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AÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS DO 
GOVERNO EM TORNO DE SITUAÇÕES 
MULTICULTURAIS

Masao Manjome

Seiko Oyama

Introdução

Junto com a globalização da economia e da sociedade, o movimento de pessoas 

internacionais está se tornando ativo. Segundo estimativas da Divisão de População 

das Nações Unidas, os imigrantes (estoques) do mundo, em 2015, são de 244 milhões 

de pessoas. No período de 15 anos, desde o ano 2000, esse número aumentou cerca 

de 1,4 vezes. Em particular, como a migração de pessoas de países em desenvolvimento 

para países desenvolvidos é proeminente, a proporção de imigrantes na população de 

países desenvolvidos atingiu 11,2% em 2015, de 8,7% em 20001.

Por outro lado, com o Referendo no Reino Unido que decidiu se retirar da União 

Europeia, em junho de 2016, e com as eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 

outono de 2016, a aceitação de imigrantes se tornou um assunto de conflito e, em 

ambos os casos acima, as opiniões contra a imigração ganharam apoio da população. 

Agora, o problema da imigração tornou-se um problema que divide a opinião pública 

dos países que aceitam imigrantes.

Em contrapartida, como está a situação no Japão? Em princípio, o Japão não permite 

a entrada de novos imigrantes visando a residência permanente2. Além disso, há uma 

circunstância de que a reconstrução após a Segunda Guerra Mundial e o subsequente 

1  Na Divisão de População da ONU, ao estimar a imigração (estoque), migrantes estrangeiros (nascidos no exterior) ou 
cidadãos de nacionalidade estrangeira são definidos como imigrantes. Para saber o número de migrantes, veja: United 
Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015)“International Migration Report 2015” (ST 
/ ESA / SER.A / 384).

2  Nas "Orientações sobre a Autorização de Residente Permanente" do Gabinete de Imigração do Ministério da Justiça 
(revisão de 26 de abril de 2017), para um estrangeiro conseguir autorização de residente permanente no Japão, a princípio, 
uma das condições é ter morado no mínimo 10 anos no Japão.
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crescimento econômico elevado foram alcançados sem depender da força de trabalho 

estrangeira. Por esta razão, a proporção de imigrantes para a população do Japão ainda 

está no nível mais baixo entre os países desenvolvidos, 1,6% (2015)3. O Japão, pode ser 

dito que está em contraste, comparado com países que tem uma longa história de 

aceitação da imigração como os Estados Unidos, Austrália e Canadá, e também países 

europeus como o Reino Unido, França e Alemanha que aceitaram muitos imigrantes 

desde o período de rápido crescimento após a Segunda Guerra Mundial. 

No entanto, nos últimos anos, mesmo no Japão, estrangeiros e imigrantes tendem 

a aumentar, e o interesse na política de aceitação de imigração está aumentando. Por 

trás disso, o Japão enfrenta uma sociedade em declínio da população. A população 

do Japão deverá encolher para cerca de dois terços da escala atual nos próximos 50 

anos. Por essa razão, especialmente desde 2014, o governo japonês vem acelerando 

ações para ampliar a aceitação de trabalhadores estrangeiros por razões de política 

econômica de lidar com escassez de mão de obra. 

Enquanto isso, estão surgindo governos locais com uma proporção de residentes 

estrangeiros de cerca de 10% da população local. Como o número de residentes 

estrangeiros está aumentando sem uma política de integração (participação dos 

imigrantes na sociedade, resposta à garantia dos direitos e cumprimento dos deveres) 

em nível nacional suficiente, alguns governos locais estão tendo desafios políticos 

para responder às situações de multiculturalidade e garantir os direitos dos residentes 

estrangeiros. 

Portanto, este artigo, que apresenta as ações do governo e a situação atual em 

torno da situação multicultural, será composto das duas partes seguintes4. A primeira 

parte (Parte I) fará uma revisão nas ações do governo japonês voltadas à aceitação da 

mão de obra estrangeira e, além disso, organizará informações sobre a política, nos 

últimos anos, de ampliação da aceitação de estrangeiros de acordo com a estratégia 

3 Para saber a porcentagem de imigrantes na população por país, veja: United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs, Population Division (2015)“International Migration Report 2015” (ST/ESA/SER.A/376 Sales No. E.16.XIII.12).

4 Neste artigo, a “Introdução” e a Parte I foram escritas pelo Prof. Manjoume. A Parte II foi escrita pela Profª Oyama.
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de crescimento do governo. Na segunda parte (Parte II), será descrita a tendência 

dos estrangeiros de se estabelecerem no Japão, no contexto da política de aceitação 

de estrangeiros que foi aberta devido às políticas econômicas do governo japonês. E 

como medida para viver em harmonia com os migrantes em direção à colonização, 

consideraremos a situação real da garantia dos direitos dos estrangeiros na sociedade 

japonesa, com referência aos indicadores internacionais sobre a política de integração 

dos imigrantes.

PARTE I – Ações do governo japonês voltados para a aceitação 
de mão de obra estrangeira

1.  A situação atual da aceitação de mão de obra estrangeira no Japão

(1) Diretivas da aceitação de mão-de-obra estrangeira no Japão

No Japão, as diretivas para aceitação de trabalhadores estrangeiros foram 

apresentadas como parte das medidas de emprego. Em 1967, foram mostradas no Japão, 

pela primeira vez, as diretivas do governo de aceitação de trabalhadores estrangeiros.

Especificamente, foi na decisão do Gabinete do "Plano Básico de Medidas de 

Emprego", que vai desde o primeiro ato em 1967 até o terceiro ato em 1976, que o Ministro 

do Trabalho declarou a opinião sobre a aceitação de trabalhadores estrangeiros. Em 

outras palavras, como uma questão de compreensão oral do Ministro do Trabalho, 

apesar dos pedidos da indústria estrangeira para aceitar trabalhadores estrangeiros, 

há diferenças nas circunstâncias dos países ocidentais, preocupando-se com a procura 

de emprego por mulheres e idosos, as políticas de governo japonês indicaram que não 

aceitariam trabalhadores estrangeiros5.

Naquela época, era um período de alto crescimento econômico no Japão, que 

encerrou com êxito os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, e manteve uma alta taxa 

5  Quanto à política do Japão de aceitar trabalhadores estrangeiros no período de alto crescimento econômico, veja: 
Hiroshi Murashita (1999), "Políticas e Leis sobre Questões da Mão de obra Estrangeira", Departamento de Publicações da 
Universidade de Economia de Osaka, p.108.
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de crescimento econômico nominal, muito superior a 10% ao ano. Em contraste com 

o fato de que os países europeus aceitaram um grande número de trabalhadores 

estrangeiros para combater a escassez de mão de obra durante o período de 

crescimento econômico, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão, sem depender 

da força de trabalho estrangeira, expandiu a escala e caminhou em direção a uma 

superpotência econômica. 

Quanto às razões para possibilitar isso, Morita (1994) apontou que, em resposta à 

demanda de trabalho que ocorreu durante o período de alto crescimento econômico, 

no Japão, havia (1) oferta de trabalho do setor agrícola para o setor industrial, (2) no 

final da década de 1960, a oferta de trabalho do setor agrícola estava se esgotando, 

mas ressaltou que, desde a crise do petróleo da década de 1970, o alto crescimento 

econômico chegou ao fim, portanto, foi possível adiar a aceitação de trabalhadores 

estrangeiros6.

Olhando para o processo depois disso, na segunda metade da década de 1980, 

a necessidade de aceitar trabalhadores estrangeiros no Japão resultou em uma 

mudança nas políticas de governo japonês. Vamos relembrar a situação econômica 

da época. Em 1985, foi realizado o Acordo de Plaza7. O iene valorizou-se rapidamente 

e, em cerca de um ano, o valor passou de 240 ienes para o nível de 150 ienes por 

dólar. A valorização do iene tem o efeito de diminuir as exportações. Como resultado, 

aumentou a preocupação de que as exportações de produtos japoneses, como 

automóveis e eletrodomésticos, diminuíssem, causando uma crise. Como medida 

preventiva, o Banco do Japão, que é o Banco Central do Japão, implementou uma 

flexibilização monetária significativa. Como resultado, os ativos financeiros, como 

estoques e terrenos subiram de preço, e o Japão passou a ter uma economia em 

expansão chamada "economia de bolha". Neste período, o mercado de trabalho 

6 Veja: Kirarou Morita (1994), “Mão de obra estrangeira no Japão”, Ed. Kirarou Morita, “Migração da mão de obra interna-
cional e mão de obra estrangeira, Doubunkan, p.327 - 332.

7 Acordo de Plaza foi um acordo que permitiu a intervenção cooperativa para corrigir o aumento do dólar americano. 
O acordo foi feito numa conferência, realizada no Plaza Hotel de Nova Iorque, em 22 de setembro de 1985, quando se 
reuniram ministros de finanças e diretores de bancos centrais de cinco países desenvolvidos (G5): EUA, Japão, França, 
Alemanha e Itália.
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nacional tornou-se apertado e os salários também subiram. Muitos estrangeiros 

da Ásia e do Oriente Médio queriam ir ao Japão, que ostentava uma economia em 

expansão, mas desde que o Japão adotou uma política para não aceitar trabalhadores 

estrangeiros, os estrangeiros fluíram sob a forma de trabalhadores ilegais e isso 

acabou evoluindo para um problema social. 

