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Agradecimentos 

Nesta ocasião de comemoração dos 10 anos de atividades ininterruptas do 
Projeto Kaeru, temos plena consciência de que sem o apoio e as parcerias com 
diversas entidades e pessoas, essa trajetória teria sido impossível. Assim, que-
remos manifestar nossos mais profundos agradecimentos a todos os parceiros 
que sempre nos apoiaram ao longo dos anos. 

Começamos pela Fundação Mitsui Bussan do Brasil, sem a qual não terí-
amos nem ao menos começado esse trabalho, e que durante todos esses anos 
patrocinou e apoiou nossas iniciativas dentro do seu sério compromisso com a 
responsabilidade social voltada às questões educacionais. Do mesmo modo, o 
Corporate Social Responsibility (CSR) da empresa, em sua matriz de Tóquio, 
que desde 2005 vem se empenhando no cuidado e apoio às crianças brasileiras 
no Japão. O nosso agradecimento a todos que estiveram e estão envolvidos na 
Fundação Mitsui de São Paulo, bem como na matriz de Tóquio. 

Essa parceria da Fundação Mitsui Bussan do Brasil, a princípio firmada 
com o Instituto de Solidariedade Educacional e Cultural (ISEC), instituição à 
qual o Projeto Kaeru esteve vinculado em seu início, foi estabelecida em 2008. 
Começamos os nossos trabalhos de atendimento psicológico e psicopedagógico 
às crianças retornadas do Japão com mais um parceiro, a Secretaria Estadual 
da Educação de São Paulo (SEE). Ao presidente do ISEC à época, Dr. Reimei 
Yoshioka e a todos os demais membros do ISEC, aos responsáveis pelo tra-
balho na SEE, cujo trabalho conjunto nos propiciou um conhecimento maior 
da situação das crianças no interior de São Paulo, o nosso carinho e gratidão.  

Posteriormente, tendo em vista que o nosso público-alvo é basicamente 
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constituído por crianças e adolescentes do Ensino Fundamental e pelo fato 
de as escolas dedicadas a essa fase do ensino serem, na sua maioria, escolas 
municipais, buscamos a parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
(SME). Atualmente, o Projeto Kaeru está vinculado a uma nova instituição, 
denominada Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional, Social e 
Cultural (IPEDESC), atendendo crianças e adolescentes de escolas estaduais 
e municipais, assim como oferecendo uma sala dedicada à alfabetização e 
reforço em português. Aqui também os nossos agradecimentos aos professores 
aposentados e voluntários que, no início, cederam algumas horas por semana 
a essa árdua tarefa de alfabetização. Atualmente, com maior infraestrutura, 
temos um professor incumbido dessa tarefa fazendo parte do corpo técnico 
do projeto.

Outro parceiro de suma importância, a Action for a Better International 
Community (ABIC) é uma instituição que, desde 2009, recebe a incumbência 
de preparar anualmente o Seminário Kaeru no Japão pela CSR da matriz da 
Mitsui Bussan, preparando toda a logística de locomoção, estadia, agenda e, 
o mais importante, o contato com as pessoas e ONGs locais que contribuem 
para viabilizar o nosso trabalho no Japão. Agendam e preparam também as 
nossas reuniões com ministérios japoneses, especialmente o Ministério da 
Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, Ministério da Educação, Ministério das 
Relações Exteriores, bem como as reuniões com a Embaixada Brasileira de 
Tóquio e os Consulados Brasileiros de Tóquio, Nagoya e Hamamatsu. Sabemos 
que os coordenadores dessa missão, especialmente os senhores Kazushigue 
Mori e Toshio Shibasaki, passam bons meses, todos os anos, cuidando de desse 
trabalho com muito empenho e competência, além de estarem sempre muito 
atualizados e com visão crítica aguçada sobre a realidade vivida pelos brasilei-
ros no Japão. São eles que anualmente nos recebem assim que chegamos ao 
Japão, cuidando de tudo para que possamos ficar bem e desenvolver os nossos 
trabalhos da melhor forma possível.  

O Ochanomizu Rotary Club de Tóquio, que desde 2009, por meio de seu 
representante, senhor Takashi Oda, agraciou-nos com equipamentos, livros e 
outras doações para o projeto, tem comparecido todos os anos, fazendo doa-
ções de materiais de informática, didáticos, brinquedos pedagógicos e livros, 
preocupados com as necessidades das nossas crianças e mobilizando os seus 
membros para a questão, abrindo espaço num almoço do promovido pelo 
Rotary em Tóquio para a divulgação de nossas atividades.  

Pudemos também contar com o apoio de diversas instituições públicas e 
privadas, pessoas físicas, organizações sem fins lucrativos tanto no Brasil como 
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no Japão, que nos atendem prontamente sempre que acionados; especialmente as 
ONGs de apoio aos brasileiros no Japão, que todos os anos preparam os nossos 
seminários e workshops, bem como ajudam a organizar a nossa agenda local. 

Entidades como o Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exte-
rior (CIATE) tem sempre colaborado conosco, dividindo espaço tanto em 
grandes eventos da comunidade nikkei em São Paulo quanto nos simpósios 
internacionais que promove. O apoio, em especial, do Dr. Masato Ninomiya e 
de seu escritório de advocacia foi significativo no início dos nossos trabalhos 
e de fundamental importância na ocasião da transição do projeto, na mudança 
de sua sede e na estruturação legal de uma nova entidade, o IPEDESC.

O nosso muito obrigado ao IPEDESC, que tem servido como entidade 
receptora do projeto e que tem nos possibilitado trabalhar com liberdade, 
acolhendo e auxiliando sempre que solicitado. 

Em praticamente todos os anos, desde 2010, o Projeto Kaeru conta com a 
colaboração do corpo diretivo da EMEF Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 
que com uma equipe animada se disponibiliza sempre que solicitada e, espe-
cialmente em finais de ano, ajudam-nos a promover a nossa festa de Natal, 
cuidando de toda a infraestrutura do local e do almoço de Natal. Deixamos 
aqui os nossos sinceros agradecimentos a todo o corpo docente e funcionários, 
a começar pela diretora Rosália Aparecida de Oliveira, Rosimar Aparecida 
Rodrigues, às coordenadoras pedagógicas Marilia Alves Ferreira e Cristina 
Tavares, e ao professor Gerson Pires Souza Paiva, sempre muito cooperativo. 
Os nossos agradecimentos vão também a todos os voluntários que se dispo-
nibilizam a mostrar suas “artes”, tocando instrumentos, cantando, dançando, 
fazendo números de mágica e cuidando das gincanas com as crianças. Os 
nossos carinhos ao Jorge Suzuki que, voluntariamente, comparece todos os 
anos animar a nossa festa de Natal, apresentando e conduzindo as nossas 
atividades, ao Paulo Kaneko e família, que além de registrarem todo o evento 
com fotos e vídeos, posteriormente editam e disponibilizam os materiais em 
DVD, oferecendo uma cópia a todos os participantes. Agradecemos também 
ao nosso querido Papai Noel, Fernando Kondo.     

Não podemos deixar de citar as associações e instituições que sempre que 
possível oferecem seus espaços a preços acessíveis, concedem acesso gratuito a 
eventos, ingressos de peças teatrais e shows nos finais de semana e contribuem 
para a realização de nossos passeios e workshops, atividades bastante apreciadas 
pelas crianças e familiares como parte da socialização e integração na sociedade. 
Um agradecimento especial à Associação da Província de Kagawa do Brasil, 
que não apenas abriu as portas de sua entidade, promoveu um workshop de 
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artes marciais e convocou seus membros voluntários para preparar um delicioso 
almoço de domingo aos participantes do projeto.

A Japan International Cooperation Agency ( JICA), a Associação Brasil-Japão 
de Pesquisadores (SBPN) e a Fundação Japão, que sempre mostraram simpatia 
e interesse pelos nossos trabalhos e, sempre que possível, reuniu-se ao projeto 
para realizar eventos em conjunto, especialmente na ocasião das Comemorações 
do Centenário da Imigração Japonesa ao Brasil. Recebemos muito carinho e 
reconhecimento por parte do Consulado Geral do Japão em São Paulo, espe-
cialmente nas figuras do cônsul geral Kazuaki Obe e do cônsul geral Takahiro 
Nakamae. 

A Comunidade Brasileira de Kansai (CBK), com sede na província de Kobe 
no Japão, promoveu por muitos anos um concurso de desenho infantil, que 
permanecia exposto no Museu de Imigração de Kobe para que o público visi-
tante votasse nos melhores desenhos dentro do tema proposto naquele ano. 
As crianças do Projeto Kaeru sempre foram convidadas a participar, e algu-
mas delas tiveram seus desenhos premiados pelo evento, tendo seus desenhos 
reproduzidos no calendário da instituição do ano seguinte. 

Como mencionamos anteriormente, desde 2009 parte da equipe do Projeto 
Kaeru vai ao Japão para realizar o Seminário Projeto Kaeru nas cidades de 
grande concentração de brasileiros no arquipélago. E lá, o projeto conta com 
a parceria de diversas instituições públicas e privadas para a organização e rea-
lização da série de palestras, atendimentos e workshops. Instituições brasileiras 
e japonesas de diversas regiões do Japão têm nos apoiado muito no trabalho 
com a comunidade brasileira lá residente. Contamos inclusive com o apoio de 
muitas pessoas que, ao longo desses anos, tornaram-se nossos amigos queridos.

Quando as crianças manifestaram o desejo de ler em japonês para não 
esquecerem a língua que adquiriram com muito esforço enquanto estavam 
morando no Japão, solicitamos a doação de materiais de apoio para algumas 
entidades na ocasião do Seminário Kaeru no Japão. Recebemos, prontamente, 
especialmente da ONG Torcida de Toyota e do Rotary Ochanomizu muitos 
livros novos e outros em bom estado para compor a nossa biblioteca, para a 
alegria das crianças. Sempre que possível, as crianças retiram esses livros em 
empréstimo e a equipe também se encarrega de estimular a leitura. 

Profissionais da imprensa em geral, como revistas, jornais, emissoras de 
televisão, entre outros, tanto no Brasil como no Japão, têm nos ajudado com 
a divulgação de informações ao público sobre o projeto e sobre a população 
atendida. Pesquisadores, professores de universidades japonesas, desde o início 
dos nossos trabalhos, procuram-nos pessoalmente, por meio de contatos por 
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Skype ou videoconferências, desenvolvendo também trabalhos de cooperação 
e pesquisa conjunta. A procura é grande entre os pós-graduandos, que nos 
solicitam auxílio em dissertações e teses, assim como entre os graduandos 
durante a elaboração de seus Trabalhos de Conclusão de Curso.  

No que se refere às crianças brasileiras consideradas como tendo distúrbios 
de desenvolvimento e nas nossas pesquisas com essa população desde 2016, o 
senhor Tomu Kurahashi tem tido grande importância. Além de abrir as portas 
das instituições das quais faz parte, mobilizou o seu pessoal e não mediu esfor-
ços para que pudéssemos entrevistar em suas dependências mais de 100 pais. 

Não podemos deixar de mencionar o trabalho de muitos voluntários que 
passaram pelo projeto ou que ainda estão vinculados a ele, doando horas para 
a realização de determinados eventos, auxiliando em workshops ou passeios, 
fazendo trabalhos de tradução, colaborando pontualmente, realizando traba-
lhos gráficos, doações de materiais, entre outras contribuições. Ao longo deste 
livro, fazemos menção aos atendimentos realizados no Japão pelos membros 
da equipe técnica do projeto em parceria com o Serviço de Assistência aos 
Brasileiros no Japão (SABJA), uma ONG de brasileiros sediada em Tóquio à 
qual somos igualmente gratos. 
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1
Introdução
Projeto Kaeru: retrospectiva 
de 10 anos de atividades
Kyoko Yanagida Nakagawa1

A primeira versão do Projeto Kaeru data de 1996, quando fizemos um trabalho 
de intervenção que se configurasse como um projeto piloto. Na época, recebe-
mos em nosso consultório algumas famílias retornadas do Japão trazendo seus 
filhos, os quais apresentavam algumas dificuldades: durante a permanência no 
exterior, não se adaptaram à escola pública japonesa, haviam sofrido bullying, 
mostravam-se irritadiças e com alguns problemas no sono, dificuldades rela-
cionadas à iniciativa e à autoconfiança e, acima de tudo, com a autoestima 
prejudicada. Um perfil diferente das crianças que atendemos atualmente, pois 
tinham ficado pouco tempo no Japão, não aprenderam o idioma japonês e, no 
retorno, em sua maioria voltavam para as escolas de origem.

Imaginando que talvez houvesse mais crianças com esse perfil que não 
poderiam ter acesso a consultórios particulares, passamos a sondar as escolas 
públicas para analisar a realidade que estava se configurando. O que encon-
tramos foi uma demanda muito diferente da que imaginávamos. Embora 
houvesse, de fato, crianças retornadas com o perfil descrito acima, elas com-
punham um grupo pouco numeroso. A principal demanda que se apresentava 
nas escolas estava relacionada ao movimento dos brasileiros para o Japão, aos 
filhos daqueles que, após a reforma da Lei de Controle de Imigração Japonesa 
(1990), resolveram seguir rumo ao Japão para reunir recursos financeiros que 
pudessem trazer conforto à família ou mesmo adquirir a tão sonhada casa 

1. Psicóloga pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre e doutora pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, coordenadora do Projeto Kaeru.
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própria, deixando os seus filhos no Brasil aos cuidados de parentes e amigos. 
Essas crianças se sentiam “abandonadas” e “deslocadas”, separadas do pai ou 
dos pais, muitas vezes sem manterem contato com irmãos e de amigos, pois 
muitos parentes não conseguiam ficar com todas as crianças de uma mesma 
família e, assim, cada criança era confiada aos cuidados de determinado parente, 
muitas vezes numa cidade distinta daquela onde moravam quando viviam 
com os pais.   

Assim, a demanda das escolas públicas era para que se fornecesse apoio a esse 
perfil de crianças, razão pela qual, com o patrocínio de três empresas nikkeis, 
constituiu-se um programa de atendimento a essas crianças, num molde seme-
lhante ao que posteriormente passou a ser realizado pelo Projeto Kaeru. Essa 
primeira iniciativa foi chamada de Sociedade das Crianças2. Seu foco maior 
recaía sobre as crianças acima mencionadas, embora também atendêssemos, 
em menor grau, as crianças retornadas. 

Esse primeiro trabalho com retornados foi conduzido por cinco profissionais, 
colegas psicólogos, todos com alguma vivência no Japão, com conhecimento da 
língua e cultura japonesas. Tratava-se de um trabalho voluntário em que doá-
vamos alguma horas semanais para esses atendimentos. Foram criados grupos 
de pais e de crianças e, conforme as sessões iam acontecendo, algumas modi-
ficações foram sendo introduzidas, sempre muito discutidas e fundamentadas. 

Como será abordado no capítulo sobre o Seminário Kaeru no Japão (retros-
pectiva), com a realização de pesquisas e estudos com foco na questão do 
desenvolvimento afetivo e cognitivo das crianças, suas dificuldades na inserção 
educacional e social, muitas foram as oportunidades de intercâmbio com o 
Japão, especialmente após a nossa pesquisa de doutorado desenvolvida em 
parte no Japão em 2003. 

Em 2017, com a criação da Fundação Mitsui Bussan no Brasil, fomos conta-
tadas para desenvolver um projeto voltado para a área da educação, tendo como 
público-alvo as crianças nikkeis. Com várias propostas apresentadas, discutidas e 
reformuladas, a que atendeu tanto a Fundação quanto o nosso desejo de retomar 
um projeto que se mostrava necessário, mas que vinha sendo conduzido muito 
timidamente por falta de apoio financeiro, foi o de atendimento às crianças 
retornadas do Japão.   

2. Um estudo abrangendo 70 crianças atendidas no projeto Sociedade das Crianças foi tema 
da minha dissertação de mestrado, pelo Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, intitulada Crianças envolvidas no movimento dekassegui, em 2001.   
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Assim, “reeditou-se” o “Projeto Kaeru”3 visando atender as crianças vindas do 
Japão e regularmente matriculadas em escolas públicas de ensino fundamental 
na cidade de São Paulo.

O nome do projeto de deve ao fato de que, em japonês, a palavra kaeru, depen-
dendo do ideograma utilizado, possui pelo menos três significados distintos, 
todos eles relacionados ao nosso trabalho. Kaeru significa “voltar”, “transformar” 
e também “sapo”, animal que sofre grande metamorfose até chegar à idade 
adulta, e pode viver em dois ambientes distintos: terrestre e aquático. Carrega, 
portanto, o nosso desejo de que as crianças também sejam capazes de viver e 
transitar por duas culturas e/ou ambientes distintos. Esse trabalho tem sido 
oferecido gratuitamente dentro das escolas municipais e estaduais de São Paulo. 

Iniciamos os nossos trabalhos em junho de 2008, em meio às comemorações 
do Centenário da Imigração Japonesa ao Brasil, uma iniciativa que começou 
dentro de uma OSCIP chamada Instituto de Solidariedade Educacional e 
Cultural (ISEC). Com o encerramento das atividades do ISEC, o Projeto Kaeru 
foi vinculado a uma nova entidade, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
Educacional, Social e Cultural (IPEDESC), que conta com o patrocínio da 
Fundação Mitsui Bussan do Brasil e atua em parceria com a Secretaria Esta-
dual de Educação de São Paulo. Como mencionamos no texto de introdução, 
se o ano de 2008 começou com as comemorações do centenário da imigração 
japonesa ao Brasil, terminou com uma crise que afetou a economia mundial. 
Após a quebra do Banco Lehman Brothers, o Japão entrou numa grave crise 
econômica. Em alguns locais de grande concentração populacional, a taxa de 
desemprego entre os estrangeiros chegou a 60%, segundo noticiários japoneses, 
documentários da NHK4 e pesquisas com brasileiros divulgadas em websites 
de brasileiros no Japão. Esses fatos geraram um retorno repentino e forçado 
de muitos brasileiros e, consequentemente, de seus filhos em idade escolar, 
aumentando a demanda para o Projeto Kaeru, muito além do que estávamos 
aptos a atender. 

