
Kyoko Yanagida Nakagawa 

 

 

PROJETO KAERU: 

PROGRAMA DE INCLUSÃO DOS FILHOS 

 DE TRABALHADORES BRASILEIROS NO JAPÃO 

ÀS ESCOLAS PÚBLICAS 

 DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

1ª EDIÇÃO 

 

São Paulo 

Edição do Autor 

2010 



 

Créditos 

 

Redação: Kyoko Yanagida Nakagawa 

Colaboração: Cristina Harumi Sumita 

              Eneida Miyuki Tsuji 

              Glaucia Tiyomi Sawaguchi 

              Simone Miyahira 

 

Revisão: Célia Abe Oi 

         Tatiana Maebuchi 

Capa: Mauricio Sumita 

Editoração e Impressão: Nippak Graphics Editora 

                 

ISBN: 978-85-911001-0-1    



AGRADECIMENTOS  

 

s nossos agradecimentos iniciais à Fundação Mitsui Bussan do Brasil, 

cujo patrocínio possibilitou a concretização desse trabalho. Também 

às pessoas diretamente envolvidas na Fundação em São Paulo, Sr. 

Hidehisa Meguro e Emi Yamaguchi que mantiveram uma troca constante com a 

equipe do projeto, acompanhando-nos desde o início das negociações em 2007. 

Como também às pessoas ligadas à CSR da Mitsui de Tokyo, especialmente o Sr. 

Toshio Shibasaki, profundo conhecedor da situação das crianças brasileiras, que não 

mediu esforços no intuito de apoiar os projetos. Esse apoio foi de fundamental 

importância, não apenas na condução do projeto no Brasil, como também, na 

divulgação e realização de simpósios de orientações à comunidade brasileira no 

Japão. Ao mesmo tempo, propiciou a penetração e os acessos que a Mitsui e seus 

representantes possuem na alta cúpula do governo japonês e nas NPOs (OSCIPs) 

em todo o arquipélago. 

 À equipe do programa de “Inclusão de filhos dos dekasseguis às escolas 

públicas do Estado de São Paulo” da Secretaria Estadual de Educação do Estado de 

São Paulo, nossa parceira por dois anos, na figura do Sr. Hiroyuki Hino e Sr. Sílvio 

Sam. 

O



 Ao Sr. Kazushige Mori da ABIC (Action for a Better International Community), 

sempre muito prestativo e simpático à causa da educação de brasileiros no Japão, 

não mediu esforços para apoiar o Projeto Kaeru. O Sr. Mori juntamente com o Sr. 

Shibasaki, constantemente, percorreram todo o Japão – especialmente as cidades de 

grande concentração de brasileiros – apoiando, discutindo e verificando a situação 

das crianças in loco, além de estabelecer um diálogo com autoridades, com 

entidades e com os próprios brasileiros. 

 Aos membros do Rotary de Ochanomizu de Tokyo, especialmente ao casal 

Takashi Oda, que além de conseguir uma doação da entidade, buscou aumentar o 

montante destinado e transportar todos os materiais adquiridos e arrecadados ao 

Brasil, pessoalmente. Nova cota de doação dentro do orçamento da entidade estará 

contemplando o projeto no corrente ano. Ao Sr. Yoshimitsu Abe do Rotary Aclimação 

pelo apoio e disponibilidade quando necessário.  

 Aos jornalistas e repórteres das TVs, rádios e jornais de grande circulação no 

Japão que, cuidadosamente, produziram artigos e matérias conscientizando a 

população japonesa sobre a situação dos mais vulneráveis. Igualmente, aos amigos 

profissionais de jornais e revistas da mídia étnica de São Paulo, Paraná e Japão, pela 

divulgação constante e cessão de materiais, até pessoais para as crianças. Aos 

responsáveis por blogs e detentores de páginas na Internet que acompanhando de 

perto, constantemente divulgaram nossos trabalhos. Um carinho especial ao 

jornalista Nelson Watanabe que também cedeu livros para as crianças.   



Aos amigos, “key persons” (líderes da comunidade brasileira no Japão), 

brasileiros e japoneses residentes de diversas províncias de grande concentração de 

estrangeiros que trabalharam intensamente na ocasião dos seminários no Japão. 

Aos representantes das entidades de intercâmbio dos municípios e províncias, que, 

além de manterem conosco um diálogo constante e intenso, proporcionaram trocas 

de dados e auxílio mútuo nos momentos de necessidade.  