Em resposta a esta situação, o governo japonês esclareceu pela primeira vez 

suas políticas de governo em relação à aceitação de trabalhadores estrangeiros. 

Especificamente, no “Sexto Plano Fundamental de Resposta ao Emprego”, de 1988,  

foi promovida, ativamente, a aceitação de cidadãos estrangeiros nas áreas técnicas e 

especializadas; mas , em relação à aceitação dos chamados trabalhadores simples, 

o governo japonês incorpora uma política de resposta cuidadosa, pelo fato de que isso 

exerce uma grande influência na sociedade econômica japonesa e na vida cotidiana das 

pessoas. Sob essa política, em 1989, a Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento 

de Refugiados (Lei de Controle de Imigração) foi substancialmente revisada. Com a 

manutenção do status de residência que deixou mais claras as condições de aceitação, 

foram estabelecidas, como resposta, leis que criminalizam a prática de promoção 

do trabalho irregular, para reprimir os empregadores que estavam contratando 

trabalhadores ilegais. No Japão, o controle de imigração realizado, atualmente, utiliza 

como base o Sistema de Status de Residência desenvolvido pela Lei de Controle de 

Imigração emendada em 1989. 

(2) Trabalhadores estrangeiros e Status de Residência

Na atual Lei de Controle de Imigração, são definidos 28 tipos de Status de Residência. 

Entre eles, o status de residência permitido para conduzir atividades envolvendo receita 

e atividades para receber remuneração (atividades de trabalho) é classificado nas duas 

categorias seguintes. Em outras palavras, os trabalhadores estrangeiros legais terão 

um desses status de residência.
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O primeiro é o status de residência permitido para conduzir atividades de emprego, 

dentro do leque de atividades de acordo com o status de residência (os entre parênteses 

são os principais exemplos aplicáveis)8.

 Status de residência nas áreas técnicas e especializadas onde a residência 

é permitida para fins de emprego:

“Professor” (Professores de Universidades);

“Arte” (Compositores, Pintores, Escritores etc.);

"Religião" (missionários enviados de organizações religiosas estrangeiras etc.);

"Imprensa" (repórter de uma organização de imprensa estrangeira, cameraman);

“Administração/Gestão” (Administrador/Gestor de companhias etc);

"Trabalho jurídico / contábil" (advogados, contadores públicos certificados etc);

"Medicina" (médico, dentista, enfermeiro);

"Pesquisa" (pesquisadores de organizações relacionadas ao governo e empresas 
privadas);

"Educação" (professores de idioma de escolas do ensino fundamental e médio 
etc.);

"Conhecimento em tecnologia / humanidades / operações internacionais" 
(engenheiros de engenharia mecânica, intérpretes, designers, professores 
de línguas de empresas privadas, profissionais de marketing etc.);

"Transferências corporativas" (transferidos de escritórios estrangeiros)

"Cuidados de enfermagem" (trabalhador de cuidados) (recentemente 
estabelecido pela Revisão da Lei de Controle de Imigração promulgada em 
novembro de 2016);

"Bilheteria" (ator, cantor, dançarino, atleta profissional etc.);

"Habilidades Técnicas" (professor de culinária estrangeira, instrutor de esportes, 
piloto de aeronaves, artesãos de metais preciosos etc.);

8  O status de residência e os exemplos aplicáveis foram preparados a partir do "Status da Declaração de Residência" 
(http://www.moj.go.jp/content/000116415.pdf), encontrado na página inicial do Departamento de Imigração do Ministério 
da Justiça. Neste artigo, considerando que está aceitando trabalhadores estrangeiros em uma base privada, os status de 
residência "diplomacia" (embaixador estrangeiro, ministro, cônsul geral, etc.) e "oficial" (Embaixada do governo estrangeiro 
no Japão, funcionários dos escritórios consulares, etc.) estão excluídos.
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 Estagiário de Habilidades Técnicas

"Formação técnica" (Estagiários de competências estrangeiras que adquirem 
competências, em empresas, com base em contratos de trabalho);

 Atividades específicas (Status de residência onde o Ministro de Justiça 

projeta atividades individualmente)

"Atividades específicas" (Férias de trabalho, candidatos estrangeiros a 
enfermeiros/cuidadores com base em acordos de parceria econômica, 
trabalhadores estrangeiros de construção, trabalhadores estrangeiros de 
construção naval etc.)

O segundo são os status de residentes, listados abaixo, concedidos com base na 

identidade ou situação do estrangeiro. Nestes status de residência não há restrição de 

atividades enquanto permanecer no Japão, portanto, é possível realizar atividades de 

emprego.

"Residente permanente" (principalmente Nikkeis)

"Cônjuge japonês"

“Colono”

O terceiro é o status de residência “estudos no exterior”, adquirido por um estudante 

estrangeiro (estudante internacional) para estudar numa Universidade Japonesa. Os 

estudantes internacionais têm permissão para trabalhar meio período no máximo 28 

horas por semana, a fim de obter uma parte das despesas com ensino e moradia, 

dentro do escopo da permissão sob o controle de imigração previsto na Lei de Controle 

de Imigração.

(3)Mão-de-obra estrangeira no Japão

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar está compilando a situação de 

estrangeiros trabalhando no Japão com base em relatórios de empregadores que 
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contratam estrangeiros9. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-

Estar (2018) "Status de notificação de situação de emprego de estrangeiros", o 

número de trabalhadores estrangeiros, no final de outubro de 2017, foi de 1.278.670. 

Os resultados do final de outubro de 2017 registraram o maior recorde desde 2008, 

quando a agregação da estatística foi iniciada. A divisão e as características são 

resumidas da seguinte forma.

Primeiro, é uma discriminação por status de residência. Em primeiro lugar, 1) há 

459.132 pessoas (35,9% do número total do status de residência) com base no status de 

residente permanente (nikkeis originários principalmente da América do Sul), colonos e 

assim por diante; 2) Status de residência nas áreas técnicas e especializadas de 238.412 

pessoas (18,6%) que trabalham com qualificação de emprego sob a Lei de Imigração 

como "Conhecimento em tecnologia / humanidades / operações internacionais", 

"habilidades técnicas" e "administração/gestão"; 3) Estagiário de Habilidades Técnicas, 

257.788 pessoas (20,2%), 4) 259.604 (trabalhadores a tempo parcial) estudantes com 

atividades fora do status (20,3%). Estes são os principais status de residência de 

estrangeiros que trabalham no Japão.

Tabela 1 – Tendências no número de trabalhadores estrangeiros por status de residência

2015 2016 2017
Contrato/
Despacho

Percentual 
relativo ao 
total (2017)

Percentual rela-
tivo ao total dos 
casos de Contra-

to/Despacho
Número total de traba-
lhadores estrangeiros

907.896 1.083.769 1.278.670 273.645 100.0% 21.4%

Status de Residência 
das áreas técnicas/es-

pecializadas
167.301 200.994 238.412 38.225 18.6% 16.0%

Tecnológica, Conhe-
cimento de Humanas, 

Negócios Internacionais
121.160 148.538 180.367 30.161 14.1% 16.7%

Atividades Específicas 12.705 18.652 26.270 6.739 2.1% 25.7%

Estágio Técnico 168.296 211.108 257.788 22.781 20.2% 8.8%

9 O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, com base no "Sistema de Notificação de Emprego dos Estrangeiros", 
estabelecido pela emenda à Lei de Medidas de Emprego e à Lei de Promoção de Emprego Regional, recolhe a situação 
do emprego (contratação/despacho) de estrangeiros reportados pelos empregadores ao Ministro da Saúde, Trabalho e 
Bem-Estar. A aplicação do sistema é 1 de outubro de 2007. Se o empregador não informar ou fizer uma notificação falsa, 
estará sujeito a uma multa de 300.000 ienes ou menos.
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2015 2016 2017
Contrato/
Despacho

Percentual 
relativo ao 
total (2017)

Percentual rela-
tivo ao total dos 
casos de Contra-

to/Despacho

Atividade fora do Status 192.347 239.577 297.012 53.365 23.3% 18.0%

Estudos no Exterior 167.660 209.657 259.604 44.183 20.3% 17.0%

Status de residência 
baseado na situação de 

residência
367.211 413.389 459.132 152.532 35.9% 33.2%

Residentes 
permanentes

208.114 236.794 264.962 77.129 20.7% 29.1%

Conjuge de Japonês 72.895 79.115 85.239 24.778 6.7% 29.1%

Colonos 77.234 87.039 96.875 46.836 7.6% 48.3%

Desconhecido 36 49 56 6 0.0% 10.7%

Nota: A coluna "Despacho/Contrato" mostra o número de trabalhadores estrangeiros que trabalham para empreiteiras 
na modalidade de despacho/contratação, a partir do final de outubro de cada ano. 

Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (2018). Criado com base na" Notificação do Estatuto de Emprego dos 
Estrangeiros".

Em segundo lugar, é uma discriminação por nacionalidade. A grande maioria é 

composta pelos chineses, responsável por 29,1% (372.263 pessoas). O segundo maior 

grupo são de vietnamitas 18,8% (240.259 pessoas), o terceiro classificado são os 

filipinos 11,5% (146.798 pessoas), a proporção de nacionalidades asiáticas é alta. Em 

particular, o aumento no povo vietnamita é notável, dobrando o número de pessoas 

em três anos desde 2015. Então, os brasileiros são o quarto lugar com 9,2% (117.299 

pessoas). Olhando para o status de residência dos brasileiros que trabalham no Japão, 

99,1% dos trabalhadores brasileiros respondem pelo status de residência com base em 

sua situação como residentes permanentes (principalmente nikkeis japoneses nisseis 

e sanseis) e colonos.



11

Tabela 2 –  Tendências do Número de Trabalhadores Estrangeiros por Nacionalidade

2015 2016 2017
Contrato/
Despacho

Percentual 
relativo ao 
total (2017)

Percentual rela-
tivo ao total dos 
casos de Contra-

to/Despacho
Número total de 

trabalhadores estran-
geiros

907,896 1,083,769 1,278,670 273,648 100.0% 21.4%

China (incluindo Kong 
Kong)

322,545 344,658 372,263 49,484 29.1% 18.1%

Coréia do Sul 41,461 48,121 55,926 7,453 4.4% 2.7%

Filipinas 106,533 127,518 146,798 41,904 11.5% 15.3%

Vietnã 110,013 172,018 240,259 40,632 18.8% 14.8%

Nepal 39,056 52,770 69,111 16,196 5.4% 5.9%

Brasil 96,672 106,597 117,299 64,622 9.2% 23.6%

Peru 24,422 26,072 27,695 12,468 2.2% 4.6%

G7/9 + Austrália + 
Nova Zelândia

61,211 67,355 73,636 10,310 5.8% 3.8%

Estados Unidos 26,376 28,976 31,548 4,710 2.5% 1.7%

Reino Unido 10,044 10,859 11,730 1,721 0.9% 0.6%

Outros 105,983 138,660 175,683 30,579 13.7% 11.2%

Nota: A coluna "Despacho/Contrato" mostra o número de trabalhadores estrangeiros que trabalham para empreiteiras 
na modalidade de despacho/contratação, a partir do final de outubro de cada ano. 

Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (2018). Criado com base na" Notificação do Estatuto de Emprego dos 
Estrangeiros".

Em terceiro lugar, é uma divisão por setor. A indústria manufatureira representou 

30,2% (385.997 pessoas), seguida pelas prestadoras de serviços, 14,8% (189.858 pessoas), 

comércio atacadista e varejista, 13,0% (166.182 pessoas), mercado de alojamento/

negócios de alimentação, 12,3% (157.866 pessoas).

Em quarto lugar, a relação de despacho / contratação é alta. Os trabalhadores 

estrangeiros que trabalham em estabelecimentos que estão envolvidos em operações 

de despacho e contratação de trabalhadores são responsáveis por 21,4% do total. 

Especialmente, os brasileiros têm uma proporção maior de despacho e contratação do 

que os outros países. Entre estes, parece que muitos brasileiros nikkeis engajados na 

indústria manufatureira estão incluídos.
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Quinto, é o tamanho do estabelecimento que contrata estrangeiros. No final de 

outubro de 2017, havia 194.595 estabelecimentos contratando estrangeiros, mas o 

tamanho do estabelecimento com maior representatividade foram os com até 30 

funcionários (14,2%), seguido por 30~99 funcionários (11,0%), 100~499 pessoas (9,7%), 

500 ou mais (9,7%). 

Resumindo o acima exposto, os cidadãos estrangeiros nos campos especializados 

e técnicos, onde o Japão promove ativamente a aceitação, aumentaram cerca de 1,4 

vezes ao longo dos três anos, de 2015 a 2017. No entanto, olhando para o todo, há casos 

de trabalhadores estrangeiros que têm status de residência além de áreas técnicas 

e especializadas, como colonos e residentes permanentes (principalmente nikkeis 

da América do Sul), estagiários técnicos e estudantes estrangeiros em empregos de 

meio expediente, responsáveis por cerca de 80% de toda mão de obra estrangeira no 

Japão. Isso sugere que as necessidades de aceitação de trabalhadores estrangeiros 

no mercado de trabalho no Japão estão nas PMEs (Pequenas e Médias Empresas) que 

operam indústrias de manufatura, serviços e construção que não se enquadram nas 

áreas técnicas e especializadas.

Até agora, o governo japonês vem promovendo políticas, com os dois pilares, de 

aceitar ativamente estrangeiros no campo técnico e especializado, mas respondendo 

cuidadosamente a outros campos. A população do Japão diminuirá e as preocupações 

com escassez de mão de obra serão descritas mais adiante, mas, daqui para frente, à 

medida em que a sociedade com declínio da natalidade e aumento do envelhecimento 

progredir, que tipo de sistema será feito em relação à aceitação de trabalhadores 

estrangeiros fora dos campos especializados e técnicos? Pode-se pensar que será um 

problema a ser considerado sobre a política de mão de obra estrangeira.
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2 Tendência política dos anos recentes em direção à expansão da 

aceitação de estrangeiros na estratégia de crescimento do governo

(1) A estrutura da população do Japão que está mudando – Declínio da taxa de 

natalidade e aumento da taxa de envelhecimento da população e sociedade 

em declínio da população

A "população total" no Japão começou a diminuir no pico de 128,08 milhões de 

pessoas em 2008. Vamos ver como a estrutura populacional do Japão vai mudar no 

futuro, com base na "Estimativa Nacional da População Futura" (2017) pelo Instituto 

Nacional de Pesquisa Populacional e Previdência Social10.

Primeiro de tudo, a diminuição na população total. A população total do Japão 

diminuirá de 127,09 milhões, em 2015, para 88,09 milhões em 2065. Esta estimativa 

significa que a população total do Japão diminuirá para dois terços em 50 anos.

Em segundo lugar, é o progresso do declínio da taxa de natalidade. "População 

jovem", com menos de 14 anos, vai diminuir de 15,5 milhões de pessoas (12,5% da 

população total) para 8,88 milhões (10,2% do mesmo) em 2065. Se a taxa de fertilidade 

total (o número de crianças nascidas durante a idade em que as mulheres estão férteis) 

cair abaixo de 2,07, que é o nível de reposição da população (taxa total de fertilidade 

com tamanho constante da população), a taxa de natalidade declinará e a população 

total diminuirá.

Explicando de maneira fácil, se todas as mulheres têm em média cerca de 2 filhos, 

o tamanho da população não mudará. No entanto, a taxa de fecundidade total no 

Japão está abaixo do nível de reposição populacional de 2,07 desde 1974, quando foi 

registrada uma taxa de 2,05. Caiu para 1,26, em 2005 e, embora tenha se recuperado 

um pouco depois disso, registrou-se 1,44 em 2016. Como resultado, a tendência de 

declínio da taxa de natalidade e declínio da população continuará no Japão11. 

10  Quanto à relação entre economia e população, ver ed. Takao Komine/Keiko Murata, "Mudanças na Estrutura da Popu-
lação e na Economia Japonesa", "Introdução à Nova Economia Japonesa", Japan Critics Company p. 281-287.

11  Para a taxa de fecundidade total, ver Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (2017) "Estimativa anual das estatísticas 
vitais de 2017".
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Em terceiro lugar, é a aceleração do envelhecimento. O progresso rápido no 

declínio da taxa de natalidade aumentará na proporção de idosos na composição da 

população. "População envelhecida", de 65 anos para mais, era 33,87 milhões (26,6% 

do total da população), em 2015, e cairá para 33,81 milhões (38,4% do mesmo) em 

2065. Vamos examinar fatores que aceleram o envelhecimento. A expectativa de vida 

média em 2016 foi estimada de 87,14 anos para o sexo feminino e de 80,98 anos para 

o sexo masculino, ambos batendo recordes anteriores. No Japão, ao diminuir a taxa de 

mortalidade dos idosos, tornou-se o país de maior longevidade do mundo. Além disso, 

a chamada geração de baby-boomers nascida no baby boom primário de 1947 a 1949, 

após a Segunda Guerra Mundial, uniu-se à "população idosa". À medida em que essas 

circunstâncias se sobrepõem, espera-se que o envelhecimento da população do Japão 

progrida em uma velocidade que o mundo nunca experimentou antes.