O primeiro desafio foi o de ampliar o número de atendimentos, adap-
tando-nos à demanda que se apresentava. Pudemos observar que a primeira 
dificuldade que as crianças retornadas encontravam não estava dentro da 
escola, mas no processo de ingresso nas escolas. Ou seja, o que estava se 

3. Sobre essa experiência com o Projeto Kaeru, foi lançado em 19 de agosto de 2010 um livro 
com o relato detalhado desse trabalho, com distribuição gratuita, disponível no website do projeto 
para download. Esta nova versão comemorativa dos 10 anos do projeto também está disponível 
como e-book. Ver www.projetokaeru.org.br
4. Japan Broadcasting Corporation. Trata-se da emissora pública do Japão.
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configurando era a exclusão da escola. Muitas das crianças chegavam ao 
Brasil e não encontravam vagas na rede pública de ensino, além da falta de 
informações em relação à documentação necessária para poderem ingressar 
na escola no Brasil.

Com o retorno “forçado” ao país, muitas famílias não tiveram tempo hábil 
para se prepararem emocionalmente, dedicar-se ao aprendizado do idioma 
português, buscar recolocação profissional ou, até mesmo, resolver a questão de 
moradia. Em algumas localidades, isso tem criado situações inusitadas, como 
crianças que não falam português numa escola onde não existe uma pessoa 
sequer que possua alguma compreensão da língua japonesa. 

Mesmo os alunos aparentemente bilíngues demonstravam muitas dificul-
dades de acompanhar a grade curricular brasileira, especialmente nas séries 
mais avançadas, pelo simples fato de não possuírem o domínio necessário da 
linguagem usada nas escolas e por não terem conseguido atingir o desenvol-
vimento cognitivo adequado, exatamente por não terem atingido proficiência 
em nenhum dos dois idiomas. Assim, quando os conteúdos exigem mais do 
que a simples memorização ou repetição de dados, passando a exigir abstração 
e raciocínios mais complexos, fica patente o quanto deixaram de desenvolver a 
capacidade cognitiva necessária, fato registrado até mesmo entre as que retor-
naram há tempos. São os chamados, no Japão, de “double limited ”5. 

O idioma aparece então como uma questão complexa e merecedora de uma 
reflexão mais aprofundada. A aquisição de um idioma não se dá por mero 
contato, como muitos professores chegam a afirmar. O senso comum aponta 
para uma aquisição rápida por meio apenas da imersão. Mas o vocabulário do 
cotidiano que talvez possa ser adquirido dessa forma está longe de ser suficiente 
para o acompanhamento escolar.

Além do idioma, as questões culturais, a sensação de inadequação, o senti-
mento de não pertencimento a um grupo tanto no Brasil quanto no Japão e 
muitos outros aspectos trabalhados em teses e em outros textos aparecem no 
cotidiano de atendimento dessas crianças. A falta de estimulação e atenção 
com a educação infantil leva também a uma defasagem no desenvolvimento 
das crianças antes mesmo que elas comecem a frequentar as escolas primárias 
japonesas.  

O movimento migratório de pessoas ao redor do mundo traz importantes 
discussões a respeito das questões econômicas, sociais, políticas e geográfi-
cas, bem como várias outras, que podem nortear reflexões mais aprofundada 

5. Ver Yano (2006).
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sobre problemas educacionais, de moradia, culturais e de relacionamentos 
interpessoais, tanto nos países de emigração quanto nos países de imigração, 
pois o protagonista desses movimentos, como diz Sayad (1998), é emigrante 
e imigrante ao mesmo tempo. 

As crianças retornadas ou que nasceram no exterior e se dirigiram ao Brasil, 
seja partindo do Japão ou de outros países, encontram diversas dificuldades na 
sua (re)adaptação à sociedade e ao sistema educacional brasileiros, tornando-as 
bastante vulneráveis à exclusão social e educacional. Há alguns anos, temos 
observado que a maioria das crianças que chegam a nós vindas do Japão, embora 
sejam cidadãs brasileiras6, são crianças nascidas no Japão, e muitas delas sequer 
conhecem o Brasil. Portanto, chegam ao país não como retornados, mas como 
novos imigrantes estrangeiros. O mesmo acontece com os seus pais que, depois 
de muitos anos no exterior, como diz Sayad (1998), ao retornarem, tornam-se 
imigrantes em sua terra de origem. 

Em alguns casos, algumas crianças retornaram repentinamente ao Japão 
no decorrer dos atendimentos. A família, embora tenha vindo com o intuito 
de fixar-se definitivamente no Brasil, não conseguiu colocação profissional, 
encontrou dificuldades na readaptação, não apenas das crianças como de outros 
membros da família, e decide tentar a sorte novamente no Japão, mesmo sem 
perspectivas de trabalho naquele país. Se no Japão as crianças poderiam não 
querer se adaptar ou empreender esforços para aprender o japonês, com a 
impressão que sua estada era provisória, o mesmo acontece aqui. Essas circuns-
tâncias suscitam a fantasia de que, se um colega do grupo partiu repentinamente, 
todos os outros podem passar pela mesma situação e, portanto, a dedicação 
aos estudos ou ao aprendizado do português pode ser vista como algo sem 
importância ou mesmo de pouca utilidade.

A intensa procura por atendimentos por parte de pais e responsáveis pelas 
crianças – e também de alguns coordenadores, professores e até mesmo diretores 
das escolas municipais – ocorreu especialmente no segundo semestre de 2009 
após nossa participação no Seminário sobre o Projeto Kaeru, realizado no Japão, 
promovido pela Mitsui Bussan de Tóquio em locais de grande concentração 
de brasileiros. Na ocasião, nossos contatos foram amplamente divulgados por 
meio de palestras, noticiários locais (redes de rádio, televisão e jornais japoneses 
e brasileiros), websites e revistas de circulação no país, bem como na imprensa 
ligada à comunidade japonesa no Brasil. Desde então, esses seminários vêm 

6. O Japão não adota o jus solis. Sendo assim, o fato de as crianças nascerem naquele território 
não lhes concede a cidadania japonesa.
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ocorrendo no Japão anualmente, contribuindo para intensificar a divulgação 
do projeto e os novos contatos.

A partir daí, continuamos recebendo os retornados regularmente e, além dos 
atendimentos às crianças, pais e professores nas escolas, oferecemos também 
atendimentos presenciais, por telefone ou por e-mail aos que nos procuram. 
Os seminários no Japão ocorrem todos os anos em diversas cidades. Algumas 
cidades possuem muitos brasileiros, outras contam com uma concentração 
menor, mas exatamente por isso carecem de assistência. Dialogamos e mantemos 
uma interlocução com as autoridades locais, com associações e prefeituras, com 
ONGs e OSCIPs, com escolas brasileiras e japonesas e especialmente com os 
brasileiros residentes nessas localidades.

Nos dois primeiros anos em que se realizou o Seminário sobre o Projeto 
Kaeru, percorremos também diversas cidades do interior de São Paulo onde 
existem comunidades nikkeis. Percebemos, entretanto, que não conseguía-
mos dar a assistência necessária em razão da distância, sendo possíveis apenas 
intervenções pontuais e algumas orientações que poderiam ser transmitidas 
por telefone, e-mail e Skype, o que foi implementado e denominado de “aten-
dimentos extras”. Como o nosso público-alvo era basicamente constituído por 
crianças e adolescentes regularmente matriculados em instituições do Ensino 
Fundamental, buscamos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo, visto que, nessa cidade, a grande maioria das escolas de Ensino 
Fundamental estavam municipalizadas. Isso não impediu que continuássemos 
atendendo também as crianças da rede estadual de ensino. 

No Brasil, tanto os pais como a maioria das escolas dizem que as crianças não 
apresentam dificuldades, ou então que possuem pequenas dificuldades, rapida-
mente superáveis, pautados pela crença de que isso acontece “automaticamente”, 
pelo simples fato de frequentarem as aulas. As crianças e adolescentes apontadas 
como sendo portadoras de dificuldades são aquelas que demandam mais atenção 
dos professores. Aquelas que não perturbam as aulas, que são quase “invisíveis” 
nas salas, estão apáticas ou mesmo isoladas e não demandam uma atuação mais 
próxima por parte do professor figuram como crianças sem problemas. São exa-
tamente esses casos que demandam maior atenção dos profissionais das áreas 
de Psicologia e Psicopedagogia, considerando o desenvolvimento integral da 
criança e suas perspectivas futuras e a importância do seu papel como mediador 
para que ela possa retomar o curso de seu desenvolvimento. São crianças que não 
conseguem nem ao menos “gritar por socorro”, sofrem caladas a dor da exclusão 
e do não pertencimento, não recebem atenção e não a reivindicam, muitas vezes 
até desistindo por se sentirem insignificantes e sem importância.
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A imagem preconcebida de que os “japoneses” são “esforçados” e “estudiosos” 
faz com que os professores acreditem que, na existência de alguma dificuldade, 
esta também será superada por si só. Em outras palavras, esse tipo de “precon-
ceito” – que embora procurássemos combater, continuava a ser considerado 
como um “preconceito bom”, livre de criticas, o que não acreditamos que exista 
– coloca as crianças numa situação de invisibilidade, ou ainda aumenta o sen-
timento de impotência caso não possa ser superado sem ajuda.  

No caso dos adolescentes retornados, a maioria frequentou escolas japone-
sas e não possuem conhecimento suficiente da língua portuguesa, não tendo 
condições de acompanhar as aulas, especialmente no Ensino Médio. Quando 
aprendem a falar o português, fazem-no com um sotaque carregado, passando 
por situações de humilhação e discriminação nas salas de aula. Isso tem provo-
cado exclusão, pois os jovens recusam-se a frequentar as escolas. As diferenças 
culturais também constituem empecilhos nos relacionamentos com colegas e 
professores, sendo difícil para os jovens compreenderem as regras de convívio 
brasileiro. O adolescente deve ainda lidar com a questão do estabelecimento 
de sua identidade, ainda mais complicada nessas circunstâncias.  

São indivíduos que viveram num ambiente de visão etnocêntrica que impõe 
seus valores morais e culturais, seu idioma e sua forma de convivência, e que 
coloca o outro numa condição de inferioridade e de suspeita. Não puderam ter 
formação adequada, não possuem qualificação para trabalho, não encontraram 
seu lugar no mundo nem reconhecimento, estão ociosos e perdidos, necessitando 
de um mediador que possa resgatar ou ajudá-los a se tornarem autônomos, a 
constituir sua identidade, podendo assim estabelecer novos objetivos de vida. 
Constantemente, são obrigados a lidar com as diferenças culturais, perdas, 
separações e com a forte sensação de inadequação.   

Em alguns casos, é possível observar que a interação social ocorre de forma 
bastante superficial. Muitas crianças, em decorrência de suas vivências, apre-
sentam dificuldade na formação de vínculos afetivos, colocando-se de forma 
mais defensiva em seus relacionamentos. A maioria delas apresenta sinais de 
insegurança, sentimentos de inadequação, de impotência, e mesmo a tendência 
ao isolamento e o “desinteresse” em relação ao seu entorno, o que, além das 
diferenças culturais, tem como pano de fundo a complexa dinâmica familiar, por 
vezes marcada por separações, condições insatisfatórias de emprego e moradia, 
irritabilidade e até mesmo agressões. 

Durante esses 10 anos de trabalho, pudemos fazer muitas trocas com as 
chamadas Associações Internacionais de diversas cidades japonesas (Kokusai 
Koryu Kyoukai), bem como prefeituras, comitês educacionais ou secretarias 
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da educação dos municípios (Kyouiku Iinkai), onde as crianças residem ou 
residiam, ONGs (NGO) e OSCIPs (NPO) que dão assistência a brasileiros, 
além de outras entidades de atendimento a crianças especiais, reforço pós-aulas, 
entre outros.7 Além disso, pudemos receber a visita de muitos pesquisadores, 
professores e pós-graduandos de diversas universidades japonesas, especialmente 
das cidades com grande concentração e interesse no trabalho com estrangeiros, 
como por exemplo: Universidade de Osaka, as universidades de Aichi (Aichi 
Kenritsu Daigaku, Aichi Kyouiku Daigaku, Nagoya Daigaku), as universidades 
de Shizuoka (Shizuoka Daigaku, Tokoha Daigaku, Hamamatsu Ika Daigaku, 
Hamamatsu Gakuin Daigaku), universidades de Gunma, de Utsunomiya, 
Hiroshima, Mie, Fukuoka, Kobe, Tsukuba, entre muitos outros, sendo algumas 
delas públicas e outras particulares. Pesquisadores de universidades privadas 
de renome situadas em Tóquio, como a Keio, Waseda, Sophia e Meiji Gakuin, 
estabeleceram contato com o projeto. Além disso, universidades norte-america-
nas também o fizeram, como a de St. Louis e Nova Iorque. Também pudemos 
estabelecer interlocução com pesquisadores e professores de universidades 
brasileiras, tais como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
Universidade Paulista (UNIP) e Mackenzie.   

Recebemos diversas solicitações por parte da imprensa, tanto brasileira quanto 
japonesa: NHK (rádio e TV), jornais Asahi, Chunichi, Yomiuri, Mainichi, 
Keizai, Kyodo News e outras publicações locais como Chugoku de Hiroshima, 
que se referiu ao projeto por mais vezes, Revista Veja, Revista Educação, Revista 
Nova Escola, Folha de São Paulo. Também fomos contatados pela mídia bra-
sileira no Japão, como por exemplo pela Revista Brasil, Alternativa, IPC, ou 
pela mídia da comunidade nikkei no Brasil.

Recebemos convites para participar de mesas, seminários, simpósios nacio-
nais e internacionais, para a publicação de capítulos de livros, anais de eventos, 
revistas e boletins no Brasil e no Japão. Também participamos e divulgamos os 
nossos trabalhos em grandes eventos da comunidade nikkei, como o Festival 
do Japão e o Bunka Matsuri. Também realizamos intercâmbios com órgãos 
governamentais e autoridades de ambos os países, a começar pela Embai-
xada Brasileira no Japão e Embaixada Japonesa no Brasil, o Consulado Geral 
do Japão no Brasil e o Consulado do Brasil no Japão, com representantes 
dos Ministérios da Educação, das Relações Exteriores, da Saúde, Trabalho 

7. Nos próximos capítulos, serão detalhados e explicitados a nossa acolhida, os atendimentos, 
os encaminhamentos e todo o trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto Kaeru.
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e Bem-Estar Social do Japão, separadamente ou em conjunto numa reunião 
em Tóquio. Também mantivemos contatocom Ministério do Trabalho e com 
o Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil quando a questão dos 
trabalhadores brasileiros no Japão entrava em pauta. Em 2010, como mencio-
namos anteriormente, tivemos também a publicação de um livro relatando as 
primeiras experiências do Projeto Kaeru. 

De alguns anos para cá, pudemos observar um aumento da queixa de crian-
ças brasileiras com “distúrbios de desenvolvimento”, crianças essas que temos 
recebido na ocasião do seu retorno. Tal diagnóstico é complexo, pois podemos 
questionar os instrumentos utilizados e as pessoas envolvidas, muitas vezes não 
profissionais. Mesmo no caso de serem diagnosticados por profissionais, estes 
são japoneses que não atentaram detidamente para a questão das diferenças 
culturais relacionadas ao uso de “normas” e “padronizações” dos testes e outros 
instrumentos. Aliás, possivelmente nem as padronizações brasileiras nem as 
japonesas são adequadas para essas avaliações. Igualmente complexo é fazer um 
diagnóstico diferencial entre os sintomas que surgiram pela falta de estimulação 
e orientações adequadas e os distúrbios propriamente ditos. 

Muitas crianças tem sido definidas como crianças com deficiência, não apenas 
pela dificuldade com o idioma, mas por receberem diagnósticos como dificul-
dade de aprendizagem ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), alguns poucos 
apresentando dislexia, Transtorno de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e/ou 
deficiência mental. Esse tema merece uma atenção especial já que, no Japão, pois 
o quadro tem sido comum entre as crianças brasileiras, as quais, muitas vezes, 
“milagrosamente”, desaparecem quando em escolas públicas da capital. Apre-
sentamos uma breve discussão sobre esse tema em um dos capítulos deste livro.

Desde 2012, numa tentativa de resgatar os jovens retornados que aos poucos 
abandonavam as escolas, começamos a realizar workshops, abertos a todos, no 
intuito de criar um espaço de convivência onde os jovens com experiências 
semelhantes pudessem se encontrar, onde outros adolescentes integrados à 
comunidade local pudessem servir de “ponte” para os demais. Escolhemos 
atividades que necessitassem de planejamento prévio para serem realizados, 
refletindo desse modo a necessidade de planejar inclusive o próprio futuro 
para obter os resultados esperados. Temos também escolhido atividades que, 
com o aprendizado, possam vir a gerar renda. Além disso, atividades culturais 
como visitas a museus, teatros e outros passeios culturais têm sido oferecidas.

Outra necessidade evidente é o ensino da língua portuguesa. Assim, desde 
2009 foram implementadas as salas de alfabetização e reforço, atividade realizada 
na sede do Projeto Kaeru, inicialmente desenvolvida com a participação de 
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professores voluntários. Desde 2013, no entanto, contamos com um professor 
que conduz as atividades na sala de alfabetização.

Outro aspecto que consideramos importante na inserção social é o acesso 
às atividades culturais. A maioria de nossas crianças nunca teve acesso a uma 
peça de teatro, visita a museus e outros locais interessantes, a leituras e contos, 
enfim, a estimulações diversas adequadas desde a primeira infância. Assim, 
com a ajuda de voluntários e outros colaboradores que nos fornecem materiais, 
ingressos e livros (muitos em língua japonesa), passamos a oferecer, a partir de 
2018, esse tipo atividade a crianças e familiares 

Todos esses temas serão também apresentados e discutidos nos próximos 
capítulos. 

