 e 1951, de acordo com as nacionalidades, os seguintes imigrantes:
Nacionalidade

Número

Porcentagem

italianos
portugueses
espanhóis
japoneses
alemães
austríacos
Total

968.102
460.929
395.844
189.764
69.161
39.305
2.539.140

38,13
18,15
15,59
7,47
2,72
1,55
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Até 1910 foram os italianos que contribuiram com maior número
de braços, apesar do governo italiano ter proibido, em 1902, a emigração subsidiada para o Brasil. A contribuição da imigração italiana
para o Estado de São Paulo foi da ordem de 30,11% entre 1870 e
1880; de 78,83% entre 1880 e 1890; de 58,54% entre 1890 e 1900
e de 47,48% entre 1900 e 1910.
Só, então, caiu para 23,70%, quando a liderança foi assumida
pelos espanhóis com 30,30% seguidos de perto pelos portugueses
com 29,1%. Na década de vinte a corrente de Portugal tomou a
dianteira com 23,27% do total, enquanto os espanhóis cairam para
o segundo lugar com 13% apenas,. Afora essas nacionalidades, São
Paulo recebeu imigrantes de outras procedências, mas em número
bem menor.
Foi, sem dúvida alguma, o italiano que marcou a vida nas fazendas de café e nas cidades. Em 1896 calcula-se que um terço da
população paulistana era composta por italianos. Muitas fazendas
eram inteiramente povoadas por italianos e, em alguns municípios, o
seu número excedia mesmo o de brasileiros ou de imigrantes de
outras nacionalidades 64.
Em números absolutos, entre 1890 e 1899, no auge do movimento Itália-Brasil, o número de italianos entrados foi de 340.243.
Nos dez anos seguintes o mesmo caiu para 174.634, isto é, praticamente a metade! Daí a grita pôr braços, braços e mais braços. Depois
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de 1930, em razão das restrições impostas tanto na Itália quanto
no Brasil, o movimento decresceu verticalmente 65 .
A importância de uma propriedade cafeeira era determinada
não por sua superfície, mas pelo número de cafeeiros que possuía.
Assim, as que possuíam de dez a quarenta mil pés eram, por volta
de 1910, consideradas de pequeno porte; as de quarenta a cem mil
pés, médias; e as de mais de cem mil, de grande porte.
Para expandir suas lavouras os fazendeiros paulistas muitas vezes
lançavam mão, além de seu capital, de empréstimos e de hipotecas.
Resultado: quando o consumo tornou-se inferior à produção, a superprodução tornou-se um fato real. A imprensa estampou artigos
que revelavam não só o desânimo, como o desespero em que se
achavam muitos lavradores. Causou profundo impacto, por exemplo,
um artigo datado de julho de 1899 segundo o qual a lavoura paulista
estaria endividada em cerca de quatrocentos e quarenta mil contos
de réis e que havia fazendeiros condenados a auferir lucros não
superiores a cem mil réis mensais. Foram publicados desmentidos
a tais afirmativas estarrecedoras, mas as acusações tiveram evidentemente um efeito e uma credibilidade muito maior sobre o espectador
estrangeiro do que as refutações.
Paralelamente à diminuição numérica de entradas, São Paulo
contou com outro problema a que já fizemos alusão, ou seja, o fato
dos imigrantes não se fixarem. Em 1906, por exemplo, o então
Secretário da Agricultura, Carlos Botelho, observava que o movimento imigratório no Estado fora favorável, apesar de ter sido suspensa a imigração subsidiada em razão, dizia, de contar a lavoura
com número suficiente de braços. Se a entrada fora da ordem de
48.429 imigrantes contra 47.816 do ano anterior, chamava a atenção
para o número crescente de saídas que de 34.819 em 1905 subira
para 41.349 naquele ano. Daí defender a tese de que não bastava
introduzir imigrantes, era necessário fixá-los.
A princípio, as saídas não trouxeram problemas maiores porque
o número de entradas superava e muito o de saídas. Em 1900, todavia,
ocorreu, em Santos, o primeiro déficit imigratório, isto é, as entradas
em número de 22.802 foram superadas pelas saídas que chegaram a
27.917. Isto ocorreu, também, nos anos de 1903, 1904 e 1907 66 .
O problema foi abordado por todos. Èm sua mensagem presidencial de 1901, Rodrigues Alves afirmou que o que vinha impressionando no movimento imigratório era muito mais o número crescente de saídas do que a diminuição no número de entradas 67 .
Dos que saiam, muitos iam em direção à Argentina, Explica-se,
pois sabe-se que é comum após uma colheita volumosa seguir-se
uma safra reduzida. Isto induzia os trabalhadores que obtinham bons
ganhos num determinado ano a não esperar a repetição de resultados tão satisfatórios no seguinte. Conseqüência: iam engrossar as
fileiras dos que, anualmente, dirigiam-se para aquele país vizinho.
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Nessa movimentação, exercia também papel muito importante
a propaganda feita por agentes das companhias de navegação que,
além de proclamarem a redução nos preços das passagens para o
Rio da Prata, iludiam os trabalhadores com informes inexatos e
promessas de vantagens ilusórias, aproveitando-se da tendência dos
trabalhadores de abandonarem o serviço, nas fazendas de café, logo
após as boas colheitas.
Ao lado dessa propaganda, era feita outra por meio de panfletos
e outros impresfcos que incitava os trabalhadores a abandonar as
propriedades agrícolas, onde recebiam maus tratos e não tinham garantias, e se dirigir para os países vizinhos que eram pintados como
verdadeiros paraísos.
Antônio Cândido Rodrigues, Secretário da Agricultura, em 1900,
atribuía-a existência de sete mil seiscentos e sessenta e três pedidos
de braços na Hospedaria em razão do decréscimo havido no número
de entradas, pois, realmente, se em 1895 ele fora da ordem de 150.914,
naquele ano não passara de 27.639. Para atender a todos os pedidos
teria sido necessário um acréscimo de 38.315 imigrantes no número
de entradas. De qualquer forma esses dados mostram a carência de
braços na grande lavoura 68.
Diante dessa realidade, o governo resolveu tomar algumas medidas para contornar a situação. Uma delas foi a de conceder meia
libra esterlina a mais no preço das passagens inteiras. O mesmo foi
feito nos casos de meia e um quarto de passagem, tendo o acréscimo
sido feito na mesma proporção.
Outra medida adotada foi o pagamento da passagem dos imigrantes solteiros e as dos què já estiveram no Brasil anteriormente.
Foi, inclusive, permitida uma maior amplitude na constituição das
famílias e diminuíram as exigências da fiscalização na Hospedaria.
Para Antônio Cândido Rodrigues, a queda registrada nas entradas era conseqüência, também, da crise econômica vivida pelo país
em razão da acentuada baixa sofrida pelo nosso principal produto
no mercado internacional e à desvalorização do nosso meio circulante.
Se em 1893 - 94 o preço do café chegara a uma média de catorze
mil, setecentos e setenta mil réis por dez quilos, em 9 5 - 9 6 baixara
para catorze mil duzentos e sessenta réis e em 1900-1901 para
seis mil cento e sessenta réis e, em 1905 - 1906 não passava de
quatro mil réis!
Medidas urgentes tinham que ser tomadas. O Presidente de São
Paulo reuniu-se com os do Rio de Janeiro e Minas Gerais a 26 de
fevereiro de 1906, na cidade paulista de Taubaté. A medida tomada
pelo assim conhecido Convênio de Taubaté determinava que os Estados deveriam "organizar e manter um serviço regular e permanente
de propaganda do café com o fim de aumentar o seu consumo, quer
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pela abertura e conquista de novos mercados quer pela defesa contra
fraudes e falsificações".
O Estado de São Paulo procurou organizar o serviço de propaganda. A 29 de janeiro de 1908 o Decreto n.° 1566 dava instruções
quanto ao serviço de propaganda, visando ao aumento do consumo
do café.
O governo assinou contratos com duas firmas londrinas para a
propaganda de nosso produto na Grã-Bretanha e Irlanda, e outro,
a 27 de junho de 1908 com Rio Midzuno e Rafael Monteiro, no
mesmo sentido, em relação ao Japão.
A nosso ver, a partir desse Convênio a imigração japonesa para
o Estado paulista passou a ter duplo significado, pois não só forneceria braços para a lavoura como contribuiria para um entrelaçamento maior nas relações comerciais entre os dois países o que,
por certo, facilitaria a conquista de um mercado novo para o café,
uma das metas a serem atingidas 69 .
Em 1907 tanto a União como o Estado de São Paulo baixaram
dispositivos legais referentes ao movimento imigratório no país e no
Estado. Assim, o governo federal pelo Decreto n.° 6.455 de 19 de
abril de 1907 70 regulamentou o serviço de povoamento do solo
nacional. Aquele dispositivo legal deixou claro que seriam recebidos
os estrangeiros menores de sessenta anos, sem qualquer restrição
quanto à nacionalidade. Só não seriam recebidos os portadores de
doenças contagiosas; os que exercessem profissões ilícitas; os criminosos; os desordeiros; os mendigos; os vagabundos; os dementes e
os inválidos só teriam direito de entrar no país se contassem com a
presença de um elemento capacitado, na família com a qual viessem,
que os substituíssem no trabalho.
Os que permanecessem no país teriam direito de exercer suas
atividades e inteira liberdade de trabalho, respeitadas a segurança, a
saúde e os costumes públicos. Igualmente ser-lhes-ia assegurada liberdade de crença, culto e todos os direitos civis atribuídos aos
nacionais pela Constituição e pelas leis vigentes no país.
Paralelamente o Estado de São Paulo regulamentou, também, a
imigração em seu território. Jorge Tibiriçá, através do Decreto n.°
1458 regulamentou a Lei 1045 C de 27 de dezembro de 1906 71 que
dispunha sobre a imigração e a colonização no território paulista.
Este dispositivo legal vigorou nos primeiros anos da imigração japonesa em nosso Estado, tendo sido mesmo considerado parte integrante
dos contratos assinados pelo governo estadual com as companhias
japonesas.
De acordo com o decreto em questão seriam considerados imigrantes somente os passageiros de terceira classe que viessem por
conta própria ou tivessem suas passagens pagas. Estas poderiam ser
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pagas em sua totalidade ou parcialmente quer pelo governo do Estado,
das municipalidades ou por empresas particulares, agrícolas ou de
colonização. Era estipulado, também, que os imigrantes deveriam ter
menos de sessenta anos. Poderiam vir sós ou em companhia da família.
Quanto à profissão deveriam ser agricultores, operários ou artistas
(Artigo 1.°).
À semelhança do Decreto 6.455 da União, determinava que as
companhias de navegação ou armadores não poderiam admitir em
seus vapores ou navios, imigrantes portadores de doença contagiosa,
vícios orgânicos, defeitos físicos que os tornassem inaptos para o
trabalho, bem como dementes, mendigos, vagabundos e criminosos.
Era igualmente vedado o transporte de maiores de sessenta anos a
não ser que viessem em companhia ou para se unir à sua família.
Era mesmo estipulada multa entre cem mil réis a um conto de
réis aos infratores, e seu dobro em caso de reincidência (Art. 3.° e 4.°).
Os imigrantes deveriam vir constituídos em famílias compostas
exclusivamente de agricultores válidos, tendo cada uma, no mínimo
três indivíduos aptos para o trabalho. Eram assim considerados os
de idade entre doze e quarenta e cinco anos (Art. 19). Em 1909 foi
suspensa por um ano esta determinação. Durante este tempo prevaleceu uma resolução tomada em 1900, isto é: que a subvenção só
seria paga aos imigrantes que nunca tivessem estado no Brasil; que
viessem constituídos em famílias exclusivamente de agricultores válidos, tendo cada uma pelo menos um indivíduo apto para o trabalho,
significando aqueles entre doze e quarenta e cinco anos.
Quanto à idade dos indivíduos aptos para o trabalho ela variou
com o passar dos anos. Em 1916, por exemplo, foi elevado o teto
de quarenta e cinco para cinqüenta anos.
Mas, voltando ao dispositivo legal de 1907, ele estabelecia ainda
que os imigrantes deveriam desembarcar em Santos. Daí serem transportados para a Hospedaria da Capital à custa do Estado. As despesas do desembarque corriam por conta dos introdutores (Art. 2 7 ) .
O Estado se reservava o direito de contratar, mediante concorrência pública, não só a introdução mas o número de elementos a
serem introduzidos (Art. 36 e 37).
Aos introdutores, que firmassem contrato com o Estado, era
determinado sujeitarenL-se a repatriar os imigrantes no caso de serem
recusados pela Hospedaria ou não se acharem nas condições estipuladas. Os infratores ficariam sujeitos a multas de quinhentos mil réis
a cinco contos de réis. Nos casos de reincidência a pena seria a de
rescisão do contrato (Art. 40 e 41).
A fim de garantir a execução do contrato, deveria ser depositada
no Tesouro do Estado pelos contratantes uma caução equivalente ao
número de elementos a introduzir. A quantia era fixada em edital de
concorrência (Art. 42).
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Com o intuito de fomentar o movimento imigratório, o Estado
se propunha a subsidiar as companhias de navegação que se oferecessem para transportar, por preços reduzidos, os imigrantes até
Santos. As quantias e os prazos de concessão, de acordo com o
decreto, seriam fixados na ocasião devida quando também seriam
estabelecidas outras condições pendentes (Art. 43 e 45). Assim, por
exemplo, em agosto de 1910 foi estabelecido que a subvenção seria
não mais paga apenas aos agricultores constituídos em famílias mas,
também, aos de profissões como carpinteiros, pedreiros, ferreiros etc.
Tais elementos poderiam vir isolados com a ressalva de não ultrapassarem a 5% do total de agricultores vindos em cada leva. Essa
porcentagem, todavia, poderia ser alterada, oportunamente, a juízo
do governo.
Procurou-se, também, regular o transporte dos imigrantes. Assim,
os vapores deveriam dispor de todo o aparelhamento necessário à
segurança do navio e dos passageiros. Por outro lado, deveriam contar
com aparelhos de desinfecção, arejamento e ventilação. Quanto à
lotação, seria determinada pela Inspetoria de Imigração no porto de
Santos.
As roupas de cama deveriam ser em número suficiente para
permitir as trocas necessárias.
As mulheres deveriam ser alojadas separadamente, com exceção
dos grandes camarotes que poderiam ser ocupados pelas famílias.
Foi determinado que, para cada grupo de quinhentos imigrantes
ou fração desse número, deveria haver um médico, um enfermeiro
e uma enfermeira.
Nos casos em que os vapores zarpassem de portos onde houvesse regulamentação referente ao transporte de imigrantes, os vapores ficariam sujeitos a ela desde que as exigências de espaço e as
medidas higiênico-policiais não estivessem aquém do regulamento em
questão (Art. 48 a 51, 55, 59, 65).
Infelizmente não contamos com dados para apurar até que ponto
tais medidas foram postas em prática.
Quanto aos imigrantes destinados ao trabalho assalariado, não
poderiam vir contratados do exterior. Deveriam, isso sim, sujeitar-se
ao contrato celebrado com a Agência Oficial de Colonização e Trabalho (Art. 83).
Este órgão, criado por decreto de abril do ano anterior, foi
encarregado de facilitar, aos imigrantes e trabalhadores em geral,
colocação na lavoura e nas indústrias, ou mesmo em terras públicas
e particulares, fossem estes proprietários, arrendatários ou parceiros
(Art. 250).
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Ao chegarem a Santos os imigrantes seriam entregues à Inspetoria de Imigração e Colonização que encarregar-se-ia do desembarque dos trabalhadores e de sua bagagem (Art. 85).
Essa Jnspetoria, criada pelo artigo 222, com sede em Santos,
tinha por função precípua a fiscalização da imigração para que decorresse nos moldes do regulamento em questão. Cabia a ela informar e encaminhar os recém-chegados, ficando também sob sua alçada
todos os serviços ligados à imigração e emigração pelo porto santista.
Por outro lado, deveria estar capacitada a informar os passageiros
em trânsito sobre as condições do Estado, bem como encarregar-se
da distribuição de impressos e exibição de mapas, quadros, estatísticas
e fotografias dos produtos do Estado em seu salão de informações
(Art. 223).
Desde 1895, São Paulo procedia à fiscalização dos contratos
de introdução de imigrantes através de comissários especialmente
nomeados, sem prejuízo dos agentes consulares. Eram os mesmos
encarregados de verificar nos portos de embarque se os imigrantes
correspondiam às condições contratuais, inspecionar os navios, proceder à conferência das listas, passaportes e demais documentos, além
de enviar mensalmente um relatório às autoridades competentes.
Uma vez em Santos, os que se destinavam ao interior do Estado
teriam direito ao transporte gratuito até a Hospedaria da Capital ou
a outro alojamento qualquer (Art. 91), sendo que as passagens na
estrada de ferro seriam requisitadas pela Inspetoria a fim de que
os recém-chegados pudessem viajar no mesmo dia de sua chegada
ao porto santista (Art. 92).
Na Hospedaria, o imigrante poderia permanecer gratuitamente
por seis dias. A alimentação fornecida deveria seguir tabela aprovada
pelo governo (Art. 94 a 97).
Os imigrantes que firmassem contratos de trabalho por intermédio da Agência Oficial de Colonização e Trabalho, teriam direito
ao seu transporte e ao de suas bagagens até a estrada de ferro mais
próxima ao local de trabalho (Art. 100).
Nos dois primeiros anos, os imigrantes agricultores tanto localizados na lavoura como em núcleos coloniais teriam direito ao patrocínio gratuito, por parte dos curadores gerais de órfãos e ausentes,
nas ações ou por outros meios autorizados por lei para cobrança
de salários por serviços agrícolas (Art. 112).
Alguns desses artigos sofreram modificações (alguns já citados)
ditadas por decretos sucessivos. Tais alterações foram finalmente
consolidadas quando da promulgação do Decreto 2.400 de 9 de junho
de 1913.™.
Apesar do café ter sido o responsável direto pela incrementação
da imigração para o nosso Estado, o foi, também, pela existência
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de dificuldades e de obstáculos em seu desenvolvimento. Ocupando
lugar de destaque na exportação brasileira, sua situação no mercado
internacional repercutia sobre toda a vida econômico-financeira do
Estado e do País. Nas ocasiões de crise muitos países fornecedores
de mão-de-obra recusaram-se a permitir a saída de seus nacionais
para o nosso.
O surto imigratório do século XX entrou em franca decadência
por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Terminado o conflito, foram
realizados esforços para repor as correntes nos níveis anteriores, mas
sem sucesso.
Na década de vinte a entrada de estrangeiros no país começou
a sofrer limitações e surgiram certas restrições à circulação de alguns
grupos étnicos ou políticos. Por outro lado, surgiu uma legislação
discriminatória que, visando proteger os nacionais, constituiu-se, em
última análise, íium desestímulo à vinda do braço estrangeiro.
A isto tudo há a acrescentar uma restrição na regulamentação
dos passaportes, tornando mais agudas as dificuldades de transporte.
Culminando todas essas situações adversas foi suspenso o custeio
das passagens pelo Estado o que vinha sendo feito há anos. Foi
portanto a alteração de todo um contexto que provocou o declínio
do movimento imigratório.
Se formos observar os países fornecedores, sobretudo europeus,
verificaremos que eles também começaram a opor maiores dificuldades para a saída de emigrantes e uma menor tendência à emigração
em função de um decréscimo nos níveis de natalidade; uma melhor
situação dos operários; o surgimento de uma legislação de amparo
aos desempregados, tudo isso funcionando como uma espécie de freio
à tentação de partir para além-mar.
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RESTRIÇÕES AO BRAÇO ASIÁTICO (CHINÊS E
JAPONÊS) COMO FORÇA DE TRABALHO.
DIFERENÇAS REGIONAIS.

A introdução do braço japonês como força de trabalho para
a lavoura paulista teve que vencer uma série de barreiras entre elas
a da opinião pública e a governamental que se manifestavam contrárias aos asiáticos em geral como, também, as limitações impostas
por decretos e leis promulgados tanto por parte do governo federal
como do Estado de São Paulo.
O Brasil recebeu a colaboração de diferentes nacionalidades
européias na tentativa de solucionar um de seus maiores problemas,
isto é, a falta de braços para sua principal lavoura. À medida que
foi sendo combatida a escravidão e que se evidenciava a carência
cada vez maior de mão-de-obra surgiu como alternativa a importação de chineses.
Em 1810 foi feita uma experiência a partir da sugestão do
Conde de Linhares para que se providenciasse a vinda de dois mil,
mas na realidade vieram apenas quatrocentos. Tais elementos tinham
conhecimento tanto do cultivo como da preparação do chá, o que era
importante pois o produto havia sido introduzido no Rio de Janeiro.
O plantio, entretanto, não deu os resultados esperados e, por outro
lado, os chineses não se adaptaram nem ao clima, nem às condições
de vida e nem às de trabalho. Resultado, desapareceram sem deixar
vestígios K
Por ocasião da Bill Aberdeen (1845) foi sugerida a introdução
de indianos e chineses em razão do nível de vida de tais populações
ser baixo, o que fazia com que se contentassem com salários pequenos 2.
A 9 de fevereiro de 1855 desembarcaram no porto do Rio de
Janeiro trezentos e três chins vindos de Singapura com o intuito de
permanecer por dois anos no Brasil. Findo este prazo teriam direito a passagem de volta gratuita. Todavia o que se verificou foi
que, se de um lado os recém-chegados, recrutados às pressas, não
iriam favorecer em nada a lavoura, de outro, não se pretendia mandá-los de volta como rezava no contrato, pois isso acarretaria um
ônus muito grande, sem que houvesse compensação 3.
Em 1870 as medidas restritivas adotadas em relação à mãode-obra escrava levou os órgãos oficiais a pensarem na introdução
do asiático como tentativa de solução do problema da falta de mão79

