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No início do século XX, em 1908, iniciava-se oficialmente a imigração japonesa ao Brasil, ao 
final deste mesmo século, num processo inverso muitos descendentes de japoneses emigraram 
à terra de seus ancestrais em busca de trabalho. A presente pesquisa teve como objetivo 
principal avaliar como a imprensa local bauruense retratou a emigração de bauruenses 
decasséguis ao Japão. Os dois periódicos bauruenses que possibilitou a realização da pesquisa 
foram o Diário de Bauru e o Jornal da Cidade, entre os anos de 1991 e 1992. Problema que 
merece ser investigado por oferecer uma importante contribuição à história da imprensa local 
e, sobretudo, às discussões sobre imigração japonesa que completou 111 anos em 2019. 
Também foi analisado especificamente, o contexto político-social que levou estes sujeitos a 
emigrarem, bem como inquerir a historiografia sobre o assunto. Com efeito, foi levantada a 
materialidade dos periódicos, os temas sobre a emigração decasségui, a categorização e 
periodização determinada pelo periódico, a sistematização e a análise dos dados. A conclusão 
da pesquisa levou que os periódicos bauruenses não retrataram a emigração decasségui 
isentos de interesses econômicos e políticos da época, a organização presente nesses 
impressos permitiu uma variedade de representações desse movimento emigratório em Bauru, 
presentes nos anúncios de empregos na seção dos classificados, nas redações das opiniões 
sobre o contexto econômico e migratório dos decasséguis, nas charges e nas propagandas das 
agências de aviação. 
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