Desde 2017, com a crise econômica e política no Brasil, o Ministério da 
Justiça do Japão tem registrado um aumento no número de brasileiros em 
terras japonesas (ver os dados a esse respeito incluídos no Anexo). Embora 
tenhamos, no cômputo geral, mais pessoas indo para o Japão do que voltando 
para o Brasil, os personagens não são os mesmos. Em outras palavras, sempre 
existe um significativo número de retornados necessitando de auxílio no pro-
cesso de (re)adaptação.   

Entidades como JICA e Fundação Japão mostram seu apoio e desejo de 
fazer algo pelas crianças retornadas. Assim, neste ano de 2018 estamos reali-
zando um projeto em parceria com a Fundação Japão; desejando poder cada 
vez mais fortalecer os nossos laços em prol do crescimento pleno das crianças 
que poderão integrar, no futuro, a ponte sólida que une o Brasil e o Japão.
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2
Trabalhadores brasileiros no Japão: 
o movimento dekassegui
Kyoko Yanagida Nakagawa

Nas comemorações relativas à Imigração Japonesa no Brasil, Centenário em 
2008 e agora em 2018 comemorando os 110 anos, muito se falou sobre os 
sucessos e conquistas que os nikkeis1vêm alcançando no decorrer desses anos 
todos, do elevado nível educacional, cultural e econômico atingido por eles. A 
valorização da cultura, o reconhecimento e o respeito conquistado dentro da 
sociedade brasileira são amplamente glorificados. Pode-se começar com um 
questionamento aqui: será mesmo essa a única faceta dessa imigração? Haveria 
uma parte da população que difere dessa ideia “preconcebida” do descendente 
de japoneses? 

Embora os números oficiais acerca da comunidade nikkei no Brasil sejam 
altamente criticados por serem ultrapassados, cogita-se, hoje, que haja aproxima-
damente 1,8 milhões de descendentes de japoneses no país (por volta de 0,8% da 
população total brasileira em 2018)2. O último censo, realizado em 1988, apontou 
1 228 000 3 descendentes, sendo a maior comunidade japonesa fora do Japão. 

1. Nikkei é um termo de origem japonesa que se refere ao descendente de japoneses nascido 
fora do Japão, compreendendo os nisseis (segunda geração), os sanseis (terceira geração), os yonseis 
(quarta geração), e assim sucessivamente, além dos mestiços. 
2. Segundo estimativas do IBGE de junho de 2018, a população brasileira era estimada na 
época em cerca de 209 milhões de pessoas.
3. Em pesquisa sobre a população nikkei residente no Brasil realizada entre 1987 e 1988 pelo 
Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, foram estimados em 1 228 000 os descendentes de japo-
neses no país (ver Uma epopeia moderna: 80 anos de imigração japonesa no Brasil), não havendo 
nenhuma outra pesquisa a esse respeito nos últimos 17 anos.
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A comunidade nikkei no Brasil apresenta uma série de dificuldades, espe-
cialmente em relação a segmentos não economicamente ativos, isto é, idosos e 
crianças; dificuldades essas que se agravaram com o movimento de seus inte-
grantes para o Japão em busca de trabalho, ou movimento dekassegui4, como é 
conhecido. Esse movimento não poderia ser compreendido e analisado ade-
quadamente senão dentro do contexto das migrações internacionais. Segundo 
a ONU, se em 2000 a porcentagem de pessoas que migram era de 2,8%, em 
2017 essa taxa chegou a 3,4%, representando um aumento de 49%, totalizando 
258 milhões de migrantes em todo o mundo (incluindo refugiados).5 

Assim, migrações, tanto legais como ilegais, ocorrem em grande escala, 
sendo que, a partir da década de 1980, o fluxo de brasileiros para o exterior 
cresceu aceleradamente (ver Ministério das Relações Exteriores, 2001). Esses 
números, ainda segundo o Ministério das Relações Exteriores, entraram 
em queda após a crise econômica mundial de 20086, embora ultrapassasse 
a casa dos três milhões7. Em relação ao Japão, os números do Ministério 
da Justiça do Japão apontam para um novo aumento de brasileiros a partir 
do final de 20158. Lembremos também que, embora em pequeno número, 
desde 1o de julho de 2018 está liberado o visto para yonseis na qualidade de 
working holiday. 9

Os dados oficiais de dezembro de 2017, do Departamento de Controle de 
Imigração (Japan Immigration Association) do Ministério da Justiça Japonesa, 
os mais atuais disponíveis, apontam para 183 583, sendo a quinta maior popu-
lação estrangeira naquele país. Até a crise econômica de 2008, os brasileiros 

4. O termo dekassegui foi usado originalmente para designar os migrantes japoneses que viviam 
e trabalhavam nas regiões agrícolas situadas ao norte e ao sul do Japão, e que, nos períodos de 
entressafra (inverno), saíam de suas terras em busca de trabalho nas regiões mais centrais e 
industrializadas, como Tóquio e Osaka. Dentro da comunidade nikkei, essa palavra tem sido 
usada atualmente para designar as pessoas que saem do Brasil para trabalhar em outros países, 
principalmente no Japão. Embora exista uma discussão sobre a adequação do uso deste termo, 
usá-lo-ei acrescentando-se s quando esta referir-se ao plural, justificando seu uso no decorrer 
do texto.
5. Ver United Nations (2017). 
6. As estimativas do Ministério das Relações Exteriores sobre brasileiros no mundo referentes 
a setembro de 2009 apontam para uma diminuição de aproximadamente 700 mil brasileiros 
residindo fora do Brasil em comparação com julho de 2008. Mas, em 2016, contabilizaram-se 
3 083 255 brasileiros espalhados pelo mundo.
7. Ver Ministério das Relações Exteriores [s.d.]. 
8. Ver http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html
9. Ver IPC Empregos, 349, de 9 de junho de 2018. Sobre o visto de yonseis, ver http://www.
moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00167.html
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compunham a terceira maior população de estrangeiros no Japão (com 316 967 
pessoas, atrás apenas de chineses e coreanos). No caso dos brasileiros, estão 
computados apenas os descendentes e seus cônjuges; não foram incluídos os 
que possuem dupla nacionalidade e os japoneses residentes no Brasil ou que 
emigraram ainda pequenos e mantiveram a nacionalidade japonesa. Assim, 
esse número é ainda maior.

O movimento dekassegui para o Japão

A partir de meados de 1985, observou-se dentro da comunidade nikkei o início 
do que ficou conhecido como movimento dekassegui. São brasileiros, filhos e 
netos de japoneses, que agora fazem a viagem contrária àquela que seus pais e 
avós fizeram, rumando para o Japão em busca de trabalho e renda.

Esse movimento, segundo Mori10, começou timidamente em 1985 e atingiu 
seu ápice em 1991, com a mudança ocorrida nas leis de imigração japonesas11. 
Na época, o crescimento exagerado daquela economia, que se denominou 
bubble keizai12, gerou um crescimento artificial, segundo alguns economistas, e 
possibilitou a exportação de produtos japoneses, sobretudo automóveis e equi-
pamentos eletrônicos, a preços competitivos, suplantando os Estados Unidos 
na liderança mundial.

Exportando a todo vapor, a indústria japonesa aumentou consideravelmente 
a sua produção e, apesar de toda a modernização tecnológica, deparou-se com a 
falta de mão de obra, principalmente não qualificada, nas pequenas e médias 
empresas13, agravada por uma política demográfica de baixa natalidade e pelo 
envelhecimento da população. 

Havia também trabalhos, chamados de 3 “k”, que os próprios japoneses 
não queriam fazer: kiken, kitsui, kitanai, que significam “perigosos”, “pesados 
ou árduos” e “sujos”, respectivamente. Os brasileiros acrescentaram poste-
riormente, 2 novos “k”: kibishii e kirai, significando “exigente” e “detestável”, 

10. Koichi Mori é pesquisador do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros. Ver Mori (1992).
11. Essa mudança dá o status de permanência para filhos, netos e cônjuges de japoneses, com 
direito a vistos de seis meses a três anos renováveis e não impõe limites em termos de permissão 
de atividades a serem exercidas no Japão.
12. Economia de bolha que durou 38 meses (ver Kamata e Hirata, 1991, p. 17).
13. Noventa porcento das empresas tinham esse problema, segundo um estudo feito em 
out/89 pela Câmara de Comércio e Indústria de Tóquio, mostrando que ao lado desse déficit 
existia também dificuldade de recrutar trabalhadores não qualificados japoneses (ver Kato e 
Miyazaki, 1992).
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respectivamente. Em geral, esses trabalhos são destinados aos imigrantes que 
estão sempre à margem da sociedade, ocupando cargos menos especializados. 

Assim, a mão de obra passou a ser buscada fora do Japão. Muitos asiáticos, 
chineses e coreanos se inseriram no mercado japonês clandestinamente e, apesar 
de o governo japonês possuir uma política de imigração severa, esse fato foi 
relevado pelo Ministério da Justiça local. Posteriormente, trouxe de volta os 
japoneses residentes em outros países, ou aqueles com dupla nacionalidade, 
principalmente do Brasil, onde vivem em maior número. A ideia era a de que, 
por serem japoneses, readaptar-se-iam mais facilmente à sociedade e não teriam 
problemas quanto ao idioma e à cultura.

Essa medida, entretanto, não sanou o problema da falta de mão de obra, e 
o governo japonês passou a aceitar também a migração dos nisseis (segunda 
geração) e sanseis (terceira geração) que na época já rumavam para o Japão 
para trabalhar ilegalmente. Em junho de 1990, mudanças na lei de imigra-
ção japonesa, concedendo vistos de longa permanência, facilitaram a entrada 
desses descendentes, legalizando assim sua estada sem restrição de atividades 
que poderiam desenvolver. A partir de então, foram concedidos: a) vistos 
de três anos aos nisseis, renováveis; b) vistos de um ano aos sanseis, também 
renováveis; c) vistos de seis meses ou um ano para os cônjuges não nikkeis, 
também renováveis. 

Isso fez com que muitos se aproveitassem dessas mudanças para se benefi-
ciarem, como, por exemplo, através de casamentos arranjados com um nikkei 
para se obter direito de trabalhar no Japão. Posteriormente, foram surgindo 
algumas medidas para coibir esse tipo de “exploração”, como a obrigatoriedade 
de se comprovar ao menos um ano de convivência mútua. A “adoção” de filhos 
adultos não descendentes de japoneses por um pai ou uma mãe nikkei era outra 
forma de se conseguir o visto para trabalho no Japão.

Surgiram também os brokers (agenciadores ou empreiteiras) – mais conhe-
cidos como empreiteiras por contratarem as pessoas por empreitadas – entre 
os quais muitos agiram de má-fé, enriquecendo rapidamente. Muitas queixas 
eram dirigidas a essas empreiteiras, as quais, além de recrutarem pessoas por 
meio de falsas promessas, cobravam taxas abusivas, vendiam passagens a preços 
exorbitantes, retinham passaportes, entre outras irregularidades. Posteriormente, 
surgiram também algumas medidas legais para coibir esses abusos, embora não 
houvesse, de fato, um combate eficiente.

Pequenas mudanças nas leis ocorreram durante esses anos todos, desde 
a flexibilização do visto de sanseis até a emissão do chamado reentry, com o 
qual os estrangeiros podiam ir e vir enquanto seus vistos estivessem válidos. A 
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partir de 9 de julho de 2012, entrou em vigor o zairyu card14, um novo sistema 
de controle de permanência de residentes estrangeiros no Japão. Ao mesmo 
tempo em que ocorriam as mudanças nas leis japonesas, esses trabalhadores 
encontravam entraves diante das leis brasileiras, os quais foram rapidamente 
solucionados pelo governo brasileiro15, com mudanças na nossa legislação.

Se a falta de mão de obra era cada vez mais problemática para a economia 
japonesa, a falta de confiança e segurança na economia brasileira, o Plano 
Collor, o crescimento do desemprego, somado ao período anterior de infla-
ção anual de quatro dígitos, fez com que muitos descendentes de japoneses 
acreditassem que a solução seria trabalhar no Japão, já que os ganhos salariais 
seriam bem maiores. 

De acordo com Kawamura (1994, p. 399), o grupo de brasileiros que seguiu 
para o Japão era constituído “na sua maioria, de pequenos agricultores, pequenos 
comerciantes, autônomos em serviços (mecânicos, cabeleireiros, contadores, 
agentes de viagem), técnicos de várias especialidades, profissionais de nível 
superior (engenheiros, médicos, advogados, pedagogos, enfermeiros, professo-
res), secretárias, bancários, auxiliares de escritório e estudantes de várias áreas. 
Provém de regiões brasileiras onde se concentram os japoneses e descendentes 
como os estados de SP, PR, PA, além do estado de MT e outros.”

Muitas mulheres, antes donas de casa, deixaram suas famílias no Brasil e 
descobriram a possibilidade de ganhar dinheiro com sua força de trabalho 
no Japão, fato que mudou a visão que tinham de si mesmas, conquistando 
a independência financeira. Muitos lares, antes mantidos pela dependência 
financeira da mulher, foram desfeitos, criando-se mais um motivo de desagre-
gação familiar. Elas conquistaram outra forma de projetar-se no mundo e nele 
situar-se. Muitas vezes, essa mudança não se deu apenas pela saída de um país 
em desenvolvimento em direção a um país desenvolvido, mas também pelas 
diferenças culturais, considerando-se a saída do campo para a cidade.

No início do movimento dekassegui, grande parte dos brasileiros que ia para 

14. Ver http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/pol_page.pdf e http://
www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/NewResidencyManagementSystem-%28PT%29.pdf
15. Em julho de 1993, a partir de um projeto do então deputado federal Diogo Nomura e 
com o movimento de políticos nikkeis, o Presidente da República sancionou a lei que alterou o 
texto do artigo 206 do Código Penal brasileiro, que punia o aliciamento de mão de obra para 
fins de emigração. Apesar de o aliciamento continuar proibido pelo novo texto, fala-se agora 
em “mediante fraude”, o que inibe o abuso indiscriminado da aplicação do dispositivo anterior, 
até mesmo contra os empresários japoneses de boa-fé que vinham ao Brasil contratar a mão de 
obra diretamente, a fim de evitar a intermediação de agentes e recrutadores de má-fé (Miyoshi, 
1993, p. 290).
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o Japão seguia sozinho (na maioria das vezes, o homem), com intenção de 
permanecer por um ou dois anos. Posteriormente, tendo em vista a soli-
dão, ou mesmo o fim do bubble, o que resultou em uma drástica redução das 
horas extras16, diminuição salarial e outros tipos de reduções – o que implicou 
na necessidade de prolongamento da estada para atingir os objetivos da viagem 
–, ou ainda a crença na importância da família unida, muitos decidiram chamar 
suas respectivas esposas e filhos ao Japão. Muitos imaginaram que poderia 
ser uma experiência enriquecedora para as crianças, uma chance de dominar 
uma nova língua, fazer novos amigos etc. Assim, muitas famílias embarcaram 
para o Japão sem nenhum preparo, sem conhecimento algum da língua e da 
cultura japonesas.

Em decorrência dessa falta de preparo, depararam-se com grandes dificulda-
des, tanto em relação ao trabalho como na vida cotidiana, devido às diferenças 
culturais, principalmente no relacionamento com os japoneses e também com 
os próprios brasileiros e outros estrangeiros. Muitas vezes, esses fatos acabaram 
gerando um desequilíbrio físico e/ou mental, deixando-os mais vulneráveis a 
doenças, inclusive no plano psíquico, e a acidentes de trabalho. E quando isso 
acontecia, encontravam dificuldades tanto para procurar quanto para conseguir 
um atendimento adequado. Havia, inclusive, dificuldades para requerer seus 
direitos trabalhistas. Por estarem nas mãos de empreiteiros inescrupulosos, 
acabavam descobrindo que não possuíam amparo nenhum. Muitas vezes, 
somente diante dessas situações vinham a descobrir que estavam desampa-
rados quanto ao seguro-saúde, precisando desembolsar altas somas para ter 
acesso aos tratamentos necessários. Ainda assim, mesmo quando conseguiam 
os atendimentos, eles não eram satisfatórios. 

Com a dificuldade de obter os recursos financeiros desejados, muitos tra-
balhadores acabaram se tornando um “quase” morador do Japão; outros, com 
repetidas idas e vindas, não sabiam mais qual o seu lugar; e outros, principal-
mente os trabalhadores que levaram suas famílias, assumiram a permanência 
definitiva no Japão. 

A falta de preparo era também pelo lado japonês. Na ânsia de minimizar o 
problema da mão de obra, o país “abriu” as suas portas para migração “esque-
cendo-se” que atrás da “força de trabalho” tão cobiçada havia um ser humano 
que necessita de trabalho, mas também de moradia, acesso à saúde, convivência 

16. “O artigo 36 do Labor Standards Law concede a permissão para o trabalho em períodos 
além da jornada normal, não havendo limites nem para as horas extras trabalhadas nem para o 
valor do pagamento de horas extras” (Omi, citado por Kato, 1992).
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com os membros da comunidade, e ao constituírem famílias, também necessitam 
de creches e escolas para os seus filhos, entre outros recursos. 

Com o passar do tempo, foram surgindo organizações de apoio, assistência e 
recolocação dos trabalhadores estrangeiros no Japão, primeiramente em Tóquio 
e, aos poucos, em outras cidades com grandes concentrações de trabalhadores 
estrangeiros (incluindo os brasileiros). E, se no início, a própria busca desses 
organismos era difícil devido a dificuldades com o idioma japonês, vários 
centros começaram a disponibilizar funcionários que atendiam em diversos 
idiomas, incluindo o espanhol.

