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Resumo 

O objetivo deste trabalho consiste em identificar e relacionar as potencialidades e 

limitações do Censo The Japanese Immigrant in Brazil, iniciado em 1958 e publicado 

em 1964, pela University of Tokyo Press, em parceria com diversas outras 

universidades, do Brasil e do exterior, assim como órgãos governamentais japoneses 

e brasileiros. O propósito de analisar este recenseamento é que tal documento 

contempla as informações sobre os principais fluxos de imigrantes japoneses para o 

Brasil, desde 1908 até 1958, quando foi elaborado, e posteriormente complementado 

em 1962, apresentando-se como uma fonte complementar para estudos que utilizam 

a perspectiva da Demografia Histórica. Este Censo consiste em uma fonte importante 

de informações sobre o movimento migratório japonês e suas características 

econômicas e sociais, consideradas neste trabalho a partir de uma análise 

exploratória e inicial deste documento. Estes dados fornecem elementos importantes 

para análise das trajetórias desses imigrantes, sua incorporação à sociedade de 

destino, as atividades desenvolvidas e composição familiar. As limitações encontradas 

revelam, além dos problemas inerentes aos recenseamentos (periodicidade, custos, 

problemas de subenumeração e questões relacionadas à sua execução), questões 

relacionadas à definição do universo amostral e a dificuldade em contatar os 

imigrantes japoneses, bem como a disponibilidade dos dados. No entanto, as 

limitações que este censo apresentou não inviabilizam as análises construídas. 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução 

As fontes de dados utilizados nas análises da Demografia Histórica têm sido debatidas 

desde o surgimento deste campo de pesquisas,  e muito se discute sobre quais desses 

dados ou tipos de informações poderiam ser atribuídos a tal campo analítico, ou que 

seriam atribuídos aos demais campos da Demografia. Ainda que seja evidente a 

necessidade de se desenvolver técnicas para a análise dos dados pré-censitários, 

utilizando-se de fontes primárias, a demografia histórica se utiliza também de técnicas 

e conhecimentos de outras disciplinas e campos teóricos, além de desenvolver 

métodos e técnicas próprias, não somente através dos dados considerados 

tradicionalmente, mas todos os tipos de fontes que tenham serventia para o seu 

propósito, estendendo-se também ao período censitário (COSTA, 2011). 

Um exemplo da busca pelas fontes de dados e das possibilidades oferecidas pelos 

acervos que possuem informações de grande relevância para a Demografia Histórica  

está no trabalho de Bassanezi et al (2008), sobre acervos importantes do Estado de 

São Paulo, tais como o Arquivo do Estado de São Paulo, o Memorial do Imigrante, a 

Fundação SEADE, o Instituto Agronômico de Campinas e o Arquivo Edgard 

Leuenroth, da Unicamp. O objetivo deste trabalho foi obter, em maior profundidade, 

informações sobre as várias etapas do processo migratório, entre 1850 e 1950. Neste 

trabalho, os pesquisadores buscam demonstrar as potencialidades das fontes 

disponíveis nos arquivos e seus acervos, assim como simplificar a tarefa de 

identificação das fontes documentais, inerentes principalmente à inserção dos 

imigrantes na sociedade.  

Esse panorama das possibilidades trazidas pelas diversas fontes de dados permite 

analisar o Censo The Japanese Immigrant in Brazil, propósito deste trabalho, com um 

olhar mais apurado, em termos das informações disponibilizadas, principalmente 

quando comparado às demais fontes disponíveis. 

O propósito de analisar este recenseamento é que tal documento contempla as 

informações sobre os principais fluxos de imigrantes japoneses para o Brasil, desde 

1908 até 1958, quando foi elaborado, e posteriormente complementado em 1962. 

Segundo Taniguti (2012), o Censo The Japanese Immigrant in Brazil pode ser 



considerado “a mais completa fonte de dados sobre a população de imigrantes 

japoneses no Brasil até o ano de 1962".  

O presente trabalho busca identificar e relacionar as potencialidades e limitações do 

Censo The Japanese Immigrant in Brazil, iniciado em 1958 e publicado em 1964, pela 

University of Tokyo Press, em parceria com diversas outras universidades, do Brasil 

e do exterior, assim como órgãos governamentais japoneses e brasileiros. Este Censo 

tem sido uma fonte importante de informações sobre o movimento migratório japonês 

e suas características econômicas e sociais, fornecendo elementos-chave para 

análise das trajetórias desses imigrantes, desde o seu país de origem até o seu 

estabelecimento em terras brasileiras, assim como sua incorporação à sociedade de 

destino, as atividades desenvolvidas e composição familiar. 