de-obra. No governo de Sinimbu tais idéias tomaram corpo, pois
ele próprio era um adepto fervoroso da introdução de chineses e
coolies. Tanto é Verdade, que naquele ano foi concedida licença a
uma companhia de navegação para que transportasse chineses ao
Brasil.
Nessa ocasião o nosso governo recebeu, por duas vezes, solicitação do governo japonês no sentido de ser estabelecido entre os
dois países um tratado de comércio e amizade. Uma das solicitações
foi feita através do vice-Almirante Artur Jaceguai e a outra por
um ex-Ministro, ambos encarregados, na ocasião, da embaixada extraordinária do Brasil na China.
Com a queda do referido ministério, D. Pedro II, mostrando-se
contrário a um estreitamento nas relações diplomáticas com os países
asiáticos, nem mesmo se deu ao trabalho de responder às pretensões
do governo nipônico 4.
Como não houvesse unanimidade de opinião, o governo resolveu
encarregar Salvador Mendonça da verificação da situação. Se o objetivo do Brasil era obter mão-de-obra barata para substituir o escravo, o chinês, segundo ele, poderia suprir as exigências de braços
tanto na agricultura quanto na indústria. Embora fizesse restrições
a elos, verificara que sua atuação fora altamente positiva na Guiana
Inglesa e na Califórnia. Da mesma maneira, estavam se mostrando
eficientes em Cuba, O único cuidado, a seu ver, é que deveriam
ser tomadas providências para que não permanecessem definitivamente no país. Como força de trabalho temporária, entretanto, não via
razão para ser repelida. A seu ver, na medida em que concorreriam
para o barateamento do trabalho, contribuiriam para diminuir o
valor da propriedade servil e, conseqüentemente, facilitariam a emancipação dos escravos o que, aliás, fora aventado no ano anterior,
num congresso agrícola realizado no Rio de Janeiro 5.
Havia, porém, os que eram frontalmente contrários. Miguel Lemos, por exemplo, Presidente da Sociedade Positivista do Rio de
Janeiro, em 1881 via na resolução do governo brasileiro o desejo
de implantar uma escravidão disfarçada, sem que isto tivesse provocado qualquer protesto por parte dos deputados ou dos ministros.
Em nome dos positivistas, declarava estarem decididos a impedir
que esses objetivos se concretizassem 6.
Dois anos depois, isto é, em 1883, chegou ao Rio de Janeiro
o Diretor da China Merchant´s Steam Navigation Company, Tong
King Seng, com o intuito de conseguir subvenção para uma linha
entre o seu país e o nosso. Visitou a zona cafeeira em vista de um
possível movimento emigratório espontâneo para o Brasil, ocasião
em que lhe foi dado verificar que poderia contar com a colaboração
dos fazendeiros da ordem de mil dólares. Todavia Seng deixou o
Brasil inopinadamente em novembro de 1883, pondo um ponto
final nessa tentativa de introdução de chineses em nossas lavouras 7.
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Maria José Elias em seus estudos sobre a introdução de chineses entre nós chegou à conclusão de que a participação desse
elemento não foi feita em escala significativa, economicamente, pois
entre 1855 e o final do século XIX o número de asiáticos entrados
no país não atingiu a casa dos dois mil. Este dado é significativo,
pois sua introdução favorecia os interesses dos lavradores de café
— que constituíam, como se sabe, o grupo economicamente dominante e contava com o apoio de figuras políticas de destaque s.
Era muito grande a gama de restrições para com o asiático
de uma maneira geral. Se Raul Pompéia, por exemplo, não receava
que a escravidão fosse de certa maneira restabelecida com a sua
introdução, Luís Delfino, Senador por Santa Catarina, confessavase apreensivo não com o asiático propriamente dito, mas com o
que poderia ocorrer com sua presença entre nós, temendo, inclusive,
que pudesse perturbar a entrada de imigrantes de outras procedências.
Esse receio, aliás, era compartilhado com outros. Ubaldino do
Amaral, Senador pelo Paraná, comparava o asiático com a moeda
fraca da lei de Greshaw, pois sendo sóbrio, infatigável, portador
de sentimento grupai com seus compatriotas e tendo por objetivo
trabalhar e voltar ao solo pátrio, vivo ou morto, ele fatalmente
faria concorrência aos elementos de outras procedências. Daí ser
de opinião que trazer uma raça, sabendo que ela não coexistiria
com as demais, não passaria de uma política desastrosa 9.
Michael Hall ao estudar a Sociedade Central de Imigração —
fundada no Rio de Janeiro em 1883 e que se manteve na ativa
até 1891 — destacou o caráter racista de seus membros que faziam
restrições não só ao homem do campo ao considerá-lo indolente,
caprichoso e inconstante, mas opuseram-se a todas as iniciativas
de importação de trabalhadores chineses. Para com estes as restrições eram ainda maiores pois eram tidos por pestilentos, "raça
atrofiada e corrupta", "bastardizada e depravada" ou, em uma palavra, "detestável". Como o objetivo dos associados era lutar pela
criação de uma classe média rural formada por imigrantes europeus na qualidade de agricultores independentes, talvez se explique,
embora não se justifique, tal atitude 10 ,
Antônio Olyntho, membro da Câmara dos Deputados, também tinha a mesma opinião pois, dizia, em todo o local para onde
se dirigia o asiático cessava de modo completo a corrente imigratória européia u .
No início da República foi baixado o Decreto n.° 528 de 28
de junho de 1890 1 2 . Por este dispositivo legal o Brasil estaria
aberto a todas as pessoas válidas e capazes para o trabalho, desde
que não estivessem sob processo criminal em seu país de origem,
com exceção dos africanos e dos asiáticos.
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Para estes seria exigida autorização prévia do Congresso Nacional. Os agentes diplomáticos e consulares deveriam, inclusive,
impedir a vinda de tais elementos e a polícia dos portos deveria
impedir o desembarque de pessoas enquadradas na referida disposição.
Foi prevista uma multa entre dois e cinco contos de réis aos
comandantes das embarcações que não cumprissem o que fora estabelecido.
Este posicionamento do governo federal foi um dos grandes
obstáculos que tiveram que ser vencidos para que o imigrante japonês viesse ter ao Brasil.
Na verdade o emprego da mão-de-obra asiática continuou a
ser objeto de repetidas discussões.
Como as solicitações de braços repetiram-se em diferentes setores da economia, sobretudo da lavoura, tanto no Senado como na
Câmara Federal surgiram pronunciamentos favoráveis à revogação
da proibição da entrada de asiáticos no país.
Em 1892, o Senador Monteiro de Barros apresentava um projeto de lei franqueando a entrada no país ao imigrante chinês e
japonês, com exceção dos indigentes, mendigos, piratas ou dos que
estivessem respondendo a processo criminal. Esta abertura, todavia,
seria apenas para os chineses e japoneses. As restrições impostas
pelo Decreto 528 continuariam vigorando para os africanos e demais
asiáticos.
Monteiro de Barros acreditava na superioridade do europeu
como elemento povoador mas, a seu ver, não havia razão para não
se recorrer ao chinês como elemento transitório de trabalho 13 .
Concomitantemente a esse projeto do Senado na Câmara dos
Deputados, Costa Machado defendia a liberdade dos Estados de
introduzirem em seus territórios os imigrantes que mais lhes conviessem e que melhor se adaptassem às suas necessidades, sem
qualquer restrição14.
Enquanto o problema era analisado e discutido nas duas Casas do Congresso, os jornais publicavam matéria sobre os problemas enfrentados pelos lavradores em decorrência da falta de braços.
Travava-se, então, uma verdadeira batalha entre os proprietários
no sentido de atrair e de fixar os trabalhadores em suas lavouras.
Afirmou-se no Senado, inclusive, que para manter os braços a seu
serviço alguns fazendeiros chegaram a importar carne, feijão, banha
e arroz.
Como o imigrante não hesitasse em trocar uma propriedade
pela outra, desde que houvesse vantagem salarial, implantou-se a
insegurança nos lavradores em conseguir gente para seu serviço.
Terra a cultivar, grande número de repatriamento ou reemigração
em direção do Prata, ou mesmo o fato çio imigrante optar por
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outra atividade que não a agrícola, explicam que um jornal parisiense tenha afirmado que se o número de entradas no Estado
paulista fosse duplicado ou triplicado, ainda assim seria insuficiente
para as necessidades da lavoura15.
Senadores e deputados recebiam representações e telegramas
com o intuito de forçá-los a tomar uma atitude.
Foram acaloradas as discussões, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, e houve mesmo quem dissesse que o projeto
de lei que defendia a entrada livre no país de chineses e japoneses
era um dos que mais vinham prendendo a atenção e apaixonando
os congressistas, embora fossem numerosos os problemas de ordem
política, econômica e social.
A 24 de setembro de 1892, a Câmara dos Deputados aprovou
um projeto que defendia a liberdade de entrada de chineses e japoneses no território nacional16.
Logo no dia 5 de outubro, Floriano Peixoto sancionava a
Lei n.° 97 1 7 . Daí em diante o Brasil deveria não só manter
boas relações de amizade com a China e com o Japão como enviar
agentes diplomáticos que, entre outras atribuições, fiscalizariam a
emigração ou designariam alguém para fazê-lo.
A citada lei permitia a entrada do braço asiático, mas não
atribuía ao governo a sua subvenção já que o espírito que norteou
a Comissão do Senado foi de que o governo não deveria impedir
a entrada daquele elemento, mas não devia gastar com ele. Daí
facilitar a entrada dos braços sem, contudo, custear a sua vinda.
Baixada a lei, começaram a surgir no país companhias interessadas na introdução de asiáticos,
No mês de outubro mesmo, ou, mais precisamente, no dia
31, foi lançado o prospecto de uma sociedade chamada Mutualidade Agrícola, organizada com o fim específico de contratar trabalhadores asiáticos para a lavoura e para a indústria. Sediada no
Rio de Janeiro, tinha filial em São Paulo.
Os responsáveis por essa Sociedade estavam dispostos não só
a fornecer bons trabalhadores, com um mínimo de despesas —
vinte e duas libras por asiático, quando o contrato fosse de cinco
anos, e dezesseis libras quando de dois anos — como assegurar
uma maior estabilidade da mão-de-obra, auxiliar os fazendeiros no
sentido de que os pagamentos fossem efetuados pontualmente em
moeda metálica e evitar não só a especulação de agentes junto aos
trabalhadores como o não cumprimento dos contratos 18.
No prospecto era comentado o fato do chinês ser exigente
quanto aos pagamentos que deveriam ser feitos em moeda metálica
e pontualmente.
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Ao que se saiba muitas vezes ele era feito em espécie e, na
época, havia problemas quanto à aceitação de nosso papel moeda
como meio de pagamento.
A Mutualidade Agrícola propunha-se a fazer com que o chinês
aceitasse o pagamento em moeda brasileira e, enquanto não o conseguisse, encarregar-se-ia de conseguir as moedas necessárias, ao cambio do dia, no padrão exigido pelos trabalhadores.
A imprensa estampou artigos criticando a finalidade lucrativa
das sociedades que, como esta, estavam se multiplicando e a falta
de garantia dos lavradores que a elas se filiassem.
- Entre os problemas a serem resolvidos havia o do recrutamento dos chineses. Por um lado, não era fácil o acesso do estrangeiro ao interior da China e por outro era necessário lutar contra
o apego à terra natal que caracterizava os verdadeiros agricultores
daquele país, o que os impedia muitas vezes de tomar a decisão
de abandonar o país.
Se a isto tudo acrescentarmos as dificuldades de propaganda
em razão da inexistência de jornais populares, concluiremos que só
restariam os "chins". Ora, as experiências realizadas em Cuba e
no Peru não deixaram dúvidas quanto à desvantagem na introdução
desses elementos.
Tais argumentos desta ou daquela forma discutidos na imprensa
levantaram dúvidas entre os fazendeiros sobre a conveniência ou não
de assinar contratos com as companhias particulares. Chegou-se a
sugerir que a responsabilidade por tal introdução fosse assumida
pelo governo, quer federal, quer estadual.
Na época, apesar das restrições que se faziam ao chinês, ele
era considerado de certa forma superior ao japonês. A nosso ver,
só após a guerra sino-japonesa é que o nipônico passou a ser visto
sob um outro prisma, pelo menos aqui no Brasil.
Também em 1892, um grupo de lavradores de São Pauío organizou o Sindicato Paulista cujo objetivo era introduzir, não só em
território paulista mas em outros também, imigrantes de origem
asiática por dezoito libras 19 .
Nessa mesma ocasião fazendeiros, industriais e capitalistas reuniram-se em São Paulo para discutir o interesse que havia na introdução de asiáticos. Foi sugerido que, à semelhança de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Pará, São Paulo ajudasse os lavradores no sentido
de obterem mão-de-obra da Ásia e uma das maneiras seria estender
a eles a subvenção do transporte a que tinham direito os europeus.
Na realidade, tanto a Mutualidade Agrícola como o Sindicato
após a Lei n.° 97 demonstra como a mesma veio ao encontro dos
anseios da população.
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A imigração era um tema freqüentemente abordado pela imprensa dada sua importância na época. Uma das observações feitas
era que para se conseguir trabalhadores chineses de boa qualidade
seria necessário assegurar-lhes o regresso à pátria, pois o agricultor
chinês só abandonava sua terra se estivesse certo de que a ela retornaria em vida ou mesmo após a morte. Sem esta certeza só seriam
conseguidos indivíduos de baixo nível ou, em outras palavras, perturbadores da ordem.
Este aspecto ensejou um diálogo pela imprensa entre a Mutualidade Agrícola e o Sindicato Paulista. Como havia interesse em
atrair o maior número possível de associados, esse diálogo muitas
vezes transformou-se em ataques mútuos em nível nem sempre aceitável.
Chegaram ao desafio. Os membros do Sindicato Paulista não
punham em dúvida que mesmo sem a condição de repatriação —
que consideravam "inútil e injustificável" — trariam chineses ao
Brasil. Para um dos representantes da Mutualidade Agrícola seria
impossível tal intento. E foi o que ocorreu, pois a 1.° de fevereiro
de 1893 o Correio Paulistano anunciava a dissolução amigável do
Sindicato.
Nessa ocasião, Antônio Prado de Queiroz Telles, Presidente
da Sociedade Promotora de Imigração, era informado telegraficamente que deveria impedir que quaisquer agentes recrutassem a
mão-de-obra chinesa, pois muitos desocupados estavam deixando
o país. Como os contratos multiplicavam-se em ritmo acelerado,
seria aconselhável a tomada de medidas acauteladoras para não transformar a imigração chinesa num negócio lucrativo para os agentes.
Aliás, o recrutamento não era problemático apenas em relação
ao asiático, mas também com relação aos europeus. Tanto assim
que muitos problemas sentidos pelos imigrantes em terras brasileiras eram atribuídos a falhas no processo de recrutamento da mãode-obra.
Dentre as companhias então surgidas, a Associação Promotora
de Imigração Asiática diferia das demais na medida em que se
propunha a obter braços quer na China quer no Japão. Logo, o
país do sol nascente era citado de forma opcional e não mais em
segundo plano como nos demais casos 20.
Henrique R. Lisboa estando a par, em Roma, que aquela Sociedade pretendia introduzir trabalhadores por vinte e dois dólares
(cerca de 110$000) apressou-se em manifestar sua incredulidade,
a não ser que houvesse subvenção governamental. E, o que era
pior, supunha que seria do interesse da própria China facilitar a
saída de certos elementos tais como: anarquistas, piratas, malfeitores e vagabundos. Assim pensando, advertiu os fazendeiros no sentido de que se precavessem a fim de evitar que a imigração chinesa
em nosso país se transformasse num desastre.
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A quantia estabelecida pela Associação Promotora de Imigração
Asiática em relação às solicitadas por outras companhias era realmente irrisória. A Mutualidade Agrícola, por exemplo, pedia vinte
e duas libras, isto é, cerca de quinhentos e vinte e oito mil réis
por pessoa se o contrato fosse por dois anos. Mesmo o Sindicato
Paulista calculara em dezoito libras, ou seja, trezentos e oitenta e
quatro mil réis. Em ambos os casos a quantia requerida era bem
maior que os vinte e dois dólares ou cento e dez mil réis solicitados
pela Associação Promotora de Imigração Asiática.
Afora as já citadas, a Prado Jordão & Cia. foi mais uma das
muitas sociedades que então se formaram. Ao contrário das outras,
tinha por objetivo a introdução exclusiva do braço japonês em São
Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Chegou mesmo a
entabolar negociações com firmas nipônicas ficando, todavia, a efetivação das meismas condicionada à assinatura de um tratado de
comércio e amizade entre os dois países 21.
Esse tratado só foi assinado a 5 de novembro de 1895 22. No
ano segumte a Kichisa Imin Kaisha (reorganizada como Toyo Imin
Kaisha) e a Prado Jordão firmaram um contrato segundo o qual
os japoneses comprometiam-se a conseguir braços, entre vinte e
trinta e cinco anos, para trabalharem na lavoura 23 . Os primeiros
mil e quinhentos a dois mil japoneses viriam para uma permanência
no país de cinco anos. Mensalmente receberiam trinta shillings, ou
seja, aproximadamente quinze yens ou quarenta e sete mil e cem
réis. O salário.do jornaleiro agrícola no Japão era em 1900 da
ordem de 0,08 yen ou 0,40 francos, isto é, seiscentos e trinta e
cinco réis 24 .
No contrato entre as partes ficou estabelecido que o período
de trabalho seria de dez horas diárias, não contando as de descanso. Anualmente os imigrantes receberiam duas mudas de roupas
para o trabalho, além de habitação com o furô, banheiro japonês.
A Prado Jordão responderia pelas despesas de transporte e
pela alimentação do imigrante na ida e na volta. Aos imigrantes
caberia o pagamento de dezoito yen à Toyo Imin Kansha a título
de comissão, além de uma cautela da ordem de quarenta yen como
garantia de sua volta à terra natal após o cumprimento do contrato.
Isto quer dizer que, em última instância, a imigração japonesa
para o Brasil não diferia daquela de outros pontos do continente
americano, isto é, teria caráter temporário. O recrutamento das mil
e quinhentas pessoas previstas chegou a ser feito, segundo Hiroshi
Saito, todavia, a queda nos preços do café e a crise econômica subseqüente que se delineou no Estado paulista explicam o porquê do
malogro das transações 25 .
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Na verdade o que se verifica é que as companhias, almejando
ficar numa posição de liderança, não titubeavam em oferecer vantagens e mais vantagens, e o que é grave, sem noção, muitas vezes,
em que medida poderiam colocá-las em prática. Isto explica que
muitas delas tenham sido objeto de críticas.
Em abril de 1897, o governo brasileiro, através de um decreto,
resolveu estabelecer uma Legação em Tóquio da qual fariam parte
um ministro plenipotenciário, um primeiro secretário e três segundos-secretários. Um Consulado Geral em Yokohama com um cônsul
geral, um vice-cônsul, um chanceler e um auxiliar.
Em janeiro do ano seguinte, por meio de outro decreto, o
Consulado Geral de Yokohama foi transformado em consulado simples e um outro foi criado na cidade de Kobe. No mês de dezembro
seguinte outro decreto pura e simplesmente suprimiu a Legação e
os Consulados do Japão.
Durante sua estada no Japão, como Ministro Plenipotenciário,
Henrique Lisboa plantou as sementes de um futuro relacionamento
entre os dois países e propagou as vantagens de um movimento emigratório Japão-BrasiL
Em razão da decisão de dezembro de 98, Henrique Lisboa
solicitou que pelo menos um cônsul honorário permanecesse no Japão. Isto realmente ocorreu com a indicação do súdito alemão
Guilman como Cônsul Honorário do Brasil em Yokohama. Aluísio
de Azevedo teceu críticas ao fato de apenas o nosso país e o Equador serem representados por estrangeiros no Japão 26.
Há anos tanto a China quanto o Japão vinham demonstrando
seu interesse em aquilatar as condições fornecidas pelo nosso País
a seus súditos.
Em 1893 era noticiada a possível visita de um emissário
chinês.
No ano seguinte foi a vez do Japão. Sho Nemoto veio a São
Paulo em missão especial do Ministério das Relações Exteriores do
Japão, tendo visitado não só a Hospedaria da capital como algumas
fazendas cafeeiras.
Ficou convencido de que o japonês que para aqui viesse teria
condições de reunir um pecúlio regular e, o que era importante,
num prazo não muito grande 27.
Sem dúvida, a visão estereotipada, então corrente, do asiático
em geral fazia com que sua introdução despertasse intranqüilidade
tanto na esfera federal quanto na estadual já que era tido como
inassimilável, portador de língua e costumes inteiramente estranhos
aos nossos, praticava o suicídio e era amigo do ópio, afora seu
aspecto físico que gerava temores de natureza eugênica.
Mesmo quando estes pontos eram deixados de lado, temiam-se
os problemas que poderiam surgir em razão da fiscalização falha,
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sobretudo no caso da imigração por contrato, que não barrava a
vinda de maus elementos.
Os que se diziam favoráveis à imigração asiática não vacilavam,
todavia, em considerar o europeu como o imigrante ideal. Este posicionamento teve reflexos na área governamental na medida em
que o nosso legislativo federal concordou em permitir a entrada
do asiático, mas não em subsidiá-lo, como fazia com o europeu.
Aliás, São Paulo sempre tão avançado, não o foi com relação
à entrada de asiáticos.
Na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, em 1893, na
mensagem presidencial foi feita referência à contratação de quinze
mil europeus e de quinhentos asiáticos. Quanto a estes últimos estavam em estudo algumas propostas para sua introdução 28.
Minas Gerais naquele mesmo ano já admitia a entrada de asiáticos em seu território e garantia auxílio pecuniário a vinte e cinco
deles por propriedade agrícola, manutenção de superintendentes e
emissários na Ásia e hospedadas, se bem que separadas dos europeus, para o seu recebimento 29 .
Na verdade, Minas Gerais, às voltas com o problema demográfico, oferecia vantagens aos imigrantes na esperança de conseguir
levar para sua lavoura um número grande deles, o que entretanto
não conseguiu.
Em outubro de 1894, Chrispim Jacques Bias Fortes resolveu
que o governo mineiro cobriria as despesas de transporte dos imigrantes, fossem eles europeus ou asiáticos, condicionando esse pagamento à prévia autorização de sua introdução 30 .
Na prática, todavia, a entrada de europeus em Minas Gerais
foi muito pequena, sobretudo se comparada àquela de outros Estados.
Os termos da Lei n.° 356 de 1895 demonstrou quão conservador São Paulo se manteve ao colocar uma série de restrições quanto
à procedência dos imigrantes que admitiria em suas terras.
Afora limitar aos continentes europeu, americano e africano o
fornecimento de elementos, dentro deles a permissão era dada a alguns países apenas.
Da Europa, por exemplo, seriam aceitos òs italianos, os suecos,
os alemães, os noruegueses, os suíços, os holandeses, os dinamarqueses, os ingleses, os austríacos, o portugueses e os espanhóis, sendo
que estes deveriam ser das ilhas Canárias e da províncias da Galícia,
Navarra e Vascongadas.
Quanto às Américas, apenas os canadenses da província de
Quebec e os naturais da ilha de Porto Rico seriam admitidos. Da
África, apenas os canarinos 31.
Nessa época a Companhia A. Fiorita interessou-se na introdução
de japoneses, mesmo considerando "duras" as condições impostas
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pelo governo do Japão. Seria uma imigração temporária e os nipônicos viriam para trabalhar somente na lavoura de café, pelo prazo
de três anos, com uma carga horária diária de trabalho de dez
horas.
O saláro seria de quatro libras (125$600 réis). As horas extras
pagas à razão de quatro pence ($523 réis) em se tratando de homens, já que as mulheres teriam direito apenas a três quartas partes
da remuneração masculina.
A dedução nos vencimentos verificar-se-ia quando ocorresse
falta ao trabalho por motivo não justificável e por impedimentos
ligados a razões de saúde.
O contratante arcaria com as despesas de transporte de vinda
e de volta à terra natal ao findar o contrato do imigrante e de seus
familiares. Aliás, somente um quarto deles teria o direito de vir
acompanhado das respectivas famílias.
Ficava a cargo do contratante o fornecimento de casa, lenha
e água aos recém-chegados, afora assistência médica.
Foi previsto, em contrato, o pagamento de cinqüenta libras,
isto é, um conto, quinhentos e setenta mil réis ao imigrante, ou à
sua família, em caso de morte ou de invalidez para o trabalho.
Estabelecia, como direito do imigrante, uma semana de descanso à chegada e o respeito aos dias santificados, domingos e Natal, além do dia três de novembro, aniversário natalício do Imperador do Japão.
Aos imigrantes, portanto, caberia providenciar comida e vestimenta 32 .
Os termos contratuais demonstram a preocupação do Japão
em garantir, ao máximo, o bem-estar de seus súditos em terras
estranhas.
Foi de tal ordem o número de pedidos de braços pelos fazendeiros junto ao governo paulista que este resolveu, a título de experiência, receber seiscentas famílias de agricultores nipônicos. Em
1900 foi assinado um contrato com Maciel Sanz de Elorz, negociante 33.
Governava São Paulo, na ocasião, Rodrigues Alves, e era Secretário da Agricultura, Antônio Cândido Rodrigues.
Vejamos algumas das condições estabelecidas em contrato.
Cada família deveria possuir, no mínimo, três elementos aptos
para o trabalho entre doze e cinqüenta anos. O contratante deveria
repatriar os indivíduos considerados "vagabundos ou desordeiros"
nos primeiros noventa dias de estada no país. Caso não o fizesse
o governo o faria, mas utilizando as cauções depositadas no Tesouro.
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O contratante não poderia prometer aos imigrantes asiáticos
tratamento, salários, direitos ou obrigações diversas daquelas usuais
para com os europeus.
Dois intérpretes, no mínimo, deveriam acompanhar a primeira
leva.
Ao introdutor era conferido o direito de cobrar dos lavradores
certa quantia a título de indenização pelas despesas.
Finalmente, Marciel Sanz de Elorz teria preferência em qualquer serviço imigratório que envolvesse asiáticos que o governo,
porventura, quisesse empreender dali para frente.
O transporte dos japoneses de Santos até á Hospedaria da
capital onde permaneceriam por oito dias, no máximo, ficava a
cargo do governo paulista, bem como a subvenção de 7 libras
(178$605 réis) para os de doze a cinqüenta anos; 3 libras e 6
shillings (84$ 199 réis) para os de sete a doze e 1 libra e 3 shillings
(15$300 réis) para os de três a sete anos. O pagamento deveria
ser efetuado nos primeiros quinze dias após a chegada, em moeda
corrente ao câmbio do dia.
Do subsídio, uma fração da ordem de cinco por cento, a título
de caução, seria depositada no Tesouro do Estado para ser entregue
ao contratante após os primeiros noventa dias da chegada.
O imigrante teria inteira liberdade de empregar-se na propriedade que mais lhe conviesse e contaria com iguais regalias concedidas aos europeus.
Era prevista a dilatação do prazo de entrada dos imigrantes
no país diante de uma série de motivos. O contratante fez uso dela
mais de uma vez em razão das dificuldades encontradas em recrutar o número de braços previsto.
Um ano após a assinatura do contrato, Marciel Sanz de Elorz
explicava o não cumprimento dos termos contratuais devido à crise
econômica então vigente e às dificuldades encontradas na complementação do preço das passagens dos imigrantes 34.
Esta situação levou-o a solicitar que em lugar de seiscentas
famílias pudesse trazer apenas quatrocentas e vinte, sendo o subsídio
alterado para 10 libras (213$040 réis) ao invés de 7 libras (178S605
réis). Explicava que a despesa global não sofreria alteração do
montante previsto pois seria menor o número dos introduzidos.
A 2 de abril de 1901, foram alterados os termos contratuais 35 e foi baixado para trezentos e cinqüenta o número de famílias a introduzir e mais quatrocentos homens sós ou, então, quatrocentas e cinqüenta famílias, mas sem a possibilidade de entrada
de elementos isolados. Mesmo as exigências para a composição das
famílias sofreu alteração, isto é, dois elementos, em lugar de três,
de doze a cinqüenta anos.
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A subvenção também passou a 10 libras (213$040 réis); a
5 libras (106S520 réis) e a 2 libras e 10 shillings (53$260 réis)
para, respectivamente os de doze a cinqüenta anos, de sete a doze
anos e de três a sete anos.
Mesmo após todas essas alterações Marciel Sanz de Elorz solicitou a transferência do contrato para a companhia A. Fiorita.
Concomitantemente a todas essas transações o responsável
pela Legação do Brasil em Tóquio informava, reservadamente, ao
nosso Ministro das Relações Exteriores, Olinto Magalhães, que o
governo japonês não pretendia, sob quaisquer condições, autorizar
a emigração para o Brasil. Isto não por fazer restrições às condições
oferecidas pelo Brasil em si, mas pela distância entre os dois países,
a inexistência de comunicação regular entre eles e o fato das companhias de emigração não disporem de recursos suficientes para
arcar com as despesas de repatriação, caso o ensaio não desse os
resultados esperados. O governo não querendo assumir tal responsabilidade não havia condições para a concretização dos contratos.
Em outras palavras, a emigração não contava, então, com o
apoio dos órgãos governamentais. Aliás, o Ministro do Japão no
Brasil, N. Okoshi, sempre se mostrará favorável à imigração de
nipônicos para o Brasil, mas para que aqui se tornassem proprietários. Como viriam para trabalhar como assalariados nas fazendas,
ele não mediu esforços no sentido de desestimular a emigração com
o envio de informações negativistas quanto ao Brasil. Elorz atribuía
grande parte das resoluções do governo nipônico a tais informes.
A título de exemplo vejamos os termos de uma carta por ele enviada: "no Brasil a coisa não anda tão boa: o câmbio aumenta
e o preço do café desce proporcionalmente, muitas das fazendas,
bem como a colheita futura, estão hipotecadas, a conseqüência é
que milhares de pobres diabos não são pagos. É o estado do país,
quando eu parti, a (sic) um mês e meio. Quanto à emigração japonesa eu sou sempre da mesma opinião e estou muito contente
que minha presença lá tenha podido evitar a catástrofe".
Elorz fez o possível para combater tais afirmativas, mas sem
sucesso. Chegou à conclusão de que embora fosse possível conseguir algumas famílias dispostas a virem ao Brasil não diria o mesmo
com relação ao estabelecimento de uma corrente franca nem tinha
certeza se aqueles que viessem aqui permaneceriam.
Sugeriu, inclusive, a substituição dos japoneses por chins. A
resposta emanada da Secretaria da Agricultura não deixava dúvidas
quanto ao fato de que o governo resolvera fazer experiência com
o japonês só após ultrapassar uma série de barreiras. O chin não
teria qualquer chance por ser tido como altamente inconveniente
e prejudicial mesmo aos interesses do Brasil.
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Em 1902, Elorz foi cientificado por Oliveira Lima, responsável
pela Legação do Brasil em Tóquio, que o governo japonês alegara
"motivos de economia doméstica" como justificativa para a não
permissão de uma emigração nipônica para o Brasil.
Tanto Elorz como a Fiorita tentaram concretizar seus objetivos,
mas não conseguiram. Em dezembro, foi feito um pedido de substituição da mão-de-obra asiática por espanhóis e, em outubro de
1903, foi solicitada a prorrogação do prazo contratual, o que foi
indeferido 36.
Depois dessas tentativas houve um interregno durante o qual
Elorz continuou atuando na medida em que tanto em Tóquio, como
em Yokohama, Osaka e Kobe procurou divulgar o interesse que
haveria numa emigração Japão-Brasil através de conferências pronunciadas nas Câmaras de Comércio das referidas cidades.
Elorz não atingiu seus objetivos, mas outros o fariam como
veremos a seguir.
Por volta de 1906, novamente o assunto imigração japonesa
para a lavoura tomou corpo. Bento Bueno, na qualidade de Presidente da Companhia de Imigração e Colonização de São Paulo
comunicava a Carlos Botelho, Secretário da Agricultura, que sua
companhia estava interessada em promover a imigração a ponto de
ter já entrado em entendimentos com uma companhia japonesa no
sentido de introduzir seis mil trabalhadores em São Paulo. Para
a concretização de seu intento seria entretanto necessário obter
licença do governo paulista 37. Ao que se saiba o processo foi arquivado.
Ou porque a situação econômico-financeira do Brasil se mostrasse mais estável, ou porque a população japonesa estivesse em
franco desenvolvimento, ou porque as oportunidades de emigração
para outros pontos fossem cada vez menores, o Japão demonstrou
interesse em incrementar uma corrente emigratória para o nosso
país.
Em 1905, Sugimura, iMinistro Plenipotenciário do Japão no
Brasil, declarava em seu relatório que: "em conseqüência da suspensão da imigração de colonos italianos, o Estado de São Paulo
está fazendo face a uma profunda falta de braços / . . . / Acredito
/. . . / que a introdução de nossos imigrantes nesse Estado seria
muito mais interessante e preferível a mandar para os Estados Unidos, onde avultam as perseguições /. . . / As despesas de viagem
seriam mais dispendiosas / . . . / Felizmente, o governo do Estado
de São Paulo se propõe a subvencionar total ou parcialmente a passagem marítima / . . . / Proibida a entrada na Austrália, discriminados nos Estados Unidos, perseguidos no Canadá e, agora, limitados também no Havaí e ilhas do Pacífico, os nossos trabalhadores encontrarão no Estado de São Paulo uma rara felicidade e
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um verdadeiro paraíso". Para Hiroshi Saito, informes como estes
emanados por enviados do governo japonês tiveram o condão de
alterar a opinião do governo a respeito do Brasil 38 .
Rio Midzuno, Diretor Gerente da Empire Emigration Company,
de Tóquio, veio ao Brasil para visitar os centros agrícolas e observar as condições de trabalho na lavoura cafeeira.
Aliás, sobre sua estada aqui contamos com o livro de Teijiro
Suzuki, que por ele foi convencido a aqui permanecer. Visitando
algumas fazendas de Jundiaí, Campinas, da zona da Mogiana e
de Ribeirão Preto chamou-lhes a atenção o produto da colheita
de uma das famílias: trinta e oito sacas em um só dia! Confessa
que a partir desse número tiraram conclusões apressadas sobre o
lucro fabuloso que poderiam ter os emigrantes superior, inclusive
ao obtido nos Estados Unidos.
O próprio autor tece críticas a essa atitude. Pareceres como
este, naturalmente, influíram nos termos da propaganda e no fato
de muitos imigrantes esperarem mais do que o Brasil poderia oferecer e assim viessem certos de que em pouco tempo retornariam
ricos à terra natal, pois as condições oferecidas eram múltiplas e
excelentes. Criou-se, portanto, uma idéia completamente fora da
realidade, pois é praticamente impossível alguém enriquecer na lavoura do dia para a noite.
São Paulo, nas mais diferentes esferas, discutia as vantagens
ou não da introdução do japonês como força de trabalho para a
lavoura.
Carlos Botelho, em seu relatório de 1907, informava que em
razão das dificuldades em conseguir europeus resolvera incumbir
Edmundo da Fonseca, Comissário de Imigração, da averiguação
em diferentes países do grau de adaptabilidade dos nipônicos 39.
Foram então visitados: a Argentina, o Chile, os Estados Unidos e o Havaí. Segundo aquele enviado, não encontrara em parte
alguma opiniões desfavoráveis quanto ao caráter, a índole ou as
ambições do elemento nipônico. Particularmente com relação ao salário verificara ser sempre inferior ao do europeu. A única crítica
mais fundamentada que encontrara por onde passara era que o
japonês não permanecia no país para o qual emigrava, não assimilava com facilidade e constituía um grupo à parte na sociedade.
Assim sendo, o nipônico não seria o elemento ideal do ponto
de vista do povoamento, a não ser que a distância entre os dois
países e a ausência e de preconceitos favorecessem sua adaptação.
Tais opiniões exerceram um grande papel junto ao governo a
ponto de levá-lo a resolver aceitar, a título de ensaio, a introdução
de três mil imigrantes japoneses.
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O Secretário da Agricultura via nessa imigração uma alternativa de solução para o problema de braços na lavoura cafeeira.
O Presidente do Estado ressaltava sobretudo com ela o início de
relações comerciais diretas com o Extremo Oriente, o que significava a abertura de um novo mercado para o nosso principal produto de exportação, o café40.
Ao ser firmado o contrato para a introdução das primeiras
levas de japoneses no Estado de São Paulo foi determinado que
os imigrantes viriam em famílias de, no mínimo, três pessoas aptas
paya o trabalho. Os japoneses aceitaram a exigência do governo de
São Paulo sem, entretanto, desistir do seu objetivo de permanecer
apenas temporariamente fora do Japão. A solução foi a formação
das chamadas famílias compostas nas quais a porcentagem de
crianças e pessoas idosas era mínima41.
A 6 de novembro de 1907, foi assinado um contrato entre
o governo de São Paulo e a Empire Emigration Company, com
sede em Tóquio 42.
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ETAPAS DA PRESENÇA JAPONESA ENTRE NÓS.