Tabela 3 – Estimativas da população futura do Japão

2015 2040 2065

 População Total
127,09 milhões de pessoas 110,92 milhões de pessoas

88,08 milhões de 
pessoas

 População Jovem
(0~14 anos) 

15,95 milhões de pessoas
12.5%

11,94 milhões de pessoas
10.8%

8,98 milhões 
de pessoas

10.2%

  População em 
idade fértil

(15~64 anos)
77,28 milhões de pessoas

60.8%
59,78 milhões de pessoas

53.9%

45,29 milhões de 
pessoas

51.4%

 População
 idosa (65 anos para 

cima)
33,87 milhões de pessoas

26.6%
39,21 milhões de pessoas

35.3%

33,81 milhões 
de pessoas

38.4%

 População 
dependente

 Índice de 
população 

 dependente

49,82 milhões de pessoas
64,5

51,15 milhões de pessoas
85,6

42,79 milhões de 
pessoas

94,5

Nota 1: Taxa de fecundidade especial total: 1,44, esperança média de vida: sexo masculino: 84,95 anos, estimativa do 
sexo feminino médio assumindo o sexo feminino 91,35 anos.

Nota 2: A linha inferior mostra a proporção da composição da população total.

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisa Populacional e Previdência Social (2017) "Estimativa da população futura do Japão".
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(2) Sociedade em declínio de população e aceitação de trabalhadores 

estrangeiros

No Japão, onde se tem uma sociedade com declínio de população, com declínio 

da taxa de natalidade e aumento do envelhecimento progredindo, a "população 

em idade fértil" de 15 anos a 64 anos diminuirá muito, de 75,28 milhões (60,8% da 

população total), em 2015, para 45,29 milhões em 2065 (51,4%). Quando se considera 

a diminuição da população em idade fértil, torna-se importante o "índice populacional 

dependente" obtido pela divisão da "população dependente", que é a soma de 

"população jovem" e "população idosa" por "população em idade fértil". O índice de 

população dependente é um índice que mostra quantos da população jovem e da 

população idosa serão apoiados por 1 pessoa da população em idade fértil. 

Portanto, o cálculo desse índice populacional dependente, em 2015, foi de 64,5; 

será de 85,6, em 2040, e 94,5 em 2065. Então, o que esse índice significa? Isto significa 

que, em 2015, 1,55 pessoa da população em idade fértil apoia 1 pessoa da população 

dependente; em 2040, será 1,17 pessoa apoiando 1 pessoa; em 2065, é prevista uma 

sociedade onde 1,06 pessoa apoiará 1 pessoa da população dependente.

A fim de diminuir o índice de população dependente, é importante parar o declínio 

da taxa de natalidade e elevar a taxa de fecundidade especial total. Em outras palavras, 

é necessário aumentar a população em idade produtiva, através de contramedidas 

contra o declínio da taxa de natalidade, mas aceitando trabalhadores estrangeiros, 

também, espera-se aumentar a população em idade de produção e diminuir o índice 

de população dependente.

A tendência de “declínio da taxa de natalidade/declínio populacional” é comum não 

só no Japão, mas também nos países desenvolvidos. Em março de 2000, a Divisão 

de População das Nações Unidas levantou a ideia de "imigração suplementar", 

e estabeleceu qual a escala necessária de aceitação de imigração para manter a 

população total e a população em idade fértil para França, Alemanha, Itália, Japão, 
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Coréia, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, Europa e União Europeia12.

Resultados do Japão: 1) A fim de manter a população total de 127,5 milhões de 

2005, precisaria receber um total de 17 milhões de pessoas entre 2005 e 2050, em 

média 381.000 imigrantes por ano. 2) A fim de manter a população em idade fértil de 

87,2 milhões de 1995, estima-se que precisaria aceitar 33,5 milhões de pessoas entre 

1995 e 2050, uma média de 609 mil imigrantes por ano.

(3) A estratégia de crescimento do governo e a tendência política para a 

expansão da aceitação de estrangeiros

A partir de agora, à medida em que a sociedade em declínio de população, 

acompanhada pela queda da taxa de natalidade e pelo envelhecimento, progride, 

focaremos em qual tipo de política de aceitação de trabalhadores estrangeiros está 

sendo desenvolvida pelo governo japonês.

Em primeiro lugar, o objetivo da política econômica é definir a escala da população 

futura após 50 anos. A administração Abe, lançada em dezembro de 2012, para se 

retirar da deflação de longo prazo e alcançar uma economia sustentável liderada 

pelo setor privado, promoverá as três flechas (a primeira flecha é a flexibilização 

monetária ousada, a segunda flecha é a Política fiscal flexível e a terceira flecha 

é uma estratégia de crescimento) que são políticas econômicas denominadas de 

Abenomics. 

Na implementação da Abenomics, o governo japonês está promovendo a política 

econômica com o objetivo de "fazer com que o tamanho da população seja de 100 

milhões após 50 anos". A "Meta de 100 milhões de pessoas" baseia-se na proposta 

do comitê de opinião de especialistas "Selecionando o futuro", estabelecido 

sob o conselho consultivo econômico e fiscal do governo. O comitê resumiu as 

questões de médio a longo prazo da segunda metade do próximo século e, em 

12  Nações Unidas (2001), “Migração de Substituição: É uma Solução para a População em Declínio e Envelhecimento? ”. 
Divisão de População Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Secretaria das Nações Unidas, Ed. No. E.01.XIII.19, 
Publicação das Nações Unidas.
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maio de 2014, anunciou "Selecionando o futuro – Além da sociedade supervelha 

e de declínio acelerado, construir um modelo de crescimento e desenvolvimento 

do Japão – (arranjo intermediário de discussão até agora)". Entre eles, "Se a atual 

taxa de fertilidade continuar, isso mostra que, em 50 anos, a população do Japão 

diminuirá para 87 milhões de pessoas, dois terços do atual”. Foi recomendado que 

“Para manter a vitalidade da economia japonesa, será necessário manter uma 

população numa escala de 100 milhões de pessoas para até 50 anos depois, pois 

essa “queda acentuada da população” terá uma grande influência em nosso futuro, 

como a diminuição da população trabalhadora ativa, desaceleração do crescimento 

econômico, a crise da continuidade da economia nacional/regional e a Previdência 

Social”. 

À luz dessa recomendação, o governo decidiu, em 24 de junho de 2014, a “Política 

Básica de Gestão e Reforma Econômica e Fiscal” (Política dos ossos grandes 2014), 

que é a política básica de macroeconomia, e o “Objetivo de manter uma estrutura 

populacional estável de cerca de 100 milhões de pessoas para daqui 50 anos". Em 

outras palavras, colocou a escala da “população futura” como uma das questões 

mais importantes da política macroeconômica, e indicou as políticas para enfrentar 

a sociedade em declínio de população devido à queda da taxa de natalidade e o 

aumento do envelhecimento.

Em segundo lugar, na estratégia de crescimento, afirmou-se ampliar o uso de 

recursos estrangeiros (Recursos Humanos Estrangeiros). O governo japonês, junto à 

Política dos Ossos Grandes, decidiu sobre a “Revisão de Estratégia de Reconstrução 

do Japão 2014”, que resumiu a estratégia de crescimento do governo, uma política 

microeconômica, a fim de combater uma sociedade em declínio de população, 

indicou-se uma política de aproveitamento dos recursos estrangeiros, promovendo o 

aumento de produtividade e a ampliação do mercado de trabalho para contratações 

de mulheres e idosos. 

Em outras palavras, o governo estabeleceu, como meta da política macroeconômica, 

garantir cerca de 100 milhões de pessoas depois de 50 anos e, na estratégia de 
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reconstrução que estipulou a estratégia de crescimento, usando a expressão da 

utilização de recursos estrangeiros, decidiu por medidas para promover a ampliação 

das políticas de aceitação da mão de obra estrangeira.

Com isso, sob a política econômica chamada Abenomics, com o ano de 2014 como 

ponto de virada, a política de aceitar trabalhadores estrangeiros no Japão entrou em 

uma nova fase.

Vamos ver que tipos de políticas de aproveitamento de recursos humanos 

estrangeiros estão sendo usadas na estratégia de crescimento do governo. A 

estratégia de crescimento do governo é revisada todo mês de junho. Portanto, 

resumindo as principais políticas claramente definidas na estratégia de crescimento 

de 2014 a 2017, tem-se a Tabela 4.

O ponto característico dessas políticas é ter como base a não utilização da política 

de imigração baseada no estabelecimento dos estrangeiros no país. Ou seja, embora 

mantendo a política de aceitação de trabalhadores estrangeiros e a política de 

controle de imigração do Japão, continua-se a aderir à antiga política do governo, 

tomando medidas legislativas necessárias, dentro dessa estrutura, para estabelecer, 

por exemplo, leis de estágios técnicos, criação de um novo status de residência 

“Cuidados de Enfermagem”, através de uma revisão da Lei de Controle de Imigração 

etc. Além disso, utilizando o status de residência de "Atividades Específicas", é 

possível aceitar, por exemplo, pessoal de apoio doméstico nos Distritos Especiais da 

Estratégia Nacional, atender a demanda associada a reformas, construção de obras, 

dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio em 2020, e aceitar mão de obra 

estrangeira nas áreas de construção civil e naval como uma medida de emergência/

prazo. Pode-se dizer que se está num ponto avançado ao se identificar as áreas que 

deverão ter escassez de recursos pessoais e ampliar a aceitação de trabalhadores 

estrangeiros que até hoje não eram aceitos.