Aos professores e pesquisadores japoneses pela troca de ideias e 

informações, relacionamento gostoso e proveitoso que se estende desde muito antes 

do projeto Kaeru e, com certeza, perdurará por muitos anos. Aos professores 

japoneses e brasileiros pelo apoio ao trabalho da equipe técnica no embate do 

cotidiano.  

Aos companheiros do ISEC (Instituto de Solidariedade Educacional e Cultural), 

aos amigos da SBPN (Associação Brasil-Japão de Pesquisadores), à comissão 

dekassegui do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa), aos voluntários 

independentes sempre presentes e prontos para colaborar, ao CIATE (Centro de 

Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior) e seus secretários enviados do 

Japão pelo apoio e acompanhamento dos nossos trabalhos. Ao Dr. Masato Ninomiya, 

presidente da entidade, que contribuiu para facilitar as doações do Rotary e doou, 

pessoalmente, alguns exemplares de livros de contos.  



Às crianças japonesas que, ao saberem da situação dos colegas retornados, 

enviaram-nos alguns pertences pessoais como lápis e borracha, e a alguns 

funcionários da Mitsui brasileira que compraram brinquedos e materiais escolares 

para o Natal das crianças.  

Às empresas que forneceram brinquedos para o Natal das crianças. Ao IPC, 

pela doação de alguns exemplares de livros bilíngues.    

Ao Hélio Ishii, cineasta, que disponibilizou vários trabalhos, especialmente 

uma gravação com uma criança retornada para uma escola particular, apresentada 

na videoconferência da SEE. Outros trechos de seus documentários foram citados 

em várias palestras, como depoimentos de adolescentes brasileiros no Japão, para 

ilustrar nossa fala.  

 Aos integrantes das NPOs (ONGs) e NGOs (OSCIPs) japonesas pelo apoio e 

pela constante divulgação e fornecimento de dados atualizados.  

Aos dirigentes, supervisores de ensino das DREs (Diretoria Regional de 

Ensino) da Capital e do interior do Estado, diretores, professores, coordenadores 

pedagógicos, pais e responsáveis e todas as crianças que tornaram possível este 

nosso trabalho. 



A todos aqueles que nos mandaram mensagens e e-mails de apoio, aos 

familiares da equipe técnica, aos companheiros de equipe que não puderam 

continuar conosco, mas nos estenderam a mão sempre que foi preciso. 

A Célia Abe Oi e Tatiana Maebuchi pela revisão deste relatório. Ao Maurício 

Sumita pela capa. 

                                                                        

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A equipe técnica, a partir da esquerda: Glaucia Tiyomi Sawaguchi, Eneida Miyuki 

Tsuji, Cristina Harumi Sumita, Kyoko Yanagida Nakagawa (coordenadora) e Simone 
Miyahira 



Sumário 

1. Introdução ...........................................................................................................................8 

1.1 O movimento dekassegui ............................................................................................8 

1.2 As crianças que retornaram ......................................................................................12 

2. O Projeto Kaeru ................................................................................................................15 

2.1 O desenvolvimento do trabalho .................................................................................16 

2.2 O que é o Instituto de Solidariedade Educacional e Cultural (ISEC), a instituição que 

desenvolve o Projeto? .....................................................................................................18 

3. A Parceria ..........................................................................................................................19 

4. O patrocínio e o MOU.......................................................................................................21 

5. O início - a vídeoconferência...........................................................................................21 

6. O Processo........................................................................................................................22 

7. Os questionários recebidos ............................................................................................25 

8. Perfil dos alunos...............................................................................................................28 

9. Reconhecimento como selo do Ano de intercâmbio ....................................................47 

10. O CMDCA (Conselho municipal da criança e do adolescente) ..................................48 

11. O perfil das crianças e suas dificuldades ....................................................................49 



12. Atendimentos..................................................................................................................61 

12.1 As escolas atendidas...............................................................................................63 

12.2 As crianças atendidas..............................................................................................77 

13. Atendimentos no interior de São Paulo – Visitas às diretorias .................................86 

13.1 Diretoria de Bauru....................................................................................................87 

13.2 Diretoria de Marília ..................................................................................................89 

13.3 Diretoria de Andradina.............................................................................................91 

14. Atendimentos extras via e-mail e telefone ...................................................................94 

15. Atendimento a imprensa, pesquisadores e autoridades ..........................................102 

16. Sala de alfabetização....................................................................................................103 

17. Doações e colaborações..............................................................................................105 

18. Divulgação.....................................................................................................................107 

19. Divulgação no Japão....................................................................................................108 

20. Festa de Natal ...............................................................................................................112 

21. Considerações finais....................................................................................................115 

Referências bibliográficas .................................................................................................121 

Anexos.................................................................................................................................124 