Data de 1907, portanto, a assinatura do contrato para a introdução do braço japonês na lavoura cafeeira. Ao ato estiveram presentes, da parte do governo paulista, seu Presidente, Jorge Tibiriçá,
e o Secretário da Agricultura, Carlos Botelho. Como representante
da Empire Emigration Company, Rio Midzuno, seu Presidente 1.
Ficaram estipulados entre as partes alguns pontos, tais como:
— seriam introduzidos três mil agricuítures, em levas não superiores a mil pessoas.
— Os imigrantes deveriam vir em famílias de três a dez elementos, sendo considerados aptos para os serviços os de doze a
quarenta e cinco anos.
— Em número não superior a 5% do total, poderiam vir pedreiros, carpinteiros e ferreiros.
— Caberia à companhia japonesa conseguir seis intérpretes
para os quatro meses após a assinatura do contrato. Deveriam falar
português ou espanhol. O salário previsto era de duzentos mil réis
mensais, pagos pelo governo ou pelo fazendeiro a cujo serviço se
encontrassem. As despesas com o transporte correriam por conta
do governo até o limite de setenta libras por indivíduo.
— A companhia encarregar-se-ia do repatriamento dos elementos que não respondessem às exigências estabelecidas pelo Decreto n.° 1458.
— Cinco contos de réis deveriam ser depositados no Tesouro
como garantia da execução do contrato.
— O subsídio governamental foi estabelecido em dez libras
(159$170 réis) por adulto, cinco libras (79S585 réis) por criança
entre sete e doze anos e duas libras e dez shillings (39$792 réis)
pelos de três a sete anos. Os menores de três anos seriam transportados gratuitamente.
— O pagamento seria concretizado dentro dos sessenta primeiros dias após a chegada.
— Aos fazendeiros que recebessem imigrantes caberia reembolsar o governo com as quantias de quatro, duas e uma libra respectivamente, isto é, com 65$668, 31S834 e 15S917 réis. Era-lhes
permitido descontar tais quantias dos salários dos trabalhadores^ e
a família do imigrante, como um todo, seria responsável por esse
pagamento.
— Na propriedade agrícola em que servisse, o imigrante teria
direito à casa, em condições idênticas àquelas dos europeus, e à
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remuneração de quatrocentos a quinhentos réis por alqueire de café
colhido. Por serviços extraordinários o pagamento seria à razão de
dois mil a dois mil e quinhentos réis por dia.
— O contrato previa, igualmente, a localização de japoneses
em núcleos coloniais e, nesse sentido, o governo incumbir-se-ia de
criar tantos núcleos quantos fossem necessários às margens da Estrada de Ferro Central do Brasil.
— Os lotes variariam entre dez e quinze hectares, de acordo
com o número de membros de cada família. O preço estabelecido
foi de quarenta mil réis o hectare pagos, no máximo, em três
prestações e dentro de, no mínimo, cinco e, no máximo, dez anos.
— O primeiro ano de alojamento correria por conta do governo.
— Para que o imigrante pudesse adquirir um lote era exigido
que tivesse concluído, pelo menos, uma colheita de café e que não
tivesse dívidas.
Desta forma ficou implícita a necessidade de um estágio inicial
do imigrante na fazenda cafeeira.
Como fosse importante para o governo conquistar mercado
para o café, sobretudo após o Convênio de Taubaté, entende-se
um outro item do contrato que dispunha que não seria cobrado
pelo frete do café de Santos ao Japão quantia superior a dez dólares a tonelada (32$900 réis). Aliás, o governo teria direito em
cada vapor empregado no transporte de imigrantes a seis passagens
de primeira classe, de ida e volta, Santos-Japão.
Finalmente era reservada às partes contratantes o direito de
desistir ou mesmo rescindir o contrato durante os primeiros seis
meses após a chegada da última leva, mas sem direito a indenização por nenhuma das partes contratantes.
Vejamos, em particular, o caso dos subsídios. A passagem
Kobe-Santos era da ordem de cento e sessenta yen ou dezesseis
libras (254$672 réis) por adulto. Como os imigrantes deveriam
pagar uma comissão à companhia, as despesas por família, sendo
ela de três membros no mínimo, atingiam a soma aproximada de
quinhentos yen, quantia essa que muitas traziam do Havaí depois
de três anos de trabalho! 2
A crença de que em pouco tempo ganhariam o suficiente para
sua independência econômica levou-os a não titubearem em contrair
dívidas para poderem viajar.
O preço das passagens explica o fato de grande parte dos
imigrantes provir do grupo jisaku, isto é, proprietários auto-suficientes ou jisaku-kosaku, isto é, proprietários arrendatários, pois só
eles reuniam condições para poder arcar com as despesas. Entre
os kosaku, alguns levantavam empréstimos para poderem vir 3 .
Outro pormenor a destacar é que o contrato exigia três enxadas por família. Ora, toda a movimentação japonesa anterior
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caracterizara-se pela migração temporária ou periódica constituída,
em sua maioria, de elementos solteiros que viajavam sós.
À exigência brasileira de três enxadas por família responderam
os imigrantes com a kosei ou keishiki-kasaku, isto é, a incorporação a uma determinada família de elementos estranhos a ela, parentes ou não. A artificialidade em sua formação tornou-as muito
menos estáveis que as demais4.
Sua adoção foi ditada pela necessidade de enquadrar os emigrantes nas exigências contratuais e, também, com intuito de economizar, pois dessa maneira emigravam famílias altamente capacitadas para o trabalho já que delas eram excluídas as crianças é
as pessoas idosas, o que vale dizer pessoas economicamente não
produtivas.
Todavia provocaram uma série de problemas que serão discutidos oportunamente.
Os primeiros imigrantes chegaram em meados de junho, com
um mês de atraso da data prevista. A dificuldade encontrada no
recrutamento de elementos que se interessassem em vir para o Brasil
teria sido a principal causa dele. Era, então, voz corrente que a
companhia se por um lado estava fazendo a propaganda de nosso
país em termos exagerados, de outro estava aceitando como emigrantes todos que se interessassem em vir, não levando em conta
se se tratava de agricultores ou nãoA
Antes da vinda do primeiro contingente chegaram a Santos
cinco intérpretes. Vinham certos de que gozariam de certo prestígio,
daí sua decepção ao verificarem que sua posição não diferia daquela
dos fiscais das fazendas.
A primeira leva de imigrantes propriamente ditos deixou o
Japão a 28 de abril de 1908, a bordo do navio Kasato Maru que
zarpou de Kobe em direção ao Cabo da Boa Esperança.
Ainda no Japão, todos foram vacinados e suas bagagens inspecionadas e desinfetadas.
A respeito contamos com as observações feitas pelo Cônsul
M. Santos da Silva 5. Todavia devemos tomar cuidado em endossálas, pois trata-se de uma opinião pessoal e isolada, mas interessante
para ter-se noção desses primeiros nipônicos que para cá vieram.
O Cônsul nao se mostrou de todo desfavorável àquela introdução, mas considerou-os baixos e feios, deu um destaque maior
aos okinawanos graças à sua força, resistência e ao fato de estarem
mais ligados as atividades agrícolas que os demais. Aliás, tais elementos eram vistos pelos japoneses em geral com um certo preconceito. Na verdade falam uma espécie de dialeto a ponto de ser
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necessária, algumas vezes, a intervenção de intérpretes para que
possam ser compreendidos pelos nipônicos em geral.
Na opinião daquele diplomata seria impossível esperar-se ou
exigir-se do oriental mais que dois terços da produção de um europeu, assim sendo os salários proporcionais, seriam menores.
Foi, portanto, precedidos de julgamentos como este, que os
japoneses chegaram ao Brasil. O tempo encarregou-se de confirmar
certas previsões, mas mostrou que algumas eram infundadas, como
veremos em outra oportunidade.
A 18 de junho de 1908, atracava no porto santista o Kasata
Maru, trazendo a bordo os primeiros imigrantes japoneses para São
Paulo. Teve início, então, a imigração japonesa em nosso Estado.
No dia seguinte partiram em trem especial do porto para a
capital. Ao chegarem, antes mesmo de serem alojados na Hospedaria, foram vacinados. Só então foram recebidos naquela repartição estadual que fora cuidadosamente preparada para recebê-los;
inclusive a banheira, até então não utilizada, foi cuidadosamente
preparada para eles 6 .
Amandio Sobral, Inspetor de Agricultura, informa que a impressão que causaram foi muito favorável. O navio, após cinqüenta
e dois dias de viagem, com escalas apenas em Singapura e na Cidade do Cabo, apresentava as dependências de terceira classe mais
asseadas e limpas que as primeiras classes dos transatlânticos europeus. Os próprios imigrantes ao chegarem à Hospedaria da capital,
depois de quatro horas de viagem de trem, surpreenderam a todos
os presentes pela ordem em que o fizeram.
Vestidos à européia, os homens de chapéu ou boné e gravata
e as mulheres com camiseta unida à saia, cinto e chapéu preso
à cabeça por elástico e enfeitado com grampo, afora as luvas brancas. Alguns, por terem participado da guerra, traziam orgulhosamente no peito suas condecorações, outros hastes de bambu pintadas ou lança de metal amarelo encabeçadas pelas bandeiras japonesa e brasileira.
Suas malas de vime branco ou de lona pintada contrastavam
com os baús de folha e as trouxas comuns entre os trabalhadores
europeus. Pó dentifrício, esccva de dentes, pente, navalha para barba, molho para tempero, uma ou outra raiz medicinal, cobertores
acolchoados, casacões para frio, pequenas ferramentas, um ou dois
livros, papel para cartas, nanquim, haishi, pequenas colheres e outras miudezas compunham suas bagagens 7.
Antes do término daquele mês os imigrantes foram localizados
na lavoura cafeeira 8 ou, mais precisamente, em uma das seis mais
ifhportantes propriedades agrícolas do estado, a saber:
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Fazenda

Proprietário

Estação

Município

Dumont
Guatapará
São Martinho
Sobrado
Floresta
Chanaan

Cia. Agr. Faz. Dumont
D. Albertina Prado e F.°
Cia. Agr. S. Martinho
F. co Ant.° de Souza Queiroz
Godofredo da Fonseca
São Paulo Coffee States

Rib. Preto
Guatapará
Martinho Prado
Treze de Maio
Pimenta
Chanaan

Rib. Preto
Rib. Preto
Sertãozinho
São Manuel
Indaiatuba
São Simão

A distribuição deu-se da seguinte forma:

Fazenda
Dumont
Guatapará
São Martinho
Sobrado
Floresta
Chanaan

NP de famílias

N.° de avulsos

Total de pessoas

51
23
27
15
24
24

13
6
12

210 (11 menores)
90 ( 4 menores)
99
49
170 ( 1 menor)
155

/

3
6

Nessa distribuição foi respeitado, na medida do possível, o laço
de união entre elementos de uma mesma região:
Fazenda
Dumont
Guatapará
São Martinho
Sobrado
Floresta
Chanaan

Procedência
Fukushima, Kumamoto, Kagoshima, Hiroshima,
Miyagi e Tóquio.
Kagoshima, Niigata e Hiroshima.
Kagoshima.
Yamagushi e Ehime.
Okinawa.
Okinawa.

Dez permaneceram na capital.
Um mês após a chegada do Kasato Maru, Antônio de Almeida
Sampaio, fazendeiro de Indaiatuba, mostrou-se interessado em conseguir para si vinte e cinco famílias japonesas. A diretoria da Agência Oficial de Colonização e Trabalho informou-o da impossibilidade
de atendê-lo pois todos os recém-chegados estavam colocados. Foilhe esclarecido que seu pedido seria considerado caso alguns deles
retornassem à Hospedaria em busca de nova colocação ou quando
da chegada de uma nova leva, prevista para o mês de abril do ano
seguinte 9.
Logo nos primeiros meses os japoneses começaram a movimentar-se. Muitas vezes deixavam a lavoura em busca da capital ou
para nela permanecer ou à espera de uma outra oportunidade na
lavoura. Repetia-se com o japonês o que era comum entre os
europeus, isto é, não se fixavam nas, propriedades.
Decorridos dez meses da chegada do primeiro grupo, dos setecentos e setenta e três distribuídos, somente trezentos e treze pessoas
ou noventa e duas famílias permaneciam nas primitivas colocações.
Se a percentagem de movimentação continuasse nesse ritmo,
não haveria interesse por parte do governo em continuar com a
experiência pois, além de tudo, o japonês ficava bem mais oneroso
aos cofres públicos que o imigrante europeu. Senão vejamos:
Procedência

Preço em libras

Preço em réis

Português ou espanhol
5 libras e 17 shillings
93$ 114
Outros europeus
6 libras e 10 shillings
103$460
Japonês
10 libras
159$ 170
Estes dados mostram que a passagem inteira de um espanhol
ou de um português eqüivalia praticamente a meia passagem de
um japonês. Logo, em termos de custo da passagem, não haveria
vantagem do asiático sobre o europeu.
Um outro aspecto que não deve ser esquecido é que ô não
cumprimento do contrato trouxe uma série de problemas, tanto para
os lavradores como para o governo16.
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A par da insatisfação do governo paulista com os resultados
do primeiro grupo e receosa de que isto o levasse a rescindir o
contrato, a companhia japonesa apressou-se em solicitar garantia
para pôr em prática, sem concorrentes, a introdução de nipônicos
no ano seguinte n .
Foi assinado um termo de modificação do contrato com a Companhia Imperial de Emigração de Tóquio 12 . Por este, o governo
paulista foi beneficiado com a baixa no preço das passagens e no
frete do café para os portos sul-africanos.
Apesar do japonês ter apresentado esse alto índice de mobilidade, já que das vinte e uma propriedades que os receberam,
quando da chegada da terceira leva, por exemplo, um ano após,
apenas treze ainda contavam com os seus serviços, a Secretaria da
Agricultura de São Paulo recebia freqüentes pedidos dos fazendeiros
interessados em trabalhadores daquela procedência.
Somente com o passar dos anos, e à medida que os imigrantes
foram convencendo-se de que seria impossível o enriquecimento em
dois ou três anos, é que começou a haver uma maior fixação deles
nas fazendas. Por outro lado aumentou o número dos que arrendaram terras ou se transformaram em formadores de cafezal. Neste
caso, cada família, de acordo com seu tamanho, incumbia-se da
formação de quatro a oito mil pés. Entre os cafeeiros era intercalado o plantio de arroz e feijão cujo produto era do imigrante.
Uma vez verificado que o arroz conseguia preços compensadores em sua comercialização, os japoneses passaram a arrendar terras
ou a adquiri-las para cultivá-las. Rio Grande, entre São Paulo e
Minas Gerais, foi a zona procurada por eles. Os resultados foram
positivos e as4 colheitas abundantes. O lucro dos que para lá primeiro se dirigiram atraiu outros, sobretudo os que viviam nas proximidades da Estrada de Ferro Mogiana.
Por ocasião da Primeira Guerra Mundial ali viviam cerca de
quatrocentas ou quinhentas famílias. Com o término do conflito
mundial e com a baixa verificada nos preços, a febre do plantio
diminuiu.
Alguns japoneses, ao contrário, fixaram-se ria região litorânea
nas proximidades da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Banana e
arroz foram as culturas mais freqüentes entre eles. Muitos eram
okinawanos que, após um tempo como estivadores em Santos, retornaram às atividades agrícolas.
Os deslocamentos, sobretudo dos elementos isolados, explica-se,
em parte, pela artificialidade na composição das famílias, pois logo
às primeiras dificuldades muitas delas se desfizeram.
Mas houve, também, mudanças de famílias inteiras. Cerca de,
sessenta delas permaneceram desde logo nas redondezas da capital
na qualidade de arrendatários ou mesmo de pequenos proprietários
dedicando-se ao cultivo de verduras ou cereais em geral. Outras,
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de acordo com a habilidade de seus membros, foram exercer profissões liberais, ou se engajaram na indústria e comércio ou, mesmo,
como empregados domésticos.
Aos poucos o japonês foi-se adaptando ao novo habitat. Mas,
em 1913, o governo paulista resolveu não mais patrocinar a experiência.
A conjuntura econômica explica, em parte, essa tomada de
posição já que eram apreciáveis os empréstimos externos; a desvalorização cambiai, a inflação e os deficits orçamentários eram fatos
concretos. O país atravessava portanto um período economicamente
muito difícil.
O café, embora a safra tenha sido volumosa, conheceu uma
desvalorização da ordem de dois mil réis por arroba entre 1911 e
1913. Rodrigues Alves, em sua Mensagem do Congresso Nacional,
destacou o fato de que com a diminuição da exportação os lavradores foram obrigados a retirar suas economias dos bancos para
atenderem aos gastos com a colheita, o que teve resultados negativos sobre a praça e os próprios bancos. A situação mundial, por
seu turno, provocou uma retração dos negócios na Europa, tendo
o comércio sentido muito com isso dada à falta de numerário.
Como o café exigia somas apreciáveis em sua comercialização, essa
diminuiu sensivelmente.
A indústria, que dava então seus primeiros passos, também ressentiu-se. Se conhecera em 1912 certa prosperidade, em 1913 viuse diante de uma retração do capital estrangeiro, de uma situação
precária do café no mercado internacional e de uma crise monetária séria, sobretudo a partir do segundo semestre daquele ano.
Isto tudo fez com que a indústria conhecesse séria dificuldade na
colocação de sua produção 13.
Muitas, fundadas com capitais estrangeiros, entraram em liquidação forçada. Isto provocou a migração de famílias inteiras para
o interior. A desativação de estabelecimentos fabris e a redução das
horas semanais de trabalho redundaram numa baixa sensível nos
salários e num grande aumento nos índices de desemprego 14 .
A multiplicação de ofertas de braços na zona rural provocou
uma queda nos salários da ordem de dez a vinte por cento. Mesmo
assim, a Agência Oficial de Colocação continuou a receber pedidos
de trabalhadores, mas a própria situação mundial levou a uma diminuição nos movimentos emigratórios.
Muitas fábricas, por outro lado, procederam a cortes em seu
pessoal, de 20, 30 e até 5 0 % , o que levou muitos assalariados a
trabalhar mais horas, por um salário menor 15 .
O desemprego era uma realidade. Numa só agência inscreveram-se, por exemplo, trezentos japoneses. A situação era agravada
por aqueles que, não se adaptando aos serviços de uma determinada
104

propriedade, retornavam à capital e negavam-se a voltar para a
lavoura. Isto ocorreu não só entre os japoneses, mas com os europeus em geral.
Paulo de Morais Barros, Secretário da Agricultura, foi taxativo
ao declarar que o alto grau de mobilidade dos japoneses, calculada
em 40% antes do término do contrato, levou o governo paulista
a desistir de continuar subsidiando a vinda de asiáticos 16.
As companhias japonesas que tinham assinado contratos com
o governo paulista foram informadas pelo Diretor de Terras, Colonização e Imigração a respeito da resolução governamental de
suspender a subvenção ao imigrante japonês. Paulo de Morais Barros ao explicar a Rioji Noda tal resolução disse que a rnetema não
visava o japonês em particular, mas era uma medida ampla, fruto
das dificuldades econômicas que o país vinha enfrentando.
Na verdade o asiático, na América Latina, era encarado com
reservas. Os jornais El Tiempo, de Montevidéu, e La Manana, de
Buenos Aires, publicaram matéria, em 1914, sob o título: El Peligro
Amarillo en Sud-America, alertando para a presença de japoneses
em numerosas colônias em vários pontos da costa americana do
Pacífico e dos problemas que poderiam daí advir. Mesmo uma
viagem de estudos, então realizada pelo navio Kuju Maru, era vista
como uma ameaça, pois se encontrados pontos favoráveis, por exemplo, no Brasil, em duas ou três gerações constituir-se-ia na América
do Sul um império japonês já que o "perigo amarelo" ameaçava
mais a América que a Europa.
José de Paula Rodrigues Alves, nosso diplomata em Buenos
Aires, recomendava certa cautela a respeito do assunto. Pessoalmente, considerava que tal imigração, como subsidiária não era má.
Com o que não concordava é que fosse dada a ela toda sorte de
liberdade.
Entre as autoridades japonesas repercutiu o fato de estar surgindo, na América do Sul, uma opinião antinipônica. Tanto assim
que aventou-se a hipótese de ser realizada uma campanha educacional através de dois ou três jornais de primeira categoria para tentar
corrigir as opiniões errôneas ventiladas sobre o país do sol nascente.
Para tanto deveriam ser empregados nas legações e consulados japoneses, brasileiros encarregados de elaborar notícias a serem publicadas. Sugeriu-se, também, que fossem convidadas pessoas de
destaque do meio brasileiro para visitar o Japão, com o intuito de
que na volta dessem testemunho vivo sobre aquele país. Esta foi
uma das muitas medidas adotadas para contornar a situação.
Isso tudo demonstra que a imigração japonesa em São Paulo,
entre 1908 e 1914, não passou mesmo de uma experiência. O governo só foi levado a ela diante dos constantes apelos dos fazendeiros, já que as restrições aos orientais eram grandes.
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No momento em que a oferta de braços entrou em certo equilíbrio, as autoridades desinteressaram-se em continuar financiando
a vinda do japonês como força de trabalho para a lavoura cafeeira.
A fim de justificar seu posicionamento ponderaram que haveria necessidade de apurar os resultados da experiência, antes de continuar
com aquela introdução. Tal apuração evidentemente requereria um
acompanhamento cuidadoso da vida e da conduta dos imigrantes
por um período mais ou menos longo.
Isto foi feito? Não. Nem mesmo transcorridos dois anos dessa
resolução o governo voltou não só a permitir a vinda de nipônicos
como a subvencioná-los.
Ocorre que as autoridades se viram, uma vez mais, pressionadas pelos pedidos constantes de trabalhadores por parte dos cafeicultores. Logo, os japoneses durante muitos anos tiveram suas
passagens subvencionadas pelo governo paulista para que preenchessem as lacunas deixadas pelos europeus mas, quando o número
destes cobria as necessidades, o governo desistia daqueles 17.
A resolução então tomada não foi aceita facilmente pelas companhias japonesas de emigração. A Takemura e a Tayo empenharam-se, unidas, para continuar introduzindo japoneses em São Paulo.
A uma tentativa feita nesse sentido, em 1914, Eugênio Lefèvre
deixou claro, como membro do governo, que não havia interesse
para o Estado paulista em tal imigração.
O Ministro do Japão em São Paulo, Hatake, considerou, na
época, como perigosa tal insistência das companhias pois poderiam
comprometer definitivamente futuros projetos de introdução de nipônicos no Brasil.
Kawada, Presidente da Toyo Imin Goshi Kaisha ponderou ao
Dr. Paulo de Morais Barros que em razão do conflito mundial
seria difícil ao Brasil conseguir europeus, o mesmo acontecendo
com a Argentina. E continuava, era de supor-se que aquele país
vizinho procurasse atrair braços disponíveis do Brasil. Mesmo que
os imigrantes não atendessem ao chamado, a existência da alternativa poderia levá-los a exigir altos salários. Todos esses argumentos
foram usados para solicitar autorização para a introdução de nipônicos em São Paulo.
O despacho do Secretário da Agricultura foi contrário a tal
permissão por não considerar oportuna, na ocasião, a discussão do
assunto.
O curioso é que todas às objeções feitas com relação ao japonês diziam respeito àquele que vinha subvencionado pelo governo. O posicionamento era completamente diverso com relação
aos espontâneos. Desde que estivessem dentro das condições exigidas pelo Decreto n.° 2.400 de 9 de julho de 1913, não haveria
restrições. E mais, teriam os mesmos direitos que os espontâneos
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de outras nacionalidades, isto é, facilidades no desembarque em
Santos, alojamento na Hospedaria da capital, colocação por intermédio da Agência Oficial, transporte gratuito por estrada de ferro
de Santos a São Paulo e daqui para o interior.
Voltando ao movimento imigratório do Estado paulista, o número de entradas sofreu uma queda vertiginosa em razão do conflito mundial, ao mesmo tempo em que o de saídas, ao contrário,
mostrou-se em franca ascensão, senão vejamos:
Ano
1913
1914

Entradas
119.757
48.413

Saídas
39.202
41.834

No ano seguinte, isto é, em 1915 o déficit foi da ordem de
5.246 imigrantes.
Para contornar o problema foi sugerido que se conseguisse
mão-de-obra para as colheitas entre os operários das repúblicas
do Prata. Isto seria viável já que não havia coincidência entre as
maiores fainas agrícolas daqui e de lá. Chegou mesmo o Departamento do Trabalho de São Paulo a promover um acordo com os
departamentos congêneres da Argentina e do Uruguai. Aceito por
este, sofreu a oposição portenha18.
Embora em 1916 o número de entradas tenha sido de 20.351
e o de saídas de 12.776, com um saldo positivo de 7.575, a
lavoura cafeeira ressentiu-se da falta de braços, agravada em razão
da diversificação de plantio ter contribuído, também, para desviar
a mão-de-obra do café.
A alta verificada na cotação dos gêneros alimentícios teve,
por outro lado, um papel considerável, pois muitos imigrantes que
realizavam seus cultivos entre os cafeeiros perceberam que teriam
bons lucros se os explorassem particularmepte. Assim, não foram
poucos os que decidiram estabelecer-se como pequenos agricultores, numa ocasião em que a venda de terras processava-se de
forma intensa.
Os fazendeiros, para não perderem os braços a seu serviço,
viam-se forçados não só a permitir o plantio intercalar como, por
vezes, associavam-se aos trabalhadores nessa atividade paralela.
Em suma, a situação mundial repercutiu na vida brasileira
sob vários aspectos, a saber: primeiro, ao diminuir a corrente emigratória européia; segundo, ao criar condições especiais que levaram a uma crise de trabalho e, terceiro, ao provocar o encarecimento dos gêneros de primeira necessidade.
Aliás, se é verdade que o consumo mundial de café sofreu
com a situação reinante, pelo contrário continuou em marcha ascensional, contribuindo para que a superprodução se implantasse
cada,vez mais,
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Em 1914 ou, mais precisamente, em setembro, o governo,
através do Decreto n.° 2.533 de 16 de setembro de 1914, suspendeu a restituição das passagens aos imigrantes espontâneos 19 .
Em maio de 1916, o mesmo foi revogado 20 e com isso foi
restabelecido o reembolso das passagens aos imigrantes espontâneos,
agricultores, que viessem para trabalhar na lavoura como assalariados ou concessionários de lotes. Deveriam vir em famílias com, no
mínimo, três elementos aptos para os serviços e como passageiros
de terceira classe, pois continuava em vigor o dispositivo legal que
reconhecia como imigrantes apenas tais elementos.
Entre as medidas tomadas, na época, vale destacar que foi
permitida novamente a vinda de japoneses.
O problema das autoridades não residia apenas no fornecimento de braços para a lavoura, mas cabia a elas zelar, também,
pelo povoamento do território. Neste particular, segundo Cândido
Nazieno Nogueira da Mota, então Secretário da Agricultura, os
japoneses eram considerados não convenientes aos interesses nacionais. Pensando assim é que foi resolvido não ampliar muito a
franquia a tais elementos 21.
Nessa nova fase, digamos assim, o governo não mais assinou
contratos com as companhias japonesas. Tal atribuição passou a ser
exercida exclusivamente pela firma Antunes dos Santos & Cia., mediante autorizações anuais, respeitadas as normas estabelecidas em
1913 22A localização dos imigrantes ficou a cargo das companhias
encarregadas de escolher as fazendas para as quais seriam encaminhados os recém-chegados. Os contratos, estes sim, deveriam ser
registrados na Agência Oficial de Colocação.
Durante alguns anos foram concedidas autorizações, mas no
início de 1922 uma vez mais foi levantada a subvenção governamental para o imigrante japonês. Tal atitude demonstra que o nipônico só teve sua passagem subvencionada enquanto houve necessidade de suprir as lacunas não preenchidas pelos europeus.
Entre 1916 e 1923, atracaram em Santos trinta e dois navios,
trazendo a bordo imigrantes japoneses, se levarmos em conta apenas os que trouxeram a bordo imigrantes com destino à lavoura
de café.
Procedentes em sua maioria de Kobe, vieram também de Nagasaki. A viagem levava entre cinqüenta e sessenta dias, salvo exceções.
Nem todos foram encaminhados para as fazendas cafeeiras
como ocorreu com os chegados antes de 1914. Outra diferença é
que muitos dos navios trouxeram a bordo japoneses na condição
de colonizadores e com destino certo, isto é, Iguape. Uns vieram
trabalhar em Minas Gerais, outros ainda vieram na qualidade de
chamados ou por sua própria conta.
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Em ordem crescente, as províncias que tiveram maior participação no movimento emigratório foram: Okinawa, Kagoshima, Fukuoka, Wakayama e Kumamoto que contribuíram, ao todo, com
58,32% dos entrados no período. Logo, houve uma alteração na
ordem de procedência, pois até 1914 Fukuoka liderara a lista, seguida por Kumamoto, Hiroshima e Okinawa. Wakayama, por exemplo, não teve qualquer participação nos primeiros anos.
Foi principalmente a partir de 1919 que os japoneses mostraram-se menos propícios a emigrar. Tal atitude pode, em parte, ser
explicada pelas condições internas do Japão que sofria, então, as
conseqüências da crise européia de após guerra. A necessidade do
emigrante contar com certa quantia de dinheiro para poder emigrar
reduziu o número daqueles que reuniam condições para fazê-lo 23 .
Apesar desse contexto todo, continuaram a chegar levas sucessivas de imigrantes que foram colocados na lavoura cafeeira sendo
que, em termos de municípios, os que mais receberam foram, em
ordem decrescente: Ribeirão Preto, São Simão, Sertãozinho, Cravinhos, Jardinópolis etc.
A Mogiana continuou a liderar, pois de duas mil setecentas e
vinte famílias distribuídas, recebeu mil trezentas e dezessete. Seguiram-na, em ordem decrescente, a Paulista, a Sorocabana, a Douradense, a Monte Alto, a Noroeste, a São Paulo-Goiás, a Araraquarense,
a São Paulo Railway e a Central do Brasil.
A partir de 1914-15, começou a ser notada a existência de
pequenos proprietários japoneses em numero cada vez maior. Em
1918, ao que se saiba, quatrocentos e cinqüenta nipônicos eram
proprietários, em São Paulo, de cinco mil alqueires, Muitos deles
empenharam-se junto a parentes no sentido de que viessem para
o Brasil. Uma vez aqui, tais elementos trabalhavam coletivamente
com os patrícios, contribuindo indubitavelmente para o aumento dá
renda familiar, muito embora não tivessem qualquer participação
nas decisões quanto ao emprego dos lucros e nem mesmo a salário.
Estes fatos ilustram que o imigrante japonês, por volta de
1918 e 1920, tenha paulatinamente abandonado a fazenda de café
em favor de outras atividades, agrícolas ou não.
Em suma, o que se observa é que, com o passar dos anos,
o japonês, como de resto ocorria com os demais imigrantes, procurou cada vez mais sua independência em diferentes atividades.
Para nós, a lavoura de café foi o ímã que atraiu o japonês
para São Paulo. A fazenda fez as vezes de cadinho no processo
de adaptação à nossa terra e forneceu os primeiros recursos financeiros indispensáveis à sua futura independência econômica. Entretanto, não conseguiu prendê-lo em seus limites, Não respondendo, portanto, a um dos maiores anseios do governo que era o de sua permanência na lavoura, em 1922 foi suspensa, como vimos, a subvenção das passagens par parte do governo paulista.
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O movimento imigratório do Estado de São Paulo mostrava
que após o conflito mundial o número de entradas manteve-se
sempre em níveis superiores ao de saídas, a saber:
Anos

Entradas

Saídas

Saldos

1919
1920
1921
1922

17.418
32.484
32.223
32.473

14.505
16.748
16.796
20.612

2.909
15.736
15.427
11.861

A impressão geral era favorável, pois apesar do número de
saídas mostrar uma tendência crescente, os saldos continuavam
a ser positivos. O que quer dizer que o problema de braços deixara de existir.
Um outro aspecto a observar é que no cômputo geral das
entradas eram levados em conta os espontâneos. O número deles,
desde antes da guerra, vinha sendo sempre superior ao de subsidiados, senão vejamos:
Total

Ano

Subsidiados

Espontâneos

17.418
32.484
32.223
32.473

1919
1920
1921
1922

5.198
8.024
13.563
9.903

12.220
24.460
18.660
22.570

Ora, é sabido que o elemento que vinha por conta própria
não se dirigia para a lavoura de café, mas para outras atividades
que por vezes estavam ligadas à agricultura, mas outras vezes
não. Tanto assim que, como praticamente só o imigrante subsidiado dirigia-se para a lavoura cafeeira, o governo não vacilou em
continuar subsidiando a vinda deles, inclusive japoneses.
Os exemplos são múltiplos mas a conclusão é uma só: a necessidade de braços para a lavoura de café foi o fiel da balança
que determinou as resoluções a serem tomadas por parte do governo com respeito à imigração 24.
A imprensa não permaneceu indiferente aos acontecimentos.
Assim, o Diário Popular, em setembro de 1919, publicava notícia
sobre problemas relativos à imigração. O articulista chamava a
atenção para a mudança de posicionamento dos países europeus,
após a guerra, quando foi adotada uma política de retenção de
seus naturais a fim de evitar o desequilíbrio das finanças e não
comprometer a riqueza pública. Ê a mudança das políticas emigratória e imigratória a que já nos referimos.
Quanto aos países latinos, somente a Espanha reunia condições para fornecer braços. Ocorre, entretanto, que os espanhóis
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naturalmente preferiam radicar-se em países de origem espanhola
em razão da identidade de língua e de costumes. A exclusão do
nipônico dos Estados Unidos era atribuída não a questões econômicas e sim políticas. Daí defender o articulista a completa liberdade da imigração japonesa entre nós 25.
Este posicionamento da imprensa brasileira não era unânime,
pois diversos jornais teciam críticas a tal ponto que chegaram a
preocupar as autoridades japonesas.
Com o fito de pôr cobro às idéias negativas que se estavam
alastrando, pensaram aquelas autoridades em proceder a uma campanha junto aos migrantes no sentido de se empenharem ao máximo em suas atividades para provar a sua contribuição positiva
para o progresso da nação.
Por outro lado, era aconselhado que procurassem se adaptar
aos costumes brasileiros e aprender o idioma português para combater a crítica que se lhes fazia de serem inassimiláveis.
O empenho das autoridades foi de tal ordem que muitos dos
artigos criticando os nipônicos foram vertidos para o japonês é
enviados ao Japão.
Um aspecto, observado então, que prejudicava a adaptação
do asiático é que ele vinha com o intuito de permanecer apenas
por um tempo X e retornar em seguida à terra natal. Sem uma
alteração radical nessa maneira de pensar, seria difícil mudar a
situação vigente e o Brasil certamente desinteressar-se-ia de continuar subsidiando sua vinda 26 .
A posição antinipônica não era exclusiva da imprensa. Artur
Neiva, do Departamento de Higiene do Estado de São Paulo, era
de opinião que os japoneses não se aculturavam com facilidade
e negava que o país tirasse algum proveito de sua presença entre
nós 27 .
Esse e outros posicionamentos diante do japonês, que foram
tomando corpo em diferentes setores da sociedade, preocuparam
seriamente as autoridades japonesas.
Muitas destas opiniões eram influenciadas pela política restritiva adotada pelos Estados Unidos, Chile e Argentina que estavam colocando cada vez maior número de obstáculos à aceitação
de nipônicos em seus territórios. Inclusive a aceitação do japonês,
após a guerra, por países tradicionalmente avessos a essa imigração, só poderia ser interpretada como decorrente do fato de países tradicionalmente emigrantistas não se encontrarem em condições de fornecer os braços necessários. Temia-se, no Japão que,
com a normalização da situação mundial, a atitude do governo
brasileiro se alterasse.
Visando combater esta situação, foram feitas várias sugestões.
Por exemplo, organizar uma contra-campanha a favor da emigra111