19

Tabela 4 – Principais políticas de utilização de recursos humanos estrangeiros na estratégia de crescimento 
do governo

Políticas Visão geral
Estratégia de 
reconstrução do 
Japão 2014

Utilização avançada de recursos humanos 
estrangeiros.

• Manutenção do ambiente de aceitação de 
estrangeiros.

• Apoio à procura de emprego para estudantes 
internacionais em empresas no país.

Revisão do sistema de estágio técnico es-
trangeiro.

• Reforço drástico do regime de supervisão e 
administração do sistema de estágio técnico 
estrangeiro.

• Expansão da categoria de trabalho alvo (incluindo 
cuidados de enfermagem).

• Prolongamento do período de estágio (3 anos  
5 anos).

• Expansão do número do quadro de pessoas 
aceitas.

Utilização de recursos humanos estrangei-
ros na área da construção civil e naval.

Como uma medida urgente e de prazo para uma 
maior aceleração do projeto de reforma e para 
os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio, 
a aceitação de estagiários técnicos das áreas de 
construção civil e naval como trabalhadores.    

Aceitação do pessoal de apoio doméstico 
nos Distritos Especiais da Estratégia Nacio-
nal.

Sob a estrutura de gestão dos governos locais, 
nos distritos especiais estratégicos nacionais, acei-
tação de trabalhadores estrangeiros que apoiam 
o trabalho doméstico a serem empregados por 
empresas que prestam serviços de apoio aos as-
suntos domésticos para os japoneses.

Emprego no país após a graduação de um 
estudante internacional no campo da assis-
tência de enfermagem.

Permitir que estudantes internacionais que adqui-
riram qualificações nacionais, como trabalhadores 
de assistência de enfermagem, trabalhem no país 
após a graduação.

Aceitação no país de funcionários de sub-
sidiárias no exterior,  na indústria manufa-
tureira etc.

Aceitação no país de empregados de subsidiárias 
do exterior, na indústria manufatureira, com o ob-
jetivo de apoiar o desenvolvimento corporativo no 
exterior.
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Políticas Visão geral
Estratégia de re-
construção do Ja-
pão 2015

Promoção da aceitação do pessoal de TI. • Dobrar o número de recursos humanos 
estrangeiros de TI de 30 mil pessoas (situação 
atual) para 60 mil até 2020.

• Fortalecer a disseminação de informações 
sobre emprego para empresas japonesas para 
as principais universidades locais de TI, da Índia, 
Vietnã etc.

• Implementação de consultas 
intergovernamentais sobre a designação de 
universidades estrangeiras relacionadas à TI, para 
realizar estudos no exterior/apoio ao trabalho etc. 
para graduados em faculdades de TI no exterior.

Acelerar ainda mais a aceitação de estu-
dantes internacionais e fortalecer o apoio a 
atividades ativas depois de estudar no ex-
terior.

Reforçar a colaboração entre ministérios e orga-
nizações relacionados para aumentar o apoio ao 
emprego para estudantes estrangeiros etc. (Me-
lhorar a função de correspondência para candida-
tos a emprego/contratantes).

Utilização de recursos humanos estrangei-
ros no campo do turismo.

Esclarecimento e divulgação do requisito que per-
mite a residência de prestadores de serviços que 
exigem conhecimento especializado e habilidades 
para fornecer serviços a viajantes estrangeiros no 
Japão em áreas turísticas, como hotéis e ryokans, 
resorts de neve, intérpretes etc.

Promoção de atividades de candidatos a 
trabalhadores de cuidados de enfermagem, 
com base em acordo de parceria econômi-
ca etc.

Estudo de medidas para promover novas ativida-
des de candidatos estrangeiros trabalhadores de 
cuidados de enfermagem da Indonésia, Vietnã, Fili-
pinas, com base no Acordo de Parceria Econômica.

Estratégia de re-
construção do Ja-
pão 2016

Introdução da versão japonesa do Cartão 
Verde de recursos humanos estrangeiros 
altamente qualificados.

Período estendido de permanência exigido para 
solicitar residência permanente de trabalhadores 
estrangeiros altamente qualificados, drasticamen-
te reduzido dos atuais 5 anos.

Melhoria drástica da Tokyo One-Stop Busi-
ness Establishment Center.

Facilitação de procedimentos de imigração para 
recursos humanos estrangeiros associados à 
abertura de negócios.
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Políticas Visão geral
Estratégia de 
Investimento 
Futuro
2017

Mais convites de recursos humanos estran-
geiros altamente qualificados.

• Estabelecimento de "Visto Fast Track de Recursos 
Humanos Estrangeiros Altamente Qualificados", 
para rever os requerentes de status de residente 
estrangeiro, em princípio, no prazo de 10 dias úteis.

• Atividades publicitárias interiores e exteriores 
relacionados à melhoria e boa situação do 
sistema de imigração no Japão, ambiente de vida 
e ambiente de trabalho que os pesquisadores e 
técnicos precisam ao irem para o Japão.

• A fim de garantir ativamente os recursos humanos 
altamente qualificados de TI, considerar a maneira 
de combinar suporte utilizando informações de 
trabalho do Japão nas filiais exteriores.

Melhoria do ambiente de trabalho. • Promoção de atividades de conscientização 
(premiações de empresas avançadas etc.), com 
o objetivo de mobilizar empresas ativas para a 
utilização de estrangeiros.

• Promoção de melhoria do ambiente de trabalho 
para aceitar ativamente recursos humanos 
estrangeiros altamente qualificados (gestão de 
recursos humanos, clarificação de conteúdos de 
trabalho, mecanismo de avaliação justa, introdução 
de ambientes que podem ser ativos em inglês etc.).
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Políticas Visão geral
Estratégia de 
Investimento 
Futuro
2017

Apoio ao emprego para estudantes estran-
geiros.

• Através da “Innovative Asia”, negócios de 
treinamento/reciclagem de recursos humanos 
estrangeiros altamente qualificados na Ásia, 
utilizando-se do ODA, serão oferecidas 
oportunidades de intercâmbios para negócios 
dentro do país, ou então, oportunidade de estudos 
em pós-graduação voltados para pesquisas nas 
áreas das ciências e engenharias, em institutos de 
pesquisas, especialmente para 1000 estudantes 
talentosos das melhores universidades da Ásia, 
durante estes 5 anos até 2021.

• A fim de melhorar a taxa de emprego de 
estudantes estrangeiros no Japão, a partir deste ano 
fiscal, 12 universidades do Japão implementarão 
o "Programa de Promoção de Emprego para 
Estudantes Internacionais", incluindo ensino 
de idiomas estrangeiros, educação de carreira, 
intercâmbios de média e longa duração etc.

• Mesmo em escolas vocacionais, apoia-se o 
emprego para empresas nacionais, através do 
projeto de apoio à promoção da resposta à 
globalização da escola profissional.

• Para empresas que estão considerando 
recrutar estudantes estrangeiros e estudantes 
internacionais, será implementada assistência 
em consultas sobre gerenciamento de empregos, 
empregos de verão etc., no Centro de Serviços de 
Empregos para Estrangeiros, a fim de promover 
emprego para estudantes internacionais.

Promover a aceitação de funcionários es-
trangeiros em empresas japonesas que se 
desenvolvem globalmente.

No setor de varejo, serão projetados sistemas con-
cretos que permitam um sistema que torne possí-
vel a realocação em curto prazo dentro do grupo 
de empresas, aquisição de habilidades etc.

Utilização de recursos humanos estrangei-
ros no campo da construção civil e naval.

Sobre o sistema de aceitação de trabalhadores 
estrangeiros implementado para as medidas de 
limite de tempo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
em 2020, considerando o propósito do sistema de 
tomar todas as medidas possíveis para o suces-
so dos Jogos Olímpicos, será revisada a operação 
para melhorar ainda mais o sistema de constru-
ção. Também será revisada a operação no cam-
po da construção naval, onde o fluxo mútuo de 
recursos humanos com a indústria da construção 
é significativo.
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Políticas Visão geral
Estratégia de 
Investimento 
Futuro
2017

Reforçar a base de gestão de residências 
para facilitação e aumento de velocidade 
dos procedimentos para os status de resi-
dência.

• Prosseguirá com os preparativos necessários 
para iniciar um novo procedimento de status de 
residência, inclusive on-line, a partir do ano fiscal 
de 2018.

• Consideram-se as medidas para apreender com 
precisão e rapidez a situação de emprego dos 
estrangeiros.

Fonte: Criada pelo autor com base na Revisão da estratégia de reconstrução do Japão para 2014, 2015, 2016 e na estra-
tégia de investimento futura 2017.

A política de aceitação de trabalhadores estrangeiros pelo governo japonês, 

atualmente, é indicada nas "Diretrizes Fundamentais sobre Política de Emprego" 

(Notificação do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar em abril de 2014), como 

segue.