Pretende-se assim, a partir das informações disponibilizadas, identificar quais 

variáveis deste censo podem ser utilizadas para a análise do processo de integração 

e assimilação1  dos imigrantes japoneses e seus descendentes à sociedade brasileira, 

pautada principalmente pelos aspectos socioeconômicos.   

 

Abordagem metodológica 

Para analisar as limitações e potencialidades do Censo The Japanese Immigrant in 

Brazil, sob a perspectiva da Demografia Histórica, dos fluxos migratórios japoneses, 

este trabalho propõe uma análise dos dois volumes, o primeiro, publicado em 1964, 

com todas as informações estatísticas obtidas à partir do recenseamento, e o segundo 

volume, de caráter analítico, onde Suzuki (1969) faz a tabulação e análise dessas 

informações, identificando os elementos que compõe os diversos segmentos sociais 

intrínsecos aos imigrantes e seus descendentes, sob os diversos aspectos 

econômicos e sociais. que foram abordados no referido recenseamento. O trabalho  

será realizado em duas etapas: 

Etapa 1: Indicar as limitações e potencialidades desta fonte de dados; 

Etapa 2: Discutir como esta fonte de dados pode apoiar os estudos dos fluxos 

migratórios japoneses no período entre 1908 - 1962, utilizando os dados presentes no 

volume estatístico. 

                                                           
1 No sentido de esmaecimento da identidade étnica doravante a menor relevância desta frente ao 
contexto social, onde os indivíduos, imigrantes e locais, passam a encontrar semelhanças entre si, por 
exemplo, enquanto classe social (TRUZZI, 2012) 



 

O Censo The Japanese Immigrant in Brazil 

Em 1958, com a celebração dos cinquenta anos da imigração japonesa para o Brasil, 

foi criada uma comissão especial dos imigrantes, que tinha como um de seus 

objetivos, identificar e caracterizar o movimento migratório dos japoneses. Uma das 

propostas apresentadas pela comissão foi a realização de um censo, de abrangência 

nacional, que tinha por objetivo incluir não apenas informações sobre a situação dos 

imigrantes e seus descendentes à época (1958), mas também apresentar informações 

sobre os fluxos iniciais de imigrantes,  a situação anterior de residência no Japão e 

seu status econômico e social no país de origem, as condições iniciais na chegada ao 

Brasil, além das mudanças que afetaram essa população durante o período de 50 

anos, desde a chegada do primeiro grande fluxo em 1908. (SUZUKI, 1969) 

Essa população de imigrantes e descendentes foi estimada, em 1958, em cerca de 

400 mil pessoas, incorporadas à uma população de 63 milhões de habitantes no 

Brasil. O projeto da pesquisa foi iniciado em 8 de janeiro de 1958, quando vinte e um 

organizadores foram enviados para importantes centros de assentamento de 

japoneses, com o propósito de estabelecer distritos censitários, a partir dos quais o 

território nacional deveria ser dividido. Foram formados 469 distritos do Censo, tendo 

por base a densidade da população japonesa, a existência de associações, 

instalações de transporte e outros fatores relevantes. Nesses distritos, um 

representante, geralmente o presidente da associação japonesa local, ficava 

responsável pela aplicação do survey preliminar e também pelo recrutamento de 

entrevistadores. Entretanto, a comissão de recenseamento não possuía informações 

sobre os japoneses em diversas regiões do Brasil, o que fez com que inicialmente 

recorresse às informações do IBGE, que contava com agências nos municípios 

brasileiros. (SUZUKI, 1969) 

Este Censo foi finalizado em setembro de 1959, com um total de 66.637 famílias 

entrevistadas, somando 438.719 pessoas recenseadas. A importância desta fonte de 

dados está no detalhamento das informações socioeconômicas e demográficas por 

período de chegada dos imigrantes japoneses ao Brasil, indicando possibilidades de 

construção de perfis socioeconômicos e demográficos por período da imigração 

japonesa no Brasil. Entre os dados coletados estão: sexo, idade, composição familiar, 

lugar inicial de moradia, ocupação, escolaridade, lugar de origem, dados 



socioeconômicos no lugar de origem. (SUZUKI, 1969) 

As categorias presentes neste Censo são inicialmente divididas em duas partes 

gerais: I – a situação atual (em 1958) dos imigrantes e seus descendentes; II – O 

contexto histórico (no lugar de origem). A primeira parte (I) relaciona outras quatro 

categorias e suas subdivisões: 1 – Distribuição geográfica e características gerais da 

população, que inclui a distribuição espacial, idade, situação conjugal2 e nível de 

educação; 2 – Estatísticas vitais, que compreendem as taxas de nascimentos, óbitos, 

nupcialidade e fecundidade; 3 – Aspectos econômicos, como o status da força de 

trabalho, ocupação, tipos de industrias, propriedades e habitações; e por fim, 4 – 

Características sociais, tais como composição familiar, religião, língua, afiliação a 

associações, acesso à informação, padrões de nomes, eleitorado, componentes da 

vida social3 e casamentos interétnicos. 