Uma parcela de brasileiros, depois de algum tempo no Japão e com a chegada 
em massa de compatriotas, passaram a não ser mais operários, atuando nas 
áreas de prestação de serviços ou no comércio voltados aos próprios brasileiros. 
Isso facilitou a vida no Japão, tornando até mesmo possível em algumas loca-
lidades viver mesmo sem o conhecimento do idioma. Essas facilidades foram 
deixando os brasileiros numa condição de “assistidos”, sem necessidade de 
aprender o idioma, usufruindo da rede social constituída, o que veio a ser um 
grande problema após a crise em 2008, pois para disputar dos poucos empregos 
disponíveis para estrangeiros, era necessário possuir conhecimentos no idioma 
japonês, conhecimentos esses que não poderiam ser adquiridos em pouco tempo.  

No início, pensou-se que esse movimento seria temporário e que não traria 
maiores consequências. Assim, ninguém se preocupou, de fato, em tomar pro-
vidências para as dificuldades que pudessem surgir. É inquestionável que um 
movimento desse porte traga repercussões para os trabalhadores e suas famílias, 
bem como para as sociedades brasileira e japonesa, seja em termos de ganhos, 
seja em perdas.  

Essa coexistência dos brasileiros na sociedade japonesa que se dá no cotidiano 
expressa-se, na maioria das vezes, no jogo constante de oposições e contrastes 
culturais, políticos, legais, comportamentais e religiosos. Nesse cenário da vida 
cotidiana no interior das fábricas, oficinas, construções, serviços, hospitais, 
hotéis, restaurantes onde trabalham os brasileiros, e em igual condição nos 
trens, nos supermercados, nos passeios, nos bares ou mesmo nas escolas onde 
estudam os filhos desses trabalhadores, uns se empenham em adaptar-se aos 
sistemas e modos de viver dos japoneses, outros tentam reforçar sua brasili-
dade, buscando insistentemente formas de preservar e valorizar sua identidade 
pessoal e cultural.

Os brasileiros, como outros estrangeiros, foram ao Japão para serem, basi-
camente, empregados em empresas subcontratadas pelas grandes indústrias 
localizadas principalmente nas regiões de Aichi (Toyota e Toyohashi), Shizuoka 
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(Hamamatsu e Shizuoka), Gunma (Ota e Oizumi), Kanagawa e Tóquio, embora 
possamos ver a presença de brasileiros em todo o país. 

Para os dekasseguis, a saída do mercado de trabalho brasileiro também traz 
dificuldades na ocasião de seu retorno, como perdas em relação à qualificação 
profissional, o tempo de afastamento de uma ocupação mais qualificada, desa-
tualização e problemas de readaptação, tanto pessoal quanto na recolocação 
profissional, pois estão fora das redes de empregos, cada vez mais escassas e 
exigentes, não havendo qualquer estrutura para garantir um retorno adequado. 
Mesmo porque, durante a permanência no Japão, o objetivo principal da maioria 
dos imigrantes é acumular uma determinada soma de dinheiro sem se importar 
com a qualificação profissional, relegando-a a um segundo plano. 

Era comum ouvir, principalmente das autoridades da comunidade nikkei, 
que a decisão de ir trabalhar no Japão era pessoal, e que os dekasseguis deveriam 
assumir todas as consequências dessa decisão, razão pela qual, no início do 
movimento, muitos se colocavam a favor ou contra, inclusive os próprios dekas-
seguis. O próprio uso do termo carregava uma conotação pejorativa, vinculada 
ao sentido original da palavra em japonês, escrita inclusive em ideogramas, 
razão pela qual alguns questionavam o uso do termo, querendo substituí-lo 
por algum outro. 

No início, com foi mencionado anteriormente, o movimento dekassegui era 
tido como temporário, e assim o termo foi utilizado por parecer o mais ade-
quado. Como os próprios trabalhadores se autodenominaram dekasseguis, com 
o passar do tempo os próprios japoneses começaram a usá-lo, escrevendo-o 
em katakana17no intuito de diferenciá-lo da palavra original. Sasaki (2009, 
p. 247) comenta: “[...] cabe atentar aos diferentes usos do termo ‘dekassegui’ 
adotados desde o início do fluxo migratório – e como o movimento ficou 
conhecido e marcado – uma vez que os significados são datados, contextualiza-
dos e socioculturalmente construídos. Ao mesmo tempo em que as categorias 
têm um aspecto bastante fluido, são socialmente compartilhadas – não só 
pelos próprios migrantes e a comunidade japonesa e/ou nipo-brasileira, mas 
também pelos estudiosos do tema e outros, como por exemplo, os agentes 
sociais e governamentais.” 

A decisão de sair do Brasil em geral possui motivações pessoais. Porém, não 
se restringem a elas, pois existem condições conjunturais brasileiras e mun-
diais que fogem do controle dos indivíduos. Muitos migram com o intuito 
de permanecer no exterior por dois ou três anos e, nesse ínterim, reunir um 

17. Tipo de caractere, silabário, da língua japonesa utilizado para palavras estrangeiras.  
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montante e atingir seus objetivos, o que, dadas as condições desfavoráveis no 
Japão ou no retorno, podem demandar a alteração dos planos iniciais. Além 
disso, tendo em vista o maior acesso a bens de consumo no Japão, o dekassegui 
muitas vezes adquire bens até então inacessíveis, e a ideia de morar num país 
desenvolvido e vislumbrar a possibilidade de ascensão parecem ser atraentes.

Muitos decidem não voltar, embora tenham de conviver com a discriminação 
(a sociedade japonesa é bastante homogênea), com dificuldades de comunicação, 
diferenças de costumes, entre outras, mas com o propósito de poder oferecer 
melhores condições de vida para a família.

Mudanças no perfil dos dekasseguis

Como discutido anteriormente, no início do movimento dekassegui, a popu-
lação que seguia para o Japão era majoritariamente constituída por chefes de 
famílias, casados, com dificuldades financeiras e que migravam sozinhos com 
o intuito de trabalhar, em média, por dois anos.

Com o passar dos anos, com as redes de sociabilidade se estabelecendo no 
Japão, o perfil das pessoas foi mudando. Alguns começaram a levar a família 
ou membros mais idosos da família para ajudar a cuidar das crianças enquanto 
os pais trabalhavam. Os universitários, formados sem grandes expectativas de 
empregos, ou ainda os adolescentes que, mesmo deixando os estudos, encara-
vam a decisão de migrar como uma aventura. Somam-se a isso a curiosidade 
de conhecer o país de seus ancestrais e de buscar as raízes de sua identidade 
nikkei. Alguns jovens resolveram aproveitar as suas férias de verão para passar 
alguns meses no Japão, e uma forma de concretizar esse desejo foi buscar por 
trabalhos temporários (arubaito), vivenciando “ser um dekassegui” mas por um 
tempo limitado, embora parte dessa população tenha repetido a experiência 
por alguns anos seguidos.

Nesses casos, a preocupação de acumular dinheiro deixa de ser prioritária, 
pois não necessitam enviar dinheiro para familiares. Dessa forma, jovens seguem 
para o Japão para trabalhar mas também para aproveitar o que ganham para 
viajar, conhecer o país, ter acesso aos objetos de desejo e experimentar a vida 
num país desenvolvido. 

O retorno já não é mais planejado para dois anos, passando para “enquanto 
der”, “enquanto houver trabalho”, “enquanto for bom”, ficando ainda mais com-
plicada a readaptação no caso de regresso ao Brasil. Muitos pensam em não mais 
voltar. Se por um lado, hoje, as leis de imigração japonesas facilitam a entrada 
dos nikkeis e as renovações sucessivas do visto possibilitam a permanência 
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por muitos anos, por outro lado, com a recessão econômica e a exclusão dos 
estrangeiros do mercado de trabalho formal, vai se criando na base da sociedade 
japonesa uma nítida camada de trabalhadores não qualificados, pouco instruídos 
e com dificuldades de inserção, sendo vistos como os “culpados” pelas infrações 
e desordem social, camada essa vista como necessária, porém não grata.

Essa situação agrava-se ainda mais se considerarmos que muitos adolescentes, 
ao perceberem que, após atingir a idade mínima para o trabalho permitida pela lei 
japonesa (16 anos), podem desenvolver as mesmas atividades dos pais, obtendo 
inclusive uma remuneração semelhante, não hesitam em abandonar os estudos e 
rumar para as fábricas. Assim, as possibilidades de adquirirem alguma qualificação 
fica distante, criando-se mais uma geração de trabalhadores não qualificados. 

O número de vistos permanentes expedidos pelo governo japonês aumenta a 
cada ano, embora isso não signifique necessariamente o desejo de se fixar naquele 
país. Os motivos alegados muitas vezes chegam a ser pueris, como evitar a fila 
para a solicitação de renovação de visto ou não arcar repetidas vezes com os 
custos das solicitações de renovações. Com o visto permanente, algumas vanta-
gens são obtidas, tais como a possibilidade de adquirir um imóvel – mesmo com 
empréstimos gigantescos – o que traz estabilidade em relação à moradia, além 
de facilitar outras aquisições e oportunidades, já que se possui um endereço fixo. 

No decorrer desses mais de 30 anos desde o início do movimento são obser-
vadas várias mudanças no perfil dos dekasseguis e nas características do próprio 
movimento, como também nas próprias tentativas de resolver problemas a ele 
relacionados, tanto pela sociedade receptora como pelos próprios brasileiros. 
Aos poucos vai surgindo uma nova geração de brasileiros no Japão, a de crianças 
cujos pais nasceram ou foram para o Japão ainda pequenos, cresceram naquele 
país e que, por enfrentarem dificuldades de inserção nas escolas japonesas, 
abandonaram seus estudos, muitos sem ao menos concluir o ensino funda-
mental. Assim, as consequências do movimento timidamente observadas nas 
crianças – hoje adultas – configuram uma nova realidade, desafiando a todos 
para novas propostas de intervenção.

Existem também aqueles que conseguiram prosseguir com os estudos e hoje, 
tanto no Brasil quanto no Japão, cursam ou cursaram o ensino superior. Algumas 
medidas também foram tomadas pelo governo japonês, que em 2006 concedeu 
a alunos formados em 19 escolas brasileiras homologadas pelo MEC18 o direito 
de prestarem vestibulares japoneses19. Independentemente da viabilidade ou 

18. Ver http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm
19. Ver http://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/po/archives/9519 
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possibilidade real, seria uma tentativa de ascensão, já que as escolas japonesas 
parecem ser um dos poucos canais de inserção naquela sociedade.   

A crise econômica que assolou o mundo em 2008 parece servir de marco para 
esse movimento. Muitos que haviam decidido permanecer no Japão, estabelecer-se 
definitivamente ali, criar e educar seus filhos para que pudessem vislumbrar 
alguma inserção mais efetiva na sociedade japonesa, viram-se meses a fio desem-
pregados, não lhes restando opções senão o retorno ao Brasil. Os que puderam 
permanecer no Japão tendem a não cogitar o regresso como antes, provavelmente 
estabilizando-se no Japão e reivindicando a condição de imigrantes brasileiros 
no Japão, e não mais a de trabalhadores temporários, ou seja, dekasseguis.  

Esse movimento possui, como vários outros, um caráter dinâmico, multiface-
tado, no qual as mudanças acontecem rapidamente dependendo da conjuntura 
econômica, das políticas públicas, das condições familiares e até mesmo dos 
desejos pessoais. O movimento atingiu tamanha complexidade que se faz 
necessária a contribuição de diversas áreas do conhecimento para que se possa 
ter uma ideia melhor do todo, tornando praticamente impossível que um único 
pesquisador possa esgotar o assunto.  

Podemos perceber que existem discrepâncias em relação a medidas gover-
namentais devido a posições político-sociais dos governantes e, por outro lado, 
diante das iniciativas da sociedade civil organizada, pautadas em posicionamen-
tos de Organizações não Governamentais ou outras instituições da sociedade 
civil quando se trata de ações visando mudanças nas condições dos estrangeiros. 

Anteriormente, a falta de recolhimento do seguro saúde tornava o trabalhador 
bastante vulnerável no caso de necessitar de um atendimento médico, espe-
cialmente pelo tipo de trabalho que desenvolviam, pela diferença nos hábitos 
alimentares, pelos turnos alternados de trabalho que facilmente culminavam 
em distúrbios de sono. Nessas circunstâncias, teriam que desembolsar o pouco 
que conseguiram economizar. Novamente tropeçando na questão do idioma 
e da cultura, nos atendimentos médicos e de outros profissionais, ocorrem 
casos de diagnósticos duvidosos e precoces em relação a várias enfermidades, 
acidentes de trabalho, quadros psiquiátricos, entre outros. 

O mesmo continua acontecendo com as crianças que recebem diagnósticos 
de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH), distúrbio de aprendizagem, entre outros, não levando 
em conta a história pregressa, o ambiente familiar e cultural no qual as crianças 
estão “inseridas” e se desenvolvendo. Os instrumentos usados para a avaliação, 
testes com uso questionável de normas e padronizações, tradutores não qua-
lificados, podem agravar o problema. Assim, podemos observar a presença de 
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crianças medicadas – observe-se aqui a necessidade de se pensar na questão da 
medicalização nas escolas, especialmente para crianças estrangeiras –, mesmo 
que tais medicamentos possam trazer comprometimentos no seu desenvolvi-
mento físico e, consequentemente, mental. Outras crianças são excluídas de 
suas “classes regulares” nas escolas públicas japonesas com diagnósticos ou 
mesmo suspeita de “distúrbios de desenvolvimento”.  

No que se refere à questão de saúde, podemos ainda apontar que, em estudos 
feitos com essa população, falou-se em um aumento de casos de hanseníase, 
doenças tropicais que os médicos japoneses nem sempre estão aptos para 
diagnosticar, crianças que não foram vacinadas para algumas enfermidades, 
pois essas vacinas não constam no nosso calendário de vacinação, prevenção 
de acidentes de trabalho, doenças degenerativas por falta de controle sistemá-
tico, entre outros. Também podemos atentar para a questão da sexualidade. 
O aumento de casos de DST/HIV/AIDS entre jovens brasileiros, além da 
questão da gravidez precoce, apontam para a deficiência na orientação sexual.

Em relação à saúde mental, percebe-se que, em situações de grande estresse, 
fato comum em qualquer movimento migratório, aumenta a vulnerabilidade 
para problemas psiquiátricos. Embora não se tenha noticias de muitos estudos 
referentes a esse tópico, trabalhos como os desenvolvidos por Nakagawa, D. I. 
(1998, 2011)20, Shirasaka e Miyasaka, (2003, 2008) apontam para os quadros 
mais comuns encontrados nesse processo migratório. Em relação a crianças, um 
estudo apresentado por Kondo no simpósio internacional da SBPN (Associação 
Brasil-Japão de Pesquisadores), em 2008 aponta para a vulnerabilidade em que 
se encontram as crianças brasileiras no Japão para desenvolver alguns quadros 
como TDAH, distúrbios de comportamento e de relacionamento. 

 Além dessas questões, podemos levantar a formação/educação dos filhos 
desses nikkeis, que se encontram, não por sua escolha, sofrendo as consequên-
cias desse movimento. A formação não se refere apenas à educação formal, no 
contexto do processo de ensino-aprendizagem, mas ao desenvolvimento do ser 
como um todo, englobando os aspectos físicos, afetivo-emocionais e cognitivos.

Crise econômica de 2008 

Se o ano de 2008, no seio da comunidade nikkei, começou com as festivida-
des para as comemorações do Centenário da Imigração Japonesa ao Brasil, 
este termina com a crise econômica disparada pela quebra do banco Lehman 

20. Ver também Watanabe (2010). 
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Brothers em setembro, atingindo quase 60% dos nikkeis residentes no Japão, 
dependendo do local, trazendo desemprego que acabou acarretando várias 
outras consequências como, por exemplo, a perda de moradia, já que muitas 
casas ou apartamentos eram cedidos pelas empreiteiras.

No Japão, o ano de 2008 foi considerado o Ano de Intercâmbio Brasil-Ja-
pão, já que a questão imigratória não é amplamente reconhecida. Não se quer 
lembrar do passado de um país que, empobrecido, contou com o auxílio de 
milhões de seus cidadãos que, “espontaneamente”, deixaram o país, dando um 
certo fôlego para os que ficaram. 

Sendo um ano de intercâmbio, não faltou troca acadêmica, com diversos 
simpósios conjuntos, discussões sobre a história, cultura, avaliações sobre a 
contribuição dos japoneses em diversos segmentos da sociedade brasileira, 
entre outros. Nesse contexto, em nenhum momento a questão dekassegui pôde 
ser evitada, tendo sido amplamente discutida. Embora a comunidade nikkei, tal 
como os japoneses, mostre-se como mantenedores de cultura de grupo, solidá-
rios entre si, é interessante pensar por que não surgiram mecanismos de apoio 
efetivo aos nikkeis retornados, mesmo diante da grande repercussão sobre a crise 
econômica de então e o retorno maciço. O Ministério do Trabalho brasileiro 
liberou uma pequena verba para orientar e encaminhar os dekasseguis retornados 
em busca de recolocação profissional, iniciando atividades com os retornados do 
Japão. Para tanto, solicitou-se que uma entidade nikkei se responsabilizasse pela 
operacionalização. Não havendo entidades que se propusessem a abraçar essa 
causa, o presidente de uma OSCIP se prontificou e, diante das dificuldades, o 
projeto acabou deixando marcas de sacrifício pessoal em seu presidente.  

Com a crise, o próprio governo japonês se viu obrigado a pensar em medi-
das não apenas pontuais, mas voltadas a políticas públicas, sejam elas vindas 
do Ministério do Bem-Estar Social (Kosei Roudoushô) ou do Ministério da 
Educação, Cultura e Tecnologia (Monbukagakushô). Assim, medidas como o 
auxílio ao retorno (kikoku shien) do Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar 
Social ou o Projeto Arco-íris, do Ministério da Educação, Cultura e Tecno-
logia foram amplamente divulgadas, tendo sido discutidas até mesmo entre 
os governos, como ocorreu em relação ao auxílio retorno no Brasil, discutida 
com o Ministério do Trabalho, CNIg e comunidade nikkei.  