 É importante apoiar a aceitação e o estabelecimento de trabalhadores 

estrangeiros altamente qualificados do ponto de vista da revitalização da economia 

do Japão, ativando recursos humanos estrangeiros e fortalecendo a competitividade 

internacional, o que será trabalhado com todo o governo, a fim de dar manutenção no 

ambiente cotidiano e de trabalho.

 Promover melhorias na gestão do emprego nas empresas, assegurando emprego 

estável através da promoção de treinamento para melhorar as habilidades no idioma 

japonês, treinamento vocacional, promoção de subscrição de seguro social etc., 

realizando uma maneira de trabalhar de acordo com a motivação e habilidade.

 O alcance da aceitação de trabalhadores estrangeiros foi decidido levando-se em 

conta, de forma abrangente, o "Impacto na indústria e na vida das pessoas do nosso 

país", na Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento de Refugiados, considerando 

a influência no mercado de trabalho, na segurança médica e social, na educação, nas 

comunidades locais, na segurança pública e na vida de outras pessoas, a discussão do 

cidadão é necessária. 
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Como mencionado em  acima, é imprescindível que o debate nacional amplie 

o escopo de aceitação dos trabalhadores estrangeiros no futuro. Uma sociedade 

em declínio populacional, com uma taxa de natalidade em queda e um aumento no 

envelhecimento, acelerará essa discussão.

Mesmo que um trabalhador estrangeiro entre como migração temporária, ele acaba 

se estabelecendo com o passar do tempo. Isto está óbvio, observando-se a experiência 

da Europa. Se os estrangeiros se estabelecem, é essencial institucionalizar as políticas 

de integração dos estrangeiros assentados na sociedade japonesa, como a previdência 

social, como o seguro de pensão/saúde, a vinda da família e a educação das crianças. 

Parece que será necessário um enorme custo social para implementar a política de 

imigração, mas se aceitarmos um grande número de trabalhadores estrangeiros sem 

uma política abrangente de imigração institucionalizada, estes custos aumentarão 

mais ainda no futuro.

Por outro lado, se você introduzir um imigrante baseado no assentamento, os 

imigrantes aceitos também envelhecerão. Então os estrangeiros idosos dependerão 

do sistema de previdência social do Japão. É incerto se a força de trabalho continuará a 

ser fornecida no futuro, porque o declínio da taxa de natalidade já começou em áreas 

donde os imigrantes são provenientes, especialmente na Ásia. Além disso, levando 

em conta o impacto na economia japonesa, devemos considerar o impacto de aceitar 

trabalhadores estrangeiros baratos e manter departamentos de baixa produtividade. 

Isso porque existe uma preocupação em retardar o avanço da estrutura industrial e ter 

um impacto negativo sobre a economia japonesa.

A economia consiste em três fatores de produção: trabalho, capital e tecnologia; o 

crescimento econômico é determinado por mudanças nos fatores de produção. Será 

que, daqui para a frente, aceitar-se-ão imigrantes até pagando um custo enorme? Em 

outras palavras, buscar-se-á crescimento econômico dependendo da mão de obra? 

Ou irá minimizar a aceitação dos imigrantes tanto quanto possível, focando no capital 

e na tecnologia, inovação tecnológica por meio das ICTs (Tecnologia de Comunicação 

de Informação) e AIs (inteligência artificial), manterá e desenvolverá a vitalidade da 
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economia japonesa, elevando a produtividade do trabalho per capita através da 

reforma das pessoas? Na situação atual, em que as questões de imigração dividem a 

opinião pública no Ocidente em dois, considerando como base o efeito da economia 

e da sociedade provocada pelo multiculturalismo e diversidade, pode-se dizer que é 

necessária uma consideração suficiente para ver que tipo de sociedade econômica 

deve ser construída pela prospecção do futuro da economia japonesa daqui em diante.

Parte II Estabilização de estrangeiros e política de integração

De acordo com a Lei de Controle de Imigração, que foi alterada em 1989 e entrou em 

vigor no ano seguinte, houve um aumento de migrantes denominados Newcomers na 

sociedade japonesa, como já descrito acima. Neste capítulo, considerando a "política 

de imigração" não institucionalizada no Japão, descreveu-se que tipo de política de 

integração está sendo implementada em relação ao aumento do estabelecimento 

de estrangeiros no Japão, referentemente ao índice sobre a política internacional de 

integração de imigração.

1. Aumento de estrangeiros se estabelecendo na sociedade japonesa

À medida em que o número de residentes estrangeiros no Japão aumenta, o 

número de colonos também está aumentando. Então, que tipo de pessoas tendem 

a se estabelecer em que tipo de área? Considerando com base nas estatísticas do 

Departamento de Imigração do Ministério da Justiça:

(1)  Estrangeiros como colonos

Nos últimos anos, vários pontos de vista foram declarados sobre as exigências 

dos "estrangeiros assentados", dentro do contexto das discussões sobre a proteção 

dos direitos humanos dos estrangeiros em países de imigração13. Entre eles, além do 

13  Para discussão sobre a garantia de direitos dos estrangeiros como cidadãos, ver Miyajima (2000) e Komai / Kondo 
(2002). 
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residente permanente (geral / especial), é dada atenção à residência legítima por um 

determinado período, como 3 ou 5 anos, e se ela cumpre a obrigação de pagamento 

de imposto (Miyajima, 2000). Estes são discutidos como requisitos de residentes 

permanentes sobre os direitos de voto dos estrangeiros, mas o status de residência 

dos estrangeiros que atendem a esses requisitos também varia atualmente.

A Portaria de Controle da Imigração, promulgada em 1951, chegou ao presente 

e foi parcialmente revisada. Em 1989, na emenda à Lei de Controle de Imigração e 

Reconhecimento de Refugiados, foi feita uma grande revisão do status de residência 

após a entrada no país e, além do status de residência baseado na atividade, foi 

estabelecido um status de residência baseado na situação de residência. Status de 

residência baseado na situação de residência são: Residente permanente (aqueles que 

conseguiram autorização do ministro da justiça para se estabelecer permanentemente), 

cônjuge de japonês (cônjuge ou filho biológico/adotivo de japonês), cônjuge de 

residente permanente (Cônjuge de residente permanente / residente permanente 

especial e filho que tenha nascido e permaneça no Japão), Colonos (refugiados da 

Indochina, Nikkei sansei etc.)14.

Como o status de residência baseado em atividades é restrito ao emprego durante 

sua permanência e suas atividades, há um limite para assumir uma solução de longo 

prazo. Por outro lado, pessoas qualificadas para residir com base em sua situação 

de residência, ao contrário de outras pessoas qualificadas para residência, podem 

permanecer por um longo período, atualizando suas qualificações sem estarem 

limitadas por atividades que incluem emprego. Portanto, de acordo com Miyajima (2003), 

o status de residência com base na situação de residência é considerado "qualificação 

de residência que está aberta até certo ponto em relação ao assentamento". Portanto, 

neste artigo, analisaram-se a tendência e as características de estabelecimento de 

estrangeiros, com base na estatística do número de estrangeiros detentores de status 

de residência de acordo com a situação de residência.

14  Veja a Tabela 2 Anexada da Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento de Refugiados (em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2017).
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(2) Que tipo de pessoas ocupam a posição de estrangeiros que se 

estabeleceram?

De acordo com as estatísticas do Departamento de Imigração do Ministério da 

Justiça, "Tendências no número de estrangeiros residentes por status de residência 

etc." (Tabela 1), entre os residentes permanentes, residentes permanentes especiais 

estão diminuindo, enquanto verifica-se que os residentes permanentes em geral, nos 

últimos 20 anos, aumentaram cerca de dez vezes. Por estatísticas, no final de junho 

de 2017, o número de residentes permanentes em geral ultrapassou 738 mil, 243 mil 

da China (cerca de 33%), seguido das Filipinas, com 126 mil pessoas, pessoas do Brasil 

são 112.000, e apenas os cidadãos desses três países respondem por cerca de 65% do 

total. Além disso, os cônjuges etc. desses residentes permanentes em geral também 

mostram uma tendência crescente. O número de colonos diminuiu desde a quebra de 

Lehman, em 2008, mas, nos últimos anos, o número se voltou novamente para uma 

tendência crescente. Entre os colonos, 52 mil pessoas do Brasil são as mais presentes 

e, em seguida, o filipino com 48 mil pessoas (a partir do final de junho de 2017).

Tabela 5 – "Tendências no número de estrangeiros residentes por status de residência, etc. (1996-2016)"

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Residente 
Permanente 

Especial
554,032 533,396 512,269 489,900 465,619 443,044 420,305 399,106 381,364 358,409 338,950

Residente 
permanente 

geral
72,008 93,364 145,336 223,875 312,964 394,477 492,056 565,089 624,501 677,019 727,111

Cônjuge de 
residente 

permanente
6,460 6,219 6,685 7,576 9,417 12,897 17,839 20,251 22,946 27,066 30,972

Cônjuge de 
japonês

258,847 264,844 279,625 271,719 257,292 260,955 245,497 196,248 162,332 145,312 139,327

Colono 172,882 202,905 237,607 243,451 250,734 268,836 258,498 194,602 165,001 159,596 168,830

(Criado pelo autor a partir de estatísticas de residentes estrangeiros)
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(3) O que é uma área de concentração de estrangeiros que estão 

estabelecidos?