A segunda parte (II) está subdividida em outras três: 1 – Condições anteriores à 

emigração, tais como lugar de origem, nível de educação, e status ocupacional; 2 – 

Condições iniciais no Brasil, composto por informações de idade e sexo, local de 

estabelecimento inicial, status ocupacional e composição familiar; e 3 – Mobilidade 

após a chegada, composto pela mobilidade geográfica, mobilidade ocupacional, 

status de mobilidade e ocupação, correlação entre distribuição espacial, ocupacional 

e o status de mobilidade, mobilidade intergeracional e mobilidade após o Censo. 

Todos estes elementos e variáveis foram analisados posteriormente por Suzuki 

(1969), na parte narrativa deste Censo.    

 

Limitações e potencialidades do Censo The Japanese Immigrant in Brazil 

Segundo Taniguti (2012), o Censo apresenta problemas de consistência relacionados 

com sua execução e apresentação dos dados. As dificuldades relatadas por Suzuki 

(1969) perpassam a localização atual (em 1958) dos imigrantes e como encontrá-los, 

o número de recenseadores necessários para analisar na escala nacional, o tamanho 

da área de recenseamento, o esforço realizado com a divulgação e convite para os 

                                                           
2 Optou-se neste trabalho, em tradução livre, por utilizar situação conjugal e não estado civil, pois 
segundo as informações contidas no Censo The Japanese Immigrant in Brazil, nem todas as uniões 
eram reconhecidas legalmente.  
3 Optou-se, em tradução livre, por utilizar a categoria componentes da vida social em referência a 
“Ecological variation in the social life”, por se tratar de uma variável que relaciona elementos de 
educação, se a população é rural ou urbana, período de estabelecimento, status conjugal, entre outros 
elementos, referentes a um grupo de municípios. 



indivíduos se apresentar para a comissão e ser recenseado (notícias em jornais e 

rádios). Além destes pontos, o autor cita a dificuldade em se obter os dados históricos, 

uma vez que o Censo questiona a situação atual do imigrante bem como sua situação 

antes da imigração. 

Deve-se considerar também, os problemas frequentes relacionados com os diversos 

censos, tais como a periodicidade, a subenumeração, má declaração de idade, os 

custos envolvidos, a comparabilidade com outras fontes e outros anos censitários 

(uma vez que os limites geográficos podem ser modificados ao longo do tempo) e não 

conseguir obter dados de fluxo (LEVY, 1980). 

Além disso, não há grande disponibilidade deste Censo, seja nas bibliotecas ou em 

acervo digital. Para o presente trabalho, foi possível identificar somente uma cópia 

impressa, na Biblioteca da Fundação Japão, na cidade de São Paulo, e no acervo da 

Biblioteca Digital SEADE4. O Volume descritivo, elaborado por Suzuki (1969), 

somente em versão impressa, na biblioteca da Fundação Japão. 

Conforme apresentado anteriormente, este Censo apresenta variáveis que, 

combinadas em suas escalas espaciais e temporais, permitem a construção de perfis 

sociodemográficos, econômicos e de composição familiar e mobilidade, por período 

da imigração japonesa no Brasil. A temporalidade implícita nos dados coletados pelo 

Censo permite a divisão da história da imigração japonesa no Brasil em três grandes 

fluxos, realizada por Suzuki (1969; 1995): 1º Período (de 1908 a 1924); 2º Período (de 

1924 a 1941); e 3º Período (a partir de 1952). Esta divisão fornece elementos para 

analisar os resultados dos diferenciais das características dos imigrantes de forma 

comparativa.  

Já a questão espacial considerada na coleta destes dados, permite a exploração de 

informações como o local de origem e chegada, bem como os movimentos realizados 

já no Brasil, após sua chegada. Estes dados podem auxiliar no entendimento das 

diferentes trajetórias realizadas por estes imigrantes, e combinados com a escala 

temporal dos dados, permite traçar estas trajetórias por período de chegada. Outro 

dado importante relacionado à mobilidade, consiste nas informações sobre a 

quantidade de movimentos realizados após a chegada, entre as diferentes localidades 

                                                           
4 Disponível em: 
http://produtos.seade.gov.br/produtos/bibliotecadigital/view/singlepage/index.php?pubcod=10014108&
parte=1 
 



brasileiras (municípios, regiões e Unidades Federativas), bem como os movimentos 

entre áreas urbanas e rurais. 