Muitas das escolas para brasileiros no Japão, que em tempos áureos chegavam 
a mais de cem unidades em todo o país – hoje, segundo a Embaixada Brasileira 
de Tóquio, são 39 homologadas pelo MEC21, embora existam várias outras 

21. Desde 2000, o MEC começou a validar os diplomas emitidos por algumas escolas para 
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pequenas unidades não catalogadas, reconhecidas ou mesmo homologadas22–, 
tiveram que fechar as suas portas com a redução drástica de alunos ou com 
grande inadimplência em decorrência da crise.  

A questão das crianças que não frequentam escola alguma no Japão volta à 
tona. As autoridades japonesas imaginaram que, se os brasileiros não tivessem 
mais condições de custear as escolas para brasileiros e optassem por abando-
ná-las, a demanda por escolas japonesas consequentemente aumentaria, o que 
não ocorreu na escala esperada. Pesquisas anteriores mostraram que a maioria 
das crianças tentou ir para escola japonesa no início mas, por diversos motivos, 
essa inserção não ocorreu. Devido a isso, optou-se pela escola para brasilei-
ros quando possível ou por nenhuma delas23. Assim, não seria em virtude da 
crise econômica que elas simplesmente voltariam para as escolas japonesas. 
Provavelmente, quando a criança deixa de frequentar a escola, não ocorre 
propriamente um processo de evasão, mas a exclusão na e da escola; assim, ela 
já estava excluída quando foi para a escola para brasileiros, com exceção das 
que optaram desde o principio por essas escolas.  

As crianças e adolescentes sentiram dificuldade de inserção no sistema 
educacional japonês, de relacionamentos, de aprender um novo idioma e, con-
sequentemente, de incorporar os valores culturais implícitos. Acabam também 
sendo excluídas das escolas para brasileiros instaladas no Japão por questões 
econômicas e/ou geográficas. Em locais de grande concentração de estrangeiros, 
existe a opção de se frequentar essas escolas, nos casos em que não há adaptação 
à escola japonesa. Porém, em locais onde a presença de estrangeiros é menor, 
não existe essa opção; ou se inserem nas escolas japonesas, ou ficam fora, sem 
frequentar escola alguma. 

Ao observar essa situação, o Ministério da Educação, Cultura e Tecnologia 
do Japão, integrando-se a projetos de outros ministérios voltados para a assis-
tência de estrangeiros afetados pela crise, liberou uma verba de 37 bilhões de 
ienes para pesquisa e apoio às crianças estrangeiras no âmbito do projeto Niji 
no Kakehashi (Projeto Arco-íris). Esses recursos foram destinados às crianças 
que estavam sem estudar, mesmo antes da crise ou devido a ela, objetivando 
inseri-las nas escolas japonesas. Esse valor foi repassado a OSCIPs e entidades 
que pudessem cumprir com determinadas metas desde 2009. Após três anos, 

brasileiros no Japão, a iniciar pelo Colégio Pitágoras de Ota (Gunma). Posteriormente, isso foi 
estendido para várias outras escolas. 
22. Ver http://toquio.itamaraty.gov.br/pt-br/educacao.xml#homologadas
23. Ver Nakagawa, K. Y. (2005). 



Trabalhadores brasileiros no Japão: o movimento dekassegui 37

o mesmo montante foi novamente liberado, estendendo os benefícios para 
adolescentes, além da educação básica, até os 18 anos. 

Algumas escolas para brasileiros vão se transformando em kakushu gakkou 
(miscellaneous school) – atualmente são 15 – para conseguirem algumas isen-
ções e incentivos governamentais.24 Muitos diretores de escolas não querem 
entrar nesse processo pelo fato de os incentivos serem pouco significativos e 
as exigências numerosas. 

Uma nova geração de brasileiros presente no Japão, são jovens que foram 
para o Japão ainda pequenos, muitos não concluíram o ensino fundamental, 
tiveram que abandonar seus estudos na época e hoje são pais de crianças em 
idade escolar. Crianças com um vocabulário insuficiente, sem domínio em 
nenhum dos dois idiomas, recebendo pouca estimulação em casa e nas escolas, 
crescendo sem a presença efetiva de um adulto em uma comunidade diferente 
das sociedades brasileira e japonesa. Crianças que por apresentar atraso na 
fala, desenvolvimento cognitivo não adequado, pouca estimulação social estão 
tendo dificuldades na sua vida escolar. Virão constituir uma nova camada de 
trabalhadores não qualificados, pertencentes ao extrato inferior da sociedade 
japonesa, a quem é permitido co-habitar mas não pertencer? Ou serão aqueles 
que terão que viver com o eterno apoio social, cidadão de favor, oferecido pelo 
Japão? O que necessitam para desenvolver adequadamente, vir a ser um cidadão 
de direito, com pleno exercício de seus direitos?   

Recentemente, em 5 de junho de 2018, o Primeiro Ministro Japonês Shinzo 
Abe anunciou que, até abril de 2019, será implementada uma nova política de 
concessão de vistos para estrangeiros, o que causa preocupação para as entida-
des e outros atores que lidam com estrangeiros no país. Como a falta de mão 
de obra continua e se acentua numa sociedade em que a taxa de natalidade 
continua baixa, onde desde 2010 a população decresce a cada ano25 e onde a 
proporção de idosos aumenta, a meta desse projeto é propiciar um aumento 
da ordem de 500 mil pessoas em 25 anos.26 

Se a reforma da lei de 1990 causou muitos transtornos à sociedade japonesa 
por falta de infraestrutura e logística na recepção de novos imigrantes, espera-se 
que, desta vez, o governo japonês possa não apenas priorizar a “importação” de 

24. A primeira que conseguiu cumprir com as exigências foi a Escola Professor Kawase, de 
Gifu, no ano de 2007. Hoje são 15 escolas. Ver Associação das Escolas Brasileiras no Japão 
(AEBJ), http://www.aebj.jp/portal/index.php/pt/artigos/148-miscellaneous-school
25. Ver http://www.portalmie.com/atualidade/noticias-do-japao/sociedade-2/2018/04/
populacao-do-japao-diminui-pelo-7o-ano-consecutivo/
26. Ver https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31413180V00C18A6MM8000/
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mão de obra, mas criar um sistema de recepção voltado aos imigrantes, garan-
tindo seus direitos e, especialmente, atentando para a questão da educação de 
todas as crianças migrantes.     
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Italo Takassaki Oliveira 
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Kyoko Yanagida Nakagawa 

Introdução

Neste capítulo iremos abordar a atuação da equipe do Projeto Kaeru, deli-
mitando o público assistido e as estratégias técnicas e metodológicas à luz 
de alguns referenciais teóricos que embasam nossa prática. Num primeiro 
momento, pela perspectiva do movimento migratório, delimitamos o perfil 
dessas crianças e adolescentes e a família em que estão inseridas, e apresentamos 
um breve relato de como compreendemos a escola, uma instituição parceira 
fundamental, pois nela ocorre a maioria dos atendimentos. Em seguida, serão 
abordados os procedimentos adotados a partir da adesão da escola e das famílias 
aderem ao projeto, que consistem na avaliação inicial, definição dos objetivos, 
planejamento, execução dos atendimentos e devolutiva.

1.1 Quem são as crianças e adolescentes do Projeto Kaeru

O Projeto Kaeru atende crianças e adolescentes de 6 a 18 anos de idade, filhos de 
brasileiros que foram ao Japão a trabalho e que retornaram para o Brasil, ou seja, 
que em algum momento de suas vidas tiveram a experiência de terem morado no 
Japão. Algumas crianças nasceram no Brasil e foram com os pais quando eram 
bebês ou muito pequenas. Outras nasceram no Japão e tem nacionalidade brasileira, 
embora nunca tenham conhecido o Brasil, conferindo-lhes a condição de imi-
grantes estrangeiras e não de retornadas. Muitas crianças chegam acompanhadas 
dos seus pais e irmãos, mas há também uma parcela significativa de crianças que 
fazem parte de núcleos familiares em que os pais estão separados ou que vivem 
sob os cuidados de outros responsáveis, como avós e tios (Nakagawa, 2010).
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As crianças e adolescentes que atendemos estão regularmente matriculados 
na rede pública de ensino, compreendendo do primeiro ano do Ensino Fun-
damental I ao terceiro ano do Ensino Médio, localizados na cidade de São 
Paulo. O projeto também assiste alguns jovens na condição de bolsistas em 
escolas da rede privada. 

Muitas crianças que vieram do Japão chegaram a frequentar as escolas japo-
nesas e cursaram o Ensino Fundamental I ou II, e uma minoria frequentou 
o ensino médio. De acordo com Nakagawa (2010, p. 55), “a maioria dos pais 
optava pela escola japonesa por ser menos onerosa, por ficar diariamente mais 
tempo com as crianças e pela localização próxima de suas residências. Outro 
grupo de crianças que frequentava as escolas para brasileiros tinha abandonado 
as japonesas por ter sofrido bullying e outras discriminações e diversas difi-
culdades como: o idioma, o acompanhamento das aulas e de relacionamento 
com colegas e professores.” 

Em relação ao domínio do idioma, percebemos um perfil de crianças e adoles-
centes que, se por um lado têm uma importante vantagem frente à possibilidade 
de serem bilíngues, muitas apresentam diversas dificuldades que interferem 
negativamente ou retardam o processo de adaptação no Brasil e na formação de 
vínculos e interesses. Algumas tiveram pouco contato com o idioma português e 
não conseguem compreender nem falar; outras compreendem muito pouco tanto 
o português quanto o japonês, sendo conhecidas como “double limited” no Japão. 
Trata-se de jovens cuja barreira frente ao idioma é um dentre vários desafios 
com que precisam lidar, como as enormes diferenças culturais, os problemas 
financeiros e sociofamiliares, as mudanças de casa, de escola, as interrupções 
de vínculos. É importante considerar fatores de influência como a fase de vida 
em que a migração para o Japão ocorreu, o tempo de permanência, a cidade 
e província em que morou, a infraestrutura de recepção, o tipo de escola que 
frequentou, as interrupções escolares, entre outros (Nakagawa, 2010).

Na trajetória do projeto, foi imprescindível a parceria com a Secretaria Esta-
dual de Educação do Estado de São Paulo (SEE)1 para identificar o perfil das 
nossas crianças no Estado de São Paulo. Assim, em 2008 e 2009 iniciou-se 
a divulgação do projeto dentro da rede, conforme descrito no relatório de 
atendimentos do Projeto Kaeru (Nakagawa, 2010), identificando em diversos 
municípios do Estado de São Paulo cerca de 743 crianças e adolescentes do 

1. A Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo tem como objetivo o desen-
volvimento e aprendizado do aluno; organiza e gerencia sistemas de informações; é responsável 
por normatizar o curriculum da educação básica e pela gestão de infraestrutura, suprimentos e 
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Ensino Fundamental que estavam envolvidos no movimento dekassegui. Dentre 
elas, 606 estiveram no Japão. A partir desse levantamento, percebemos ser inviá-
vel prestar atendimento presencial a todas as crianças tendo em vista a distância 
em que boa parte delas se encontrava, pois toda a equipe do projeto estava 
estabelecida na cidade de São Paulo. Entretanto, foi realizada uma avaliação 
dessas crianças e o registro das mesmas em relação ao movimento dekassegui.

O Projeto Kaeru entrou em contato com a Secretaria Municipal de Ensino 
da cidade de São Paulo (SME)2 com o objetivo de identificar o perfil das 
crianças matriculadas na rede municipal. Por meio de ações conjuntas entre 
o Instituto de Solidariedade Educacional e Cultural (ISEC) e a SME, fir-
mou-se uma parceria entre essas instituições (Termo de Cooperação Técnica 
021/2012). Ficou definido que uma das ações da SME seria informar, por meio 
do Departamento do Setor Étnico Racial dessa secretaria, o levantamento dos 
alunos estrangeiros vindos do Japão matriculados na rede municipal. Em agosto 
de 2009, foram identificados um total de 2090 alunos, sendo 243 nascidos no 
Japão. Entretanto, esse levantamento não contemplava um grupo dentro do 
perfil do projeto: aquelas que nasceram no Brasil, moraram por algum tempo 
no Japão e retornaram.

1.2 Características das famílias

1.2.1 O motivo do retorno

Podemos apontar alguns dos motivos pelos quais as famílias atendidas pelo 
projeto decidiram retornar para o Brasil. Algumas delas relataram que não 
encontraram mais trabalho e por essa razão não conseguiam recursos suficientes 
para sobreviverem no Japão; outras famílias retornaram por causa do terremoto 
e do tsunami ocorridos em 20113. Com a crise econômica no Japão a partir 
da segunda metade dos anos 2000 e o terremoto e o tsunami de 2011, muitos 

assistência aos alunos; planeja, gerencia e controla ações e atividades inerentes à administração 
de Recursos Humanos da rede estadual de educação e agrupa toda a administração financeira 
e orçamentária da Secretaria da Educação.
2. São atribuições da SME coordenar pesquisas sobre os processos de formação dos profissionais 
de educação, identificando as necessidades para planejamento de ações; realizar levantamento 
de temas de interesse para oferta de cursos; elaborar matrizes avaliativas e indicadores de qua-
lidade para as ações de formação; elaborar instrumentais, coletar informações a respeito desses 
indicadores, sistematizar e analisar as informações coletadas, emitindo relatórios; integrar as 
comissões de equipes da rede direta e rede parceira, entre outros.
3. Tsunami é um termo de origem japonesa, onde tsu significa “porto”, e nami significa “onda”, 
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brasileiros que haviam emigrado para o país asiático começaram a retornar. 
Não há números oficiais de quantos voltaram, mas as estimativas do Itamaraty 
sobre as comunidades brasileiras no exterior dão uma ideia da dimensão desse 
movimento de regresso. Em 2009, havia aproximadamente 280 mil brasileiros 
morando no Japão. Em 2012, essa comunidade havia diminuído para cerca de 
210 mil pessoas. 

Durante o processo de crise econômica que o Japão atravessou, não havia 
trabalho para a maioria dos homens estrangeiros. Assim, a família contava 
somente com o sustento das mulheres, que muitas vezes, por ganharem menos 
do que os homens, não conseguiam suprir as necessidades básicas de seus 
integrantes, fazendo com que decidissem retornar para o Brasil. 

Famílias também retornavam em razão de circunstâncias específicas, como 
problemas relacionados à saúde, tendo em vista possibilidade de buscar um 
diagnóstico mais preciso ou iniciar um tratamento no Brasil. Outras visitavam 
familiares por ocasião de casamentos, formaturas, doenças, falecimentos, etc. 
Algumas planejavam abrir negócios com amigos ou parentes, ou ainda buscavam 
reclamar heranças deixadas por seus familiares. 

Não identificamos famílias com o perfil descrito Rossini (2004) em etapas 
anteriores do movimento, quando alguns dekasseguis que retornavam ao Brasil 
definitivamente ou que estavam visitando a família minimizavam as dificul-
dades enfrentadas pelo fato de terem acumulado recursos financeiros. Muitas 
das famílias chegavam com dinheiro, mas não para adquirirem muitos bens; 
outras, porém, traziam pouco ou quase nenhum dinheiro.

Soubemos de muitos casos de famílias que retornavam por causa de separa-
ções conjugais e divórcio. O divórcio entre casais brasileiros no Japão é comum, 
e boa parte desses casais têm filhos pequenos, que podem enfrentar dificul-
dades no decorrer do processo de separação. A desagregação familiar começa 
a partir do abandono do lar por um dos cônjuges, quando se inicia também 
uma batalha de nervos para a solução do problema familiar (Oliveira, 2008). 
Geralmente, as mães migram com as crianças para o Brasil após a separação, e 
precisam contar com o apoio da própria rede familiar envolvida. Há uma vasta 
literatura que enfatiza causalidades e estratégias diferenciadas entre homens e 
mulheres no processo migratório, identificando a mulher como alguém que se 

portanto “onda de porto”. Os tsunamis se formam quando ocorrem abalos no fundo do mar ou 
nas áreas próximas ao oceano, e acabam gerando uma grande perturbação na água. As ondas 
do tsunami viajam ao longo do oceano e em alto mar são praticamente imperceptíveis. Porém, 
quando se aproximam da terra, elas provocam atrito com o fundo, fazendo com que o tamanho 
da onda aumente muito e destrua tudo que está em seu caminho.
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move por motivações no campo afetivo e familiar, sendo que o aspecto econô-
mico está presente, mas em menor frequência (Tedesco, 2014). Ao escutarmos 
essas mulheres, observávamos o quanto, além de terem vivido o sofrimento 
da separação ou do divórcio, estavam vivendo em uma realidade complexa, de 
diversidade de sentimentos, contrastes, solidão, responsabilidades, redefinição 
de obrigações e papéis, desejos, preocupações, estranhamentos, entre outros. 

Algumas famílias tinham como o propósito fixar-se definitivamente no 
Brasil. Entretanto, por não conseguirem colocação no mercado de trabalho, 
encontravam dificuldades na readaptação, e decidiam voltar novamente para o 
Japão (Nakagawa, 2013). O retorno não significa necessariamente uma ruptura 
definitiva com o ciclo migratório, sendo que a possibilidade de reincidên-
cia se coloca no horizonte das trajetórias possíveis para os brasileiros que se 
engajaram nesse movimento (Nakamoto, 2012). Houve casos de famílias que, 
além de migrarem internamente pelas cidades e estados do Brasil, relatavam 
constantemente a intenção de voltar para o Japão. Reconhecer-se em meio a 
essa movimentação, construir relações, apresenta-se como uma incógnita para 
muitos; são mudanças vividas, mas muitas vezes incompreensíveis, pois o desejo, 
os projetos singulares, a rotina e o afeto ficaram condicionados às demandas 
econômicas (Duarte, 2015).