Os estrangeiros que tendem a se estabelecer devido ao seu status de residência, com 

base em sua situação de residência, tendem a ter diferentes áreas de concentração, 

dependendo de seu status de residência. Aproximadamente, 90% dos residentes 

permanentes especiais são cidadãos coreanos, 334 mil pessoas (junho de 2017), a maioria 

dos quais vive na prefeitura de Osaka (86 mil pessoas). Há 44 mil pessoas em Tóquio, 

seguidas por 39 mil pessoas na província de Hyogo. A nacionalidade dos residentes 

permanentes em geral é a descrita acima, mas a área de concentração é diferente para 

cada país de origem. Cerca de metade dos residentes permanentes da China vivem em 

áreas metropolitanas como as prefeituras de Tóquio, Kanagawa e Saitama. Residentes 

permanentes das Filipinas estão na província de Aichi, em seguida Tóquio, mas muitos 

também vivem nas áreas metropolitanas. Por outro lado, os residentes permanentes 

brasileiros se concentram na prefeitura de Aichi, e os residentes estrangeiros das 

prefeituras de Aichi e Shizuoka correspondem a cerca de 44% do total de brasileiros. 

Também para os colonos, as tendências para as áreas de assentamento diferem pela 

nacionalidade, o que está mais claro na Tabela 6 abaixo.

Tabela 6 – "Número de Residentes Estrangeiros por Status de Residência etc. por Nacionalidade e Área de 
Residência" (junho de 2017)

Status 
de resi-
dência

Residente 
Permanente Especial

Residente 
permanente

Conjuge 
de japonês

Conjuge de residente 
permanente

Colono

Naciona-
lidade

China
Filipi-
nas

Brasil China Filipinas Brasil China
Filipi-
nas

Brasil China
Filipi-
nas

Brasil China
Filipi-
nas

Brasil

Total 1085 46 27 243,690 126,284 112,163 32,153 26,395 16,232 13,722 5,070 2,933 27,481 48,408 52,577

Região de estabelecimento

Tokyo 190 7 1 60358 17116 1957 7353 3654 372 3748 617 13 7340 5058 535

Província 
de Kana-

gawa
104 1 1 26290 11084 5913 3072 2220 838 1562 493 157 2842 3758 1478

Província 
de Aichi

33 10 6 18408 16482 33003 2195 4107 3332 974 871 897 1611 8891 15267

Osaka 177 4 3 22077 3603 1348 2982 908 399 1495 158 32 3915 1457 664

Provín-
cia de 

Shizuoka
13 1 4022 7413 16687 724 1462 1983 172 374 508 339 4303 8190

(Criado pelo autor a partir de estatísticas de residentes estrangeiros)
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2.  Política de integração de estrangeiros que se estabeleceram

À medida em que o aumento dos imigrantes que atravessam a fronteira está se 

tornando uma tendência global, a preocupação internacional está aumentando em 

relação à política de integração dos países anfitriões, bem como do ponto de vista 

da proteção dos direitos humanos dos migrantes. No que diz respeito à política de 

integração dos imigrantes, a área de autoridade do país receptor é difícil de obter, 

de modo que estudos comparativos internacionais etc. estão sendo realizados por 

organizações internacionais como a OECD e organizações independentes. Entre eles 

está o MIPEX (Migration Integration Policy Index)15. O MIPEX começou com a indexação 

das políticas de imigração dos países europeus e, nos últimos dados de 2015, 38 países, 

incluindo Japão, Coréia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Turquia etc., além dos países 

membros da UE, foram avaliados como alvo qualitativo.

A política de integração do MIPEX baseia-se nas políticas das oito áreas de participação 

política de imigração no país beneficiário, direitos de residência permanente, aquisição 

de nacionalidade, educação, convocação familiar, acesso ao mercado de trabalho, 

saúde e política antidiscriminação. Neste artigo, vamos considerar os direitos políticos 

dos estrangeiros, tais como participação política, direitos de residência permanente, 

aquisição de nacionalidade, antidiscriminação, prestando atenção às entidades que 

garantem esses direitos.

(1) Adquirir a nacionalidade que é considerada como um requisito estrito

Em relação à aquisição da nacionalidade de estrangeiros, a pontuação do MIPEX é 

baixa, 37 de 100 pontos. Como um fator da baixa avaliação, os filhos e netos nascidos por 

pais estrangeiros são difíceis de adquirir automaticamente a nacionalidade japonesa, 

mesmo se eles nascerem no território japonês, já que a aquisição da nacionalidade 

não é baseada no local de nascimento. A atual lei de nacionalidade foi promulgada em 

1950, inicialmente, respeitando o princípio de adquirir nacionalidade por meio do Jus 

15 Para mais detalhes sobre o MIPEX, consulte o seguinte site. http://www.mipex.eu/what-is-mipex
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Sanguinis paterno, mas devido à revisão de 1984, o sistema parental foi introduzido. 

Como resultado desta emenda, mesmo que apenas a mãe seja japonesa, as crianças 

podem adquirir a nacionalidade japonesa no nascimento.

Por outro lado, com a implementação do sistema parental, para evitar a múltipla 

nacionalidade, foi imposta a obrigação de escolher a nacionalidade. Segundo o MIPEX, 

a exigência de adquirir a cidadania pelo governo japonês, que não permite a cidadania 

múltipla, dificulta a integração dos imigrantes e, também, foi indicado que é um fator 

que impede os migrantes de nacionalidade de países que aceitam cidadania múltipla.

O número de requerentes de naturalização e o número total de licenças ultrapassaram 

os 15 mil no início dos anos 2000, mas desde então estão estagnados. Nos últimos 5 

anos, o número de candidatos é de cerca de 11 mil e o número total de autorizações é de 

cerca de 9 mil16. Entre o número total de autorização de naturalização, a proporção de 

coreanos e chineses diminuiu e a proporção de outras nacionalidade está aumentando. 

Diz-se que os procedimentos de naturalização no Japão têm severas exigências17 entre 

os países do MIPEX, devido ao grande custo e mão de obra para obter documentos 

apresentados, tais como certificado de renda e documento oficial para comprovar 

coisas relacionadas à identidade pessoal.

(2) Acesso à residência permanente

A tendência do número de residentes permanentes em geral está a aumentar de 

forma intermitente, mesmo quando comparados com outros status de residência, como 

já descrito acima. A avaliação dos direitos de residência permanente pelo MIPEX é 

relativamente alta, com 59 pontos. Como um aspecto que está sendo avaliado, conforme 

mencionado nas Diretrizes sobre a permissão de residente permanente revisado em 

26 de abril de 2017, a exigência de aquisição de residência permanente, incluindo casos 

16  Gabinete para os Assuntos Civis, Ministério da Justiça "Tendências do número de requerentes de autorização de natu-
ralização, número de residentes permanentes de naturalização e número de pessoas não naturalizadas". http://www.moj.
go.jp/content/001180510.pdf

17 Kashiwazaki Chikako, "Capítulo 6 Natureza do país", Hiromu Komai, Atsushi Kondo (2002). Veja "Estatuto jurídico e 
proteção dos direitos humanos dos estrangeiros", Akashi Shoten, p. 193-223.
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legais e excepcionais, é bem esclarecida. Além disso, se você obtiver permissão para 

entrar novamente no Japão, poderá permanecer de médio a longo prazo no exterior, 

portanto, o status de residência do residente permanente é classificado como estável, 

mesmo em comparação com casos em outros países.

　Por outro lado, o histórico de residência de 10 anos exigido como requisito para 

obter residência permanente é maior do que os anos de residência de 5 anos para 

adquirir qualificações de permanência de longo prazo nos estados membros da UE. E 

como mencionado acima, não é possível adquirir residência permanente em princípio 

no momento da nova entrada. Além disso, há poucos residentes qualificados com base 

em atividades que permitem a mudança de qualificação para os direitos de residência 

permanente, pessoas altamente qualificadas recebem tratamento preferencial. Por 

estas razões, foram feitas críticas quanto à integração de migrantes até a obtenção de 

direitos de residência permanente.