Apesar da potencialidade destes dados nos estudos pela perspectiva da demografia 

histórica, poucos são os estudos que utilizaram os dados deste Censo. Segundo 

Taniguti (2012), a repercussão deste Censo, no meio acadêmico, foi restrita. Cita-se 

como exemplos de trabalhos que  o utilizaram: Vieira (1973), que compara dos dados 

de composição familiar do Censo com seu survey realizado em 1964 no município de 

Marília – SP; Cardoso (1972) realiza a caracterização da população de imigrantes e 

organiza os dados para análise de mobilidade ocupacional; Ando (1976) utiliza os 

dados referentes ao índice de profissão dos imigrantes japoneses que chegaram entre 

1908- 1922 e a de seu país de origem e o nível de instrução dos imigrantes; Suzuki 

(1995) fez uma caracterização demográfica dos imigrantes por período de chegada 

ao Brasil além de apresentar análises referentes à mobilidade geográfica destes 

imigrantes e as mudanças socioeconômicas ocorridas. 

O trabalho de Taniguti (2012), além de indicar as potencialidades desta fonte de 

dados, propôs uma releitura dos trabalhos sobre mobilidade de status ocupacional 

entre os anos de 1908 a 1958 a partir dos dados do Censo The Japanese Immigrant 

in Brazil. 

Informações presentes no Censo, como por exemplo, as trajetórias dos imigrantes, 

qualificação e diferenças na força de trabalho, nível de escolaridade, experiências 

profissionais, anteriores e após a chegada ao Brasil, as redes, instituições ou locais 

de acolhimento fundadas pelas relações étnicas, corroboram para compreender o 

processo de integração dos imigrantes e seus descendentes à sociedade brasileira 

  

Caracterização sociodemográfica dos imigrantes japoneses (1908-1962) 

Pode-se descrever a imigração japonesa, tratada no The Japanese Immigrant in 

Brazil, em três grandes períodos, para o Estado de São Paulo, determinados 

principalmente pela maneira através da qual eram financiadas as passagens para a 

vinda ao Brasil.  

O primeiro grande fluxo, caracterizado pela vinda de japoneses subsidiados pelo 

governo do Estado de São Paulo, em função da queda nos fluxos de mão-de-obra 

europeia, ocorreu entre 1908 e 1923, com algumas interrupções, dentre as quais,  pela 

Primeira Guerra Mundial e pela retomada dos movimentos imigratórios europeus por 

curtos períodos de tempo. (SUZUKI, 1969) 



O segundo período de grande fluxo de imigrantes japoneses com destino ao Brasil 

ocorreu entre 1924 e 1941, período no qual o governo japonês passou a arcar com os 

custos das viagens, impulsionando as imigrações, que viriam a ser interrompidas à 

partir do início da Segunda Guerra Mundial, permanecendo assim até 1951. (SUZUKI, 

1969) 

Em 1952 até 1962 ocorre o terceiro grande fluxo de imigração, após a retomada das 

relações diplomáticas entre Brasil e Japão (SUZUKI, 1969). Este fluxo permanecerá 

até o início dos anos 1970, mas no presente trabalho, serão utilizadas apenas as 

informações disponibilizadas pelo recenseamento, que vão até 1962. 

 

Tabela 1. Os três principais fluxos de imigrantes japoneses para o Estado de São 

Paulo por período, valores absolutos e percentual, segundo dados do Censo The 

Japanese Immigrant in Brazil. 

Períodos Valores Absolutos Percentual 
1908-1923 31.414 13,4% 
1924-1941 157.572 67,1% 
1952-1962 45.650 19,5% 

TOTAL 234.636 100% 
Fonte: SUZUKI, 1969. 

 

Segundo Suzuki (1969), e de acordo com as informações disponíveis no 

recenseamento, 75,7% da população de japoneses imigrantes e seus descendentes 

se encontrava no Estado de São Paulo. Na tabela 2, abaixo, para que se possa ter 

dimensão do contingente populacional no Estado, estão relacionados, além da 

população total de japoneses e descendentes no Brasil e no Estado de São Paulo, 

também sua distribuição por município ou região (que somam dois ou mais 

municípios, à partir da elaboração dos responsáveis pelo recenseamento), de acordo 

com a divisão realizada no Censo The Japanese Immigrant in Brazil. Estão 

identificados os valores absolutos e também o percentual dos imigrantes e seus 

descentes, por município, e também a proporção de imigrantes, por município, em 

relação ao total do Estado, em 1958. 