Recebemos relatos de famílias que retornaram ao Brasil porque não dese-
javam que, como eles, seus filhos se tornassem operários no Japão, almejando 
que tivessem um futuro melhor. Essas famílias se enxergavam na condição de 
estrangeiros e imigrantes, na qual dificilmente alcançariam um trabalho ideal 
fora de uma fábrica. Assim, elas almejavam condições que incluíssem seus 
filhos: custear uma formação acadêmica com o propósito de um dia serem 
profissionais no mercado de trabalho brasileiro, e não mais na condição de 
estrangeiros. Ao mesmo tempo, buscar não ser mais, como apontou Souza 
(1998), o estrangeiro da psicanálise que toma uma forma de autômato, que 
rouba o lugar do que deveria ser espontâneo e natural, a figura em movimento 
daquilo que deveria ser inerte, a voz no lugar do silêncio, a animação no lugar 
da quietude e a presença de uma exterioridade. Como a condição vivida mais 
exclusivamente pelo imigrante, de acordo com Bourdieu (citado por Sayad, 
1998), como sujeito sem lugar, deslocado, inclassificado. “Nem cidadão, nem 
estrangeiro [...] o imigrante situa-se nesse lugar “bastardo” de que Platão 
também fala, a fronteira entre o ser e o não-ser social. Deslocado, no sentido 
de incongruente e de inoportuno [...]” (p. 11).

Também conhecemos famílias que voltaram ao Brasil por terem recebido 
recursos do governo japonês para financiar o retorno. O governo japonês lançou, 
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no início de 2009, programas voltados a estrangeiros que incluíam aprimora-
mento profissional, cursos de japonês e a inclusão de tradutores de português 
nas agências de emprego. O governo japonês também destinou recursos para 
fomentar a economia interna, o que beneficiou os japoneses e os estrangeiros; 
concedeu às famílias desempregadas o direito de morar, gratuitamente e por 
um ano, em imóveis públicos, além de uma ajuda de custo no valor de apro-
ximadamente US$ 3 mil para os chefes de família que desejassem retornar ao 
Brasil, além de US$ 2 mil por dependente. Conforme a proposta do governo 
japonês, ao aceitarem o auxílio, os brasileiros desempregados ficariam impe-
didos de retornar ao Japão com visto de trabalho. Essa medida gerou muitos 
protestos, ficando então estabelecido que a proibição de retornar ao Japão 
duraria três anos. Findo esse prazo, seria possível pleitear um eventual retorno 
ao Japão (Nakagawa, 2013).

Esses são apenas alguns dos vários motivos de retorno ao Brasil relatados 
pelas famílias que atendemos. A família é a mais importante matriz do desen-
volvimento humano e também a principal fonte de saúde mental. Escutar essas 
histórias de retorno, escutar essas famílias foi uma oportunidade de reflexão 
sobre o mundo vivido não com ênfase no que se mostra provisório, mas com 
o olhar para a diversidade, para a pluralidade e complexidade que constituem 
a natureza humana, sem perder de vista a singularidade que caracteriza a con-
dição humana (Dutra, 2004).

1.2.2 A mudança

Mudar de cidade, ou melhor, mudar de país é muito mais do que mudar de 
casa. Trocamos as escolas, amigos, sotaques, línguas, arquiteturas, paisagens, 
vizinhos, altitudes e longitudes, cheiros, histórias, mitos, ritos, comidas, costu-
mes, número de telefone, roupas, gosto da água, dos alimentos, etc. Mudar de 
cidade ou país não envolve apenas deixar sua antiga casa para ocupar outra até 
então desconhecida. É preciso rearranjar objetos, os novos espaços e as relações, 
e é necessário encontrar outra disposição para os afetos porque nessas idas e 
vindas estamos intensamente conjugando perdas e ganhos, esquecimentos e 
lembranças (Duarte, 2015).  

As famílias que atendemos no projeto são aquelas que mudaram de lugar, de 
país, de cidade e de suas casas. Mudaram para trabalhar por algum tempo no 
Japão e retornar ao Brasil, com todos ou parte dos integrantes da família. Esse 
movimento, como lembra Hondagneu-Sotelo (citado por Oliveira, 2004), pode 
ocorrer por etapas, migrando inicialmente o marido, a mulher e as crianças, 
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posteriormente o casal e os filhos. Mas o retorno ao Brasil não era simples. 
Havia um custo muito alto em relação às mudanças, assim como também 
passagens aéreas. Quando um deles decidia ficar, muitas vezes, o objetivo era 
levantar recursos e custear parte ou a totalidade da viagem da família. Outros 
ainda ficavam para conseguir manter a família no Brasil e, muitas vezes, sem 
previsão de retorno. Houve famílias que começavam a juntar suas economias 
no Japão para planejar todo o custo desta mudança, desde o desfazer de suas 
coisas, como o montar outra vida no Brasil. Outras decidiam retornar o mais 
brevemente possível, gastando suas economias e contraindo mais dívidas. Algu-
mas famílias sequer conseguiram planejar a volta ao Brasil porque tiveram que 
retornar às pressas ao país.

1.2.3 A chegada

Quando do retorno das famílias ao Brasil, pudemos observar como demoravam 
para encontrar um lugar onde pudessem criar sentimentos de pertencimento 
e identificação. Duarte (2015) explica que se trata de uma rede de relações 
materiais e imateriais que tem de se reconstituir praticamente do zero, que 
atravessa todo o seu cotidiano, como a escola em que os filhos irão estudar, 
como fazer o trajeto para o trabalho, quem são os vizinhos, onde está o banco, 
o supermercado e assim por diante. O lugar de cada família era construído 
aos poucos e com o tempo, permeado por novas descobertas, aprendizagens 
e revelações.   

Algumas famílias que chegavam ao Brasil ficavam temporariamente nas 
casas de parentes ou conhecidos até decidirem o que fazer e onde morar. A 
maioria delas ficava definitivamente morando nas casas dos pais de um dos 
progenitores. Tratava-se geralmente de pais aposentados, com situação socioe-
conômica limitada e, por vezes, precária, acarretando o empobrecimento dessas 
famílias. Observamos em muitas famílias que os cuidados com os netos recaíam 
sobre as avós, especialmente a avó materna, a qual cuidava e criava de seus 
netos. Os principais motivos eram a separação dos pais da criança, o fato de 
os filhos já morarem com elas quando se tornaram pais ou mães ou moravam 
num mesmo terreno, trabalho dos pais, problemas financeiros, acolhimento 
dos netos retornados do Japão, o fato de possuírem a guarda de seus netos ou 
a negligência por parte dos pais. 

Pesquisas apontam que avós percebem a convivência com os netos como 
favorável em termos de renovação como sujeito e interesse pela vida. Mas 
também percebem essa experiência como fonte de diferentes dificuldades tais 
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como estresse, depressão, queixas físicas, preocupação com a situação econômica, 
escolaridade dos netos, confusão de papéis, podendo desenvolver sentimentos 
como culpa e mágoa, e deixar de cuidar de sua saúde para atender às necessi-
dades dos netos (Brito et al, 2017).

Porém, as mudanças não se restringiam à volta ao Brasil. Elas por vezes 
continuavam com a migração para cidades do interior do estado ou para outros 
estados, verificando-se principalmente motivos como custo de vida mais baixo 
e a certeza de encontrar um trabalho, tendo os seus parentes como contatos 
para intermediarem indicações. Os trabalhos procurados por eles muitas vezes 
não exigiam qualificação e, mesmo assim, muitos ficavam desempregados por 
um longo período. Percebíamos que essas escolhas pareciam incertas e como 
interferiam nos vínculos reais e simbólicos, nos significados do trabalho, nas 
relações sociais, familiares e afetivas. Assim, trabalho e família eram as âncoras 
que serviam para nortear-se e perder-se, fixar-se e mover-se. Segundo Duarte 
(2017), fontes de angústia e de realizações, ganhos e perdas, perseguir o des-
conhecido e o inesperado.     

1.3 A escola

Apresentamos um breve recorte de como compreendemos a escola e sua função, 
local onde são desenvolvidas e executadas as ações propostas pelo Projeto Kaeru.

No plano institucional, a escola é composta pela direção, da qual fazem parte 
o diretor e vice-diretor; o corpo docente do Ensino Fundamental I e II e do 
Ensino Médio; coordenadores pedagógicos e pessoal técnico-administrativo.

Entendemos a escola como espaço potencial de promoção da saúde mental 
infantil; como matriz de desenvolvimento, quando proporciona experiência, 
sociabilidade, criatividade e aprendizagem; como espaço de troca de conhe-
cimentos entre seus sujeitos; um lugar destinado não apenas ao estudo, mas 
fundamentalmente ao encontro, à troca, ao diálogo e à reflexão (Barreto e 
Bona, 2006).

As salas de aula dão sustentação ao fazer pedagógico na construção da rela-
ção aluno-conhecimento e sua infraestrutura, planejamento e organização são 
fundamentais para criar um ambiente facilitador e motivador. Aspectos como 
o número de alunos por sala de aula em relação à dimensão que esta suporta 
garante não só o conforto e a circulação adequada para a realização de trabalhos 
em grupo, entre outras atividades (Ambrogi, 2008), bem como para que os pro-
fessores possam acompanhar melhor a evolução e o rendimento de cada aluno.

O ensino escolar deve contribuir para formar indivíduos capazes de pensar 
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e aprender permanentemente em um contexto de avanço das tecnologias de 
produção, de modificação da organização do trabalho, das relações entre capi-
tal e trabalho e dos tipos de emprego; deve ainda prover formação global que 
constitua um patamar para atender à necessidade de maior e melhor qualifica-
ção profissional; desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o 
exercício autônomo, consciente e crítico da cidadania e formar cidadãos éticos 
e solidários (Libâneo et al., 2017).

2. Encaminhamentos

Há diversos meios de ingresso das crianças e adolescentes no Projeto Kaeru, 
sendo um deles por meio do mapeamento realizado pela SME, que localiza os 
alunos dentro do perfil para o nosso trabalho em cada escola da rede municipal. 
Assim, dirigimo-nos a essas unidades escolares que se situam na capital paulista 
de modo a apresentar o projeto ao corpo diretor.

Além desse levantamento, há uma procura pela própria comunidade, que 
toma conhecimento do projeto por meio de indicações de parceiros e da comu-
nidade, órgãos oficiais ligados à comunidade nipo-brasileira, familiares e colegas 
de classe que já atendidos pelo projeto, divulgação pela imprensa, pela mídia ou 
internet, como o blog oficial e rede social do projeto, divulgação aos brasileiros 
que moram no Japão realizada nos Seminários Anuais do Projeto Kaeru no 
Japão, por meio de escolas da comunidade que já conhecem o trabalho, de casas 
de acolhimento da rede de proteção da criança e do adolescente, entre outros.

3. Avaliação 

3.1 O primeiro contato com a escola

A partir do mapeamento elaborado pela SME, é realizada uma reunião com o 
dirigente da escola. Identificamos a demanda da escola em relação ao trabalho 
e fazemos também a entrega do Termo de Adesão da Escola. Em seguida, 
avalia-se o número de alunos que retornaram do Japão, a infraestrutura, dados 
gerais sobre o funcionamento, o corpo docente e a coordenação e a viabilidade 
para a realização dos atendimentos no local.

Notamos que quando o corpo diretor se mostra interessado e cooperativo 
com as ações do Projeto Kaeru, observa-se que os atendimentos podem ter uma 
melhor evolução e as famílias sentem-se mais amparadas, visto que é possível 
estabelecer um canal de comunicação que só tende a beneficiar a criança. Por 
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outro lado, nossa prática junto às escolas infelizmente permitiu identificar algu-
mas unidades que demonstram desinteresse, sem ao menos mapear a existência 
de alunos com perfil para o projeto, ou mesmo não se disponibilizando sequer 
para checar os dados oferecidos pela própria SME.

3.2 O primeiro contato com a família

Em geral, é o coordenador ou o diretor da escola quem entra em contato com as 
famílias das crianças para informar, em linhas gerais, sobre o projeto e agendar 
uma entrevista com um psicólogo da equipe. Nesse encontro, apresentamos o 
projeto e coletamos a assinatura do Termo de Adesão ao projeto para que o 
psicólogo inicie o atendimento psicológico/psicopedagógico. A família se res-
ponsabiliza a fornecer informações sobre a criança, acompanhar a participação 
e informar sobre a sua ausência, autoriza o uso de imagens e dados obtidos 
para futuras pesquisas.

Aceitas as condições, a família é solicitada a responder o questionário (anam-
nese), onde são registradas informações sobre a criança, recolhendo dados de 
maneira abrangente de modo que seja possível obter uma síntese tanto da 
situação presente como da história do indivíduo. O questionário é formado por 
nove eixos principais: informações sobre identificação da criança; perguntas 
relacionadas à família; residência; desenvolvimento desde a gestação e ques-
tões ligadas à saúde; alimentação; sono; histórico, aproveitamento e adaptação 
escolar nos dois países; relacionamentos interpessoais com famílias e amigos, 
exploração de temas relacionados aos maus tratos e orientação sexual; e, por 
fim, informações sobre orientação religiosa e lazer.

Consideramos a criança ou o adolescente como oriundo de um grupo familiar 
e, para entendê-la melhor, seria ideal receber o casal parental ou os responsáveis 
pelos filhos. No entanto, a maioria encontra-se em uma das seguintes condições: 
um ou ambos os pais estão trabalhando no Japão; estão separados; doentes; 
desaparecidos. Incluir ambos no momento da entrevista implica em observar, 
por exemplo, quais os papéis que cada um desempenha em relação ao outro; 
conhecer determinados aspectos de seus filhos em relação as diversas fases do 
desenvolvimento, compreender a sua vivência e diversas reações relacionadas 
aos períodos em que estiveram no Japão e no Brasil. 

Na maioria das entrevistas que realizamos no projeto, comparece apenas 
um responsável, geralmente é a mãe. São raras as vezes em que comparece o 
casal parental. Existem outros casos em que entrevistamos os responsáveis pela 
criança: a avó ou o avô, a tia ou o tio, a irmã ou o irmão, o educador/cuidador, 
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entre outros. Em muitas situações, eles não souberam informar sobre a história 
da criança, e nesses casos coletamos apenas dados conhecidos por eles. Isso 
tendia a comprometer a nossa avaliação porque tínhamos uma compreensão 
parcial da problemática da criança.

Além da anamnese, também são realizados outros procedimentos, como 
inventários para pais ou responsáveis que se façam necessários para a avaliação 
global do desenvolvimento da criança.

Durante a entrevista, observamos, através do discurso dos responsáveis e 
da conduta dos demais participantes, os conteúdos não explícitos que podem 
esconder informações valiosas sobre o estado emocional das crianças. Quando 
identificamos esses momentos, procuramos agendar mais de um encontro 
com a família, pois pode se tratar de um caso mais complexo. Caso necessário, 
finalizamos com uma orientação psicopedagógica ou com encaminhamentos 
para a rede de saúde. 

3.3 O primeiro contato com a criança

As sessões de avaliação têm como objetivo conhecer a criança ou o adolescente 
e iniciar o vínculo, fundamental para que o processo terapêutico aconteça. 
São utilizadas técnicas de avaliação psicológica e psicopedagógica, como o 
ludodiagnóstico, e também a aplicação de instrumentos como testes psico-
lógicos de inteligência e personalidade, testes psicopedagógicos, inventários 
(Child Behaviour Checklist – CBCL) e técnicas projetivas (Desenho da Figura 
Humana, Desenho da Família, Teste de Apercepção Temática – CAT, entre 
outros). Conforme se dá o primeiro contato, podemos verificar a necessidade 
de instrumentos extras para complementar a avaliação.

A nossa intensão é registrar um recorte da atuação como técnicos no aten-
dimento das crianças e adolescentes que retornaram do Japão, de maneira 
descritiva, atemporal e, principalmente, preservando a identidade de cada 
um deles, circunscrevendo aspectos gerais da subjetividade dos atendidos que 
foram captados no processo terapêutico até o presente momento. Nesse sen-
tido, relatos de alguns casos merecem ser descritos na tentativa não somente 
de apresentá-los, mas de complementar sua exposição com um olhar teórico, 
conduzindo ao mesmo tempo a uma reflexão.

Compreendemos que os fenômenos psíquicos são explicados por meio de 
muitas teorias que visualizam o mesmo fenômeno sob diferentes perspectivas. 
Entretanto, nenhuma delas esgota toda a sua complexidade. Partindo desta 
premissa de que uma teoria, por si só, não abrange toda a complexidade dos 
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fenômenos psíquicos, serão apresentadas sínteses de algumas teorias com as 
quais dialogamos e, detendo-nos numa delas, a psicanálise, buscaremos embasar 
a orientação de nossa prática terapêutica. 

É importante ressaltar que, nos atendimentos, temos como objetivo promover 
a saúde e a organização de um projeto de vida para as crianças, de modo que 
elas possam apresentar um desenvolvimento contínuo que sirva de base para 
a formação de uma personalidade madura, adaptada e criativa, entendendo 
que a criança poderá ser capaz de sentir-se satisfeita consigo mesma e com os 
demais, tendo possibilidade de estabelecer vínculos saudáveis no decorrer de 
sua vida (Fichtner, 1996).