ção para o Brasil junto às autoridades responsáveis pelas diferentes
províncias do Japão. Outra, que fosse dado um maior financiamento às companhias encarregadas do transporte do emigrante e
conseguido do governo paulista licença para introduzir um maior
número de chamados. E mais: a vinda de imigrantes espontâneos,
geralmente portadores de algum capital, incentivaria os negócios;
medidas tomadas para incentivar o intercâmbio comercial entre os
dois países só poderiam dar resultados positivos e, enfim, de artigos na imprensa local desmentindo os comentários desfavoráveis
aos japoneses 28.
Em 1919, o Cônsul Rioji Noda anteviu a possibilidade de
São Paulo não mais subsidiar a vinda de japoneses por muito
tempo. Isto fez-lhe pensar na conveniência de serem substituídos
paulatinamente os imigrantes subsidiados por espontâneos 29 .
Noda não errou em suas previsões. A 11 de fevereiro de
1922, o Ministro das Relações Exteriores do Japão foi informado
que o governo de São Paulo suspendera o subsídio aos imigrantes
nipônicos por considerá-los não aptos para o trabalho a que se
destinavam 30 .
Após tal decisão, ainda chegaram imigrantes japoneses em
São Paulo, mas com permissões especiais e a Secretaria da Agricultura continuou recebendo pedidos de fazendeiros interessados
naquela mão-de-obra.
Para o Diretor Geral da Secretaria da Agricultura em 1924,
Eugênio Lefèvre, tal resolução foi "ditada pelo receio de avolumar demais no Estado o estabelecimento de imigrantes que, sob
os pontos de vista da formação da raça nacional, social e política,
não nos podem servir. Além disso, teve o governo de atender
à manifestação da opinião pública, traduzida na imprensa desta
Capital e do Rio /. . . / O momento não parece justificar a necessidade de fomentar essa imigração, a certos respeitos pouco desejável5'31.
Portanto, as restrições que se faziam então aos japoneses eram,
em linhas gerais, as mesmas que se levantavam em todas as vezes
que se pretendeu justificar a sua não aceitação.
Ê de 22 de outubro de 1923 um projeto de lei de Fidelis
Reis visando à proibição da entrada de negros e, quanto aos
amarelos, que fosse limitado seu número anual a 5% dos indivíduos estabelecidos no Brasil 32 .
A Academia Nacional de Medicina manifestou o seu apoio
ao substitutivo da Comissão de Agricultura e Indústria da Câmara
dos Deputados que reduzia a entrada de asiáticos no país a 5%
dos já aqui localizados e reconhecidamente agricultores. Embora
não passassem de propostas, traduzem o pensamento então corrente.
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O Brasil foi adquirindo um lugar cada vez mais importante
aos olhos do Japão como país receptor, na medida em que a maioria dos que se caracterizavam como tal estavam fechando seus portos à entrada de asiáticos.
Paralelamente a todos esses acontecimentos, medidas foram tomadas a fim de estimular a concessão de subsídios oficiais para o
pagamento do transporte dos imigrantes. O problema emigratório
transformou-se, no Japão, num dos principais tópicos da política
internacional japonesa.
A partir de 1924 seu governo tomou a iniciativa de financiar
a emigração para o Brasil. Desta data em diante, as levas tomaram
maior vulto e, a certa altura, os japoneses passaram à dianteira nas
listas de entradas de imigrantes de diferentes procedências. Ao lado
de lavradores, vieram ter ao Brasil elementos de diferentes níveis
econômicos que exerceram diferentes atividades 33 .
A todos esses detalhes se chega fazendo-se uma verdadeira tomografia da presença japonesa entre nós.
Mesmo sem descer a um detalhamento muito grande, é possível distinguir, na história da presença japonesa entre nós, fases
e etapas com características mais ou menos definidas, o que facilita
o estudo e a análise dessa imigração.
Hiroshi Saito 34 distingue cinco fases, a saber:
l. a —
2. a —
3. a —
4. a —
5.a—

De
De
De
De
De

1908
1925
1942
1953
1963

a
a
a
a
a

1924,
1941,
1952,
1962,
1980,

fase
fase
fase
fase
fase

experimental;
de maior intensidade;
de interrupção da corrente;
da imigração após-guerra e
da transferência de empresas.

Estas fases foram por ele englobadas em três etapas:
l.a — j ) e 1908 a 1941, de adaptação ao novo habitat;
2. a — De 1942 a 1962, a de integração e
3.a __ De 1963 a 1980, a de identificação.
Vejamos em que se baseou para fazer tais distinções.
A primeira etapa que engloba as duas primeiras fases caracterizar-se-ia por uma imigração tipicamente agrícola, com contribuições positivas no sentido de uma inovação das práticas agrícolas;
um aperfeiçoamento da tecnologia de produção e desenvolvimento
da organização rural através do cooperativismo. Em outros termos,
constituir-se-ia na etapa de adaptação da mão-de-obra japonesa ao
novo habitat.
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Nesse sentido, a primeira fase (1908-24) foi marcada por uma
série de altos e baixos, mesmo porque tratou-se de uma fase experimental em que o imigrante, como vimos, veio subsidiado pelo governo paulista para servir como força de trabalho para a lavoura
de café. A mobilidade apresentada por eles de uma propriedade
para outra levou à suspensão do subsídio, em 1922.
Na segunda fase (1925-41) dessa etapa, a vinda do imigrante
japonês continuou sendo subsidiada, só que pelo governo japonês.
E mais: já não vinha exclusivamente para a lavoura de café, mas
para a de algodão, para núcleos coloniais e, também, para outras
unidades da Federação.
A política emigratória japonesa, sobretudo após o terremoto de
1923, tornou-se mais ativa. Como as dificuldades eram cada dia
maiores na colocação dos emigrantes, o Japão, diante dos problemas
criados pelo excesso populacional, não teve dúvidas em subsidiar
a vinda dos mesmos para o Brasil.
Em 1927 foi fundada a Bratac (Sociedade Colonizadora do
Brasil) que criou uma série de núcleos para receber os imigrantes,
em diferentes pontos do Brasil.
Em 1929, o japonês foi canalizado para o Estado do Amazonas e do Estado de São Paulo, paulatinamente, ele atingiu os Estados
vizinhos como Paraná, Minas Gerais e outros, em levas cada vez
mais abundantes e que, com o tempo, expandiram-se por diferentes
pontos do país.
Mas, em 1930, no governo de Getúlio Vargas teve início uma
série de medidas restritivas que culminaram com o estabelecimento
do regime de quotas implantado pela Constituição de 34. As restrições impostas foram num crescendo e com o Estado Novo atingiram
tanto os órgãos de imprensa em língua estrangeira como o ensino
das mesmas (1938-39).
Todas essas restrições criaram um ambiente de angústia e desconfiança entre os imigrantes, o que persistiu até a eclosão do segundo conflito mundial.
A segunda etapa (1942 a 62) também engloba duas fases
distintas. As atividades agrícolas continuaram predominando entre
os imigrantes japoneses, mas aumentava o número dos que se tornavam economicamente independentes. Caminhando numa linha de
maior integração ao meio ambiente, como reflexo, multiplicaram-se,
então, os casamentos inter-étnicos.
Os que aqui chegaram, após 1953, passaram pelo processo
de adaptação mais rápido graças à presença no país não só de imigrantes mais antigos como, também, de seus descendentes que juntos formavam uma infra-estrutura, digamos assim intermediária, que
de certa forma serviu de pára-choque ao impacto do encontro de
duas culturas e duas mentalidades tão diversas como é o caso da
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oriental e da ocidental. Foi esta, em outras palavras, a etapa da
integração.
Sua primeira fase (1942-52) foi marcada pela interrupção
do movimento imigratório Japão-Brasil em razão da Segunda Grande
Guerra. Nessa ocasião, os japoneses aqui radicados passaram por uma
verdadeira "crise de mentalidade", segundo Hiroshi Saito. Surgiram
entre eleis duas facções: a dos chamados conformados ou "derrotistas" e a dos inconformados ou "vitoristas" que geraram, não só confusão na comunidade nipônica, como um ambiente de verdadeiro
terrorismo entre seus membros.
Foi o momento em que "os velhos imigrantes 'redescobrem'
sua condição de serem pais e avós de brasileiros. Chegava a hora
de encarar a si mesmos como elementos cuja alma e corpo se
ligavam diretamente à nova pátria", palavras de Hiroshi Saito.
A fase seguinte (1953-62), isto é, a da imigração após-guerra,
foi aquela em que os pais passaram a incentivar seus filhos a continuar seus estudos até o nível superior. Para conseguirem tal intento, não mediram esforços nem sacrifícios. Nessa fase foi reiniciado o movimento emigratório Japão-Brasil. A chegada dos "Japão Novo", como são chamados, provocou o surgimento de estímulos novos, sendo os Cotia-Seinen um bom exemplo do espírito
renovador que aqui veio ter.
A terceira e última etapa, que se estende de 1963 até nossos
dias, caracteriza-se pela transferência de empresas japonesas e é
marcada pelo estabelecimento de um novo relacionamento entre os
dois países.
Juntamente com a empresa e com o capital japonês, chegou ao
Brasil uma tecnologia industrial e gerencial.
É a etapa em que o grupo japonês aqui radicado conhece um
processo de franca integração a ponto de tornar-se cada vez mais
amorfo e diluído. É, em última instância, a etapa da identificação.
Nada menos que quatrocentas empresas transferiram-se para
o Brasil antes de 1973, quando ocorreu a primeira crise energética.
Apesar de se ter verificado, em razão da recessão econômica internacional, um grande declínio na transferência de empresas japonesas
para o Brasil, o intercâmbio entre os dois países continuou. Vieram
técnicos altamente capacitados com atuação marcante em projetos
e convênios acertados entre os dois países. Sem dúvida, um novo
estímulo nas relações entre os dois governos ocorreu em 1976
quando da visita do então presidente brasileiro, Ernesto Geisel, ao
país do soljiascente.
Foram entabolados entre as duas nações projetos de execução
conjunta, tais como: ALBRÁS, em Belém do Pará, para a produção de alumínio; Cia. Siderúrgica Tubarão, em Vitória, no Espírito
Santo, para a produção de chapas de aço; CENIBRA, em Minas
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Gerais, para o desenvolvimento do Cerrado, com área de atuação
de cinqüenta mil hectares etc. Há ainda estudos sobre o desenvolvimento de recursos florestais e da produção de celulose.
Calcula-se que tais empresas absorvem em torno de seis mil
pessoas, sobretudo em São Paulo. Formaram, entretanto, como que
um grupo à parte da comunidade nipônica aqui radicada. Em parte,
devido à necessidade de auto-afirmação de ambos os lados, mas
que chegou a provocar atritos e antagonismo entre seus membros.
Enfim, de 1908 até hoje, com exceção dos anos intermediários entre 1942 e 1950 conhecidos, como vimos, como ''período
branco", o afluxo tem sido constante, mas não sob o ponto de
vista quantitativo, pois nesse particular a característica tem sido justamente a da inconstância dos números.
Entre 1928 e 1934 é que as levas atingiram os maiores algarismos. De 1935 em diante, os números sofreram uma queda acentuada, pois de 22.960 passaram para 5.745. Isto em razão do
regime de quotas implantado pela Constituição de 1934 (35) que,
em seu Tit. IV, Art. 121, § 6.° dispunha que: "a contribuição imigratória de cada país daquela data em diante não poderia exceder,
anualmente, ao limite de 2% sobre o total das entradas no Brasil
nos últimos cinqüenta anos". Este foi um rude golpe sofrido pela
imigração japonesa entre nós.
A partir de 1964, tem-se observado que o número de entradas vem descrevendo uma curva ascendente novamente. Os grandes
responsáveis por isso são os empresários e seus familiares. Tais
elementos, ao contrário dos demais, vêm para cá em caráter temporário.
Não gostaríamos de terminar estas considerações sem antes esclarecer que a distinção em etapas, fases etc, não importa tanto
o nome que se dê, deve ser tomada com o devido cuidado na medida em que, dependendo do aspecto abordado, da região considerada, do grupo ou da pessoa analisada poderá ocorrer variações.
Parece-nos, todavia, que do ponto de vista didático tais distinções
facilitam a compreensão.
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SÃO PAULO, ESTADO RECEPTOR POR EXCELÊNCIA.
RECRUTAMENTO, PROPAGANDA E HOSPEDAGEM.

Pesquisas recentes, como a de Rosa Ester Rossini, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da USP têm demonstrado que a entrada de migrantes
nacionais no Estado paulista é, há anos, superior àquela de estrangeiros.
Foi por volta de 1920 que brasileiros de diferentes unidades
da Federação, sobretudo dos Estados nordestinos, começaram a penetrar em levas cada vez mais volumosas em território paulista. A
partir de 1934, o elemento nacional tomou a dianteira nas relações
de entradas, sendo que permanece até hoje em posição de real destaque. Segundo Rosa Ester Rossini, a partir do qüinqüênio 19411945, a sua contribuição vem sendo da ordem de 3/4 partes do
total de braços entrados no Estado de São Paulo.
O que se observa, sobretudo a partir dos anos cinqüenta, é
que houve um decréscimo no fluxo migratório para o campo e um
acréscimo acentuado na migração para os centros mais desenvolvidos. Isto se explica pelo grande desenvolvimento industrial e urbano de que foi palco o Estado paulista nos últimos anos. Naturalmente os centros mais desenvolvidos exercem uma atração cada
vez maior sobre a mão-de-obra, sendo que a capital sozinha chega
a empregar praticamente 50% da força de trabalho proveniente
das outras unidades do país¹.
Esse quadro é bem diverso daquele do fim do século XIX
e início do século XX.
No fim do século passado, e início deste, os estrangeiros desempenharam o principal papel e a sua área de atuação foi sobretudo a rural.
Se atentarmos para o fato de que o Brasil, em 1940, possuía,
primeiro, mais da metade do seu território despovoado e, segundo,
apenas 13% de suas terras exploradas economicamente, cerca de
2% em culturas e 10% em pastagens, verificaremos que tais dados
caracterizam o Brasil como país receptor de mão-de-obra, uma
vez que lhe sobram terras a explorar e lhe faltam braços para
tanto 2.
Se em 1889 houve alteração no regime político brasileiro, sob
o ponto de vista econômico continuou sendo tipicamente rural. O
café, a borracha, o cacau, o mate, o açúcar e o fumo eram produzidos extensivamente e em grande escala, visando à exportação.
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O café, principal produto de exportação, era o centro em torno do
qual girava toda a vida econômica do país. Uma economia, cuja
base residia praticamente num produto único, tornava-se dependente
do mercado internacional e sujeita às suas variações.
Com a República e em razão das idéias federalistas que advogavam a necessidade de descentralização administrativa, a colonização e a imigração, até então sob a tutela do governo imperial,
passaram para a esfera dos Estados.
Entretanto São Paulo foi dos poucos que reunia condições para
assumir tal encargo e isto por abrigar a lavoura de café, produtorei da economia nacional.
Depois do conflito mundial de 1914 a 1918, mas sobretudo
após a crise de 29, verificou-se um acentuado declínio no movimento emigratorio europeu, o que coincidiu, também, com a adoção
de uma política cada vez mais restritiva por parte dos países imigrantistas. Primeiramente foram os Estados Unidos, mas depois
outros países, inclusive o Brasil, que aderiram a ela.
Data de 1930 o decreto de Getúlio Vargas impondo limitação
à imigração com o intento de disciplinar a afluência desordenada
de estrangeiros, confirmada tal medida pelas Constituições de 1934
e 1937.
Os anos de 1889 a 1930, de maior movimento imigratório
no Estado de São Paulo, foram marcados:
1.°) por uma ampla subvenção do movimento por parte do
governo estadual, com breves interrupções até 1927, quando o
governo deixou de fazê-lo definitivamente;
2.°) pela participação maciça de europeus, aos quais, a partir de 1908, vieram unir-se os japoneses;
3.°) pelo repatriamento e reemigração freqüentes em todo o
período, sendo que houve anos em que o número de saídas superou
ao de entradas, provocando, inclusive, um déficit imigratório como
ocorreu em 1900, 1915 etc;
4,°) até 1900, cerca de 6 1 % dos imigrantes entrados no
Brasil dirigiram-se para o Estado de São Paulo; de 1901 a 1920,
56% e de 1921 a 1934, cerca de 58,9%.
Estes dados demonstram a importância de São Paulo como
Estado imigrantista por excelência já que mais da metade da corrente imigratória, recebida pelo Brasil, dirigiu-se para suas terras 3 .
Antônio Prado, nosso Superintendente do Serviço de Imigração na Europa, fez restrições, nos anos noventa, à qualidade dos
agentes que estavam a serviço do governo brasileiro e declarou-se
francamente contrário ao sistema de introdução a tanto por cabeça,
batizado pelos europeus como trafic de blancs, já que a qualidade
era sacrificada em favor da quantidade.
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Foi na Alemanha e na Suíça que surgiram as primeiras agências
de emigração européias e a partir daí é que se multiplicaram por
vários pontos da Europa, sendo que entre 1892 e 1896 nada menos
do que trinta e quatro foram criadas.
Na Itália, anualmente, o número de agentes e sub-agentes era
acrescido de novos membros. Em apenas quatro anos, entre 1892
e 1896, o de sub-agentes passou de 5.172 para 7.169. Recebendo
por imigrante uma certa quantia, os agentes tinham interesse em
introduzir sempre maior número possível de imigrantes, sem levar
em conta, entretanto, sua qualificação. Na ânsia de carrear o maior
número possível deles, tais agentes propagavam de tal forma as
qualidades do Brasil que conseguiam convencer a emigrar mesmo
aqueles que, em princípio, não tinham intenção de fazê-lo.
Cabia ao sub-agente ou intermediário acompanhar os emigrantes de sua residência até o porto. Auxiliava-os no preparo da documentação, chegando mesmo a emprestar-lhes dinheiro, sob hipoteca, em caso de necessidade.
No dia da partida, acompanhava-os até o embarque e, muito
embora recebessem salários por essas atividades, costumavam cobrar uma taxa por seus serviços, fazendo com que muitas vezes
os emigrantes lhes entregassem suas últimas economias.
Era tão grave a situação que algumas pessoas que estavam certas de estarem seguindo para os Estados Unidos vinham ter ao
Brasil e outras, que pretendiam vir para cá, ficavam em Marselha.
Em 1888, a Itália procurou pôr cobro a esta situação, regulamentando as atividades dos agentes de emigração. Muitos abusos
foram desde então eliminados. Em 1901, através de legislação especial, foi tentado o estabelecimento de relações diretas entre o
emigrante e as empresas de transporte.
Isto não alterou muito o panorama geral, na medida em que
as Companhias de navegação mantinham representantes em diferentes pontos e estes, também, ganhando de cinco a dez liras por
emigrante, empenhavam-se ao máximo em conseguir o maior número possível deles, não importando os meios adotados. Muitos
não conheciam o nosso país e nem mesmo tinham condições de
localizá-lo no globo, entretanto, discorriam sobre nossa terra como
se ela fosse um verdadeiro paraíso. Segundo Lucy Maffei Hutter,
foi por obra de tais engajadores que a maior parte das vilas do
Vêneto foram abandonadas e muitos italianos de outras regiões dispuseram-se a deixar a pátria e tentar a sorte no Brasil, sobretudo
em São Paulo.
Vieram ter ao Brasil, assim, não apenas agricultores, mas pessoas de diferentes profissões que se faziam passar por lavradores
para atender à exigência do nosso governo. Aqui chegando, eram
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colocadas nas fazendas o que trouxe, por vezes, descontentamentos
de ambas as partes, sobretudo quando os emigrantes não eram
afeitos aos trabalhos agrícolas4.
No início deste século, os agentes brasileiros costumavam dirigir-se nas tardes dos domingos ao restaurante Ao Cervo de Ouro,
em Munique, para fazer propaganda das vantagens oferecidas
pelo Brasil, como o subsídio pelo governo brasileiro das despesas
com o transporte e o auxílio em ferramentas, sementes e alimentos,
durante vários meses, àqueles que viessem para se estabelecer nas
zonas menos habitadas5.
Antes de partir, os emigrantes muitas vezes ficavam sem qualquer assistência. À espera de^mbarque, aguardavam em Gênova,
onde eram freqüentemente explorados e perdiam o resto de dinheiro
que ainda tinham. Algumas vezes eram levados a pedir alimentos
pelos caminhos. Em 1897, já era apontada a necessidade de serem
construídas hospedadas em Gênova e em Nápoles, locais onde o
embarque era mais freqüente6.
As condições no Japão não diferiam muito das européias. Em
1891, foi criado o Departamento de Colonização e destinados cinqüenta mil yen (175:000$000 contos de réis) para a organização
de missões encarregadas de proceder ao levantamento das possibilidades de emigração de nipônicos para os mais diferentes pontos 7.
Nessa ocasião surgiram no Japão companhias que se especializaram
nesse levantamento, bem como no recrutamento dos elementos necessários nas diferentes províncias japonesas, cobrando dos interessados comissões por tais serviços. Em 1916 o número dessas
agências era de cinqüenta e um.
Para elas, os que deixavam o país espontaneamente não tinham
qualquer interesse, pois viviam justamente das comissões que recebiam dos patrões e das companhias de nagevação, como, também, das quantias que conseguiam tirar dos emigrantes, usando para
tanto de diversos artifícios ou cobrando seguros ou exigindo depósitos compulsórios até o regresso ao país de origem, após o término
do período contratual8.
Nas províncias japonesas, para as quais retornavam pessoas que
tinham obtido sucesso no exterior, é que era mais fácil conseguir
elementos dispostos a tentar a sorte fora, pois os grandes propagandistas da emigração eram justamente estes que conseguiam amealhar alguns bens. Sua influência fazia-se sentir sobretudo junto aos
jovens solteiros, não primogênitos, pois a estes era, em geral, vedada
a saída do país, mesmo que não tivessem bens a herdar. Os demais, entretanto, tinham a liberdade de procurar sua independência
econômica fora, mesmo porque tornava-se cada vez mais difícil
encontrar terras para cultivar9.
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Ocorre que, na verdade, eram poucas as famílias que manifestavam desejo de abandonar o pais. Segundo Rioji Noda, não
passavam de uma para cada mil famílias, isso em 1912 10.
O envio de dinheiro por parte dos emigrantes levou, com o
tempo, os governos provinciais do Japão a se interessarem pelo movimento emigratório. Hiroshima é um bom exemplo, pois contando
em 1910 com 32.242 pessoas no exterior, recebeu de fora a importância de 3.554.427 yen!1X.
Os Estados Unidos, o Canadá e a Manchúria eram tidos como
preferenciais pelo emigrante japonês. O Brasil, como vimos, era
considerado como de segunda ou terceira categoria, quer pela distância, quer pelos salários. Constava que só vinham para cá os
que por qualquer motivo não reuniam condições para se dirigirem
aos Estados Unidos. Só quando os países tidos como de primeira
categoria começaram a dificultar ou mesmo a impedir a entrada
de japoneses em seus territórios é que se verificou um interesse
maior pelo Brasil12.
O japonês não era informado ao emigrar sobre as reais condições oferecidas pelo país escolhido, nem sobre as dificuldades
que teria que enfrentar. Isto não ocorria apenas com os nipônicos
que vinham para o Brasil e nem mesmo somente com os japoneses.
Edith Abbott demonstra em seu estudo que o europeu, ao encaminhar-se para os Estados Unidos da América, por exemplo, muitas
vezes desconhecia a realidade norte-americana, tanto em relação ao
mercado de trabalho, quanto sobre as condições econômicas, políticas e sociais do país 1S.
Temos notícias esporádicas dos termos e das formas empregadas na propaganda do Brasil no Japão.
Maciel Sanz de Elorz, por exemplo, queixava-se que seus esforços, durante seis anos, em propagar as vantagens de nosso país
foram de certa forma anulados pelos informes negativos do representante japonês em nosso país. Entre eles dizia-se que era maior
o número de saídas que o de entradas de imigrantes pelo porto
santista, que os fazendeiros não estavam pagando seus trabalhadores regularmente, entre outros. Embora tivesse Elorz-desmentido tais afirmativas através da imprensa japonesa, estava certo de
que não surtiram efeito algum. Isto levou-o a concluir que se viessem algumas famílias para o Brasil, seriam em pequeno número
e poucas permaneceriam no país.
Aliás, algumas matérias estampadas pela imprensa brasileira
repercutiram intensa e negativamente na opinião pública estrangeira.
Foi o que ocorreu por ocasião da superprodução de café, quando
ficou estampado o desânimo e mesmo o desespero em que viviam
os nossos cafeicultores14.
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Em julho de 1899 publicou-se que, endividada em cerca de
quatrocentos e quarenta mil contos de réis, a lavoura paulista estava em precárias condições e que grandes fazendeiros não teriam
lucros superiores a cem mil réis mensais. As contestações evidentemente tiveram um peso muito menor junto ao espectador estrangeiro do que os desmentidos15.
Se havia, digamos assim, esses fatores que atuavam como uma
contra-propaganda, por outro lado, por vezes, o nosso país era apresentado em termos tão irreais que as conseqüências foram igualmente desastrosas.
Os agentes falavam na descoberta de uma nova terra onde
bastava sacudir os galhos de uma árvore para que caísse ouro,
querendo naturalmente se referir aos grãos de café que trariam
riqueza a todos aqueles que se dispusessem a lá viver16.
Um dos intérpretes que aqui chegou, antes mesmo da primeira
leva de imigrantes, teceu comentários críticos, de um lado, aos termos exagerados da propaganda com relação às condições oferecidas pelo Brasil e, de outro, ao fato de estarem sendo aceitos como
imigrantes todos os que se manifestavam desejosos de fazê-lo, não
levando em conta se se tratavam de agricultores ou não 17 .
Iludidos, muitos imigrantes sofriam grande desilusão ao deparar com a realidade. Foi o que ocorreu, sobretudo, com muitos japoneses da primeira leva. Daí atribuir-se grande parte do insucesso desse primeiro grupo à inexatidão com que foi apresentado
o Brasil a eles.
Sem dúvida contribuiu para a propaganda do nosso país no
Japão o fato de, em 1906, ter o governo de São Paulo assinado
um contrato com Rio Midzuno e Rafael Monteiro para a propaganda do nosso café naquele país oriental18. Sabe-se, por exemplo,
que chícaras do produto foram servidas a espectadores do teatro
Meiji-Za, a alunos de uma escola de culinária de Osaka, numa festa
em um dos bancos da referida cidade, e a campeões dos jogos olímpicos. Em certos locais, como numa escola primária de Tóquio,
na Universidade Imperial, ali localizada, e na Assembléia da Liga
dos Boticários e Droguistas, o café foi vendido a preços baixos
com o intuito de abranger um raio maior de consumidores. Afora
tais formas de divulgação, foram distribuídos cartazes e impressos
por diferentes núcleos urbanos japoneses19.
A Companhia Café Goshikaisha, de Tóquio, por exemplo, possuía além da matriz na capital, filiais em Osaka, no parque Minomo
e nas termas Takuzuka, em Nagoya e em Shizuoka para a "venda
de café e degustação da bebida em chícaras" 2a . De acordo com
as determinações do governo paulista, as casas de propaganda de
café brasileiro no Japão deveriam possuir torrefação própria e o
serviço do preparo da bebida ser realizado por dois práticos brasi124