 

 

 

 



 

Tabela 2. Distribuição da população de imigrantes e descendentes, segundo valores 

absolutos e percentuais, e percentual de imigrantes nos municípios em relação ao 

Estado de São Paulo, no ano de 1958, segundo dados do Censo The Japanese 

Immigrant in Brazil.  

 TOTAL IMIGRANTE % DESCENDENTE % 
% imigrantes 
em relação 
ao Estado 

BRASIL 430.135 138.637 32,23 291.332 67,73 - 
ESTADO DE  
SÃO PAULO 325.520 104.156 32,00 221.364 68,00 - 

MUNICIPIO DE  
SÃO PAULO 

77.930 25.990 33,35 51.940 66,65 24,95 

MARILIA 50.512 15.907 31,49 34.605 68,51 15,27 
CERCANIAS DE  

SÃO PAULO 
50.374 17.749 35,23 32.625 64,77 17,04 

ARAÇATUBA 28.789 8.539 29,66 20.250 70,34 8,20 

PRESIDENTE PRUDENTE 22.193 6.284 28,32 15.909 71,68 6,03 

BAURU 17.151 5.293 30,86 11.858 69,14 5,08 

JUQUIÁ 8.790 2.491 28,34 6.299 71,66 2,39 

BARRETOS 8.773 2.630 29,98 6.143 70,02 2,53 

PARANAPIACABA 6.621 2.398 36,22 4.223 63,78 2,30 

MÉDIO PARAÍBA 6.541 2.262 34,58 4.279 65,42 2,17 

JALES 6.407 1.876 29,28 4.531 70,72 1,80 

ASSIS 6.318 1.946 30,80 4.372 69,20 1,87 

DRACENA 4.970 1.459 29,36 3.511 70,64 1,40 

ARARAQUARA 4.621 1.475 31,92 3.146 68,08 1,42 

RIO PRETO 3.676 1.075 29,24 2.601 70,76 1,03 

BRAGANÇA 3.644 1.341 36,80 2.303 63,20 1,29 

SANTOS 3.565 1.005 28,19 2.560 71,81 0,96 

RIBEIRÃO PRETO 2.693 804 29,86 1.889 70,14 0,77 
ITAPETININGA – 

ITAPORANGA 
2.505 751 29,98 1.754 70,02 0,72 

CATANDUVA 2.138 630 29,47 1.508 70,53 0,60 

BOTUCATU 1.550 419 27,03 1.131 72,97 0,40 

FRANCA 1.218 395 32,43 823 67,57 0,38 

SÃO CARLOS E JAÚ 983 321 32,66 662 67,34 0,31 

RIO CLARO 942 239 25,37 703 74,63 0,23 

CAMPOS DO JORDÃO 594 201 33,84 393 66,16 0,19 

PIRACICABA 506 156 30,83 350 69,17 0,15 

SÃO SEBASTIÃO 436 131 30,05 305 69,95 0,13 

PIRASSUNUNGA 387 114 29,46 273 70,54 0,11 

MOCOCA 371 165 44,47 206 55,53 0,16 

PIRAJÚ 287 96 33,45 191 66,55 0,09 

ALTO PARAÍBA 35 14 40,00 21 60,00 0,01 



Fonte: SUZUKI, 1964. 

Como pode-se observar, o Município de São Paulo é o que abrigava o maior 

contingente de imigrantes japoneses (24,95%), seguido pelo que está denominado no 

Censo por “Cercanias de São Paulo”, e que compreende atualmente parte dos 

municípios da Região Metropolitana (17,04%). Em terceiro lugar, está o Município de 

Marília, em termos da presença proporcional de imigrantes em relação ao Estado 

(15,27%), muito embora, no montante populacional total, de imigrantes e 

descendentes, supere um pouco os municípios que compõe as “Cercanias de São 

Paulo”. É interessante identificar aqui também os municípios que seguem: Araçatuba 

(8,2%), Presidente Prudente (6,03%) e Bauru (5,08%). Estes municípios, somados a 

Marília, pertencem à região oeste do Estado de São Paulo, que contou com grandes 

fluxos, principalmente no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, 

com a retomada das relações diplomáticas entre Brasil e Japão, e que compreendem 

um dos principais espaços, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil, de 

estabelecimento de imigrantes e seus descendentes (IBGE, 2008). 