Procuramos estabelecer o contato com a criança no ambiente escolar porque 
entendemos que se trata de um lugar que para ela é familiar e protegido. 
Respondendo à nossa solicitação, a escola reserva uma sala para o primeiro 
encontro com a criança. E nos preparamos para receber a criança que é trazida, 
geralmente, pelo coordenador pedagógico ou pelo diretor da escola. Quando 
ela chega, nós a acolhemos e nos apresentamos. E, ao dizer para a criança de 
onde falamos e porque estamos conversando com ela, as reações são diversas: 
há casos em que a criança fica impactada ao saber que pessoas podem escutar 
suas histórias, ou que poderá encontrar com colegas que viveram a mesma 
experiência que ela; imagina que pode ser compreendida pelo que sente e 
pensa, que pode falar e pensar em japonês, por poder encontrar alguém que 
entenda a sua língua, que pode contar a sua experiência, que pode dizer coisas 
que ela não entende, num espaço onde alguém pode escutar suas memórias, 
suas lembranças de quando e como viveu no Japão, uma possibilidade para 
expressar seus sentimentos, etc.

O primeiro contato com a criança no espaço do atendimento deve ser um 
lugar protegido, em que o psicólogo pode proporcionar acolhimento, espaços 
de trocas, de escuta, de manifestação de desejos e necessidades. Nesse processo 
é estabelecido o vínculo com a criança. Entendemos que sem o acolhimento 
pode haver dificuldades de estabelecer vínculo, e sem a criação de vínculo o 
processo de cuidado não pode ser proporcionado.

Relataremos alguns casos para mostrar isso detalhadamente, envolvendo o 
depoimento das crianças sobre as reações que tiveram quando chegaram ao 
Brasil. Uma criança perguntou à mãe: “a terra daqui treme?”, referindo-se a uma 
família que tinha retornado ao Brasil por causa do tsunami; outra criança disse 
o quanto este lugar – referindo-se ao Brasil – “é sujo e barulhento”; ou ainda, 
“estou gostando do Brasil porque meus colegas da escola querem muito saber 
sobre o Japão e me ajudam com o português e algumas palavras que não entendo.”
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No primeiro encontro, procuramos atentar para os seguintes aspectos: obser-
var a linguagem corporal da criança, seus gestos, maneiras peculiares, expressão 
facial, verbal, como reage diante dos objetos, etc. Além disso, procuramos 
avaliar as características de sua linguagem, como clareza ou confusão com que 
se expressa, o conteúdo das verbalizações e como ela conta a estória. Também 
ficamos atentos para captar o que a criança nos transfere e o que isso nos pro-
voca. Ou seja, referimo-nos aos aspectos transferenciais e contratransferenciais4 
do vínculo, bem como o tipo de vínculo que a criança/adolescente procurará 
estabelecer com o profissional, se procura seduzi-lo, confundi-lo, evitá-lo, 
manter-se à distância, depender dele, etc. 

Relatamos aqui alguns dos aspectos que observamos durante o primeiro 
atendimento com a criança, e que podem oferecer informações importantes para 
o processo de avaliação. Nas sessões de avaliação, são definidos os instrumentos 
que serão utilizados para complementar a avaliação, como o ludodiagnóstico, 
testes psicológicos, inventários e técnicas projetivas.

4. Plano de atendimento

Após a avaliação inicial, são reunidas todas as informações e impressões obtidas 
da criança ou do adolescente a partir do contato direto com os mesmos, dos 
instrumentos aplicados nas sessões, dos relatos da família e da escola (pro-
fessores, tutores e coordenadores pedagógicos), do contexto familiar e das 
condições socioculturais em que estão inseridos. Todos os dados coletados são 
analisados e compõem um recorte sobre o sujeito, quais são suas habilidades, 
suas qualidades, seu potencial e suas dificuldades. Realiza-se o levantamento 
de hipóteses, o prognóstico e inicia-se o projeto de atendimento específico, 
definindo-se os objetivos a serem alcançados. Nesse processo, pode ser verifi-
cada a necessidade de combinar nosso trabalho com outras especialidades ou 
mesmo encaminhá-los para centros especializados.

Define-se o dia da semana, o horário e o local para o início do atendimento 
semanal no contraturno ao horário das aulas, bem como se há possibilidade 

4. Na relação que se estabelece na entrevista, contamos com dois fenômenos significativos: 
a transferência, que se refere à atualização, na entrevista, de sentimentos, atitudes e condutas 
inconscientes por parte do entrevistado, que correspondem a modelos que este estabeleceu 
no curso de seu desenvolvimento. Na contratransferência, incluem-se todos os fenômenos 
que aparecem no entrevistador como emergentes do campo psicológico que se configura na 
entrevista. São as respostas do entrevistador às manifestações do entrevistado, o efeito que têm 
sobre eles (Bleger, 1998).
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de atendimento em grupo, quais seriam os benefícios para a criança e para os 
demais integrantes, respeitando a faixa etária e a existência de objetivos em 
comum. Na impossibilidade de se realizar o atendimento no ambiente escolar, 
realiza-se o atendimento domiciliar sob autorização dos responsáveis.

O Projeto Kaeru não restringe os atendimentos somente ao âmbito psico-
lógico, uma vez que o público atendido possui necessidades específicas e está 
inserido em contextos que envolvem questões socioeconômicas, educacionais 
e culturais próprias. Assim, pode-se nossas intervenções possuem enfoque 
psicológico, psicopedagógico e psicossocial. O suporte psicológico tem como 
objetivo trabalhar os aspectos emocionais e psicodinâmicos, o fortalecimento 
de recursos internos e adaptativos em relação aos conflitos e adversidades do 
processo migratório, o acompanhamento da formação de uma identidade 
ética que possa circular e incorporar a riqueza de duas culturas distintas. As 
intervenções psicopedagógicas têm como foco a relação que se estabelece 
entre sujeito e a aprendizagem, considerando que o conhecimento pode ser 
uma importante ferramenta de transformação da vida. A maioria das nossas 
crianças precisam realizar um investimento maior nos estudos, uma vez que 
todas as mudanças com a chegada ao Brasil envolvem uma árdua adaptação à 
língua e à cultura, anteriores à assimilação do conteúdo pedagógico. Embora 
alguns consigam se adaptar ao ritmo das escolas brasileiras, não raro verificamos 
situações de desânimo frente aos estudos, problemas de comportamento na 
escola, repetência e desejo pela evasão. Por fim, as intervenções psicossociais 
que envolvem a família são bastante frequentes visto que os pais, muitas vezes 
com dificuldades financeiras e desamparados em seus próprios objetivos de vida, 
como já abordado anteriormente, ficam facilmente vulneráveis às condições 
econômicas do país e vivem na iminência do retorno para o Japão. 

No processo terapêutico com crianças e adolescentes, o brincar é uma das 
ferramentas mais importantes. Durante o brincar, podemos explorar como a 
criança se expressa e desenvolve sua capacidade simbólica, além de intervirmos 
de modo mais natural para ela. Através do brincar, a criança pode representar 
como apreende o mundo, como organiza e assimila papéis. A capacidade de 
brincar com espontaneidade, de ser curiosa e criativa, são sinais de saúde. De 
acordo com Macedo (2009), o jogo é importante pois é através dele que as crian-
ças podem encontrar simbolicamente elementos para refletirem sobre a vida.

Para cada criança ou adolescente atendido é realizado um planejamento de 
materiais que podem ser utilizados como instrumentos facilitadores, que vão 
desde materiais gráficos não estruturados como papéis, lápis, canetas, giz, tinta, 
tesoura, barbante, fitas, a materiais mais estruturados como diversos tipos de 
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livros, materiais bilíngues, filmes, mangás, música, jogos competitivos, jogos 
colaborativos, atividades que envolvam artes manuais, experimentos, além dos 
interesses que as próprias crianças nos trazem. Retoma-se aqui a recorrência 
de temas relacionados ao Japão com os quais as crianças e adolescentes têm 
familiaridade e que possuem significados afetivos em suas histórias de vida.

Em relação aos jogos, estes são oferecidos conforme a idade cronológica e a 
capacidade para compreender os objetivos e respeitar regras pré-estabelecidas 
(ou criadas pelos próprios atendidos), além de habilidades sociais básicas neces-
sárias num jogo coletivo, como respeitar a vez do outro, saber esperar, tolerar as 
próprias falhas e perder, tolerar as falhas dos outros. Os jogos também podem 
ser disparadores de temas e assuntos específicos que precisam ser trabalhados. 
Considera-se o nível de desenvolvimento e a capacidade cognitiva dos atendi-
dos em relação à sua faixa etária, e quaisquer sinais de dificuldades ou atrasos 
em alguma etapa podem indicar a necessidade de lançar mão de estratégias e 
adaptações nas intervenções. Nesse contexto, um dos nossos alicerces teóricos 
é Piaget 5, um dos principais estudiosos do desenvolvimento infantil.

No decorrer dos atendimentos, o aproveitamento e a evolução são constante-
mente avaliados, respeitando o ritmo de cada criança atendida. Novos objetivos 
também são traçados conforme vão surgindo novas demandas, suscitadas pelo 
processo de desenvolvimento e de aprendizagem ou por fatores externos, tal 
como a dinâmica familiar. 

5. Modalidades de atendimento

O Projeto Kaeru realiza atendimentos em grupo e individual. A indicação de 
atendimento em grupo é pautada por algumas variáveis, tais como o número 
de alunos matriculados na escola em que iniciaremos os atendimentos, a faixa 
etária, os turnos em que estudam os atendidos, a disponibilidade de horários 
e a existência de objetivos em comum nos planos de atendimento. 

5. Jean Piaget foi um teórico francês, considerado um dos pensadores mais importantes do 
século XX. Elaborou a teoria dos estágios do desenvolvimento: período sensório-motor, que 
compreende do nascimento até a metade do segundo ano de vida, em que as experiências da 
criança estão voltadas para a descoberta do mundo a partir das próprias sensações e percepções. 
Período pré-operatório, que compreende dos dois aos sete anos de idade, caracterizado pelo 
aparecimento da função simbólica, que inclui a linguagem, a imagem mental, a imitação e o 
desenho. No período operatório, que ocorre dos sete aos 11 anos de idade, há esquemas mentais 
que possibilitam a abstração e operar com objetos. E o período operatório formal, entre as idades 
de 11 a 15 anos, em que passa a ser possível o domínio do pensamento abstrato, do sistema de 
pensamento e do sistema de símbolos e relações (Piaget, citado por Evans, 1980). 
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Para ilustrar esse tópico, relataremos uma de nossas experiências em uma 
das escolas da zona oeste, quando identificamos cerca de 8 (oito) crianças da 
mesma escola que estavam matriculadas na 4a série e eram todas retornadas 
do Japão. Neste caso, conseguimos reunir os atendidos e o atendimento se 
deu na modalidade em grupo. Nesta escola, algumas crianças retornaram em 
idades diferentes, algumas eram recém-chegadas, outras já completavam mais 
de dois anos no Brasil. Enfatizamos que o tempo de retorno das crianças que 
nasceram no Japão ou que residiram no Japão tendo nascido no Brasil não era 
critério para que fossem atendidas pelo Projeto Kaeru. Alguns representantes 
da escola como a coordenação pedagógica, diretores e pais nos questionavam 
em relação ao tempo de retorno, considerando que a criança já estaria adaptada 
e não precisaria de atendimento. No âmbito do projeto, não focamos apenas 
o tempo de retorno da criança, mas sim a experiência do processo migratório 
vivido por esta criança, levando em conta o seu desenvolvimento nos aspectos 
físico, emocional, social, cognitivo e cultural.

Além do tempo de retorno, o corpo docente da escola apresentava dúvidas 
em relação ao encaminhamento, principalmente de crianças ou adolescentes 
que apresentavam os seguintes comportamentos: quietos, não atrapalhavam as 
aulas, eram disciplinados, bons alunos, faziam o que lhes pediam, entre outros. 
Segundo Nakagawa (2013), são essas as crianças que não conseguem gritar por 
socorro, que sofrem caladas a dor da exclusão, do não pertencimento, de não 
receberem atenção e que, muitas vezes, estão precisando de ajuda. 

5.1 Atendimento em grupo

Antes de iniciarmos o atendimento em grupo, escutamos cada uma das crianças 
e adolescentes em uma entrevista individual para prepará-los para a entrada 
no grupo. Após a entrevista, procuramos saber sobre o interesse em participar 
do atendimento em grupo. Em geral, a expectativa das crianças costuma ser 
intensa desde o primeiro dia do atendimento. Iniciamos com o que chamamos 
de aquecimento, utilizando dinâmicas de grupo específicas para esse momento. 
Ao longo dos atendimentos, também realizamos brincadeiras, exercícios práticos 
e jogos específicos para diversas finalidades como: integração, exploração de 
determinados sentimentos, colaboração efetiva, situações que podem provocar 
insights pessoais, propostas coletivas, etc. Durante o atendimento, procuramos 
deixar o ambiente o mais agradável e espontâneo possível para que os integrantes 
possam se sentir pertencendo àquele grupo.

Informamos que os objetivos de integrar aquele grupo são: o de conhecerem 
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a si mesmos e uns aos outros, de escutarem as experiências de cada um, de 
poderem contar sobre suas vivências, de poderem opinar, aprender a conviver, 
brincar, falar, entender as normas, etc. Após essa breve explicação, buscamos 
estabelecer um contrato, no sentido de manter o sigilo de tudo o que for dito 
no grupo e entre os integrantes e colocando regras de comportamento como 
respeitar os integrantes do grupo, não xingar, não agredir, não ofender, definir 
os horários, o procedimento em relação às faltas, etc.

O contrato que estabelecido com os integrantes do grupo também se aplicava 
aos atendimentos individuais. Entendemos por contrato o esclarecimento sobre 
os respectivos papéis, o lugar onde se realizarão os atendimentos, os horários 
e duração dos atendimentos, o sigilo, os limites, etc. 

Relataremos a seguir alguns casos, sendo um deles para ilustrar o que quere-
mos dizer sobre um dos efeitos da quebra do contrato. Em um grupo de uma 
escola da zona oeste, ocorreu um incidente do qual um dos membros havia 
comentado com outra pessoa que não era do grupo o que havia conversado no 
atendimento. No dia do atendimento, os membros do grupo que souberam do 
ocorrido lembraram o colega sobre o contrato acordado. Alguns deles, que não 
sabiam o que tinha acontecido, ficaram bravos, incomodados pela quebra do 
contrato. Assim, tivemos que retomar o acordo inicial, buscando entender, em 
grupo, o que aconteceu e conduzir uma discussão de maneira coletiva.

Ainda sobre o contrato, outro caso ilustra como um grupo já em atendi-
mento lidou com a manutenção de um dos aspectos do acordo estabelecido. 
Tratava-se de um grupo em que um dos atendidos que costumava xingar seus 
colegas de atendimento, e alguns reagiam de diversas maneiras. Ele xingava 
por qualquer motivo, e os membros daquele grupo o lembravam da regra 
combinada, dizendo: “oh ... aqui você não pode xingar”. No prosseguir dos 
atendimentos, procuramos discutir de maneira coletiva o que podia representar 
o ato de xingar para a convivência entre as pessoas e o que poderia significar 
para cada um dos membros, conduzindo não só uma única pessoa, mas todo 
o grupo, à reflexão e à mudança de atitude. Não somente essas questões, mas 
muitas outras foram trazidas e abordadas pelo grupo.

Em quase todos os grupos que atendemos foram observadas crianças que 
apresentaram, em maior ou menor grau, sentimentos de inadequação, insegu-
rança, impotência, dificuldades de lidar com o diferente, impactando diretamente 
as relações interpessoais. A maioria apresentou sinais de timidez, retraimento e 
passividade, assim como crianças que aparentavam ser extrovertidas, sinais de 
ansiedade, por conta do movimento de busca de aceitação (Nakagawa, 2010). 
Por meio dos grupos terapêuticos, pudemos propiciar espaços de encontros e 
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possibilidades de fala e escuta e, assim, coletivizar o sofrimento individual, o 
que certamente contribui para que as experiências possam ter significados e 
sentidos na vida das pessoas que deles participam, proporcionando possíveis 
mudanças, enfrentamentos e transformações qualitativas ( Jorge, 2009).

A psicoterapia em grupo pode ajudar a refletir, a compreender e reconhecer 
sem dissimulação os sentimentos, pensamentos, comportamentos e aspectos 
desagradáveis dos atendidos; possibilita expressar e verbalizar emoções, tole-
rar frustrações e estresse, postergar gratificações, resolver com flexibilidade e 
criatividade conflitos internos e problemas emocionais e a integrar construtiva-
mente a experiência. Além disso, a prioridade dos assuntos a serem discutidos 
é da alçada dos integrantes do grupo, sendo eles os responsáveis pelos temas 
escolhidos. Fica implícito que qualquer um poderá se manifestar, permitin-
do-se a espontaneidade dos participantes. Assim, buscam agir estabelecendo 
diálogo, escutando de forma empática, formulando perguntas que estimulam 
o esclarecimento do assunto e a análise sob diferentes perspectivas. Ao mesmo 
tempo, partilham recursos diversos como informações, ideias, interpretações, 
apoio, feedbacks, conselhos, sugestões, entre outros.

São inúmeras as contribuições para esse tipo de modalidade, a exemplo do 
aprendizado por intermédio do outro. Aqui, o terapeuta trabalha no sentido de 
esclarecer as dificuldades apresentadas pelo atendido, auxiliando-o a remover 
obstáculos que perturbam o curso do desenvolvimento. De acordo com Bechelli 
e Santos (2002), há estudos controlados e com metodologia criteriosa que 
indicam que a psicoterapia de grupo pode ser tão eficaz quanto a psicoterapia 
individual.  

5.2 Atendimento individual

Os atendimentos individuais surgiram da necessidade de atender alunos que 
não se encaixavam em grupos, tanto aqueles que já estavam em atendimento e 
precisaram ser remanejados, quanto os novos atendidos pelo projeto. Os alunos 
que já realizavam atendimento em grupo são encaminhados para os atendi-
mentos individuais quando mudam de turno ou desistem dos atendimentos em 
grupo por algum motivo; quando as demandas individuais são muito específicas; 
quando as famílias decidem retornar ao Japão ou mesmo mudar de cidade, 
o que demanda o preparo individual dos atendidos ou quando os atendidos 
mudam de escola ou concluem o Ensino Médio, finalizando-se dessa forma 
os respectivos grupos terapêuticos. Assim como no atendimento em grupo, no 
atendimento individual o enquadre é feito a partir da definição do trabalho 
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terapêutico a ser realizado, estabelecendo-se com os alunos a frequência, as 
faltas, as regras durante os atendimentos e, sobretudo, o sigilo, no sentido de 
que tudo o que for trabalhado em sessão permanecerá entre o psicólogo e o 
atendido, e tudo o que for dito em relação ao mesmo fora da sessão também 
será informado a ele.