leiros contratados para tanto. Disporiam, também, tais casas de um
mostruário com os diversos tipos de café paulista devidamente classificados e acondicionados. O açúcar utilizado deveria ser de preferência brasileiro, se com isso não houvesse acréscimo no preço
da chícara.
A nenhum pretexto poderia ser interrompida tal propaganda.
Caso o suprimento do produto pelo governo não fosse suficiente,
caberia aos contratantes adquiri-lo, às suas expensas, quer no mercado santista quer mesmo em praças estrangeiras, neste caso, com
o consentimento do governo 21.
Quando Midzuno esteve no Brasil, acabou convencendo Teijiro Suzuki a ser um dos pioneiros da emigração japonesa entre
nós. Pois bem, Suzuki narra em seu livro que, na viagem às fazendas paulistas, tiveram a oportunidade de conhecer uma família
que havia colhido num só dia trinta e oito sacas de café. A partir
daí, fizeram cálculos apressados e concluíram que uma família japonesa poderia reunir apreciáveis quantias em pouco tempo, a
ponto de terem se perguntado se não teria sido melhor se os japoneses tivessem emigrado para o Brasil em lugar dos Estados Unidos ou do Havaí. O próprio Suzuki critica tal atitude, pois não
se preocuparam em verificar de quantos membros era composta
a família em questão e se tal resultado constituía-se numa raridade
ou era comum 22.
Informes irreais como este dos enviados japoneses ao nosso
país certamente influíram, e muito, nos termos da propaganda. Até
certo ponto o sonho acalentado pelos imigrantes de que em pouco
tempo retornariam ricos à terra natal tinha suas raízes na certeza
que lhes era dada de que as oportunidades oferecidas pelo Brasil
eram múltiplas e excelentes. Noção completamente fora da realidade, pois é sabido que ninguém consegue enriquecer na lavoura
do dia para a noite.
Propagava-se, por exemplo, que em nossas fazendas uma pessoa chegava a colher três sacas de café por dia. Ora, sobretudo
os imigrantes da primeira leva entraram em pânico quando colheram uma e meia sacas por família, sendo que algumas não conseguiam mais de meia. Constatações como esta criaram um clima
de revolta contra a companhia e desilusão dos imigrantes quanto
ao seu futuro em nossa terra,
Alguns ficaram de tal forma traumatizados que chegaram às
lágrimas, como ocorreu em uma das fazendas em que lhes coube
um mau talhão. Mesmo trabalhando antes do amanhecer até o anoitecer, empregando o mínimo de tempo para se alimentar, tentando neutralizar a falta de experiência pelo tempo de serviço não
conseguiam os resultados esperados23.
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Uma consulta realizada, em 1927, junto a japoneses estabelecidos nos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná, revelou
que uma das impressões mais marcantes entre eles foi a desilusão
de que foram tomados ao entrarem em contacto com a realidade
brasileira o que atribuíam aos termos em que era feita a propaganda do nosso país 24 .
Antes da guerra ela chegava aos diferentes pontos do Império
através de jornais, de folhetos ou de cartazes expostos em locais
diversos, Nas províncias tradicionalmente emigrantistas como Okayama, Hiroshima, Yamagushi e Fukuoka havia uma nítida preferência
pelos Estados Unidos entre a população. Em Saga, tipicamente
agrícola e mais conservadora, por exemplo, era muito mais difícil
encontrar quem se dispusesse a emigrar. Aliás, o fato de terem
falecido, de um de seus distritos, três dos emigrantes que vieram
para o Brasil na segunda leva, contribuiu indiscutivelmente para
criar uma imagem negativa sobre o nosso país. Quando ocorriam
casos como este, só a multiplicação de testemunhos favoráveis por
parte de elementos da própria região teriam o poder de refutá-la.
Em Kumamoto e em Nagasaki, ao contrário, o Brasil era visto
com bons olhos. Kagoshima, por exemplo, contava com interessados em vir para o Brasil. Embora os que de lá vieram na primeira
leva não tivessem conseguido bons resultados na lavoura, foram
muito bem sucedidos em outras atividades de maneira que forneciam informações positivas aos parentes e amigos e, com isso, contribuíam não só para formar uma boa imagem do Brasil como para
convencer muitos a emigrar para cá.
A propaganda não era a única responsável pela resolução tomada nesse sentido. Certos acontecimentos por vezes provocavam
a saída de um maior contingente. Foi o que ocorreu em 1915, na
província de Ibaragi, onde uma inundação deixou os habitantes em
situação realmente precária25.
A consulta a dois folhetos nos colocaram a par dos termos
e da maneira como se processava a propaganda de nosso país no
Japão. Num deles encontramos informes sobre o Estado paulista
no que diz respeito ao seu solo, cultivos, detalhes sobre a imigração, número de japoneses aqui estabelecidos etc.
Noutro, da Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, ou companhia
dos quatro K como era conhecida, encontramos informes mais detalhados. Inicialmente eram fornecidos dados sobre a situação geográfica de São Paulo, sobre os produtos cultivados e, depois, apresentados certos detalhes visando esclarecer ao máximo os que desejassem emigrar para cá.
Cinqüenta dias de travessia marítima eram previstos. Em São
Paulo receberiam certo número de pés de café para cuidar, querendo isto significar carpir, colher etc. ao lado de outros serviços
comuns das fazendas. Os interessados eram informados sobre o
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plantio intercalar entre os cafeeiros ou em terras especialmente cedidas para tanto e de que não via nada que impedisse a criação
de porcos e galinhas nas proximidades das casas.
Era observado que durante a colheita poderiam ser empregados homens, mulheres e crianças, mas que nos demais trabalhos
só os homens tinham vez. Advertia-se para que não perdessem a
calma às primeiras dificuldades, pois com o tempo as coisas seriam
diferentes. No primeiro ano, a renda costumava ser menor dada a
falta de experiência dos japoneses, mas ultrapassadas as primeiras
dificuldades, os resultados costumavam mostrar-se compensadores,
já a partir do segundo ano.
Os contratos previam, em geral, a permanência dos trabalhadores na fazenda por dois anos agrícolas. O ano agrícola ia de
outubro a outubro, coincidindo, portanto, com o término da colheita.
Para que o interessado pudesse emigrar, era exigido que fosse
sadio e que não sofresse nenhuma moléstia infecto-contagiosa como
a tuberculose e a lepra, caso contrário seria repatriado às suas
custas, pois o Brasil não o receberia.
Quanto à composição da família, deveria contar, no mínimo,
com três elementos aptos para o trabalho, com idade entre doze
e cinqüenta anos. Para evitar o alto índice de mortalidade infantil
foi proibido, também, o embarque de senhoras em adiantado estado
de gestação ou das que tinham dado à luz, recentemente.
As despesas de viagem foram assim discriminadas:
20 yen . . . . . . ( 40$000 réis) — documentação oficial. Os menores
de doze anos eram isentos.
275 yen
(550$000 réis) — passagem.
7 yen
( J4$000réis) — estadia prevista de dez dias no
porto de embarque.
1 yen
( 2$000 réis) — papéis destinados à confecção de
passaporte.
2 yen
( 4$000 réis) — exame médico e vacina.
50 sen
( l $ 0 0 0 r é i s ) — bagagens.
Total
305 yen 50 sen, isto é, seiscentos e onze mil réis.
Como havia um subsídio do governo paulista, na realidade o
imigrante deveria levantar a importância de 231 yen e 66 sen, cerca
de 463S000 réis para viagem.
No caso das crianças, a tabela de auxílio governamental era:
Idade
7 a 12 a.
3 a 7 a.

Passagem
137 yen 50 sen
68 yen 75 sen

A uxílio
4 poimds
3 pounds

Diferença
36 yen 92 sen
18 yen 46 sen
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Não foram computados nesses cálculos os gastos realizados no
preparo da viagem, nem com o transporte até o porto de embarque
e outros mais. Se levadas em conta, as despesas somariam por volta
de 231 yen.
Certas recomendações são curiosas e revelam o desconhecimento
dos japoneses dos nossos costumes. Assim sendo, eram informados
de que para o trabalho seriam apropriadas as roupas de golas fechadas ou esporte, não sendo necessário o uso de camisas de colarinho ou gravata. Seriam suficientes alguns conjuntos de algodão,
sendo dispensável o uso de lã.
Às mulheres era recomendado o uso de tsutsusode, isto é, quimono de mangas justas e o andon-hakama, uma espécie de calça
comprida, e meias compridas. Na roça era comum o uso de chapéu,
de palha ou não, pelos homens e lenços pelas mulheres.
Quanto aos calçados, deveriam ser resistentes e baratos, daí
ser aconselhado o uso de hadashi-tabi, uma espécie de meia com
reforço na sola, dispensando o uso de sapato.
Afora as peças do vestuário, os imigrantes deveriam trazer
consigo: um kaya, isto é, cortinado; um cobertor por pessoa; um
yukata, quimono para após o banho, para servir de pijama e que
deveria ser fechado com botões para evitar que se abrisse; uma
bacia; um recipiente com remédios; um itasouri, chinelo de madeira;
recipientes para as refeições, ou seja, pratos de alumínio, facas,
colheres e panelas; toalhas; canivete; sabão; papel e envelopes para
cartas; pastas dentais; palitos; tesoura; navalha de fazer barba, espelho; caderneta para anotações; agulha; linha; canetas e penas, além
de instrumentos para a lavoura que fossem de uso normal e de fácil
transporte.
Eram alertados para o fato de que objetos de luxo, arroz, miso,
shoyo, algas marinhas e armas não deveriam fazer parte da bagagem
do emigrante, pois aqueles que trouxessem um desses artigos estaria
sujeito a punições.
No folheto era feita referência à existência de vendedores de
roupas e outros artigos nos portos de embarque. Os emigrantes eram
alertados para que evitassem as compras pois somente aumentariam
as despesas, sem necessidade.
Os emigrantes eram também colocados a par da documentação
exigida para o embarque: atestado de saúde; koseki-tohon, registro
de família em três vias; duas fotografias recentes e cinco yen, cerca
de dez mil réis, por pessoa, para os gastos com a documentação.
Muitas das indicações feitas nesses folhetos de propaganda certamente foram fruto dos problemas surgidos entre 1908 e 1914.
A maneira de vestir do imigrante tinha uma importância grande,
na medida em que por vezes revelava até sua procedência, senão
vejamos. Na décima primeira leva, chegada em 1917, alguns imi128

grantes decepcionaram uma das autoridades japonesas presentes ao
desembarque justamente pela forma como vinham vestidos e pelo
seu comportamento, pois davam a nítida impressão de que não provinham da zona rural. O que as fez pensar dessa maneira foi o uso
por exemplo de chapéu, óculos de aros dourados, lenços de seda
etc. Apenas os okinawanos, no dizer daquela autoridade, estavam
vestidos a contento.
Aliás, foram numerosos os okinawanos que para cá vieram entre
1917 e 1922. As autoridades okinawanas empenharam-se em incentivar a saída de emigrantes pois administravam uma ilha pequena,
cujas terras eram pouco produtivas e onde vivia uma população numerosa. Entretanto, problemas criados por eles em terras paulistas
levaram à interrupção da propaganda naquela ilha. As autoridades
locais reagiram, prometendo selecioná-los melhor e orientá-los sobre
a maneira de agir em terras brasileiras.
Uma das críticas que se lhes fazia era quanto ao número crescente dos que abandonavam as propriedades. Um dos fatores que
contribuía para isso era o fato das companhias colocarem os okinawanos ao lado de japoneses de outras procedências dos quais diferiam em língua, em costumes, mas o que era mais grave, eram
considerados inferiores pelos japoneses em geral. Daí ter sido sugerido que fossem mantidos reunidos numa só propriedade ou, quando
muito, fossem mantidos em fazendas vizinhas 26.
Logo após a vinda das primeiras levas, os círculos governamentais nipônicos preocuparam-se com notícias de revoltas e do não
cumprimento dos termos contratuais por parte dos japoneses.
O Ministério das Relações Exteriores, visando contornar os problemas, impôs às empresas de emigração algumas normas para serem seguidas quando do recrutamento dos emigrantes, a saber: que
fossem aliciados exclusivamente agricultores; evitadas as famílias
compostas; verificadas as condições das fazendas e obtida dos fazendeiros melhor acolhida aos imigrantes; limitado o recrutamento
de elementos de Okinawa e de Kagoshima e organizado o transporte
de maneira que a chegada dos imigrantes se desse, no máximo, até
o fim de maio de cada ano.
Chegou aquele Ministério, por mais de uma vez, a proibir a
emigração de okinawanos. Segundo Hiroshi Saito, isso ocorreu em
razão de uma visão estereotipada das autoridades com relação a
eles 27.
No que diz respeito ao transporte propriamente dito dos imigrantes, as condições de travessia marítima foram, a princípio, bastante precárias. De 1908 a 1914, aportaram em Santos nada menos
que dez navios trazendo a bordo emigrantes japoneses.
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Nesse transporte, em geral, eram empregados velhos cargueiros
adaptados, sem as acomodações necessárias para mil e quinhentas
e às vezes mil e novecentas pessoas. O Kasato-Maru e o WakasaMaru, por exemplo, eram todos cargueiros antigos, com calado
de aproximadamente seis mil toneladas brutas, cujos porões vinham
repletos de emigrantes.
Em geral não havia leitos, dormindo todos em esteiras. Era
de noventa por cento e oitenta centímetros o espaço reservado por
adulto, e a metade dele para as crianças de sete a dez anos. Os
menores de sete anos, considerados de colo, não tinham espaço especialmente reservado para eles. Às instalações sanitárias eram precaríssimas.
Os navios seguiam pela rota oeste durante em média sessenta
dias, sendo a Cidade do Cabo uma das escalas. As deficiências de
condições sanitárias satisfatórias explicam a freqüência de doenças
contagiosas a bordo. Em 1918 no Wakasa-Maru ocorreram casos de
encefalite o que provocou arribadas forçadas que elevaram o período de viagem a oitenta dias! No ano (seguinte, o Hakata-Maru
conheceu o mesmo problema agravado por casos de sarampo, tendo
sido de trinta e seis o número de óbitos durante a travessia. Isto
tudo levou as autoridades brasileiras a determinar uma inspeção
rigorosa em todas as embarcações vindas de países asiáticos, tentando com isso evitar, também, casos de verminose entre os emigrantes 28.
Pelo Decreto n.° 1458 de novembro de 1907 em que foi regulamentado o movimento imigratório para São Paulo, o governo
estadual comprometeu-se a subsidiar as companhias de navegação
que oferecessem preços mais convenientes pelo transporte de imigrantes.
Os vapores deveriam contar com todo o necessário à segurança
do navio e dos passageiros; com aparelhos de desinfecção, arejamento e ventilação. Caberia à Inspetoria de Imigração no porto de
Santos estabelecer a lotação, verificar se as roupas de cama eram
suficientes para garantir uma troca adequada. Ás mulheres seriam
alojadas separadamente, sendo os camarotes reservados para famílias
inteiras. Para cada grupo de quinhentos imigrantes, ou fração desse
número, deveria haver um médico, um enfermeiro ou uma enfermeira 29 . Até que ponto tais exigências foram respeitadas?
Reunimos dados sobre alguns navios. O Kasato-Maru, por exemplo, era o ex-Kaiserin, navio hospital russo contratado em Port Arthur pelos japoneses. Ao zarpar de Kobe, contam os que nele viajaram, resplandecia em sua pintura nova. Transformado em navio
de passageiros, perdeu suas antigas características 30.
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Em 1978, foram publicadas pela imprensa várias entrevistas com
alguns dos pioneiros da imigração japonesa entre nós. Em que pese
o tempo que separa esses depoimentos dos fatos, não deixam de
ter seu valor e é através deles que podemos muitas vezes reconstituir
detalhes que de outra forma ficariam perdidos. Assim, uma das
entrevistadas recorda-se que na partida havia no porto muitas serpentinas coloridas e, segundo ela, não houve muitas lamentações
pois: "nós tínhamos certeza que estávamos indo para o Brasil em
caráter temporário; logo juntaríamos dinheiro e poderíamos voltar".
Continuando seus informes, disse não ter sido difícil acostumar-se com o Kasato-Maru, pois era grande, bonito e contava com
muitos cômodos. Na hora das refeições, todos iam para o andar
superior. A comida não era muito gostosa, em sua opinião, mas
dava para "matar a fome". Alimentos mais saborosos, como o sushi,
eram vendidos à parte.
No dia do embarque fazia frio em Kobe, mas aos poucos a
temperatura foi aumentando a ponto de em certas noites ter perturbado o sono dos passageiros. Em Capetown, lembra-se ainda, as
mulheres e crianças atiravam moedas através das escotilhas para
que os nativos pegassem31. As maiores dificuldades surgiram quando do desembarque em Santos 32.
Contamos com uma preciosa fonte de informação sobre essas
viagens marítimas que é o relatório detalhado da travessia feita pelo
Hakata-Maru em 191833, dez anos após o Kasato-Maru.
Possuía ele seis compartimentos de dois andares cada um. Na
distribuição dos passageiros era levada em conta a região de origem.
Cada grupo elegia um representante e dois ou três vices para representá-lo junto aos responsáveis pelo navio. Na referida viagem foram
indicadas vinte e nove pessoas cuja função era assessorar os funcionários na distribuição dos alimentos, nos serviços de escritório
e de enfermagem.
O navio veio abastecido de alimentos para sessenta dias de
viagem, para dez de reserva e mais seis refeições de emergência.
Como base para cálculo foram consideradas as seguintes porções:
arroz branco
1 k 100 g por pessoa
peixe
30 monme, sendo um monme igual a três
quilos e setenta e cinco gramas.
carne
30 monme
cereais e verduras . . . . . . 60 monme
conserva de nabo
13 monme
miso
10 monme (tempero)
açúcar
..
2 monme
shoyo
15 monme (tempero)
chá
0,7 monme
peixe seco
2 monme (tempero)
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A refeição diária ficava em quarenta sen, isto é, menos de um
mil réis. Era servida às sete, às onze e às dezesseis horas, afora chá
e doces às quatorze e às dezoito horas.
O arroz e o miso shiru eram servidos em duas tigelas enquanto
os outros alimentos eram apresentados em pratos a grupos de mais
ou menos dez pessoas84.
Após as refeições, os imigrantes eram encarregados de lavar e
conservar em ordem o material usado. A água usada na limpeza
do vasilhame era a do mar, quando a embarcação não se encontrava
ancorada.
O navio era dotado de cômodos especiais para doentes, de
isolamento nos casos de moléstias contagiosas, de consultório médico, de sala de parto com tatami e de quatro banheiros, sendo
feita a separação entre homens e mulheres por ocasião dos banhos.
Diariamente recebiam água do mar aquecida para os mesmos e
duas vezes por semana cada passageiro recebia três baldes de água
doce. Às mulheres eram fornecidos mais dois para a lavagem dos
cabelos. Semanalmente a quota por pessoa era de quatro baldes de
água para a lavagem de roupa.
Acompanhando os imigrantes vieram dois médicos, com uma
média diária de consultas da ordem de cento e vinte e nove pacientes. O horário de atendimento era entre nove e doze horas pela
manhã e quatorze e dezesseis horas à tarde. As emergências deveriam ser atendidas a qualquer hora do dia ou da noite, mas, na
prática, informa o diário, não atendiam após as vinte horas.
Uma das reclamações dos participantes dessa viagem foi que
os banheiros e as instalações hospitalares reduziam muito o espaço
normalmente utilizado para que os passageiros se movimentassem
e praticassem seus exercícios físicos. Este fato, aliado à deficiência
na circulação de ar, provocava doenças.
Numa viagem tão longa o papel da recreação era muito importante. Pensando nisso, a Associação de Emigrantes do Japão, a Imin
Kiokai forneceu ao navio uma coleção de livros e mesas de jogo.
A passagem do Equador foi comemorada com undokai, do qual
participaram adultos e crianças.
O Hakata-Maru dispunha de um local onde o passageiro podia
adquirir cigarros, bebidas, doces etc. e que permanecia aberto entre
quinze e dezesseis horas e das dezenove às vinte horas 35 .
Com o passar dos anos os melhoramentos foram sendo observados. Assim, o Sanuki-Maru36, por exemplo, aqui chegado no
mesmo ano que o Hakata, já dispunha de uma geladeira o que foi
muito importante para a melhor conservação dos alimentos. Duas
enfermeiras assistiram aos imigrantes, o que também foi altamente
positivo.
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No Kamokura-Maru37 que atracou em Santos no ano seguinte,
isto é, em 1919, não foi registrado nenhum caso de morte, embora
tenham enfrentado epidemia a bordo. Atribuiu-se o fato ao menor
número de pessoas em viagem e a uma melhor assistência médica.
O desejo de que as condições de travessia fossem melhores
para os emigrantes levou um fiscal de emigração japonês a propor,
em 1919 38 : a redução do tempo de travessia; maior assistência
médica, limpeza nos navios e exercícios para os emigrantes; proibição do passageiro trazer em sua bagagem alimentos perecíveis;
intensificação das programações recreativas, incluindo atividades
que envolvessem todos os passageiros entre idosos, jovens e crianças;
que o navio procurasse trazer pessoas interessadas em auxiliar a
tripulação no trato dos passageiros; todo o cuidado possível no
transporte de material combustível; providências no sentido de serem instaladas salas de vestir junto aos banheiros para evitar problemas, sobretudo quando o navio atracava em algum porto; a distribuição de impressos aos imigrantes sobre as reais condições do
navio; que os imigrantes fossem orientados sobre a vestimenta mais
adequada a eles e, por fim, criticava os okinawanos por não serem
tão asseados como os naiti jin.
Uma vez em Santos, os imigrantes eram transportados, por via
férrea, até a capital.
A Província de São Paulo recebeu nó início do século passado
um número reduzido de imigrantes. Raros foram os anos em que
as entradas superaram a quinhentos imigrantes. Somente no último
quartel do século XIX é que o movimento imigratório começou a
tomar corpo. De cento e vinte entradas em 1874 deu um salto para
três mil duzentas e oitenta e nove em 1875. Entre 1875 e 1886
o número de entradas variou entre 1.303 e 9.536, com exceção de
1879 e 1880, quando não ultrapassou a casa dos 973 e dos 613,
respectivamente.
O ano de 1887 foi um novo marco na história imigratória do
Estado com a chegada de trinta e dois mil cento e doze imigrantes
contra nove mil quinhentos e trinta e seis do ano anterior. A partir
de então, podemos dizer, é que o movimento imigratório para São
Paulo começou a descrever uma curva ascendente.
A capital, no início, contava apenas com uma casa, no Bom
Retiro, para recolher os recém-chegados, mas as instalações eram
precárias, ficando as bagagens num simples barracão 39 .
Em 1885, foi liberada uma verba de cem contos de réis para
a compra de um terreno e a construção de uma hospedaria40. Dois
anos depois, embora o prédio não estivesse ainda concluído, a ocorrência de varíola e crupe entre os hóspedes do Bom Retiro determinou a mudança dos servioçs de hospedagem para o prédio do
Brás. Apesar de inacabado, suas instalações eram melhores e mais
cômodas.
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A Hospedaria tinha por finalidade receber, agasalhar e alimentar, durante oito dias, os imigrantes. Em condições consideradas
excepcionais, tal prazo poderia ser alterado.
A Hospedaria do Brás, como era conhecida, tinha capacidade
para abrigar duas mil pessoas. Seus dormitórios eram mobiliados
com camas de ferro, colchões, travesseiros e cobertores. Tais dependências permaneciam fechadas durante o dia para possibilitar
uma limpeza melhor, só permanecendo nelas as pessoas que, em
razão da idade ou do estado de saúde, necessitassem de maior
repouso.
A alimentação, fornecida por particulares mediante concorrência pública, era constituída de duas refeições principais às onze e
às dezesseis horas, além do café da manhã e da noite. Aos menores
de três anos eram distribuídos quinhentos gramas de leite fresco
diariamente.
A princípio, o fornecedor mantinha, por sua conta, cozinheiros,
funcionários encarregados de servir as refeições, vasilhame e lenha
para a cozinha. A partir de 1894, a hospedaria assumiu essa parte,
também. As dietas eram prescritas pela enfermaria da hospedaria e
o seu preparo deveria ser em cozinha e vasilhame especiais.
Os jornais é que serviam de veículo de convocação dos interessados em assumir o fornecimento da alimentação aos imigrantes
e o transporte deles e de suas respectivas bagagens. Eram condições
mínimas para se inscrever nesse transporte aqueles que fossem proprietários de duas ou mais carroças baixas e dois animais por unidade e que demonstrassem ter possibilidade de aumentar o número
de veículos quando necessário e que se dispusessem a prestar serviços a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive aos domingos e
feriados.
Aos poucos, paralelamente às funções de alojar e alimentar os
imigrantes, a hospedaria transformou-se no local em que se fazia a
contratação da mão-de-obra. Os fazendeiros encaminhavam seus pedidos que eram registrados em um livro especial. Durante a contratação era dado às partes discutir livremente as condições e muitas
vezes se fazia necessária a presença de intérpretes. Uma vez acertados os termos do contrato, era precedida a leitura do mesmo na
língua do imigrante. Cada família recebia uma caderneta onde deveriam ser anotados o salário e as despesas.
O atropelo na hospedaria era tão grande por ocasião dessas contratações que uma série de medidas tiveram que ser tomadas, inclusive para impedir a entrada de agenciadores em suas dependências. Nesse sentido foi adotada a prática da anotação, no cartão de
rancho do imigrante, do nome da propriedade para a qual fora contratado, para evitar que fosse recontratado. Mesmo assim continuaram os desvios da mão-de-obra. A situação chegou a tal ponto que
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o governo foi obrigado a constituir uma comissão especialmente designada para procurar resolver os problemas. Provisoriamente foi
proibida a entrada de fazendeiros na hospedaria por ocasião da chamada e da classificação dos imigrantes, pois era praticamente impossível aos funcionários daquela repartição saber, por exemplo, se um
italiano que entrava ali era um administrador de uma propriedade
ou um agenciador de mão-de-obra. Como é de se supor, tal medida não foi do agrado dos fazendeiros, que se diziam vítimas dos
atravessadores.
Na verdade essa proibição resolveria apenas uma parte da questão, pois o imigrante ao sair para passear era freqüentemente arrebanhado pelos atravessadores.
Uma política, adotada por esses "corretores de contratos" como
eram conhecidos, era justamente reter na hospedaria o imigrante o
máximo possível e com isso criar um clima de tensão entre os fazendeiros a ponto de se submeterem a qualquer exigência a fim de
obter a mão-de-obra de que tanto necessitavam. Existiam, na
verdade, verdadeiras agências especializadas cuja finalidade era conseguir trabalhadores mediante certa quantia.
Os especuladores agiam junto à hospedaria e no centro da cidade. Os fazendeiros eram abordados e lhes era oferecida mão-deobra à razão de cinco mil réis por solteiro e vinte mil réis por
família sem o que, dizia-se, não conseguiriam trabalhadores.
A partir do Decreto n.° 376 de 1896 4 1 foi determinado que
a contratação da mão-de-obra far-se-ia na hospedaria através de
cinco agentes oficiais euj a função seria a de servir de intermediários entre os fazendeiros e os imigrantes. Não receberiam qualquer salário por tal atividade, cabendo aos fazendeiros remunerá-los
à razão de dez mil réis por família quando seu número fosse menor
que dez e de cinco mil réis, caso contrário.
Tentativas foram feitas objetivando a descentralização dos serviços. Todavia não tiveram sucesso. Somente razões de ordem sanitária determinaram o deslocamento dos serviços para fora da capital.
Embora temporárias e provisórias, as mudanças foram fontes de reclamações e descontentamentos. Terminadas as causas, voltava a hospedaria da capital a centralizar os serviços 42 .
Antes da chegada dos japoneses, a hospedaria recebeu a visita
do próprio Secretário da Agricultura que inspecionou as suas dependências para verificar se estava tudo em ordem para receber os
novos imigrantes.
A primeira leva chegou às treze horas e quarenta e cinco minutos do dia 19 de junho de 1908. Depois de vacinados foram
imediatamente alojados. Encaminhados ao refeitório, deixaram-no
em perfeita ordem e limpeza o que contrastava com o comum entre
os demais imigrantes. O mesmo repetiu-se com relação aos dormitórios.
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Para Amandio Sobral eles aceitaram "bem a nossa alimentação,
feita à nossa moda e com os nossos temperos"43.
Todavia para os imigrantes as coisas não foram tão fáceis
assim. Uma das entrevistadas pela revista Arigatô, em 1978, recorda-se que a primeira vez que viu café foi na hospedaria onde "havia
uma fila, e todos saiam dela carregando uma canequinha com um| líquido muito escuro. Ninguém sabia o que era, e nos primeiros dias
ninguém (sic) se aventurou a tomá-lo" 44.
Pó dentifrício, escova de dentes, pente, navalha de barba, frasco
de conservas, molho de tempero, uma ou outra raiz medicinal, travesseiros de madeira forrados de veludo ou de bambu fino, cobertores, alcochoados, casacões, ferramentas pequenas, um ou dois livros, papel de cartas, nanquim, hashi de madeira ou alumínio entre
outros compunham a bagagem dos imigrantes, cuidadosamente inspecionada ao chegar aqui. Causou espécie aos funcionários da
alfândega santista o fato de não terem encontrado qualquer tipo de
contrabando45.
Os imigrantes manifestaram curiosidade em conhecer a cidade
de São Paulo. Os intérpretes recusaram-se a levar as mulheres porque
consideravam que com sua vestimenta preta e chapéu de palha enfeitado com flores vermelhas iriam chamar demasiadamente a atenção, afora os passos miúdos e "desajeitados". Envergonhados, mas
não querendo decepcioná-los, mostraram apenas o bairro do Brás 46.
Depois de uma rápida permanência na hospedaria, os japoneses
foram levados para o interior do Estado onde iriam entrar em contato direto com a realidade brasileira.
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PROBLEMAS DE FIXAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO
A - FIXAÇÃO

Dias antes do desembarque da primeira leva de japoneses
em Santos, ou melhor, no dia três de junho, a Agência Oficial de
Colonização e Trabalho comunicava pelos jornais que até o dia
cinco os interessados naquela mão-de-obra poderiam encaminhar
seus pedidos por escrito. Por se tratar de um elemento novo, seria
procedido um acompanhamento cuidadoso desse imigrante e, como
não fosse grande o número de intérpretes, seria dada prioridade aos
fazendeiros que solicitassem maior número de braços 1.
O acordo entre as partes era feito no sentido dos fazendeiros
receberem até duzentos imigrantes da primeira leva e depositarem
no Tesouro estadual a quantia correspondente ao número de admissões. Tal importância o fazendeiro tinha a liberdade de descontar
ou não do salário dos imigrantes e por esse pagamento a família
como um todo seria responsável.
O interesse em acompanhar de perto a adaptação desse elemento explica terem os fazendeiros que assumir a obrigação de
participar à Secretaria da Agricultura não só as saídas como os motivos da mesma, informando, inclusive, sobre contas e adiantamentos 2.
A remuneração variava de uma propriedade para outra, numa
mesma época e num mesmo município. Fatores como proximidade
de um centro populoso, abundância de terras a cultivar, distância
entre cafeeiros, presença ou não de pedras nos cafezais, carpas a
efetuar, entre outros, explicam tais variações. A nosso ver, pelo
menos em parte, a movimentação dos imigrantes pode ser explicada
por essas diferenças de ofertas, pois é sabido que as melhores fontes
de renda sempre funcionaram como atrativo ao ser humano em
geral. O que não dizer entre imigrantes que acalentavam o sonho
de lucro imediato? E mais, nada os prendia a esta ou àquela propriedade.
Voltemos ao primeiro grupo aqui chegado a 18 de junho. Antes do término do mês, os recém-chegados foram colocados em seis
das principais propriedades agrícolas do Estado de São Paulo, a
saber:
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MUNICÍPIO

N.° DE PESSOAS

Rib, Preto

210 (11 menores)

D. Albertina Prado e F.OS

Rib. Preto

90 ( 4 menores)

São Martinho

Cia, Ag, São Martinho

Sertãozinho

99

Sobrado

F.co Ant° de Souza Queiroz

São Manuel

49

Floresta

Godofredo da Fonseca

Indaiatuba

170 ( 1 menor)