As informações disponibilizadas neste recenseamento, principalmente as informações 

sobre a distribuição espacial da população japonesa, são de extrema importância, pois 

segundo Suzuki (1969) e Petruccelli (2013), a incorporação da categoria “amarelo”, 

para o quesito “raça/cor” no Censo Demográfico do IBGE, ocorreu somente à partir 

de 1940, e essa relacionava todos os indivíduos e seus descendentes que tinham 

origem no “extremo leste” do globo. Porém, como não haviam correntes de imigrantes 

além das correntes japonesas, principalmente até o período pré-Segunda Guerra 

Mundial, a quase totalidade dos indivíduos classificados, até o Censo de 1950, eram 

japoneses ou seus descendentes. Nos Censos anteriores a 1940, não houve 

identificação desse fluxo de japoneses, sendo que o período entre 1913 a 1937 

compreende os maiores fluxos de imigrantes japoneses para o Brasil 

(aproximadamente 172 mil pessoas) (SUZUKI, 1964). 

Acerca da distribuição por sexo e idade dos imigrantes, nas pirâmides etárias abaixo, 

é possível identificar as variações encontradas nos fluxos. Primeiramente, a partir do 

total de imigrantes recenseados em 1958 (Figura 1), que compreende todos os fluxos, 

desde 1908, pode-se identificar maior proporção de homens, principalmente nos 

grupos etários entre 10 a 14 anos até 25 a 29 anos. Segundo Suzuki (1969), houve 

durante os três principais períodos de chegada de imigrantes japoneses, 

predominância de imigrantes do sexo masculino. A população de imigrantes acima de 



50 anos, quando de sua chegada, é pequena e possui valores próximos para ambos 

os sexos.  

 

Figura 1. Pirâmide etária dos imigrantes japoneses recenseados no Brasil em 1958. 

 

Fonte: SUZUKI (1964). Elaborado pelo autor. 

 

É interessante verificar nas duas pirâmides abaixo (Figuras 2 e 3), a distribuição 

durante os períodos pré e pós-Segunda Guerra. O formato da pirâmide pré-guerra 

(Figura 2) é bastante semelhante com a pirâmide anteriormente apresentada (Figura 

1), com maior presença de homens, principalmente entre 10 e 40 anos. Entretanto, na 

pirâmide que identifica a distribuição dos imigrantes pós-Segunda Guerra, verifica-se 

grande desequilíbrio nas razões de idade e sexo. Segundo Suzuki (1969), esse 

desequilíbrio, se deve principalmente à política anteriormente adotada pelo governo 

brasileiro de restringir a entrada de famílias imigrantes, àquelas que possuíssem ao 

menos três membros em idade ativa (kosei-kazoku5), favorecendo a inclusão de 

homens jovens e solteiros às famílias que estavam imigrando para o Brasil. Outro 

ponto fundamental foi o aumento de imigrantes individuais no pós-guerra. Dessa 

maneira, o que se observa é a presença maciça de homens, nos grupos entre 15 e 30 

                                                           
5 Kosei-kazoku são membros incorporados à família, geralmente com alguma relação de parentesco 
ou proximidade, que poderiam ou não posteriormente serem desligados (SUZUKI, 1969. P.188) 



anos. Os demais grupos seguem em proporções, ainda que mais favoráveis ao sexo 

masculino, mas com menor disparidade. 

 

Figura 2. Pirâmide etária dos imigrantes 

japoneses no Brasil pré-Segunda 

Guerra Mundial 

Figura 3. Pirâmide etária dos imigrantes 

japoneses no Brasil pós-Segunda 

Guerra Mundial 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Fonte: SUZUKI (1964). Elaborado pelo 

autor. 

Fonte: SUZUKI (1964). Elaborado pelo 

autor. 

 

Entre 1908 e 1922 (Figuras 4, 5 e 6), o que se observa é a tendência acima referida, 

de maior presença de indivíduos do sexo masculino, principalmente nos grupos entre 

10 a 35 anos. Outro fator é que a imigração de indivíduos acima de 50 anos é 

praticamente inexistente. 

Já entre os anos 1923 a 1937 (Figuras 7, 8 e 9), as proporções entre a idade e o sexo 

dos imigrantes se aproximam, ainda que mais tendenciosas ao sexo masculino e aos 

grupos etários entre 10 e 30 anos. No período imediatamente anterior à Segunda 

Guerra Mundial, entre 1938 e 1941 (Figura 10), o que se observa é a chegada de um 

grande fluxo de indivíduos entre 15 e 19 anos do sexo masculino e maior proporção 

de mulheres entre 20 a 35 anos. Isso se justifica pela diminuição abrupta do 

recrutamento de imigrantes japoneses, assim como a ocorrência de imigrantes 

retornados. Soma-se a isso a diminuição das famílias “artificiais”, com membros 

incorporados. Por fim, no período pós-Segunda Guerra (1952-1957) e entre 1958 e 

1962 (Figura 11), o que se verifica é a disparidade na composição dos grupos, 

decorrente da grande presença entre os imigrantes de indivíduos do sexo masculino 

e solteiros. 