(3) Participação política

Em relação à participação política dos residentes estrangeiros que se instalaram, a 

concessão de sufrágio local está sendo debatida em cada país. Nos Estados-Membros 

da UE, os imigrantes dos países membros da UE podem usufruir dos direitos de 

sufrágio local dos países membros, enquanto os países que não são membros da UE 

estão divididos em países que aprovam o sufrágio local e países que não aprovam. No 

Japão, as discussões expandiram-se nos governos locais, nos anos 90, na realização do 

sufrágio local dos direitos de sul-coreanos e norte-coreanos no Japão. No entanto, em 

1998 e 2000, apesar de um projeto de lei sobre a concessão de sufrágio estrangeiro ter 

sido submetido à Dieta, ela foi descartada e, em janeiro de 2010, o Partido Democrata 

declarou que a lei foi abandonada. Segundo Higuchi (2015), a discussão política do 

sufrágio estrangeiro no Japão não é apenas da perspectiva do Denizenship18, para 

garantir a cidadania dos colonos, mas argumenta-se que estão relacionadas ao 

18  Tomas Hammar (1990), Democracy and the Nation State, Routledge. “Cidadão permanente (Denizen) e o estado na-
cional: participação política de estrangeiros assentados”, Akashi Shoten.
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problema, também, as relações diplomáticas da estrutura de confronto do Leste 

Asiático e das relações Japão-Coreia. A fonte de recursos para atividades que apelam 

para a participação política de estrangeiros é instável e, enquanto o debate político 

está estagnado, o sufrágio local dos estrangeiros não é garantido.

　Enquanto os direitos de sufrágio locais não são garantidos, a participação estrangeira 

na administração municipal foi estabelecida em cidades limitadas. O primeiro sistema foi 

estabelecido em 1996, como uma reunião de representantes de cidadãos estrangeiros 

na cidade de Kawasaki. O Congresso de Representantes dos Cidadãos de Estrangeiros 

da Cidade de Kawasaki pode ser considerado como resultado da luta dos sul-coreanos e 

dos norte-coreanos no Japão, que representavam a maioria dos residentes estrangeiros, 

e se sobrepuseram em discussões e negociações junto à cidade de Kawasaki para 

corrigir a discriminação (Nakano, 2001). Representantes são recrutados uma vez a 

cada dois anos, e as qualificações de entrada são pessoas com mais de 18 anos que 

residem na cidade de Kawasaki por mais de 1 ano. Os representantes são compostos 

de 26 pessoas ou menos, na posição de funcionários públicos locais e em ocupações 

especiais. Eles investigam sobre assuntos relacionados a direitos humanos, atividades 

culturais, apoio etc. de cidadãos estrangeiros, relatam os resultados ao prefeito e fazem 

recomendações. Como uma das realizações da reunião representativa da cidade de 

Kawasaki, a recomendação sobre a provisão de informação necessária para a vida 

diária (1997) levou à distribuição e publicação de guias para cidadãos estrangeiros em 

vários idiomas19. No entanto, como é difícil para os representantes, que assumirão o 

cargo por um período de dois anos, compreender todas as recomendações anteriores 

do congresso e dos esforços administrativos, está sendo um desafio evitar que os 

conteúdos das deliberações atuais se sobreponham às recomendações anteriores 

(NAKANO, 2001).

O sistema de participação de governo municipal por residentes estrangeiros também 

foi estabelecido em Província de Kanagawa, cidade de Kyoto, cidade de Kobe, cidade de 

Hiroshima, mas é composto não de oferta pública, mas de seleção representativa por 

19  Para as atividades e resultados dos 10 anos desde a criação da Reunião de Representantes de Cidadãos Estrangeiros 
da Cidade de Kawasaki, ver Nakano (2007).
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um pedido formal com um representante de uma organização afiliada da comunidade 

estrangeira. O sistema de participação varia dependendo do município.

　O sistema de participação do governo municipal por residentes estrangeiros não 

se espalhou ainda para outras cidades. Por outro lado, na segunda metade da década 

de 90, nos munícipios onde se concentravam os brasileiros nikkeis que estavam se 

estabelecendo, foi levantada a questão da integração deles e delas na sociedade local, 

então, em outubro de 2001, como um órgão consultivo entre 13 cidades, que tinham 

concentrações especialmente de nipo-brasileiros, foi estabelecida a Conferência de 

Residentes Estrangeiros. Em abril de 2017, eram 22 cidades membros e a proporção 

de residentes estrangeiros era geralmente alta, de 1,5% a 17,6% do total, e o topo da 

população por nacionalidade estrangeira é proveniente do Brasil, Filipinas e China, 

tendo como principal status de residência os residentes permanentes.

A característica da Conferência de Residentes Estrangeiros é propor a cada ministério 

as tarefas e conteúdos discutidos na reunião anual. Por essa razão, há aspectos 

que abordam diretamente o governo, em relação à integração social de residentes 

estrangeiros, e que são difíceis de realizar no nível do governo local. Os principais 

tópicos abordados na conferência realizada nas últimas 17 vezes estão concentrados 

em áreas como: apoio educacional, como a obrigação de escolarização das crianças 

e orientação da língua japonesa; garantia dos direitos sociais, como melhoria do 

ambiente de trabalho e fornecimento de informações na prevenção de desastres. 

Em julho de 2012, foi implementado o novo Sistema de Gestão de Residências e a 

alteração do Sistema Básico de Registro de Residente para residentes estrangeiros. 

Referente à revisão do sistema de registro de nacionalidade estrangeira existente, 

houve circunstâncias que se têm encaminhado aos ministérios relevantes desde o 

início da criação da Conferência de Residentes Estrangeiros. Considerações adicionais 

serão necessárias quanto às recomendações feitas pela Conferência de Residentes 

Estrangeiros e quanto elas influenciaram as medidas do governo.
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(4) Imigrantes que não estão sendo protegidos da discriminação

O MIPEX avalia se os imigrantes estão sendo protegidos da discriminação devido 

à raça / grupo étnico, crença, nacionalidade na sociedade de aceitação. As medidas 

antidiscriminação do Japão são de 22 pontos, que é o nível mais baixo (37º lugar) entre 

os 38 países avaliados, bem como 21 pontos no campo da educação. A baixa avaliação 

do MIPEX não é clara sobre se os direitos humanos garantidos pela Constituição do 

Japão são usufruídos por todos os indivíduos, incluindo estrangeiros, mas é derivado do 

fato de que o argumento não é perfeito. Portanto, a possibilidade de que “a sentença 

judicial de direito internacional e direito interno em matéria de direitos humanos não 

seja uniforme no caso de sofrer danos” é considerada crítica.

　O governo japonês instou a eliminação da discriminação no Japão baseada na 

nacionalidade, ratificando o Acordo Internacional de Direitos Humanos em 1979. Por 

exemplo, nos direitos sociais, a discriminação da nacionalidade relacionada com a 

previdência social e o bem-estar foi eliminada, a garantia de entrada na habitação 

pública e a subscrição de pensão nacional foram garantidas20. Em 1995, o Japão é 

membro da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial, sob a qual é imposta a obrigação de usar todos os meios, incluindo medidas 

legislativas para acabar com o racismo e proibir a discriminação racial. Depois de 

várias rodadas de revisão e recomendação pelo Comitê das Nações Unidas sobre os 

Direitos do Conselho de Direitos e o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, 

é necessário configurar a introdução de medidas legislativas para a antidiscriminação 

que ainda não foram realizadas e organizações autônomas independentes como o 

Comitê de Direitos Humanos. Segundo Aketo (2016), os principais sistemas legais 

relacionados a assuntos como discriminação racial e discurso de ódio, dividindo em 

3 são: 　Regulação do Discurso de Ódio, 　Lei de crimes de ódio, 　Lei de proibição de 

discriminação racial. Em países como a Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha 

etc., os sistemas legais estão sendo estabelecidos para um desses pontos, mas, no 

Japão, os sistemas legais não estão preparados para todos os casos. Especialmente em 

20  Veja: Tong-hun Kim, "Capítulo 8 Ato Internacional de Direitos Humanos e Direitos Humanos de Residentes Estrangei-
ros no Japão", Hiroshi Komai, Atsushi Kondo (2002), p. 253-296.
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discriminação contra estrangeiros baseados no exclusivismo e violência, além de sua 

incitação, tem sido debatido nos últimos anos sobre penalidades para o discurso de 

ódio, mas a aplicação da "resolução do discurso de ódio", de junho de 2016, não prevê 

punição, mencionando apenas a educação e conscientização para a não discriminação 

e a melhoria do sistema de consulta.

Na sociedade japonesa, apesar da tendência de aumento do número de colonos 

estrangeiros nos últimos anos, a política de integração para garantir os direitos políticos 

dos estrangeiros ainda está na etapa de desenvolvimento das discussões sobre a 

realização. Ao mesmo tempo, a fim de coexistir com estrangeiros estabelecidos, o quadro 

de garantia de direitos sociais e culturais como residentes locais é institucionalizado no 

nível do governo local. No futuro, é necessário focar se será possível examinar o grau de 

política de integração para a acomodação de estrangeiros no nível governamental, com 

base em recomendações internacionais e regionais, incluindo cidades de residentes 

estrangeiros, sobre proteção de direitos humanos. 

Propostas de questões para discussões

• Pesquise a taxa de natalidade do Brasil, a expectativa de vida média, a 
composição populacional, a população futura e considere como a população e a 
estrutura populacional do futuro estão prestes a mudar.

• Na sociedade brasileira, quem são os colonos que se estabeleceram? Além 
disso, por favor, fale sobre que tipo de questões existem em coexistir com imigrantes 
colonos, dando exemplos em sua comunidade.
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