Chanaã

S. Paulo Coffee States

São Simão

155

FAZENDA
Dumont
Guatapará

PROPRIETÁRIO
Cia, Agr. Faz. Dumont

3

Tomoo Handa conta que os imigrantes, ao saírem da hospedaria em direção às fazendas, receberam um lanche de pão e lingüiça. O pão, de tipo italiano, não trouxe problemas, embora tenham estranhado seu paladar. Mas a lingüiça, que não conheciam,
chegava a repugná-los em razão dos temperos e do aspecto. Muitos
não suportando o odor jogaram-nas pela janela do trem. Um dos
imigrantes, entretanto, verificou que os brasileiros a apreciavam. Resultado, foi iniciada a troca nas estações por qualquer quantia em
dinheiro, pois não conheciam o seu valor. Afora a lingüiça, lenços
de seda e objetos de uso pessoal também foram empregados nessas
trocas.
'
Na fazenda Dumont os japoneses foram recepcionados por uma
fanfarra. Da estação até a administração, bagagem, mulheres e crianças foram transportadas por carroças, enquanto os homens seguiram
a pé.
A primeira refeição constituiu-se de arroz e feijão, além de
café com açúcar mascavo. A consistência e o tempero do arroz fazia
desse prato, tão comum entre eles, algo diferente. Mas o feijão,
consumido no Japão com açúcar ou mesmo na forma de doce,
causou espécie por ser aqui não só um prato salgado, mas por terem
encontrado no seu caldo . . . toicinho! 4.
A alimentação é um aspecto que, via de regra, traz problemas
entre os imigrantes, mesmo nos casos em que há grande afinidade
cultural.
Assim, João Baptista Borges Pereira 5 chama a atenção para
a freqüência das reclamações entre os imigrantes da diferença de
odor e de gosto dos alimentos. Ilustrando, cita textualmente uma
entrevista mantida com uma imigrante italiana que, entre outras
coisas, afirmou: "No começo eu comia certas coisas tapando o
nariz, sem respirar: o cheiro era pior do que o gosto. Hoje, quase
não sinto diferença / . . . / fazia a mesma comida que fazia na Itália;
usava os mesmos temperos, cozinhava do mesmo jeito, preparava
os mesmos pratos. Quando ia comer, o gosto era diferente / . . . /
Eu punha bastante alho e cebola para disfarçar o gosto e o cheiro
da comida. A carne me deu muito trabalho. Na Itália só se comia
carne de vitela; era macia e fácil de cozinhar. Aqui a carne é de
boi velho. Eu não sabia como fazer. Fui à casa de um brasileiro,
junto com outras mulheres italianas, e lá aprendemos a fazer o bife
do jeito brasileiro. Não é difícil, e é até gostoso / . . . /".
Voltemos aos japoneses. Terminada a refeição foram, finalmente, encaminhados para a colônia, isto é, o agrupamento de casas destinadas aos trabalhadores nas fazendas. Eram elas em geral
escuras, o chão de terra batida ou, na melhor das hipóteses, revestido de tijolos. Como o mobiliário corria por conta dos imigrantes,
' somente em algumas propriedades foram improvisadas camas, ou
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melhor, tábuas para fazerem as vezes delas. O mais das vezes os
próprios imigrantes é que as providenciavam, usando para isso palha de milho,
Na fazenda Floresta, as casais eram de pau-a-pique e o chão
de terra batida, logo muito diferentes das moradias a que estavam
acostumados no Japão. Galhos secos e sacos de palha de milho fizeram as vezes de colchão e duas pedras sob uma grade, as de
fogão 6.
A realidade brasileira era bem diversa da que lhes fora apresentada e da que sonhavam. Isto explica o grande número de reclamações recebidas pelos intérpretes já no dia seguinte ao da chegada 7. Desde o início, portanto, o imigrante japonês percebeu que
o nosso país era bem diverso do país do sol nascente que deixaram
para tentar a sorte.
Muitos queixaram-se da vida na fazenda ter sido, de início,
triste. Sobretudo para os que não estavam acostumados às fainas
agrícolas, a abanação, por exemplo, era um trabalho muito pesado.
"Toda noite, depois que voltávamos cansados da roça, na hora de
dormir, durante um ano, chorávamos, magoados, pensando que não
deveríamos ter vindo. Era melhor ter ficado no Japão / . . ./ Mas
de que adiantava pensar assim, não tínhamos dinheiro para voltar
à pátria" 8.
É característica do Japão a união entre elementos de uma mesma região. Sabedores disso, as autoridades procuraram reunir em
cada uma das propriedades os elementos de uma mesma província.
Assim, para a fazenda Dumont, foram encaminhados os procedentes
de Fukushima, Kumamoto, Kagoshima, Hiroshima, Miyagi e Tóquio.
Para a fazenda Guatapará, os vindos de Kagoshima, Nigata e Hiroshima. Para São Martinho, os de Kagoshima; para Sobrado, os de
Yamagushi e Ehime; para Floresta, os de Okinawa e para Canaã
os de Okinawa, também 9 .
Logo no mês de julho, portanto dias após a distribuição dos
braços pela lavoura, a Secretaria da Agricultura começou a receber
correspondência dos fazendeiros ou de seus administradores.
A fazenda Dumont comunicava, por exemplo, a fuga de quatro japoneses solteiros. É bem verdade que eles retornaram ao serviço dias depois e que um fato isolado não tem maior significado.
O que queremos deixar claro é que desde muito cedo os problemas
da fuga de imigrantes se fizeram sentir. No caso referido, a mesma
foi explicada por serem os fugitivos carpinteiros e não agricultores.
Aliás, grande parte dos imigrantes estava dando a impressão de
não ter conhecimento das fainas agrícolas. Foi esta, aliás, uma das
causas apontadas pelos fazendeiros para justificar o abandono prematuro das lavouras pelos japoneses. Na verdade, a documentação
revela que penetraram não agricultores em número bem maior que
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o previsto em contrato. O Inspetor de Imigração e Colonização,
ao que parece, desconhecia a realidade, pois chegou a afirmar que
em 1908 como não agricultores vieram apenas alguns carpinteiros,
um ou dois pedreiros e um ou dois ferreiros.
Somente da fazenda São Martinho, entre os saídos em setembro de 1908, constavam quatro pescadores, um policial, quatro
carpinteiros, um foguista, dois barbeiros, um marinheiro, um pedreiro e um fabricante de conservas.
Que conclusão podemos tirar? Muitos imigrantes identificaramse como agricultores sem sê-lo para poderem responder às exigências do contrato de 1907 que previa que apenas 5% do total
dos imigrantes entrados poderiam ser estranhos à profissão agrícola. O que é difícil de determinar é se tal atitude partiu do imigrante, nesse caso mostrando seu interesse em vir para o Brasil,
ou da companhia. Partindo das companhias a conclusão seria oposta,
pois só a dificuldade em angariar elementos explicaria tal atitude por
parte dessas organizações. Parece-nos que esta segunda alternativa é
a mais real.
Muitos dos que se enquadravam nesse caso não se adaptaram
às fainas agrícolas e foram forçados a confessar suas verdadeiras
aptidões,
O chamado "ajuntamento de solteiros" pelos fazendeiros foi
também objeto de críticas desde o início 10. A prática da família
composta consistia na incorporação de membros estranhos a ela
por meio da adoção ou não de pessoas aparentadas ou não. Com
isso visava-se por um lado conseguir as três enxadas exigidas pelo
governo brasileiro e, por outro, economizar as despesas de viagem
e constituir uma família altamente capacitada para o trabalho, já
que dela, como vimos, eram excluídas as crianças e as pessoas idosas.
Isto era importante já que se almejava um enriquecimento em curto
espaço de tempo e retorno à terra natal.
Das cento e sessenta e seis famílias da primeira leva, somente
dez eram normalmente constituídas, cento e cinqüenta e quatro contavam com agregados e duas não se adequavam às exigências
contratuais. Tais famílias não gozavam nem de relações estáveis e
nem mesmo de unidade entre seus membros.
A fazenda Guatapará é um bom exemplo. Ali, para facilitar
as coisas para os imigrantes, foi nomeado um vice-administrador
japonês. Os resultados, entretanto, não foram os esperados em razão dos conflitos existentes nos seios das famílias.
Houve casos em que a idade dos filhos adotivos era praticamente igual à dos pais. Este fato, por si só, já gerava problemate,
aliado à constituição artificial das famílias, funcionava como elemento desagregador e de discórdia por excelência. Como os salá143

rios eram pagos por família, a divisão dos mesmos nem sempre era
simples. As discussões surgiam quando do nascimento de uma criança ou quando um dos membros adoecia.
Na tentativa de resolver o problema, em algumas propriedades
os agregados passaram a ser pagos como jornaleiros. Isto, todavia,
criou novos pontos de atrito na medida em que, sendo o salário
dos diaristas de doils mil e quinhentos réis a três mil réis, surgiram
reclamações dos casais que o consideravam desproporcional em relação àquele que recebiam. Resultado, a desagregação continuou a
existir e, o que é mais grave, gerando uma situação antieconômica
já que vários agregados abandonaram as propriedades agrícolas
atraídos por outras atividades mais lucrativas. Muitas vezes deixavam dívidas. Como, diante do proprietário, a família como um
todo era responsável por elas, a saída de um dos membros tornava
mais precária ainda a situação dos que permaneciam em serviço u.
Num dos relatórios enviados ao Japão, foi observado que a
composição da família japonesa contrastava totalmente daquela dos
europeus, cujos membros tinham laços sangüíneos que os uniam
entre si. A artificialidade da família japonesa vinha provocando,
informava, apreciações desairosas em relação a ela na medida em
que seus elementos eram tidos por bárbaros a ponto de praticarem
a poligamia!
Para Firmiano Pinto, fazendeiro, "a sua moral /. . . / é muito
extravagante: unem-se e desunem-se em casal sem formalidade alguma / . . . / " 1 2 . A desarmonia reinante em tais famílias foi um
fator a mais que contribuiu para sua desagregação.
Rioji Noda atribuía a formação de tais famílias à dificuldade
encontrada pelas companhias em conseguir no Japão famílias autênticas que quisessem emigrar e que respondessem às exigências
brasileiras. Isto porque as pessoas de mais idade, em geral, não
emigravam; era difícil a emigração de crianças em idade escolar;
as despesas não eram pequenas. Tudo isso levou as companhias,
por volta de 1912, a tentar junto ao governo paulista para que
fosse reestudada a composição das famílias a fim de facilitar a
emigração.
Os agentes desdobravam-se para conseguir formar famílias de
acordo com o que era solicitado. Assim, como filhos de um casal
vinham elementos completamente estranhos ou, ainda, eram reunidas pessoas solteiras sem qualquer ligação de parentesco, muitas
vezes, e com elas era composta uma família 13.
Por outro lado, na fazenda Dumont, por exemplo, os nipônicos de início conseguiram um rendimento de apenas um alqueire
e três quartos por dia, isto é, muito aquém dos italianos que colhiam cerca de dois alqueires e meio! Quando o cafezal era antigo,
a colheita não era tão abundante. Isto provocou o desespero entre
os imigrantes que se viram sem dinheiro para voltar e sem condições para se sustentarem. Resultado: surgiram as revoltas.
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Foram infrutíferas as tentativas feitas para convencer os imigrantes de que, se tivessem chegado a tempo de plantar cereais, a
situação não seria a mesma, pois contariam com uma outra fonte
de renda. Além disso, no cafezal, os frutos estariam em condições
mais favoráveis e não tão secos como ocorrera.
Segundo o Diretor Presidente da Companhia Agrícola Fazenda
Dumont, tudo fora feito para que a experiência fosse bem sucedida 14 . Os japoneses não viam a situação com os mesmos olhos.
Kyoichi Kodema, por^ exemplo, chegou àquela propriedade
com a idade de treze anos. Recorda-se que foram recebidos alegremente, inclusive, por uma banda de música. Tudo isso, em sua
opinião, não alterava o aspecto das casas que eram "verdadeiros
barracos, onde o piso era de terra dura. Não havia camas e tivemos
que dormir sobre o capim, onde os mosquitos nos atacavam. Nossas esperanças começaram a morrer naquele momento".
Agregado a um casal amigo, recebeu a família um cafezal
com boa produção. Depois, entretanto, foram levados para cafezais mais velhos. A média diária de colheita caiu para uma saca!
As mãos, não acostumadas com aquele tipo de tarefa, ficaram logo
em feridas. Os mosquitos e os bichos-de-pé provocaram muito desconforto e, inclusive, prejuízos na locomoção.
Outro problema sentido desde os primeiros tempos foi o fato
das compras serem feitas no armazém da fazenda. Como muitas
vezes o trabalhador não dispunha de dinheiro para suas despesas,
a família se endividava, o que levava com freqüência as famílias
ao desespero. O pranto era comum entre eles, sobretudo, à noite.
Depois de algum tempo, alguns imigrantes resolveram deixar a
propriedade e seguir para São Paulo em busca de nova colocação.
O entrevistado e os demais que permaneceram à testa dos serviços começaram a boicotá-lo, isto é, diminuíram o ritmo dos trabalhos. Foi a maneira que encontraram para protestar contra a
situação vigente. Tal atitude provocou o protesto da direção da
fazenda e, em conseqüência, todos os imigrantes que ainda estavam
em serviço seguiram para a capital15.
O que ocorria com certa freqüência era o fato do imigrante
sair e retornar depois a uma determinada propriedade. Foi p que
ocorreu na fazenda Floresta, de onde saíram sete japoneses no dia
7 de setembro de 1908, mas cinco deles a ela retornaram após
uma breve estada na cidade de Itu.
Dinheiro foi um outro foco de problemas para os imigrantes.
Os componentes da primeira leva depositaram certa quantia na
companhia japonesa, quando estavam ainda em Kobe. Aqui chegando, como era natural, quiseram reavê-lo. Informados da impossibilidade da companhia de fazer a entrega, protestaram veementemente
junto às autoridades. Os okinawanos, que mais depositaram, foram
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também os que mais protestaram. Levantou-se a hipótese de ter a
companhia arrecadado determinada quantia para ter com que pagar
certas despesas, pois só assim explicar-se-ia não contar ela com os
meios necessários para reembolsá-los 16.
Afora certos problemas, que foram comuns a quase todas as
propriedades, houve, também, em algumas delas problema^ específicos, O fato do pagamento ser trimestral na fazenda São Martinho
levou os japoneses a reivindicar que passasse a mensal. Não
puderam ser atendidos, pois sendo a propriedade uma sociedade
anônima com mais de quinhentas famílias a seu serviço, não havia
condições para modificações na forma de pagamento. Os japoneses
não se conformaram e fizeram greve. A fazenda, apesar de tudo,
não voltou atrás em sua decisão, de forma que o governo viu-se
obrigado a amparar os grevistas, já que foi solicitada a sua retirada
daquela propriedade agrícola17.
Os governantes paulistas, em vista dos problemas surgidos com
os primeiros japoneses que aqui vieram ter, não ficaram satisfeitos
com os resultados. Antônio Cândido Rodrigues18, Secretário da
Agricultura, atribuía o insucesso ao grande número de solteiros e
de elementos pouco habituados ou mesmo estranhos à lavoura. Uma
prova disso é que fora observado que as famílias formadas por
verdadeiros agricultores vinham apresentando resultados positivos.
Outro aspecto, a seu ver, era a má seleção dos emigrantes não
só permitindo a vinda de famílias de não agricultores como a artificialidade em sua organização a ponto dos membros serem por
vezes completamente estranhos un,s dos outros, sem nenhum grau
de parentesco, o que dificultava sobremodo a tutela do chefe da
família.
Isso tudo e mais o fato do imigrante ter que pagar, num prazo
demasiadamente curto, parte das despesas com o seu transporte,
agiram negativamente sobre o imigrante. Além do mais o atraso da
chegada dessa primeira leva com relação à data prevista fez encontrar as árvores com poucos frutos. Ou, em outras palavras,
a colheita não se apresentava mais tão rendosa como no início.
Daí o desencantamento ao perceberem que não conseguiriam enriquecer em pouco tempo. Descontentes, não foram poucos os que
abandonaram a lavoura.
O problema era, como se vê, bastante complexo.
Há os que atribuem à diversidade no tipo de vida do imigrante no Estado de São Paulo um papel importante no alto índice
de mobilidade entre os japoneses. Na verdade, toda a família japonesa ia para os cafezais, inclusive as mulheres, isto porque, em
geral, ela era uma das três enxadas exigidas em contrato. Normalmente isso não ocorria com as mulheres de outras nacionalidades.
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Assim sendo, só esporadicamente ou em ocasiões muito especiais
o elemento feminino participava dos serviços. Uma dessas ocasiões
era a época da colheita.
As diferenças de língua, de costumes, enfim, os problemas
gerais de adaptação, evidentemente, deram também sua contribuição para o relativo insucesso do primeiro grupo aqui chegado.
Um dos que pensavam dessa forma era Virgílio Rodrigues
Alves. Para ele, a mobilidade do japonês na lavoura estava ligada
ao pouco conhecimento que tinha dos costumes nacionais. Com
isso freqüentemente mudava de uma propriedade para outra motivado apenas pela esperança ou pela promessa de melhores conw
dições .
Visitas periódicas de enviados do governo japonês revelam o
interesse e o cuidado dele em se inteirar in loco da situação do
imigrante entre nps. Parece-nos que tais agentes tinham por objetivo
manter uma discreta fiscalização com o intuito de garantir ao máximo o bem-estar de seus emigrantes.
A esta conclusão se chega em vista das normas baixadas pela
Legação do Japão com relação ao imigrante japonês aqui estabelecido e que, a nosso ver, só foram ditadas em vista das condições
de habitação e de higiene comumente oferecidas não serem satis20
fatórias .
Segundo a Legação, entre outras coisas, deveriam os japoneses
trabalhar agrupados e não em meio a elementos de outras nacionalidades; os supervisores, escolhidos dentre eles; as moradias, preparadas com a devida antecedência, contar com um cômodo principal revestido de madeira, de cimento, de asfalto ou fornecido ao
imigrante o madeiramento necessário para ele próprio assoalhá-lo;
cs pagamentos efetuados em moeda corrente, evitando assim o emprego de vales; e, em caso de doença, os imigrantes terem direito
à assistência médica e aos remédios necessários. Visando a Um melhor
atendimento do imigrante, nesse particular, era prevista a criação
de uma sociedade cooperativa de beneficência para a qual cada
imigrante contribuiria mensalmente com a quantia de, no máximo,
um mil réis.
Os fazendeiros que concordassem com esses itens deveriam
especificar o número de famílias que desejavam contratar através
21
de documento datado e assinado .
Durante a Primeira Guerra Mundial, como já tivemos a oportunidade de citar, muitos japoneses dedicaram-se ao plantio de arroz e outros cereais que, na ocasião, alcançavam boa cotação no
mercado.
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Um enviado do governo nipônico, visitando a zona noroeste do
Estado paulista em 1919, verificou que os japoneses ressentiam-se
da falta de maquinário para o beneficiamento de sua produção.
Isto os obrigava a empregar o de terceiros, sendo muitas vezes
ludibriados. Verificou ainda que a reivindicação mais comum era
de ser levantado um empréstimo em banco ou que um capitalista
nipômco investisse na região instalando um engenho, maquinaria
para o trato do algodão ou mesmo que se voltasse para a compra
e venda de terras,
Na ocasião, além de Bauru, em direção a Mato Grosso, havia
aproximadamente mil duzentas e quarenta famílias japonesas proprietárias de oito mil alqueires de terras cujo valor havia duplicado em apenas um ano. Muitos proprietários, entretanto, estavam
resistindo em lotear suas terras, o que vinha dificultando sobremodo
sua aquisição. Daí o interesse que capitalistas japoneses comprassem terras para dividi-las e revendê-las, com lucro, para os imigrantes, preservados os interesses de ambas as partes.
Tratando-se de terras, outro problema corriqueiro advinha da
não demarcação dos terrenos e dos processos em que se viam
envolvidos os imigrantes por não terem adquirido terras regularmente. Nessas ocasiões fazia-se necessária a assistência jurídica.
Como, entretanto, dificilmente reuniam condições para arcar com
as despesas, muitos arriscavam-se a perder tudo o que conseguiram
reunir com tantos sacrifícios. O consulado do Japão em São Paulo
recebeu várias queixas nesse sentido.
Ficou evidenciada para o enviado japonês a necessidade de serem enviadas noivas do Japão, dado o grande número de japoneses em idade de casar e de serem multiplicadas as chamadas para
parentes e amigos dos imigrantes aqui estabelecidos, pois necessitavam de mais pessoas para ampliar suas atividades22. Uma vez
aqui, tais elementos eram incorporados à comunidade sem, contudo,
perceberem qualquer salário. Cooperavam no aumento da renda
familiar, sem contudo ter direito à participação nas decisões quanto
ao emprego dos lucros23. Hoje em dia tal comportamento vem se
verificando entre os migrantes.
Os japoneses, na verdade, não tardaram a perceber que as
condições de trabalho no Brasil diferiam daquelas do Havaí e
dos Estados Unidos, por exemplo. Entre elas, encontraram um
trabalhador menos exigente que ele em termos salariais. Isso possibilitou que ao invés de empregado o japonês se tornasse empregador e, dessa forma, partisse para uma produção comercial com
intuito de obter um rendimento possivelmente mais vantajoso.
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Tornar-se produtor, sentiram logo, significaria caminhar mais
rapidamente para a concretização do sonho de migração temporária, À fórmula migração temporária + sucesso rápido = a retorno
ao país de origem foi acrescentada uma outra parcela: produção
comercial
Um imigrante assim se expressou: um "conhecido me afiançou
que enquanto permanecera no Canadá, nunca fixara residência /.../
Disse-me mais, indo para o Brasil a gente precisa ser esperto para
descobrir empregos, que pagam bem. Vim para o Brasil com essa
idéia; procurei seguir os conselhos do meu amigo e por isso depois
de minha chegada, ,saí logo da fazenda para onde tinha sido encaminhado e fui trabalhar como estivador em Santos" 2 4.
A ascensão à condição de agricultor independente compreendia
etapas sucessivas. De simples assalariado nas fazendas, passava
a parceiro e a empreiteiro quando, então, sujeitava-se a toda sorte
de sacrifícios e procurava reunir o máximo de recursos para com
eles adquirir independência econômica. Uma vez atingida essa meta,
freqüentemente adquiria terras ao longo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil ou da Companhia Paulista com o fito de plantar
café.
Outros, sobretudo os da primeira leva, ao deixarem as propriedades agrícolas iam ou trabalhar na construção de ferrovias
ou reemigravam para a Argentina 25 . Acontece que, anos depois,
alguns "desses elementos foram reencontrados no Brasil dedicandose uma vez mais à agricultura.
Outros, ainda, sobretudo a partir de 1913, preferiram fixar-se
nas imediações de São Paulo, onde se dedicaram ao plantio de
batatas.
Tanto a cultura de arroz, como a de batata e a de algodão
eram realizadas de maneira predatória, isto é, num mesmo solo,
sem a preocupação de adubar ou de lançar mão da rotatividade do
solo. Resultado, este esgotava-se rapidamente. Conseqüência direta:
o plantio tornava-se itinerante.
Contribuiu também para essa mobilidade o fato dos imigrantes, de início, não se interessarem em adquirir terra,s por considerarem que não haveria compensação alguma com isso, afora
a intenção de uma permanência apenas temporária no país.
Por volta dos anos quinze, todavia, quando já era razoável
o número de crianças em idade escolar, o problema educacional
foi um a mais que teve que ser enfrentado. Uma forma de resolvêlo foi desistir da lavoura itinerante e arrendatária e estabelecer-se
de forma mais permanente. A tendência foi a formação de agrupamento em núcleos para facilitar a construção da escola. Essa foi
uma das razões de muitos deles terem passado ao cultivo do
café 26 .
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Mais ou menos na mesma época surgiram os mascates japoneses, sobretudo na região da Mogiana. Tais elementos percorriam
as propriedades vendendo miudezas em geral. Alguns deles após
os anos vinte, com o pecúlio reunido nesse comércio, estabeleceramse na capital nas imediações da rua Conde de Sarzedas, onde o
comércio tornava-se cada vez mais promissor em razão da passagem constante pelo local de pessoas que, vindas do interior, procuravam nova colocação. Formou-se assim o Condegai, isto é, o
bairro do Conde de Sarzedas27.
A multiplicação de comunidades japonesas na região noroeste,
vivendo agrupadas e fechadas sobre si mesmas, colaborou para a
formação de um estereótipo do imigrante japonês considerado
como de difícil assimilação tanto pelas autoridades, quanto pela
imprensa, quanto pelo povo em geral.
Em suma, o japonês era tido como portador de língua, hábitos e costumes dos quais não se desligava dada sua pequena
capacidade de assimilação; sua introdução não seria conveniente
ao país por razões de eugenia; a multiplicação de comunidades nipônicas só poderia ser prejudicial ao país e, finalmente, o nipônico
era militarista 28.
Residiam fundamentalmente nesses pontos as críticas levantadas contra eles nas mais diferentes oportunidades.
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B — ADAPTAÇÃO

Cultura para os antropólogos vem a ser o produto do esforço
criador humano, isto é, a totalidade de suas criações, numa tentativa de conquista sobre a natureza.
Paralelamente a uma cultura, digamos, material, há toda uma
produção do intelecto que constitui a cultura não material como,
por exemplo, as crenças, os hábitos, as técnicas empregadas para
fazer as coisas, as regras de agir e muito mais. Teoricamente é
possível distinguir-se uma cultura da outra, mas na prática elas
se confundem formando um todo.
Cada ser humano é fruto de uma cultura. Nos contatos humanos entre elementos pertencentes a grupos culturais diversos pode-se observar diferentes processos de interação social, a saber:
No processo competitivo, sobretudo presente na esfera econômica, os produtores se batem pelo domínio de mercado e de
clientela. Tal competição pode, em última instância, significar uma
disputa por um status melhor. Nesses casos não é obrigatória um
contato direto entre as partes.
No processo de conflito ocorre o mesmo, com a diferença que
os elementos entram em contato consciente, obrigatoriamente, o que
acarreta certa tensão de ânimo entre as partes, sejam elas pessoas,
facções ou culturas.
No processo de acomodação há uma tendência em reduzir ou
prevenir os conflitos, visando a uma maior estabilidade das pessoas
e dos grupos que tendem a se igualar em atitudes e numa busca
de incorporação à vida cultural da comunidade. Todavia é mais
uma atitude externa, não representando, na realidade, uma incorporação verdadeira.
Finalmente no processo de assimilação verificam-se alterações
ao nível dos critérios de julgamento, significando com isso modificações até mesmo na maneira de ser do indivíduo.
Apoiado em Donald Pierson, Djacir Menezes distingue dois
aspectos no processo de assimilação, O primeiro seria o biológico,
quando ocorre a amalgamação ou fusão de raças diferentes. O segundo, o sociológico, isto é, a aculturação ou a transmissão de
elementos culturais de um grupo para outro. Nesse caso ocorrem
freqüentemente conflitos e no caso de fusão de culturas as alterações ocorrem a nível de atitudes, linguagem e de costumes.
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Os problemas multiplicam-se nesses casos tanto no campo econômico quanto político, religioso, moral e outros mais. Foi o que
ocorreu, por exemplo, com os imigrantes não católicos chegados
ao Brasil durante o período imperial que não conseguiram legalizar suas uniões pelo fato do casamento só ser válido quando realizado pela igreja católica. Daí a importância e a repercussão por
ocasião da República quando foi introduzido no Brasil o casamento
civil.
Todo imigrante é portador de elementos culturais recebidos
em sua terra natal e que irão forçosamente entrar em contato com
aqueles vigentes no país receptor. Nessa ocasião a língua desempenha papel fundamental. O que ocorre freqüentemente é que as
crianças aprendem mais rapidamente a língua e com isso inteiramse mais facilmente dos hábitos e costumes do novo habitat. Mas,
na ânsia muitas vezes de não serem consideradas diferentes da comunidade em que vivem, chegam a desprezar tudo ou quase tudo
o que lhes lembra a sua ascendência estrangeira. Tal atitude provoca, inevitavelmente, incompatibilidades no seio das famílias.
O mesmo processo ocorrer via de regra, com o mestiço. Não
se sentindo plenamente integrado a nenhum dos grupos, é por vezes
tomado de um agudo conflito mental, sendo que se não for assistido em tempo pode ser levado a uma marginalidade cultural, cuja
sintomatologia típica são os recalques, os sentimentos de inferioridade e, num estágio mais avançado, as psicoses, os crimes e os
suicídios.
Isto se explica, pois todo o ser humano age de acordo com
uma escala de valores de que é portador. Ora, quando ele muda
de um meio cultural para outro, muitas vezes entra em contato com
outro sistema valorativo e o seu começa a sofrer influências. Por
vezes abandona mesmo o seu, antes de conseguir assimilar integralmente o outro. É então que ocorre a marginalização cultural.
Quando um grupo minoritário, por exemplo, fecha-se e procura manter suas próprias características culturais, a marginalidade
deixa de ser individual e passa a ser grupai. É o que se denomina
quisto social. Portanto ele existe em função das diferenças culturais.
Na verdade o aspecto racial apenas facilita a discriminação, mas
é acidental no processo, já que o problema real é o da diferença
cultural ou de aculturação.
O método empregado para combatê-lo, sobretudo no sul do
país, onde o problema foi mais evidente, foi a criação de escolas
em diferentes pontos para a divulgação de nossas tradições, de
nossa história e de nossa língua para impedir a segregação de elementos alienígenas ao contexto nacional29.
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Quando ocorre o contato entre duas ou mais culturas na forma
de acomodação, isso implica em um ajustamento apenas aparente
entre as partes com pequena ou nenhuma mudafhça interna. Já na
assimilação pressupõe-se que haja modificação parcial ou total nas
atitudes, nos sentimentos, enfim, na escala de valores do indivíduo.
Nos casos em que a modificação é de tal ordem que permite
ao indivíduo compartilhar integralmente da vida da sociedade receptora, dir-se-á que estará assimilado. Para que isso ocorra, fatalmente terá que ser portador de novos desejos, novas atitudes,
nova concepção de vida, enfim, comportamentos característicos da
sociedade no seio da qual passou a viver.
Na acomodação ocorre mais um novo modus vivendi.
Na assimilação verifica-se um processo semelhante ao da socialização de uma criança ao ser incorporada à sociedade em que
nasceu. Os imigrantes são portadores de língua, religião, costumes,
idéias, lembranças, atitudes e sentimentos próprios. Enquanto os
mantiveram intactos em terras estranhas, formarão um quisto cultural. Nesses casos os membros do grupo viverão ao lado da sociedade que os acolheu, mas sem fazer parte dela, culturalmente
falando. À medida que forem se desfazendo destes elementos culturais e incorporando os hábitos do novo ambiente, entrarão em
processo de assimilação.
Face a estes argumentos, surge a pergunta: é possível a um
indivíduo abandonar todas as suas tradições e costumes? Há possibilidade de uma plena assimilação entre os imigrantes? A não
ser o caso de crianças em tenra idade, mesmo nas condições mais
favoráveis, a assimilação praticamente jamais se completa entre os
imigrantes de primeira geração. Dependendo das condições, completa-se muitas vezes entre os da segunda e, quase sempre, nos
da terceira geração.
Isto não quer dizer, todavia, que se deva pensar que os imigrantes de segunda e terceira geração sejam assimilados obrigatoriamente. Não dependerá de todo um contexto em que haja condições favoráveis ao seu desenvolvimento.
Se a língua é um fator fundamental no processo de assimilação, pois é o mais eficiente dos meios de comunicação entre os
seres humanos, a cor da pele, ao contrário, pode interferir negativamente no processo pois, em alguns casos, gera atitudes preconceituosas com significado, inclusive^ social. Outro ponto importante
na assimilação é o prisma através do qual os padrões culturais do
novo meio são vistos pelo imigrante e o fato dele desejar ou não
ser identificado como membro do grupo em questão.
Ao que se saiba, as tentativas para forçar a assimilação são,
em geral, infrutíferas.
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Por outro lado, é preciso não esquecer que se torna impossível supor um contato cultural em que não haja incorporação
de elementos culturais de ambas as partes. Assim, se é verdade
que o imigrante e seus descendentes não renunciam à sua cultura
como um todo para adquirir a do país receptor, a sociedade receptora também fica sujeita a influências e a modificações, sendo que
nisso tudo pesa muito o grau de prestígio da cultura de que o
imigrante é portador aos olhos das pessoas entre as quais ele venha
a se fixar 30.
Assim, além das dificuldades físicas, o imigrante enfrenta problemas de comunicação e é tomado pelo sentimento da incerteza
gerado por costumes diversos. Entende-se que seja envolvido facilmente por írustrações e ansiedades. Mas a tendência é o ajustamento progressivo ao novo ambiente, pois se o meio não se altera,
a solução está na mudança de atitude do indivíduo para com ele,
Mas a recíproca também é muito importante, isto é, a atitude
do novo meio para com ele, imigrante. Nesse aspecto ele poderá
encontrar simpatia, indiferença ou mesmo hostilidade. Geralmente
é necessário contar com certo grau de ajustamento ao novo meio
para poder ocupar um lugar definido dentro de uma comunidade.
É comum o ser humano ser etnocêntrico, isto é, crer não apenas que a cultura, mas também a raça e o país de que são originários constituem-se no centro do mundo.
Ora, atualmente os grupos humanos têm-se caracterizado pela
heterogeneidade e uma nação por vezes nada mais é, culturalmente
falando, que a soma de particularidades regionais cujos traços comuns são a língua, as instituições e os costumes.
Portanto, não é tarefa simples familiarizar-se com a cultura de
uma nação, mesmo porque ela apresenta uma série de nuances.
Isto posto, parece fora de dúvida a amplitude dos estudos que envolvem choque cultural. Torna-se necessário um tratamento objetivo do meio cultural de que a pessoa é originária e do novo meio
ao qual incorporou-se31.
A introdução do japonês na lavoura paulista acarretou uma
série de problemas, uns ligados diretamente aos interesses do país
receptor tais como o da não fixação do imigrante na lavoura, o
fato de muitos não serem agricultores, a formação peculiar das
famílias, os conflitos nas fazendas etc. e outros que atingiram diretamente os próprios imigrantes, isto é, a desilusão com as condições
oferecidas pelas fazendas, as dificuldades de comunicação, as diferenças alimentares, a falta de assistência sanitária adequada, entre
outros.
Como vimos, os japoneses não permaneciam muito tempo nas
fazendas para as quais eram enviados. A princípio transferiram-se
de uma propriedade agrícola para outra levando seus bens amarra154