 

 

Figura 4. Pirâmide etária dos imigrantes 

japoneses no Brasil entre 1908 e 1912 

Figura 5. Pirâmide etária dos imigrantes 

japoneses no Brasil entre 1913 e 1917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: The Japanese Immigrant in 

Brazil (1964). Elaborado pelo autor. 

Fonte: The Japanese Immigrant in 

Brazil (1964). Elaborado pelo autor.

 

 

Fonte: SUZUKI (1964). Elaborado pelo 

autor. 

Fonte: SUZUKI (1964). Elaborado pelo 

autor.

 

Figura 6. Pirâmide etária dos imigrantes 

japoneses no Brasil entre 1918 e 1922 

Figura 7. Pirâmide etária dos imigrantes 

japoneses no Brasil entre 1923 e 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SUZUKI (1964)). Elaborado pelo 

autor. 

Fonte: SUZUKI (1964). Elaborado pelo 

autor.

 

 

 

 

 



 

Figura 8. Pirâmide etária dos imigrantes 

japoneses no Brasil entre 1928 e 1932 

Figura 9. Pirâmide etária dos imigrantes 

japoneses no Brasil entre 1933 e 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SUZUKI (1964). Elaborado pelo 

autor. 

Fonte: SUZUKI (1964). Elaborado pelo 

autor.

 

 

Figura 10. Pirâmide etária dos 

imigrantes japoneses no Brasil entre 

1938 e 1941 

Figura 11. Pirâmide etária dos 

imigrantes japoneses no Brasil entre 

1958 e 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SUZUKI (1964). Elaborado pelo 

autor. 

Fonte: SUZUKI (1964). Elaborado 

pelo autor.

 

 

De acordo ainda com as questões propostas, sobre como as informações contidas 

neste Censo permitem identificar elementos que contribuam para a discussão em 



torno da integração e assimilação dos imigrantes japoneses e seus descentes, alguns 

exemplos de variáveis que contribuem para a análise deste processo podem ser 

listadas, tais como o lugar de origem: no primeiro período (1908 – 1923) os imigrantes 

japoneses tinham sua origem em regiões onde tradicionalmente reconhecidas pela 

presença e operação de companhias e agências de imigração. Já o segundo e terceiro 

períodos (1924-1941 e 1952-1962) apresentaram um comportamento diferenciado, 

uma vez que a emigração já não contava com as forças atuantes de grandes agências, 

resultando em imigrantes oriundos de diversas regiões do Japão. Os imigrantes mais 

tardios contavam já com redes de integração, que viabilizavam não só a sua vinda, 

mas também o seu estabelecimento, com maior facilidade e melhores condições de 

integração. 

Outra variável é o nível educacional dos imigrantes chefes de família (tabela 3), onde 

se verifica os diferencias pré e pós-guerra. No período pré-guerra a maior parte dos 

imigrantes apresentaram ensino primário (74,2% dos imigrantes). Já para o período 

pós-guerra, este percentual diminui (39,5% dos imigrantes apresentaram ensino 

primário), e há um aumento do percentual dos imigrantes com ensino secundário e 

acima, saindo de 25,3% no período pré-guerra para 60,4% no pós-guerra. Este 

processo de mudança nas características de educação dos imigrantes podem 

interferir nos diferenciais de integração e assimilação, visto que ampliam-se as 

possibilidades, principalmente para os imigrantes mais tardios, de exercerem 

atividades que fujam do escopo das funções agrícolas, por exemplo, o que segundo 

Suzuki (1969), era visto como um processo de ascensão econômica e social.     

 

Tabela 3. Nível de educação do chefe de família por período de chegada 

 N Primário 
Secundário 

e acima 
Nunca frequentou 

escola 
TOTAL 38884 69,1 30,5 0,4 

Pré-Guerra 33044 74,2 25,3 0,5 

1908-1912 492 80,5 16 3,5 

1913-1917 1866 85,1 13,3 1,6 

1918-1922 2163 80,8 17,7 1,5 

1923-1927 4645 71,5 28 0,5 

1928-1932 10683 71,8 27,9 0,3 

1933-1937 11904 74,5 25,3 0,2 

1938-1941 1291 73,1 26,7 0,3 

Pós-Guerra 5840 39,5 60,4 0,1 
Fonte: SUZUKI (1969) 



 

O perfil das famílias também é diferenciado nos períodos pré e pós-guerra. Enquanto 

3,9% dos imigrantes no período pré-guerra eram considerados imigrantes individuais, 

no período posterior, esta categoria passa a representar 15,5% dos imigrantes, o que 

significa que há uma diminuição de imigrantes acompanhados por membros da 

família.  

Segundo Suzuki (1969), a maioria destes imigrantes individuais consistia em homens 

jovens e solteiros. Além disso, o autor aponta que o desequilíbrio das razões de sexo 

e estrutura etária, como pudemos verificar nas pirâmides etárias anteriormente 

apresentadas, está relacionado à composição artificial das famílias dos imigrantes. No 

período pré-guerra cerca de 18% dos imigrantes foram reportados como kosei-

kazoku, ou seja, membros incorporados à família imigrante. Quanto à composição 

familiar, o percentual de famílias com filhos aumenta de 44,3% no período pré-guerra, 

para 60,6% no período pós-guerra; 

O primeiro período, portanto, foi caracterizado por chefes de família jovens, com alta 

proporção de membros incorporados à família e baixo percentual de filhos. Já no 

período pós-guerra, a situação se inverte, com menor proporção de membros 

incorporados à família e aumento de filhos, mas o número de imigrantes individuais 

aumenta, resultando na diminuição da idade do chefe de família. 

O autor evidencia ainda os diferenciais de distribuição dos imigrantes por período de 

chegada: entre os anos de 1908-1922 a maior concentração de imigrantes estava na 

Zona do Café Antiga e posteriormente na região Noroeste do Estado de São Paulo; 

no período entre 1923 e 1947, a região Noroeste ainda concentra a maior parte dos 

imigrantes, situação que se modifica no período seguinte (1948-1958), quando a 

região da Alta Paulista passa a ter um aumento significativo de imigrantes japoneses. 

Por fim, a parte narrativa do Censo traz a análise sobre os dados de mobilidade 

ocupacional, status de mobilidade e ocupação e a correlação entre distribuição 

espacial, ocupacional e o status de mobilidade. Estes dados foram trabalhados por 

Cardoso (1972) e Taniguti (2012). 

A principal ocupação dos chefes de família, no período pré-guerra, refere-se aos que 

iniciaram no Brasil como agricultores (94,3% dos chefes de famílias imigrantes). As 

ocupações dos chefes de família que não eram agricultores se dividiam entre 

empregados, vendedores, artesãos, entre outros. 

Posteriormente, no pós-guerra, essa situação se inverte, e a maior proporção de 



imigrantes, já na sua chegada, é de proprietários de terras (64% de proprietários em 

1958, contra 2,9% de imigrantes colonos). A partir dessa transformação das 

ocupações exercidas pelos imigrantes, as novas categorias de atuação profissional 

que surgiam visavam a integração da população imigrante à sociedade, como por 

exemplo, a incorporação ao mercado (TANIGUTI, 2012). Nesse momento, as 

“barreiras” culturais dão lugar às atividades que equiparam imigrantes e locais, 

viabilizando a sua integração e a assimilação enquanto indivíduos, membros de 

determinados grupos ou classe social, deixando em segundo plano os aspectos 

étnicos e culturais. 

 

Considerações finais 

O propósito deste trabalho foi apresentar as limitações e potencialidades do Censo 

The Japanese Immigrant in Brazil, e apresentar uma análise exploratória dos dados 

referentes às características sociodemográficas dos imigrantes japoneses para o 

período de 1908 a 1958, com o objetivo de identificar variáveis que permitam a análise 

do processo de integração e assimilação dos imigrantes e seus descendentes, 

pautado por informações como as trajetórias, qualificação, nível de escolaridade, 

experiências profissionais, entre outras.   

Os resultados evidenciaram a importância dos dados na construção de perfis 

migratórios para diferentes períodos de análise, a partir de informações sobre o 

movimento migratório japonês e suas características econômicas e sociais, desde sua 

origem até o seu estabelecimento em terras brasileiras, assim como sua incorporação 

à sociedade de destino, as atividades desenvolvidas e composição familiar.  

As limitações encontradas revelam, além dos problemas inerentes aos 

recenseamentos (periodicidade, custos, problemas de subenumeração e questões 

relacionadas à sua execução), questões relacionadas à definição do universo 

amostral e a dificuldade em contatar os imigrantes japoneses, bem como a 

disponibilidade dos dados. No entanto, as limitações que este censo apresentou não 

inviabilizam as análises construídas. 

Por sua divulgação restrita no meio acadêmico, as potencialidades da utilização desta 

fonte de dados refletem em uma agenda de pesquisa para os estudos realizados junto 

à Demografia Histórica, principalmente por se tratar de uma fonte secundária, 

complementar, que utilizada dentro dos parâmetros pretendidos, tal como a análise 

dos dados sob a perspectiva da integração e da assimilação dos imigrantes e seus 



descendentes, fornece informações importantes para compreender os diversos 

elementos que compuseram os principais fluxos migratórios japoneses.  
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