dos apenas por cordas e barbantes, já que era muito pouco o que
tinham. Com o tempo a mudança já requeria o emprego de carroças ou carros de boi.
Era comum, no final do ano agrícola, o trânsito pelas estradas
de veículos carregador de camas, mesas, bancos, caixotes com pa
nelas, caldeirões, pratos, talheres, além de canastras de vime e
shinguén-bukuró, isto é, sacos de roupa 3 2 .
Para os fazendeiros, a mobilidade constante da mão-de-obra
japonesa devia-se, primeiro, ao desconhecimento, por parte de muitos, dos serviços agrícolas e, segundo, à constituição peculiar das
famílias. Parece-nos, entretanto, que o problema é mais complexo
do que se supõe.
As dificuldades de adaptação influíram, e muito, nessa mobilidade. Em que pese o fato de que qualquer que seja o imigrante, sempre encontra uma série de dificuldades a vencer quando se transfere de uma região para outra, o japonês alinhou-se entre as nacionalidades que sofreram maiores impactos dada a grande diversidade dos elementos culturais de que eram portadores em relação
aos aqui vigentes. Daí a pergunta: não teriam sido essas fugas freqüentes uma conseqüência direta da angústia que tomou conta dos
imigrantes e uma busca, mesmo inconsciente, por melhores condições de vida, não do ponto de vista econômico, mas de integração?
Apesar das condições ecológicas, econômicas e sociais do Estado de São Paulo terem sido as mesmas encontradas pelos italianos, por exemplo, o fato de possuírem maiores afinidades culturais
que os japoneses não os levou a sentir necessidade de criar unidades que servissem de proteção ao impacto do encontro das duas
culturas. Com os japoneses foi diferente, daí o surgimento de comunidades étnicas no seio da sociedade receptora ter tido a significação da formação de uma verdadeira "faixa-de-segurança".
Essa comunidade étnica logo adquiriu caráter dual, na medida
em que se vinculou à sociedade dominante de um lado, e de outro,
à materna. Sendo uma ligação dinâmica, através da mobilidade de
status e de ocupação, seus membros aos poucos vão cortando os
laços que os prendiam à sociedade de que eram originários e incorporando-se na dominante.
As experiências adquiridas nas fazendas de café foram valiosas nesse processo, mas não isoladamente. Papel significativo cabe
também à capacidade adaptativa de cada um, e que como se sabe
é muito variável.
No caso do nipônico, seu equipamento cultural pôde funcionar positivamente nas fazendas de café onde, de qualquer forma,
ele encontrava melhoramentos introduzidos pelo ser humano, mas
poderia ser precário em meio a condições externas adversas, ainda
não trabalhadas pelo homem, como ocorria nas zonas pioneiras.
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Em outras palavras, a capacidade de adaptação de um determinado grupo de imigrantes pode mostrar-se inadequada diante de
problemas cuja solução não esteja prevista em sua cultura original 33.
Uma enquete realizada em 1927 entre japoneses dos Estados
de São Paulo, Mato Grosso e Paraná, demonstrou que eles perceberam logo ao chegar ao Brasil que a realidade local diferia, e muito,
daquela propagada pelas companhias no Japão.
Já citamos a desilusão sofrida por aqueles que ao chegarem
nas fazendas encontraram casas de pau-a-pique, chão de terra batida, camas improvisadas com galhos secos e palha de milho e, fazendo às vezes de fogão, duas pedras equilibrando as panelas. E
como alimentação, arroz cozido na banha de porco, que detestavam,
a carne seca, o chuchu e o mamão 34 .
Na lavoura, os problemas não se resumiam ao trabalho em si,
mas nas exigências quanto ao horário, nas proibições, nas limitações e, o que era pior, no fato de trabalharem sob fiscalização. A
situação tornava-se ainda mais dramática quando o fiscal era de
outra nacionalidade.
Levantavam-se comumente às três horas da manhã para preparar as refeições do dia e sair logo ao amanhecer rumo ao cafezal
na ânsia de produzir o máximo para, em pouco tempo, reunir o dinheiro sonhado.
A convivência com elementos de outras nacionalidades era
dificultada em razão da diferença lingüística. A falta de dicionários
tornava as coisas ainda mais difíceis. Os intérpretes procuravam
contornar os problemas dando aulas à noite, mas o cansaço após
um dia inteiro de trabalho dificultava sobremodo a aprendizagem,
tornando os resultados pouco animadores35. As gesticulações e as
confusões inevitáveis provocavam muitas vezes irritação entre os
imigrantes.
Uma entrevistada da revista Arigatô narra que ficaram muito
impressionados com a expressão "bom dia", por exemplo. O som
mais próximo que tinham em sua língua parecia ser obon, isto
é, dia dos mortos. . .
As dificuldades de comunicação criavam problemas num raio
bastante amplo. A nutrição, por exemplo, era um deles. Muitas
vezeis sentiram dificuldades em se inteirar dos costumes locais. Durante muito tempo alimentaram-se de arroz e bacalhau por se
assemelharem mais com aquilo a que estavam acostumados36.
Evidentemente que os maiores obstáculos foram impostos aos imigrantes das primeiras levas. Assim, vendo os demais imigrantes
consumirem determinados produtos, por vezes eram levados a
adquiri-los, mas as japonesas não sabiam como prepará-los. A
diferença de língua aparecia, então, com toda sua força, na medida
em que o auxílio de outras mulheres era dificultado ou impossibili156

tado pela falta de comunicação verbal. A presença dos intérpretes
nem sempre resolvia, pois também eles tinham muitas dificuldades.
Resultado, tanto o bacalhau como a carne seca a princípio foram
por eles apenas passados na brasa, já que desconheciam o processo
de tirar-lhes o sal,
A falta de calorias necessárias criou condições de debilidade
física que se refletiram no surgimento de moléstias e com elas um
outro problema que era o da precariedade da assistência médica.
No início, os imigrantes alimentavam-se, pela manhã, de café e
arroz cozido em água quente. Com o tempo, observando que o
arroz era caro, reduziram seu consumo semanal a quatro vezes
apenas. Substituiram-no por bolinhos de fubá, farinha de milho,
mandioca ou batata-doce e passaram a misturar farinha de milho
ao café.
Como a princípio não havia conservas — que são fundamentais no cardápio japonês —, procuraram adaptar o que havia no
Brasil aos seus hábitos alimentares, ao invés de procurarem incorporar o que era comum aqui. A falta do shoyu e do miso foi
muito sentida. Só a partir de 1915 o shoyu começou a ser fabricado em Santos, o que teve uma importância muito grande na vida
alimentar do japonês aqui radicado 37 .
O sonho, por outro lado, de enriquecimento a curto prazo e
volta ao Japão condicionou os imigrantes a praticarem restrições
mesmo no campo alimentar. Com o milho faziam canjica e misturavam ao arroz; bolinhos de trigo eram consumidos em sopa salgada e, quando podiam, substituíam o trigo por farinha de mandioca, cujo preço era mais acessível. Somente o café, fornecido pelos fazendeiros e o açúcar, por ser barato, eram consumidos sem
restrição.
Uma das características dos pratos japoneses é que são muito
bem decorados. Este aspecto praticamente desapareceu entre os
imigrantes 3S.
Enfim, a alimentação constituiu-se, indubitavelmenete, num dos
fatores mais importantes no processo de adaptação. Num levantamento realizado entre japoneses recém-chegados, mas numa época
mais favorável, quando o consumo de arroz e condimentos já era
generalizado entre eles, Hiroshi Saito verificou que houve resistência na incorporação de alimentos como a mandioca, o feijão e
temperos como o alho e o óleo.
Foi um início das dificuldades no setor, sobretudo, repetimos,
para os primeiros imigrantes aqui chegados, pois a colheita de arroz
nem sempre era suficiente em razão da falta de conhecimento do
calendário agrícola.
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A multiplicidade de problemas a resolver fatalmente teve influência marcante na parte psíquica dos imigrantes. De fato, nessa
fase de transição, o grupo sofreu cisão, verificando-se o desligamento de um bom número de indivíduos.
Hiroshi Saito demonstra que há necessidade de um ou dois
anos para que ocorra uma mudança na dieta-base de um indivíduo.
A adoção parcial de elementos de um regime alimentar pode acarretar o desequilíbrio do organismo, a não ser que a adoção se
processe de maneira harmoniosa, com a aquisição de novos conhecimentos. Isto é, a substituição pura e simples de certos alimentos
por outros não determina uma mudança completa no regime e nos
hábitos alimentares, mas pelo contrário, pode levar o indivíduo a
deficiências do ponto de vista nutritivo. Foi o que ocorreu entre
os japoneses quando da substituição de temperos e de condimentos.
Adotaram, por vezes, alimentos como feijão, fubá, farinhas de mandioca e de milho, bacalhou etc. Mas não sabiam como prepará-los
e não foram poucos os casos de deficiências nutritivas de caráter
grave 39.
A procura de substitutivos da comida japonesa levou-os a preparar picles de mamão ou picões cozidos à japonesa em substituição ao shoyu e ao peixe-bonito seco usados como tempero pela
cozinha japonesa. O problema nessas substituições é que nem sempre os valores nutritivos são os mesmos, daí o aparecimento de deficiências nutritivas 40.
O café, levaram meses para aprender a preparar, já que o
recebiam cru e não em pó, o que vale dizer que precisaram aprender
as várias operações para a obtenção de uma boa bebida: escolher
os grãos e torrá-los em panela de ferro, com o cuidado para não
queimá-los. Esfriados, os grãos eram moídos no pilão para, em seguida, serem peneirados duas ou três vezes até conseguir um pó
fino e, só então, preparar a bebida, adoçada com açúcar mascavo.
Numa primeira fase, a alimentação do imigrante era constituída quase inteiramente de elementos locais. Numa segunda, sobretudo a partir de 1918, já foi possível a alternância de pratos
japoneses em razão não só da melhoria nas condições econômicas
dos imigrantes, mas também do desenvolvimento dà indústria e do
comércio de produtos japoneses. Depois de 1925, que seria uma
terceira fase ,a dieta enriqueceu-se sobremaneira em razão da dualidade de elementos brasileiros e japoneses nas refeiçõs.
Segundo Hiroshi Saito, o regime alimentar constituiu-se num
dos padrões culturais de mais demorada e difícil aceitação por parte dos japoneses em razão, sobretudo, da inexistência de equivalentes
entre as duas culturas, no referido setor.
158

As alterações iniciais, como não foram espontâneas, não revelam
qualquer traço preferencial. Isto ficou patente mais tarde, pois assim
que as circunstâncias o permitiram, os imigrantes procuraram reconstituir, na medida do possível, os padrões culturais da terra
natal
Entre imigrantes espanhóis, italianos e de outras procedências
foram detectados, também, casos de deficiência alimentar, sobretudo
na zona pioneira do Estado de São Paulo, apesar de não terem
apresentado maiores resistências na adoção do regime alimentar
vigente. Todavia, a falta de legumes e frutas refletiu-se no equilíbrio
nutritivo do organismo acostumado com tais elementos.
Sendo a alimentação uma das necessidades fundamentais do ser
humano é justamente nesse setor que o indivíduo apresenta maiores
resistências a alterações.
Atualmente o regime alimentar dos japoneses e descendentes é
dual, já que se nota a presença tanto de traços de uma como de
outra cultura 41.
Egon Schaden foi categórico ao afirmar: "em confronto com
a aculturação dos alemães, a dos japoneses assume muito mais abertamente a situação de conflito propriamente cultural, de vez que
se trata de configurações bem mais distanciadas entre si. Sem falar
da distância racial que separa os colonos nipônicos da população
nacional e que dificulta a miscigenação, fazendo recrudescer, ao
contrário, as valorizações etnocêntricas, o idioma, a religião, o sistema familiar, as concepções políticas, os hábitos de higiene, a cozinha e uma infinidade de costumes são de tal modo díspares que
a aculturação exige uma prévia fase de desintegração cultural bem
mais radical e profunda nos japoneses e nipo-brasileiros do que em
imigrantes de procedência européia" 42.
Nos casos em que se configura choque cultural, o que se verifica
é que a,s atitudes de um grupo, como um todo ou de seus membros,
costumam determinar no outro reações diversas desde a admiração,
o escândalo até o antagonismo. Por que? O ser humano costuma
julgar os usos, os costumes e as atitudes dos outros em função dos
padrões culturais de que é portador.
Isto explica o impacto de que foram tomados os trabalhadores
da fazenda São Martinho, por exemplo, quando os japoneses foram
trabalhar desprovidos de qualquer vestimenta. É este apenas um
exemplo da diferença de padrões culturais trazidos pelos imigrantes
e aqueles da sociedade agrária paulista dos inícios do século XX.
Tal comportamento levou o administrador da fazenda a considerálos "gente supinamente ignorante" e atribuía o fato à má seleção
dos mesmos.
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Firmino Pinto, proprietário rural, assim se expressou: "sua moral, porém, é muito extravagante: unem-se e desunem-se em casal
sem formalidade alguma; em suas casas conservam-se em quase nudez" 43, como já tivemos a oportunidade de fazer referência.
O costume entre os okinawanos de tatuar o dorso das mãos
foi considerado como sinal de sub-desenvolvimento do povo japonês
e contribuiu, sem dúvida, para a criação do estereótipo desse imigrante.
Aliás, Ruth Benedict, tratando do comportamento do japonês,
afirma que muitas atitudes tidas pelos ocidentais como tabus não
o são para os japoneses e vice-versa 44.
A moradia é um aspecto que, se visto com cuidado, reflete
muito do íntimo do trabalhador e se presta a comparações com outras etnias. As dos italianos eram consideradas as mais limpas. Os
japoneses, ao contrário, sacrificavam muito do seu conforto para
conseguir amealhar o máximo no menor espaço de tempo possível.
Acostumados a dormir em tatami, os lençóis eram dobrados e deixados a um canto.
Em geral sobre estrados mais altos que as camas comuns, estendiam esteiras, de vime e acolchoados trazidos do Japão. Os que
não os tinham, faziam uso de colchões comprados prontos ou, o
que era mais comum, confeccionados pelo próprio imigrante com
palha de milho recoberto por algodão simples ou sacos de farinha45,
como vimos.
A sala era um cômodo que permanecia sem mobiliário entre
os recém-chegados, já que sua função era sobretudo de deposito.
Ali é que depositavam a ferramenta e os sacos de arroz ou feijão
ao voltarem do trabalho. A sacaria era colocada sobre madeiras
para evitar a umidade. Raras eram as casas que mobiliàvam a sua
com mesa e bancos para receber visitas. Estas eram levadas para
o quarto e era sobre o goza, isto é, espécie de tablado coberto com
esteiras, que conversavam e tomavam café ou pinga.
Os "guarda-roupas" eram na verdade caixotes obtidos nas vendas. O uso de candieiros enegrecia as paredes, onde a roupa era
pendurada em pregos. A cozinha era das dependências da casa o
lugar mais freqüentado. As refeições, com pratos e talheres ocidentais, eram feitas na mesa, onde as panelas eram colocadas para que
todos se servissem à vontade.
Um dos motivos que os levou nos primeiros tempos a não
querer muitos móveis e utensílios era o de não criar dificuldade
o caso de fuga ou mudança. Mesmo o ofurô, inseparável do imigrante, só raramente fazia parte da moradia em razão de seu caráter provisório. Com o tempo, entretanto, ocorreram modificações
na medida em que foram sendo gradativamente adotados vários traços da cultura local e os imigrantes alteravam, inclusive, sua maneira
de agir.
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As salas foram aos poucos sendo mobiliadas com mesas e cadeiras feitas muitas vezes por eles próprios nos domingos e feriados.
As ferramentas e a sacaria foram guardadas em outro local para
liberar a sala para as visitas. Em lugar dos santos, as paredes receberam calendários, as "folhinhas", e as mesas, ao invés, de toalha,
foram lustradas à maneira japonesa. Nos quartos, paulatinamente,
surgiu um toque novo dado pelo colorido dos tecidos e dos lenços
de cabeça que as mulheres passaram a usar em lugar de toalhas.
Colchões de palha de milho foram aos poucos sendo substituídos
por tatami trazidos do Japão.
Os homens, por seu turno, começaram a usar calças caqui,
sapatões, lenço no pescoço e, por vezes, faca na cinta. À semelhança
dos europeus, começaram a criar quatro a cinco porcos, sendo que
pelo menos dois eram deixados para engorda.
A cozinha foi, dos ambientes, o que sofreu menor número de
alterações, Muitas famílias instalaram com o tempo ofurô que, segundo Handa, "mais do que qualquer coisa, serve para dar tranqüilidade e paz ao lar de um japonês" 46 .
Quando não o tinham, faziam uso de tambores. Como estes
eram colocados fora de casa, criaram situações embaraçosas pois,
segundo Francisco Pinto, lavavam-se tanto homens como mulheres
às vistas de terceiros, pois "pouca liga fazem com o pessoal da
fazenda" 47 .
A água tem uma importância muito grande na vida diária dos
japoneses. Nas zonas pioneiras, procuraram sempre construir suas
residências junto a riachos ou terrenos úmidos, o que por sua vez
trouxe problemas, pois eram lugares favoráveis à proliferação de
moléstias, entre elas a malária 49 , com alto grau de letalidade.
Qs primeiros meses de permanência no país de adoção eram
os mais difíceis do ponto de vista da saúde, já que era nessa ocasião
que o organismo reagia mais ao novo ambiente, à nova alimentação,
enfim, ao novo habitat. Eram freqüentes as queixas de problemas
gastro-intestinais e dermatológicos 49 .
As distrações resumiam-se, a princípio, às comemorações do
Ano Novo e do aniversário do Imperador. Cantavam, em geral sem
acompanhamento, pois poucos tiveram o cuidado de trazer instrumentos musicais em suas bagagens. Para Tomoo Handa, a pinga e
a canção foram, realmente, as únicas distrações dos imigrantes nos
primeiros anos de permanência no Brasil. Os okinawanos, sim, dançavam ao som do shamisen, instrumento de cordas, que tanto os
homens quanto as mulheres tocavam.
Por ocasião do aniversário do Imperador eram organizadas
representações teatralizadas. O naniwa-bushi, isto é, um recitativo
em tom baixo semelhante a gemidos para os ocidentais, por não
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ser do agrado dos trabalhadores em geral, foi aos poucos sendo
abandonado em favor da dança, por exemplo, que ao contrário era
aceita, e muito bem, por todos,
Tomoo Handa foi muito feliz ao sintetizar as transformações
radicais a que ficou sujeito o imigrante japonês em nossa terra: teve
que morar numa casa sem tatami, tirar o quimono, jogar fora a
tigela e o hashi, beber café em lugar de chá! 50.
Mesmo do ponto de vista religioso, ele teve que ceder. Em resposta a uma sugestão de Rioji Noda, a partir de 1918 até o fim
da Segunda Guerra Mundial, foi proibida pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão a vinda para o Brasil de religiosos não
católicos e conta-se que alguns imigrantes comprometeram-se a não
fazer pregações de caráter religioso no Brasil. Tal atitude foi ditada
para tentar combater o crescente movimento antijaponês, então em
franco desenvolvimento entre nós.
Os imigrantes, entretanto, não tiveram qualquer manifestação
de protesto. A explicação dessa indiferença talvez se encontre no
fato dos japoneses, por tradição, cultuarem os antepassados e caber
aos herdeiros fazê-lo. Como a maioria, para não dizer a totalidade,
dos imigrantes não era constituída por primogênitos,, não lhes cabia
qualquer obrigação de caráter religioso.
Raros foram os templos budistas e praticamente nenhum santuário foi erigido no Brasil antes dos anos cinqüenta. Para os japoneses, após a morte sua alma regressava para o Japão. Assim, a
morte no Brasil era encarada com simples acidente, algo que fugia
às expectativas. Ao voltar para o solo pátrio, entretanto, reunir-se-iam
às comunidades dos ancestrais. Esta crença, comum entre eles, criou
todavia um impasse na medida em que se a alma voltasse sozinha
ao Japão ela sentir-se-ia culpada em deixar seus descendentes sem
proteção. Por outro lado, no futuro, todos iriam voltar à terra natal,
então, reunir-se-iam. Assim pensando, ela estaria dando apenas um
passo à frente...
Os imigrantes tinham o costume de preparar um ihai, isto é,
um tablete de madeira, sem pintura, diante do qual prestavam suas
homenagens aos mortos. A alma podia nem mesmo estar presente.
Poderia residir junto a outros antepassados, visitar o Japão durante
a festa budista dos mortos, kon, em agosto e voltar ao Brasil por
ocasião do kon brasileiro, isto é, em novembro, no dia de finados.
Ao que se saiba, essa crença no retorno da alma para o Japão não
era tão generalizada como alguns autores dão a entender.
Na qualidade de arrendatários ou de proprietários, os japoneses
muitas vezes formavam comunidades não em função de laços de
parentesco, mas de outros elementos de união como o fato de serem
originários de uma mesma província, ou de terem viajado num
mesmo navio ou mesmo o fato de terem trabalhado numa mesma
propriedade agrícola ao chegar ao Brasil. Pois bem, nessa comuni162

dade, as atividades religiosas foram praticamente esquecidas. Os enterros e o culto aos mortos foram simplificados.
Quando morria alguém, a família confeccionava o tablete ancestral em madeira, sem pintura, onde eram inscritos, em caracteres
chineses, o nome do morto, a data da morte e a respectiva idade.
O mesmo permanecia sobre uma mesa ou era guardado em um
caixote de madeira, no quarto do chefe da família. Este caixote,
quando decorado, fazia as vezes de altar budista, frente ao quaí
eram realizados os rituais em memória do falecido. Com o tempo,
tais altares passaram a ser confeccionados em maior número para
poderem ser comercializados. São os butsudam. Em comparação
com os do Japão, são extremamente simples e pequenos, sem qualquer decoração.
Até o término da Segunda Guerra Mundial, o culto ao Imperador substituiu, entre os imigrantes japoneses, o culto aos antepassados. Ele era realizado nas escolas, local para estudo das crianças
é verdade mas, também, onde se cultuavam as tradições da terra
natal. Era ali que se rendiam homenagens ao retrato do Imperador
e onde se procedia à leitura da "escritura imperial sobre educação",
guardada como uma relíquia por encerrar os princípios e as virtudes
máximas da nipocidade.
A escola era realmente uma espécie de templo. Com o Estado
Novo, em 1937, iniciou-se no Brasil uma campanha para acelerar
a assimilação dos estrangeiros. A partir de então foram fechadas as
escolas estrangeiras, o que teve uma grande repercussão entre os
japoneses.
Muitas atividades foram continuadas nos lares, entre elas, o
culto ao Imperador, mas de maneira informal51.
Esse apanhado rápido .nps mostrou que a diversidade de língua,
costumes e alimentação foram os principais entraves à adaptação
do japonês em terras paulistas. Foi na fazenda, que funcionou como
sala de visitas do Estado de São Paulo, que os japoneses sentiram
os primeiros efeitos do impacto das duas culturas.
Embora repleta de avanços e retrocessos, a integração do japonês à sociedade local é hoje uma realidade. Seja no setor agrícola,
comercial, industrial ou mesmo em profissões liberais, na política
ou à testa da administração pública, os japoneses e seus descendentes
vêm dando sua colaboração em escala crescente.
A esse ponto chegaram depois de ultrapassarem uma série de
obstáculos. Hiroshi Saito fala mesmo numa crise de identidade pela
qual passou o grupo durante a Segunda Guerra Mundial em razão
das medidas restritivas adotadas pelo governo brasileiro. Ora, não
dominando o idioma nacional, muitos elementos encontraram-se
numa situação de verdadeiro isolamento o que, sem dúvida, favoreceu o aparecimento de sociedades secretas e atos de terrorismo.
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Outro aspecto que deve ser analisado é o grau de intercasamentos, pois este, também, nos fornece elementos para verificarmos
até que ponto o grupo aceita e foi aceito pela sociedade receptora.
Neste particular, tanto no Brasil como no Havaí, os imigrantes japoneses abriram "páginas inéditas em sua história", diz Hiroshi Saito,
no que diz respeito às uniões inter-étnicas.
Estas tornaram-se mais freqüentes a partir dos anos sessenta e,
muito embora não se tenha dados numéricos precisos, tudo indica
que continuam a crescer progressivamente. Hoje, nos grandes centros
urbanos, por exemplo, é já difícil encontrar uma família japonesa
que não tenha entre seus membros pelo menos um casado com
elementos de etnia diferente. Calcula-se que entre os nipônicos de
nível superior de instrução, a taxa seja de 30% e, entre os demais de
23 a 2 4 % .
Do ponto de vista político parece haver hoje uma certa emancipação da coletividade de origem japonesa na medida em que os
políticos nissei representam mais os interesses regionais do que os
de sua origem étnica 52 .
Tiveram os japoneses que superar preconceitos, tênues e velados, que se manifestaram sobretudo quando do envolvimento de interesses por ocasião da ascensão social. O problema torna-se mais
evidente nas cidades do interior, onde as sociedades são mais fechadas e conservadoras.
Na verdade, é no seio da família que a luta por vezes torna-se
mais séria já que invariavelmente observa-se uma dualidade de comportamento entre seus membros. Enquanto os pais apegam-se mais
à cultura de origem, os filhos com freqüência se insurgem contra
eles. De qualquer forma, o que se observa é que a formação recebida na infância tem um importante papel na formação da personalidade do indivíduo,
Para Hiroshi Saito, isso pode ser positivo no processo de aculturação na medida em que permite a "emergência de novos valores".
Daí a propriedade com que este estudioso terminou suas considerações no Primeiro Congresso Brasileiro de Imigração e Integração:
"no contexto da sinfonia brasileira, o grupo de origem japonesa tem
seu papel participante ao lado de outros componentes da mesma
orquestra. Som e imagem peculiares, mas em perfeita harmonia com
a orquestra nacional" 53.
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O IMIGRANTE JAPONÊS E SEUS DESCENDENTES
EM DIFERENTES ESTADOS DO BRASIL.

Levantamento feito em 1958 demonstrou que o Estado paulista abrigava aproximadamente 75 % da população japonesa no
Brasil, seguido de longe pelo Paraná com 18%, Mato Grosso com
2 % , sendo que os demais encontravam-se distribuídos por outras
unidades da Federação.
Há muitos anos São Paulo concentra a maioria dos japoneses
e seus descendentes que vivem no Brasil. Em 1932 aqui viviam
90% deles; em 1935, 9 4 % . Levantamentos recentes demonstram
que as cifras já não são as mesmas, muito embora aqui residam
cerca de 7 5 % 1 ,
Data de novembro de 1907 a assinatura de um contrato para
a introdução de braços japoneses no Rio de Janeiro. Contrato esse
assinado com os mesmos Rio Midzuno e Rafael Monteiro, mas de
natureza diferente daquele de São Paulo, pois previa a colocação
da mão-de-obra japonesa em núcleos coloniais para o desenvolvimento da rizicultura naquele Estado. Tal iniciativa não teve, entretanto, frutos positivos 2 .
Minas Gerais, ainda no século XIX, tomou uma série de medidas visando à canalização do trabalho asiático para suas terras.
Entre 1889 e 1930, o Estado mineiro disputou com São Paulo a
liderança no campo político. Ali, também, sendo a agricultura a
principal atividade econômica, os interesses da lavoura cafeeira assumiram caráter primordial para os governantes 3.
Apesar de Minas Gerais ter-se destacado no que diz respeito
à sua população, nos recenseamentos de 1872, 1890, 1900 e 1920 4,
mesmo assim eram freqüentes os pedidos de braços feitos pelos fazendeiros.
Antes da Proclamação da República só esporadicamente foram
tomadas medidas para atrair ao solo mineiro a força de trabalho alienígena. A Constituição de 1891 5 conferiu, implicitamente, aos Estados o direito de legislarem sobre a matéria imigração e colonização. Pois bem, através do Decreto 612 de março de 1893, Minas
Gerais 6 , ao contrário do que ocorreu em São Paulo, abriu suas
portas à mão-de-obra asiática, mas limitando a vinte e cinco pessoas
por estabelecimento agrícola, o auxílio pecuniário. Era ressalvado
que esse número poderia ser alterado, caso ocorresse um excesso
de trabalhadores nas hospedarias. Foi, inclusive, determinado, no
artigo 25, a nomeação e a manutenção de superintendentes e emissários na Ásia, e no de número 37, que as hospedarias para os asiáticos fossem separadas daquelas dos europeus.
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Tentando resolver seus problemas demográficos o mais rapidamente possível, Minas Gerais procurou, através do oferecimento de
vantagens, atrair braços e mais braços. Assim, em outubro de 1894
o então governador, Crispim Jaques Bias Fortes resolveu que o governo mineiro responderia pelas despesas das passagens dos imigrantes, tanto europeus quanto asiáticos, desde que a introdução
fosse previamente autorizada pelo governo 7.
Entretanto, o movimento imigratório continuou não só sendo
diminuto, como muitos contratos assinados entraram em caducidade.
Davi Campista, Secretário da Agricultura de Minas Gerais, em
seu relatório de 1893 informava que embora os fazendeiros considerassem mais vantajosa a introdução de europeus, sugeriam a vinda
de asiáticos "cujo braço é reputado indispensável e urgente nas condições aflitivas em que se acha atualmente a lavoura" 8.
Data daquele ano a assinatura de um contrato do governo mineiro com J. N. Vicenzi & Filhos, visando à introdução de duas
mil famílias européias e três mil trabalhadores asiáticos9. Razões
internas e externas não permitiram pôr em prática o que foi, então,
estabelecido.
Enquanto o Rio de Janeiro visava ao desenvolvimento da rizicultura, São Paulo pretendia colocar o japonês como trabalhador nas
fazendas de café, Minas Gerais tentou introduzi-lo no setor da mineração.
No início do nosso século, Saint John d'El Rey Gold Mining
Company 10 demonstrou interesse em aproveitar a mão-de-obra japonesa em suas explorações de ouro em Morro Velho. Naquele ano
a mina foi visitada por Fukashi Sugimura11. Em seu relatório informava que verificara que os japoneses seriam empregados mais
na indústria de beneficiamento do que no interior da mina. Aliás,
considerava a temperatura dentro dela um obstáculo, daí sugerir que
os japoneses fossem colocados, de início, nos serviços externos e
que só paulatinamente fossem destacados para o interior. Concluía
suas observações no sentido de que, a seu ver, era mais interessante a imigração para a lavoura do que para a mineração.
Ào contrário, a companhia de mineração esperava que o japonês exercesse suas funções de minerador em atividades subterrâneas sendo, eventualmente empregado nas indústrias e demais dependências, mas isto tudo a critério da Companhia.
A última notícia que obtivemos sobre essa tentativa data de
1909 sendo que, então, nada havia sido concretizado.
Foi no setor agrícola, também, que Minas Gerais recebeu o
concurso do braço japonês. Tudo indica que foi por volta de 1913
que cerca de cinqüenta famílias estabeleceram-se no Triângulo Mineiro, vindas da região da Mogiana, e dedicaram-se ao cultivo do
arroz. Em 1919 seu número já era de seiscentas famílias.
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Espalhada em núcleos ao longo da margem esquerda do Rio
Grande e no município de Conquista, o cultivo do arroz era a atividade predominante, embora as condições favoráveis ao café tenham
permitido, muitas vezes, uma exploração paralela dos dois produtos
agrícolas2.
Em 1923 Oliveira Botelho 13 ao visitar a região de Conquista
e Uberaba verificou que "de uma eminência na margem esquerda
do Rio Grande, território paulista, se avistavam as imensas plantações de arroz em toda a margem direita, território mineiro, em terras outrora alagadiças, hoje primorosamente drenas e cultivadas. O
espetáculo era belíssimo", concluía ele.
Em mil e duzentos alqueires viviam aproximadamente mil e
quinhentas pessoas em terras arrendadas onde cultivavam, além do
arroz, o milho, o feijão e o algodão. Muitos brasileiros trabalhavam
para os japoneses e vice-veusa, mas também era grande o número
de nipônicos que arrendavam terras e trabalhavam por conta própria. O que consta, mas não há um estudo que comprove tal afirmativa, é que havia certa resistência entre os proprietários locais
em vender suas terras. Daí muitos japoneses terem lançado mão
do arrendamento.
Os informes que se tem sobre a vinda de japoneses diretamente
do Japão para estabelecerem-se em Minas Gerais são raros. Sabese por exemplo, que em 1917 vieram cinco famílias pelo wakasaMaru, famílias essas que desembarcaram em Santos. Dali passaram
pela Hospedaria da capital paulista e seguiram imediatamente para o
solo mineiro. O mesmo ocorreu com outro grupo chegado em 1918
e assim por diante. Em 1920, por exemplo, o governo de Minas
Gerais contratou duzentas famílias com o intuito de desenvolver o
cultivo da amoreira para a criação do bicho-da-seda,
Todavia, em termos gerais, entre 1908 e 1958 entraram no
Estado de Minas Gerais quatrocentas e oitenta e seis famílias, mas
não se pode esquecer que a sangria foi apreciável, atraídos por outros pontos como, por exemplo, o Paraná 14 .
Data dos anos cinqüenta o afluxo de capital japonês em Minas
Gerais e da mão-de-obra japonesa para os arredores de Belo Horizonte, onde implantaram e desenvolveram o cultivo de gêneros alimentícios, sobretudo hortícolas. De 1973 para cá, a Cooperativa
Agrícola de Cotia conseguiu, mediante o emprego de modernas técnicas de recuperação do solo, plantio e colheita, modificar substancialmente a paisagem dos cerrados mineiros da zona de São Gotardo,
com extensas plantações de trigo e soja15.
A presença de japoneses no Amazonas está ligada ao governo
de Efigenio Sales que tentou junto a diplomatas europeus povoar o
Estado amazonense que, em seus cento e oitenta e cinco milhões
de hectares de florestas e campos, tinha uma densidade populacional
não superior a um habitante por quatrocentos hectares de extensão!
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Numa entrevista dada por aquele Governador, ele informou que
muito embora não tenha encontrado receptividade entre os europeus,
os japoneses mostraram-se interessados a ponto de enviarem pessoas
encarregadas de verificar as condições locais e a viabilidade do aproveitamento do imigrante japonês 16.
Em obediência ao que resolveu a Assembléia Legislativa do
Estado de Amazonas, a 22 de outubro de 1926, a 11 de março
de 1927 o governo daquele Estado assinou um contrato com Ginzaburo Yamanishi e Kinroku Awazu concedendo-lhes um milhão
de hectares de terrao, isto é, dez mil quilômetros quadrados para
serem colonizados e explorados.
Somente um ano e três meses depois, isto é, em janeiro de 29
foram escolhidos os primeiros trezentos mil hectares entre os rios
Maués, Urariá e Abacaxis. Foi a primeira escolha seguida, mais tarde, por uma permuta, mas que não nos interessa estudar no momento.
O que precisa ficar claro é que a presença do japonês no Estado de Amazonas teve início com a concessão de terras a eles.
Como sempre ocorre, aliás, tal medida provocou elogios por parte
de uns e críticas por parte de outros.
No Pará, também, ocorreu o mesmo. A Nanbei Takushoku
Kaisha (Nantaku) recebeu a concessão de um milhão de hectares,
isto é, dez mil quilômetros quadrados em diferentes pontos daquele
Estado para povoar e explorar 17 .
A primeira e única colônia implantada pelo grupo foi Acará,
onde o objetivo primeiro foi desenvolver o cultivo de cacau. Ocorre,
entretanto, que este produto não deu os resultados esperados e muitos imigrantes faleceram vítimas de moléstias como a malária, a febre amarela e outras mais. Assim, das trezentas e cinqüenta e duas
famílias ali introduzidas a partir de 1929, num total de duas mil
e cento e quatro pessoas, ao final da guerra de 45 só restaram sessenta famílias já que muitas reemigraram ou voltaram para o Japão.
O panorama no Amazonas era bem semelhante. Ao término
da guerra, havia cerca de sessenta famílias dispersas no médio Amazonas, famílias que devem ser consideradas pioneiras no Amazonas.
Os anos intermediários entre 1950 e 1970 foram extremamente
favoráveis à colônia de Tome-Açu, antiga Acará. O produto responsável foi a pimenta-do-reino. Esta e a juta, no médio Amazonas,
foram também responsáveis pela emancipação de grande número de
agricultores japoneses.
No Amazonas a agricultura resumia-se à extração e em métodos extremamente simples a ponto do cultivo da juta e da pimentado-reino, a partir dos anos trinta com os japoneses, poder ser considerado como o primeiro empreendimento agrícola propriamente
dito da região.
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O plantio da juta teve início em Parintins, Estado do Amazonas, nos anos trinta. Foi-se desenvolvendo nas várzeas e, com as
condições favoráveis de mercado, durante a Segunda Guerra Mundial, a área entre Manaus e Santarém, até então abandonada, adquiriu valor com esta produção juteira 18 .
Na realidade, por volta dos anos trinta, três companhias japonesas atuaram na Amazônia: a Nambei Takushoku Kabushiki Kaisha, em Acará, no Pará; a Amazon Kogyo Kabushiki Kaisha, em
Maués, no Amazonas e a Amazônia Sangyo Kabushiki Kaisha, em
Parintins, também no Amazonas, conhecida por Companhia Industrial Amazonense.
A Amazon Kogyo Kabushiki Kaisha teve que enfrentar problemas de ordem administrativa e de pessoal em virtude do grande
número de baixas em razão de moléstias tropicais, o que a obrigou
a abandonar as atividades e a se incorporar à Amazônia Sangyo
Kabushiki Kaisha. Em razão da falência completa a que foi atirada
Maués, os imigrantes passaram ao cultivo da juta que, fora verificado, dava bons resultados nas zonas de várzeas.
Calcula-se que por volta de 1937 de quarenta a cinqüenta famílias tenham fixado suas moradias nessas baixadas. De início
a produção representava o trabalho exclusivo dos membros da fa~
mflia mas, com o tempo, foram sendo empregados trabalhadores
nacionais em regime de diarista ou de empreita. A relação que
então se estabeleceu entre o empregador e o trabalhador foi de
natureza estritamente econômica, não tendo sido observada qualquer outra ligação extra-econômica, digamos assim. Em geral, esse
trabalhador nacional pertencia à segunda ou terceira geração dos
migrantes nordestinos que acorreram para o Amazonas na época
da extração da borracha, isto é, fins do século XIX e início do
século XX.
A partir de 1941 a Amazônia Sangyo Kabushiki Kaisha
obteve os direitos de classificação da juta, o que significava exclusividade de comercialização do produto fora da área de produção.
Com a Segunda Guerra Mundial foram suspensas, pelo governo
brasileiro, as atividades das firmas japonesas que passaram a ser
exercidas pela Companhia Brasileira de Fibras.
Paralelamente a essa medida, a juta brasileira passou a ter
uma cotação bastante favorável no mercado internacional em razão
da impossibilidade de importação do produto indiano. Daí aquele
produto ter-se tornado alvo das atenções e provocado a corrida
de comerciantes de diferentes etnias, além dos japoneses é claro,
a saber: italianos, portugueses, israelitas, sírios etc. 10.
Voltemos à pimenta. Foi ela que realmente marcou a presença
japonesa na Amazônia, pois a juta aos poucos foi sendo abandonada e os japoneses voltaram-se sobretudo para a pimenta-do-reino
e a pecuária.
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O cultivo da pimenta-do-reino, também, remonta aos anos
trinta, quando as primeiras mudas foram trazidas de Singapura
pelo funcionário da companhia japonesa por nome Makinosuke
Usui. Entretanto, só após a Segunda Guerra é que o cultivo desse
produto foi sendo feito em maior escala em Tomé-Açu mas, ainda,
ao lado de outras culturas.
Entretanto, com a diminuição marcante da produção em países asiáticos, tradicionais produtores dela, por volta de 1955, a
pimenta-do-reino de Tomé-Açu foi lançada no mercado internacional, onde logo alcançou importância, conhecendo grande valorização.
Isto provocou o desenvolvimento econômico e cultural de Tomé-Açu, pois considerável quantia de dinheiro foi ali aplicada. Ao
todo eram cerca de setenta famílias que sentiam falta de novos
elementos. Conseguiram, entretanto, junto ao governo, autorização
para a vinda de cinco mil japoneses.
Ora, no Japão, o interesse em emigrar era grande, quer pela
falta de espaço já que a densidade populacional era cada vez maior,
quer pela falta de empregos, sobretudo com a situação criada com
a chegada de apreciável número de repatriados da China, Coréia
a Manchúria.
Assim, em 1953, chegaram as primeiras vinte e três famílias
que deram início a um movimento que atingiu em dez anos a soma
de setecentas famílias. Mas, a partir de 1963 com o surto industrial
ocorrido no Japão, a imigração caiu sensivelmente.
Tomé-Açu constituia-se num mundo isolado geográfica e culturalmente falando. Tendo por única via de acesso a fluvial, a viagem para lá levava um dia e uma noite. Seus habitantes viviam,
apesar de uma certa adaptação local, exatamente a vida que levavam
no Japão.
Contrastando com a história de Tomé-Açu, não podemos esquecer de mencionar uma série de núcleos que foram fundados na
Amazônia^ a saber: Guama, Belterra, Bela Vista, Monte Alegre,
no Pará; Efigenio Sales, no Amazonas; Treze de Setembro, em
Rondônia, afora outros.
Nestes centros o pauperismo foi a tônica dominante, o que
levou muitos imigrantes a se refugiarem em Tomé-Açu ou a reemigrarem para São Paulo, Belém, enfim para centros urbanos, onde se
dedicaram à atividade de feirantes ou de hortifrutigranjeiros.
Voltando a Tomé-Açu, é preciso que se diga que a euforia
não foi duradoura. No fim dos anos sessenta e início dos setenta os
pimentais foram praticamente destruídos pelo "mosaico" e pelo "pepino". Isto provocou um grande êxodo da mão-de-obra que acorreu
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em grande número à região Bragantina, isto é, entre o oeste do Pará
até as costas do Atlântico. Novos núcleos surgiram em geral formados por vinte ou quarenta famílias, como por exemplo, São Francisco
do Pará; Santa Maria de Belém; Bragança; Capitão Poço etc.
Os imigrantes foram para mais longe, chegando a Santarém
e Altamira. Novamente foi tentada a lavoura de pimenta, mas com
sucesso praticamente nulo. A diferença é que o plantio, agora, deixara de ser monocultor, pois ao lado da pimenta, foram explorados
o cacau, o dendê, o maracujá, o café, o melão-prince, a seringueira
e o mamão havaiano. Este último e o melão-prince aclimataram-se
com sucesso e ganharam, com facilidade, lugar no mercado do sul
do país.
O abandono da zona rural por muitos em razão da crise monocultura levou a uma diversidade ocupacional, mesmo porque muitos se refugiaram nos centros urbanos.
Se, na Amazônia ao término da Segunda Guerra havia cento
e vinte famílias japonesas num total de quinhentas pessoas, nos
anos oitenta o número era de cerca de duas mil e trezentas famílias ou doze mil pessoas, número apreciável se levarmos em
conta que a partir de 1965 praticamente cessou o movimento imigratório, já que a média anual é da ordem de trinta pessoas apenas.
Ultimamente as entradas de novos elementos eqüivale a dizer
de técnicos e executivos, de permanência temporária no país, e que
por isso mesmo levam uma vida muito semelhante àquela da mãepátria.
Aliás, Tsuguo Koyama que estudou a integração sócio-cultural
do grupo japonês na Amazônia é de opinião que embora falem a
língua do país e mantenham relações econômicas e sociais com a
população brasileira, os gostos, a mentalidade e o padrão de comportamento permanecem inalterados sendo, inclusive, pequeno o número de casamentos inter-técnicos já que não alcança a cifra dos
10%.
Por fim, o que se vem notando é que os descendentes de alta
escolaridade não voltam para suas regiões de origem e, com isto,
tem-se verificado um esvaziamento das colônias20.
Após a Segunda Guerra Mundial os imigrantes japoneses recémchegados foram distribuídos por diversos centros de colonização mantidos quer pelo governo federal, quer pelos estaduais. Além dos que
já fizemos referência, podemos citar: Pio XII, no Ceará; Pium e
Pnau, no Rio Grande do Norte; Rio Bonito e Cabo, em Pernambuco; Ituberá, Una e J.K., na Bahia; Rosário, Muruaí e Entrada
Nova, no Maranhão; Matapi, no Amapá; Taiano em Roraima; Qui~
neri, no Acre; Ramos, em Santa Catarina e Ivoti no Rio Grande
do Sul, sendo que este último nasceu por iniciativa dos próprios
imigrantes.
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No Nordeste, a agricultura e a avi cultura é que têm atraído a
mão-de-obra japonesa. O pimentão, a cenoura, o tomate, o repolho,
o chuchu, a abóbora, a melancia, o melão, a banana, o maracujá,
o mamão, a laranja, a macaxeira, a mandioca, o arroz e o milho estão
entre os produtos mais cultivados, enquanto a cana-de-açúcar, a
arnica e a pimenta-do-reino o são apenas para consumo. Na Bahia
os japoneses têm marcado sua presença no ramo da floricultura.
Os primeiros imigrantes japoneses chegados ao Rio Grande do
Sul reemigraram de São Paulo e ali se dedicaram ao cultivo de frutas
e legumes. Só nos anos cinqüenta é que aquele Estado sulino recebeu imigrantes vindos diretamente do Japão.
Na qualidade de meeiros ou arrendatários estabeleceram-se
principalmente em granjas próximas aos centros urbanos, cujos proprietários eram ou não de mesma nacionalidade. Muitos deles encontraram colocação em propriedades mais extensas onde lhes foi
dado cultivar arroz, feijão e soja, enquanto nas de menor porte a
preferência foi para, a horticultura, a floricultura e a fruticultura 21.
Partiu dos próprios imigrantes a iniciativa de criação de uma
colônia à qual denominaram Ivoti. Sem qualquer auxílio governamental e tomando por modelo a colônia de Ramos, em Santa Catarina, constituíram uma comunidade fechada sobre si mesma, no que
diferiu daquela de Ramos, onde os lotes dos estrangeiros foram intercalados com lotes de brasileiros, justamente para acelerar o processo de adaptação ao novo habitat22.
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais sofreram perdas
freqüentes de mão-de-obra graças à atração que representavam as
oportunidades oferecidas pelo Estado paranaense. Os japoneses, uma
véz mais, não fugiram à regra.
O que ocorreu com o grupo Matsubara, em Bandeirantes, é
um exemplo. Começaram plantando algodão e criando suínos em
vinte e dois alqueires de terra. Hoje o grupo possui três mil e
duzentos alqueires, dos quais dois mil e quinhentos só em algodão.
Em Mato Grosso são proprietários de dois mil alqueires onde mantêm três mil cabeças de gado. Atualmente dedicam-se à industrialização, à comercialização e à exportação de fios de algodão, bem
como à importação e comercialização de produtos químicos, adubos,
defensivos agrícolas e sementes. O grupo desfruta hoje de uma posição de destaque na economia do Paraná.
Certamente atraídos pelo sucesso alcançado por muitos dos que
se radicaram naquele Estado, a partir sobretudo da década de cinqüenta, o elemento nipônico deslocou-se para lá em maiores contingentes. A maioria iniciou suas atividades como trabalhadores
agrícolas para depois atingirem a de proprietários ou de industriais,
hoje em número expressivo 23.
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Ao deixarem as fazendas paulistas, alguns nipônicos procuraram
o território matogrossense onde foram trabalhar na construção da
Estrada de Ferro Noroeste e onde chegaram a fundar cidades. Entretanto, ainda hoje é relativamente pequeno o contingente de japoneses ali radicados. Seu número tornou-se um pouco maior sobretudo quando o governo federal, após a segunda grande guerra,
loteou uma área equivalente a trezentos e trinta hectares, oportunidade em que os japoneses foram atraídos para lá. Sua presença logo
se fez notada, pois os produtos hortifrutigranjeiros anteriormente
vindos de São Paulo passaram em grande parte a ser fornecidos por
eles 24.
A integração do nipônico na sociedade brasileira é uma realidade, como já assinalamos. Uma das maneiras de se aquilatar o
grau de assimilação de um determinado grupo é verificar o grau
de participação do mesmo nos diferentes ramos da sociedade receptora. Se a participação for diversificada poder-se-á afirmar que o
grupo foi absorvido. Sabe-se, por outro lado, que tanto na agricultura quanto na indústria, na política, nas artes ou mesmo na administração pública o japonês e seus descendentes têm-se feito presentes.
Tecnologia aprimorada, cultivo intensivo, emprego de linhas geométricas nos plantios, terraçamento das encostas, irrigação, drenagem, utilização de adubos, herbicidas, fungicidas e inseticidas, tarefas executadas pela família como um todo são alguns dos traços
comuns que caracterizam as explorações agrícolas em mãos de japoneses.
Tomé-Açu é um exemplo da exploração agrícola seguindo os
princípios mais modernos e apurados, pois a floresta foi conservada.
Em Monte Alegre uma estação experimental de pesquisas no setor
agrícola foi montada e testes foram realizados visando ao cultivo
do algodão de fibra longa. Em Castanhal, ao lado da pimenta-doreino, à quina, a andiroba, o guaraná, o cravo, a castanha e a cola
são objeto de estudo.
Os japoneses têm-se preocupado não só em introduzir mas em
aclimatar uma grande variedade de plantas como, por exemplo, o
rami, a chá, a juta, a pimenta-do-reino, o abacaxi sem espinho, a
couve japonesa (hakusai), o rabanete (daikori), um tipo de cebolinha (rakkyo), a poncã, a quincã e o azukL
Alguns deles praticamente só encontram mercado entre japoneses e descendentes. Ê o caso de uma cebolinha (nira) usada como
tempero, um crisântemo comestível (shungiku), o udo, semelhante
ao nosso aspargo, e o feijão azuki.
A produção de hortifrutigranjeiros é bem diversificada, sendo
que os dados de 1964-65 nos mostram que:
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Produtos
Arroz
Batatinha
Tomate
Ovos
Café
Algodão
Amendoim
Chá
Casulos
Pimenta-do-reino
Rami

Porcentagem
4,2
41,0
58,1
43,8
8,8
13,7
21,2
92,1
80,0
82,0
91,7 25.

São os japoneses grandes produtores de ameixa, nêspera,
morango, poncã, melancia, caqui, pêssego, abacaxi e banana.
Destacam-se, também, na avicultura, sendo típicas as granjas
destinadas à produção de aves e ovos.
A comercialização da produção agropecuária tem estado em
mãos de cooperativas agrícolas, cuja função é reunir produtos de
certa forma marginalizados e de consumo praticamente local ou regional e levá-los aos centros consumidores.
Dentre elas vale destacar a de Cotia, a Sul-Brasil e a Central
de São Paulo, todas fundadas e administradas por japoneses. Tais
organizações tiveram um grande desenvolvimento no país e atuaram
de forma inequívoca na ampliação dos raios de comercialização dos
produtos agropecuários 26.
O sucesso de tais organizações esteve ligado, também, à agricultura suburbana surgida nos anos trinta. A cidade de São Paulo,
por exemplo, funcionou como ímã e não foram poucos os japoneses
que se fixaram em seus arredores. O desenvolvimento industrial e
urbano da capital e de suas cidades satélites refletiu-se numa maior
demanda de gêneros para o seu abastecimento, em virtude da maior
concentração populacional. Conseqüentemente, o consumo de legumes e frutas sofreu um acréscimo considerável, a ponto de justificar
a formação de um verdadeiro "cinturão verde". Nele o papel do
japonês tem sido relevante. Em 1958 calculava-se que 28% de todos
os japoneses radicados no Brasil concentravam-se junto à capital
paulista 27.
As ruas Conde de Sarzedas, Conselheiro Furtado e Tabatinguera e os bairros de Pinheiros, Jabaquara, Liberdade e Ipiranga
eram os que reuniam maior número de japoneses com seu pequeno
comércio de produtos alimentícios, com relojoarias, tinturarias ou
outra atividade semelhante, demonstrando o alto índice de atividades independentes, completamente sós ou com o auxílio da família.
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Aliás, essa tem sido uma das características do grupo japonês entre
nós, já que, se comparada com a participação em trabalho assalariado, é bem menor como atestam os levantamentos realizados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Realmente, não foi como trabalhadores braçais nas fazendas
cafeeiras que eles deram sua maior contribuição, Ela foi mais marcante quando lançaram-se ao desbravarnento dos sertões ou dedicaram-se a outros cultivos,
A indústria têxtil japonesa, grande exportadora de tecidos de
algodão, não contava com matéria-prima, a não ser através da importação. Em 1935, o Brasil recebeu a visita da Missão Hirano
que, entre outros pontos, visava incrementar as relações comerciais
com o nosso país e, desta forma, obter algodão para sua indústria.
Essa visita, ao lado da proibição do plantio de café, a partir
de 1932, foram fatores que explicam o grande desenvolvimento da
cotonicuítura paulista nos anos trinta.
O fato do algodão poder ser cultivado em pequenas propriedades permitiu a muitos imigrantes dedicarem-se ao seu cultivo, já que
é uma cultura que não exige o empate de um grande capital, sua
produção é anual e, também, não está muito ligada à qualidade
do solo. Todos esses aspectos e o interesse do governo japonês a
ponto de financiar a sua exploração possibilitaram aos nipônicos uma
nova atividade, na qual conseguiram resultados muito promissores 28 .
Em 1936 os investimentos japoneses foram carreados para os setores de beneficiamento, fiação e exportação de algodão. Com isso o
produto logo ascendeu para o segundo lugar na lista de exportação
brasileira. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que a diversificação ocupacional entre os japoneses e seus descendentes tornou-se
mais evidente.
Em 1932, a percentagem de japoneses ligados à agricultura
era de 93,6%. 2,2% tinham seus nomes ligados ao setor secundário,
isto é, à indústria, às obras e construções e 4,2% ao setor terciário,
ou seja, ao comércio, finanças, seguro, transporte, comunicação e
outros serviços. Em 1950, essas porcentagens já haviam sido alteradas para 50,6%, 12,7% e 36,7% respectivamente 29 .
Hoje os dados são ainda mais expressivos. Temos, na mesma
ordem, 38,0%, 18,0% e 44,0%. Houve portanto uma ampliação
nas atividades, por um lado, e por outro o setor primário deixou
de ocupar o maior número de trabalhadores, sendo, atualmente, o
comércio, as finanaças e outras atividades, enquadradas no mesmo
setor, os que maior número de elementos empregam 30.
A imprensa é um testemunho vivo da atuação globalizante do
japonês nos mais diversos ramos de atividade e de ocupação.
O sucesso alcançado com a criação do hicho-da~seda criou
condições para o desenvolvimento de um setor novo na indústria
têxtil brasileira, isto é, o da tecelagem de seda naturaL De uma
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maneira geral pode-se afirmar que as indústrias têxteis do Brasil
estão equipadas com o que há de mais moderno e contam com o
apoio da tecnologia japonesa.
De 1950 para cá, multiplicaram-se os investimentos japoneses
no exterior. Quanto ao Brasil, se em 1968 contava com setenta firmas japonesas, em 1970 esse número era de cento e treze; em 1976,
de quinhentas e trinta e sete 31.
A Usiminas, por exemplo, instalada em Minas Gerais é a maior
produtora de aço sul-americana. Constituída por capital nipo-brasileiro na proporção de 40% de capital japonês e 60% nacional. Outro exemplo é a Ishikawajima do Brasil que, em 1959, instalou um
dos maiores estaleiros do mundo no Rio de Janeiço e hoje lidera
a indústria naval brasileira.
O capital japonês faz-se presente, também, na indústria automobilística, alimentícia, extrativa, eletro-doméstica, de perfumaria,
de maquinaria e equipamentos, bem como em instituições financeiras, de crédito e consultorias.
Inicialmente, o capital era exclusivamente nipônico. A partir
dos anos setenta, todavia, surgiram as joint ventures. A impressão
que se tem é que futuramente a liderança ficará com as médias e
pequenas empresas. O objetivo é um trabalho conjunto nipo-brasileiro, visando ao desenvolvimento de setores ainda não suficientemente explorados e dessa forma contribuir positivamente para o equilíbrio da balança comercial brasileira32.
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A emigração japonesa para o Brasil, como vimos, não foi um
fenômeno isolado, mas enquadrou-se numa movimentação mundial
ocorrida nos séculos XIX e primeiras décadas do século XX.
O japonês ao deixar o solo pátrio o fez impelido por um contexto sócio-econômico, vigente em seu país de origem, e trouxe
consigo o sonho de um rápido enriquecimento e retorno ao Japão.
A importância do Brasil como país receptor foi aumentando
à medida que outras nações tradicionalmente imigrantistas dificultavam ou fechavam gradativamente suas portas à entrada de japoneses. Se havia interesse por parte do governo imperial em enviar seus
súditos para çá, o mesmo não ocorria entre os que se dispunham
a deixar o Japão pois, como vimos, o Brasil não era considerado
como país imigrantista de primeira categoria. Só a impossibilidade
de seguir para os Estados Unidos fazia com que alguns se dispusessem a vir para o nosso país. Este posicionamento dificultou o recrutamento por parte das companhias japonesas de emigração. Aliás,
elas tiveram que vencer não só esse desinteresse dos emigrantes
como um outro problema, também, que residia na exigência imposta
pelo governo brasileiro de que cada família fosse constituída de,
no mínimo, três elementos aptos para os serviços. A alternativa encontrada foi a organização de famílias artificiais.
O crescente aumento populacional do Japão foi um dois fatores
que levou aquele país a subsidiar a emigração para o Brasil depois
que o governo brasileiro deixou, definitivamente, de fazê-lo na década de vinte,
O Brasil representava o reverso da moeda, pois contava com
grande porção de terra a ser explorada e povoada. Dentro dele, o
Estado de São Paulo, com sua lavoura cafeeira em pleno desenvolvimento, encontrava-se às voltas com um problema permanente, que
era a falta de mão-de-obra.
Tradicionalmente a força de trabalho era representada pelo
europeu. Todavia, a não fixação dele nas fazendas e o número insuficiente dos que aqui vinham ter contribuía para que o problema
de braços não fosse resolvido. Mas o governo paulista sentia-se na
obrigação de fazê-lo.
No que diz respeito ao oriental, sensu lato, havia uma série
de restrições. Em vista do que ocorrera nos Estados Unidos e em
outros países, também no Brasil, o asiático era tido por inassimilável, portador de cultura diferente e, sobretudo, era temida sua introdução por razões de eugenia. O problema era discutido na esfera
de "proteção da raça".
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A pressão dos fazendeiros foi todavia tão grande e persistente,
que o governo não teve outra alternativa senão concordar em realizar uma experiência.
A nosso ver, três foram os fatores que contribuíram para essa
tomada de posição: a dificuldade de obter braços na Europa; a
esperança que o japonês se fixasse na lavoura e a criação eventual
de um novo mercado para o nosso principal produto, o café.
Se é verdade que hoje em dia a integração de japoneses e descendentes se constitui numa realidade, não se pode esquecer que isto
foi conseguido com muitos sacrifícios. A sua adaptação foi dificultada por razões de ordem climática mas, também, pelos contrastes
de língua, de valores e de alimentação. Não foi fácil substituir o
tatami por colchão, o quimono pelas roupas ocidentais, a tigela pelo
prato; o hashi pela faca, garfo e colher; e o chá pelo café.
Apesar de admitido com tantas reservas, o japonês tem contribuído das mais diferentes formas e nos mais diversos setores da
atividade humana. Embora o grau de miscigenação seja ainda percentualmente baixo, nos últimos anos tem-se mostrado nitidamente
maior.
Sem dúvida são inegáveis os esforços realizados pelos japoneses e descendentes no sentido de conseguirem uma integração absoluta à sociedade brasileira. Todavia lutam com um fator que lhes
é inerente e que os identifica como orientais que é o seu caráter
somático. Os descendentes de europeus, por exemplo, não contando
com esta característica diferencial, na segunda e na terceira gerações,
comumente, são tidos e havidos como brasileiros. Isto não ocorre com
os japoneses, como de resto com os orientais em geral. Elementos
da isegunda, da terceira e até da quarta geração são freqüentemente
apontados como japonês ou estrangeiro, quando, na realidade, são
tão brasileiros quanto qualquer outro.
Representando apenas 0,68% da população brasileira, os japoneses e seus descendentes, indiscutivelmente, têm marcado sua
presença na história sócio-política, econômica e cultural do Brasil,
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