Apesar de o atendimento em grupo ter grande potencial terapêutico para 
o público-alvo do Projeto Kaeru como espaço privilegiado para se trabalhar 
as questões migratórias, a sociabilidade, as regras, a identidade, os aspectos 
cognitivos e sensório-motores, justamente por favorecer a troca de experiên-
cias com crianças da mesma idade com questões parecidas, é possível também 
trabalhar essas mesmas demandas nos atendimentos individuais por meio da 
relação terapêutica de confiança estabelecida entre o psicólogo e o atendido.

5.3 Atendimento com a família

O contato com as famílias começava antes de iniciarmos o atendimento com 
a criança ou adolescente. As famílias nos relatavam a história de seus filhos, 
assim como o modo pelo qual vivenciou o processo de migração, desde a ida 
ao Japão até o retorno ao Brasil, os trabalhos realizados nos dois países, os 
casamentos e separações conjugais, seus relacionamentos com os brasileiros e 
com os japoneses, a relação com seus filhos, suas alegrias, dificuldades e pers-
pectivas encontradas, os sonhos e anseios, decepções e tristezas, sofrimentos, 
preocupações e expectativas para o futuro, incertezas e ilusões, entre outros. 
Tínhamos em mente que a nossa escuta, tanto no atendimento com as crian-
ças ou adolescentes como no encontro com os familiares, deveria considerar a 
compreensão e a complexidade das seguintes questões: o estrangeiro, o processo 
migratório, a cultura, a língua, a economia, a política, a sociedade, as condi-
ções sociais, as relações intergrupais, etc. Isso porque o estudo do fenômeno 
migratório está ancorado em diversas disciplinas, tais como Antropologia, 
Demografia, Economia, Ciências Políticas, Sociologia, Identidade, Psicologia 
Intercultural e Social, entre outras (DeBiaggi e Paiva, 2004). Isso nos faz olhar 
a criança e o adolescente e até mesmo a família sob outra lente, outra esfera, e 
também ter em mente a diversidade de composição das estruturas familiares, 
atentando para o fato de que as famílias de hoje, segundo Nakagawa (2013), 
são diferentes da família nuclear tradicional, em contraposição ao estereótipo 
da família nuclear completa como sendo a família perfeita que trará felicidade 
aos filhos (Falceto, 1996).

Quando o atendimento com as crianças estava em andamento, considerávamos 
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importante, em alguns casos, chamar a família para uma conversa a fim de 
buscar o entendimento e o esclarecimento de conteúdos que permeavam a 
relação com seus filhos. Muitas vezes, percebíamos que a família estava confusa 
ou impotente para resolver seus conflitos, ou com muito desgaste nas suas rela-
ções, principalmente no que se referia aos seus filhos. Uma de nossas atuações 
era a de escutar a família para que pudesse, por meio da breve reconstrução de 
sua história, rever relações não satisfatórias, frustrações e situações traumáticas 
não elaboradas. E ajudar a família a explorar a forma como cada um se rela-
ciona, conhecer os sentimentos que nutrem um pelo outro e também aqueles 
que permanecem velados. Além disso, realizar o encaminhamento para outros 
profissionais da área da saúde quando necessário, ou ainda para outras áreas 
como o da assistência social e jurídica.

Nas falas dessas famílias, eram expressos diversos sentimentos relacionados 
àquilo que mais a incomodava, como por exemplo a dificuldade de não saberem 
o que fazer, pensar, desejar e escolher. Geralmente, interrompíamos a entrevista 
que tratava de seus filhos para escutarmos suas dores, para acolhê-las e orien-
tá-las. Por vezes, essa escuta demandava mais de um encontro e buscávamos 
realizar o acolhimento e o acompanhamento dessas famílias. Acolhimento no 
sentido de considerar as subjetividades como um espaço em que as dimensões 
históricas, sociais e culturais exercem o seu papel no processo de subjetivação 
(Dutra, 2004).

5.4 Atendimentos extras

Além dos atendimentos semanais regulares, outra modalidade de atendimento 
foi oferecida especialmente para aqueles que demandavam nossos serviços, mas 
que não podiam ser atendidos devido à distância. A esses atendimentos foram 
chamados de atendimentos extras, cujos números podem ser consultados na 
tabela de atendimentos, no Anexo ao final do livro.    

No início do projeto, quando mantínhamos uma parceria com a SEE, várias 
demandas vinham das cidades do interior do Estado de São Paulo, especial-
mente aquelas que concentram a comunidade nikkei, tais como Araçatuba, 
Andradina, Marília, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, Campinas, entre outros. 
Na impossibilidade de atender pessoalmente a essas demandas, oferecíamos a 
opção de atendimentos por Skype, e-mail ou mesmo por meio de telefonemas.

Esse tipo de atendimento começou a ganhar força rapidamente, pois pendên-
cias, pequenas dúvidas, solicitações de encaminhamentos e até mesmo pedidos 
de ajuda de diversos tipos nos chegavam por esses canais de comunicação. A 
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partir de 2009, quando passamos a realizar o Seminário Kaeru no Japão, divul-
gando assim a existência desse tipo de trabalho, os contatos passaram a chegar 
também do Japão. Esses contatos eram feitos por pessoas ligadas aos Comi-
tês Educacionais (Kyôiku Iinkai) ou à divisão de estrangeiros das prefeituras 
japonesas de cidades com grande concentração de brasileiros, por diretores e 
professores de escolas japonesas ou brasileiras, membros de ONGs e OSCIPs 
de atendimento a brasileiros, pais e parentes das crianças, entre outros. 

Professores universitários, pesquisadores, pós-graduandos e até mesmo os 
graduandos que queriam conversar sobre o tema nos enviavam pedidos de 
bibliografias e outros dados. Nossa maior dificuldade era em relação a soli-
citações de pesquisa por parte de alguns pesquisadores japoneses que, sem o 
mínimo conhecimento do português, sem conhecerem nenhum brasileiro, 
demonstravam o interesse de realizar pesquisas de campo no Brasil e solicita-
vam que disponibilizássemos crianças e famílias atendidas pelo Projeto Kaeru 
como sujeitos, que agendássemos as entrevistas, disponibilizássemos as escolas 
e fossemos até mesmo tradutores nessas entrevistas. Diante da negativa aos 
seus pedidos, ficavam muito contrariados, pois não eram “qualquer um”. 

Se no início a procura pelos atendimentos extras era oriunda principalmente 
da capital e do interior de São Paulo, aos poucos esse quadro foi se alterando. 
Hoje, temos praticamente 40% dos contatos vindos do Japão, aproximadamente 
50% provenientes da capital e da região metropolitana de São Paulo, e algo em 
torno de 10% de cidades do interior, outros estados brasileiros e, em proporção 
bem menor, de outros países. 

Em relação aos meios utilizados, inicialmente a maioria dos contatos – 
aproximadamente 70% – eram realizados por e-mail, 15% por telefone e 10% 
pessoalmente, e algo em trono de 5% por outros meios, a exemplo de cartas. 
Atualmente, acrescentamos também os contatos feitos por meio de WhatsApp, 
mensagens por SMS, Facebook, ou pelo website do projeto. 

Em suas viagens ao Japão, a coordenadora do projeto, Dra. Kyoko Naka-
gawa, distribui cartões de visita e informa seus telefones, de modo que costuma 
receber contatos não apenas pelo e-mail do Projeto Kaeru, mas muito mais 
em seu e-mail pessoal, bem como telefonemas e mensagens via WhatsApp. 
O número desses atendimentos é significativo, com uma média de 500 a 600 
atendimentos anuais, isto é, uma média de 40 a 50 contatos mensais.  

De 2009 até 2011, logo depois do grande terremoto e tsunami e do acidente 
nuclear de Fukushima, muitas dúvidas que nos chegavam no contexto dos 
atendimentos extras referiam-se a questões sobre o sistema de ensino brasileiro, 
sobre a documentação necessária na ocasião de retorno, as séries que em que 
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as crianças seriam matriculadas, se o certificado da escola pública japonesa 
teria alguma validade, especialmente porque a maioria das crianças – nascidas 
no Japão e tendo frequentado as escolas públicas japonesas – tinham muito 
pouco conhecimento da língua portuguesa. Em nosso site, deixamos várias 
informações referentes a isso e também um guia educacional com orientações 
para as diversas situações escolares possíveis relacionadas às crianças brasileiras 
que se encontravam no Japão.

A demanda foi também se modificando, e embora sempre haja dúvidas 
desse tipo e sempre tenhamos crianças voltando para o Brasil, isso já não mais 
ocorria na mesma velocidade e quantidade como no início do projeto. Isso 
também ocorria porque, depois de anos explicando sobre isso no Japão, muitos 
já haviam esclarecido suas dúvidas, ao mesmo tempo que o Brasil facilitou um 
pouco as exigências em relação à documentação.  

Como já foi mencionado, nos últimos anos a questão do distúrbio de desen-
volvimento torna-se um assunto que tem gerado inúmeras demandas, e muitos 
pais têm buscado orientações. Em 2013, o número de atendimentos extras 
se sobressai em comparação com os demais anos. Entretanto, isso se deve ao 
fato de um membro da equipe técnica ter deixado o projeto, e o recrutamento 
de um profissional para compor a equipe fez com que um grande número de 
interessados nos enviassem seus currículos com pedidos de análise, falando 
do interesse e de sua capacitação para o cargo, o que foi incluído no cômputo 
dos atendimentos extras.   

Em 2018, o número de atendimento extras diminuiu um pouco, embora a 
demanda por atendimentos durante a permanência da coordenadora do projeto 
no Japão tenha aumentado, assim como a solicitação de encontros e visitas nesse 
período para a obtenção de informações a respeito do projeto.  

6. Devolutivas

As devolutivas ocorrem, geralmente, ao final de todo o processo terapêutico. 
Trata-se de um momento em que transmitimos as informações às crianças 
e adolescentes atendidos pelo projeto, à luz de observações, procedimentos, 
intervenções e resultados obtidos durante todos os nossos encontros. 

Na maioria dos casos, quando os atendimentos ainda necessitam prosseguir, 
também adotamos essa prática, de modo a considerar os pontos que foram 
trabalhados e outros que trabalharemos futuramente. Desde o início, os aten-
didos já são informados de que haverá um momento em que transmitiremos 
a nossa opinião a respeito de tudo o que percebemos e o que ela confiou a 
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nós. A criança ou o adolescente sabem que, ao finalizarem os atendimentos, 
os resultados serão fornecidos, o que pode contribuir para que o atendido se 
comprometa e se implique no processo terapêutico.

Buscamos uma comunicação do tipo circular, isto é, das crianças e adolescen-
tes para com o psicólogo e vice-versa. Isso não acontece somente no momento 
da devolutiva, mas em todo o processo terapêutico. Procuramos devolver aos 
atendidos conteúdos em relação aos quais apresentam dificuldades, sobre aquilo 
que não querem entrar em contato, sobre conteúdos que eles desconhecem, 
a respeito do que eles evoluíram, de suas potencialidades, aspectos positivos, 
entre outros. 

O momento da devolutiva é muito importante para a criança ou adolescente, 
e geralmente eles permanecem muito atento e se dispõem a escutar com muita 
seriedade o que o psicólogo tem a dizer. Ao devolvemos as informações à criança, 
de acordo com Ocampo et al. (2001), podemos dar uma oportunidade de ela 
se ver com mais critérios de realidade, com menos distorções idealizadoras ou 
depreciativas, além de não favorecer o aparecimento de sentimentos desagra-
dáveis, de não assumir um papel de uma figura ameaçadora, de fazer com que 
as fantasias se intensifiquem.
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4
Bullying, segregação e marginalização 
sofridos pelas crianças e adolescentes 
atendidos pelo Projeto Kaeru
Glaucia Tiyomi Sawaguchi1 

Introdução

Este capítulo procura identificar situações e questões relacionadas com o bullying, 
a segregação e a marginalização de crianças e adolescentes atendidas pelo Pro-
jeto Kaeru, as quais estão em processo de inclusão no sistema educacional nas 
escolas do Japão e do Brasil.

Foram analisados os relatórios de anamnese realizados pela equipe técnica do 
projeto até o ano de 2018, totalizando 275 crianças e adolescentes atendidos.

Como hipótese, consideramos que a readaptação cultural de crianças em 
situação de migração e sua inclusão no sistema educacional, como é o caso das 
crianças atendidas pelo Projeto Kaeru, pode encontrar obstáculos em razão de 
experiências negativas vivenciadas no ambiente escolar no país de origem e/
ou no país de destino.

1. Bullying, segregação e marginalização no ambiente escolar

A escola tem função primordial na formação do sujeito em sua integralidade, 
assim como do cidadão como membro de sua comunidade política. Nestes anos 
de educação fundamental, a criança e o adolescente constroem habilidades 
sociais e desenvolvem a base da personalidade que os definirão como adultos.

Por isso, acompanhar cada criança ou adolescente nos obstáculos que surgem 
no ambiente escolar torna-se tão importante quanto o investimento na criação 
de vagas ou na qualidade do ensino. Esse acompanhamento, que é realizado por 

1. Agradeço a Shigueo Kuwahara pela contribuição na elaboração deste texto.
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atores diversos como pais, professores, profissionais da educação e da saúde e 
organizações da sociedade civil, acaba se configurando em intervenções “micro” 
– nas singularidades – em um sistema educacional massificado, como amiúde 
são as políticas públicas educacionais.

Apesar de inúmeras publicações e reportagens veiculadas pela mídia, muitas 
vezes em tom sensacionalista, o bullying, a segregação e a marginalização no 
ambiente escolar continuam a ser um desafio no que se refere à sua identificação, 
intervenção e tratamento. O primeiro desafio é o do silenciamento diante de 
situações de violência e discriminação: a vítima não deseja agravar sua estigmati-
zação, sente vergonha de sua situação e às vezes chega a negá-la; a testemunha vê 
a violência como algo “natural” e espera não se tornar a próxima vítima. O segundo 
desafio é a da capacidade de intervenção, demandando a escolha entre o maior 
investimento em casos específicos (a criação de programas de enfrentamento do 
bullying, e a implementação da mediação escolar) ou a insistência no paradigma 
da padronização (a universalização do sistema educacional pode levar à exclusão 
do diferente como um efeito colateral indesejável, mas admissível). Por fim, há 
a questão da melhor opção de tratamento: agressores muitas vezes são vítimas, e 
vítimas podem se tornar agressores; o excesso de atenção pode se tornar depen-
dência; intervenções podem ser tidas como reforços discriminatórios.

Nesse sentido, um dos objetivos do Projeto Kaeru é buscar um acompanha-
mento e diagnóstico específico para cada criança atendida, visando contribuir 
para o aprimoramento de um modelo de inclusão da criança e do adolescente 
nikkei em situação de migração no contexto escolar.

2. A criança e o adolescente nikkei em situação de migração no ambiente 
escolar no Japão e no Brasil

Quando falamos sobre as crianças nikkeis em situação de migração e adaptação 
cultural no ambiente escolar, observamos principalmente questões de direitos 
humanos relativos a: (I) desempenho, igualdade de oportunidades e evasão 
escolar; (II) saúde mental e formação da personalidade; e (III) estigmatização 
e preconceito na infância.

As crianças nikkeis ficam expostas a uma enorme instabilidade. Muitas 
nasceram no Japão2 e o pouco contato que tinham com o idioma e a cultura 
brasileiras eram com os próprios pais ainda no Japão. Como estrangeiras resi-
dentes no Japão, essas crianças se tornaram vítimas silenciosas de um processo 

2. As crianças nascidas em território japonês não adquirem a nacionalidade japonesa, e até que 
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discriminatório. Devido ao ijime3 praticado pelos colegas japoneses, muitas 
crianças nikkeis desistem de estudar. Outras continuam seus estudos, mas 
devido a dificuldades no idioma e diferenças culturais, não obtém o mesmo 
desempenho nem as mesmas oportunidades da criança japonesa. Ao chegar 
ao ensino médio, são encaminhadas a colégios de nível mais baixo e são gra-
dativamente excluídas da sociedade.

Iniciativas que pretendem contribuir para a inclusão educacional do estran-
geiro, como por exemplo a prática de recompensá-las apenas pela frequência 
e pelo esforço nas aulas, acaba por rotulá-las como “deficientes” e “incapazes”, 
minando sua autoestima e contribuindo para seu sentimento de impotência 
e insegurança.

A maioria das crianças nikkeis em situação de migração adquire fluência 
apenas na comunicação do dia a dia e não na linguagem formal exigida pela 
escola, o que é insuficiente para o seu completo desenvolvimento cognitivo. 
Quando são exigidos raciocínios mais abstratos, a criança nikkei não consegue 
se expressar em nenhum dos idiomas. Apresenta dificuldade na escrita e possui 
vocabulário limitado em ambos os idiomas.

Como fator complicador, o processo de socialização no Japão não é só verbal. 
Há outros tipos de comunicação não verbal difíceis de serem decifradas pelos 
estrangeiros. Na escola japonesa, a criança é fortemente estimulada a desenvolver 
o kan, ou a capacidade de “captar as coisas no ar”. É uma habilidade que funciona 
como um “sexto sentido” nos relacionamentos sociais – o indivíduo antecipa 
o que os demais irão sentir e pensar, o que ajuda ou prejudica na manutenção 
das relações sociais e o que é necessário para preservar e criar um ambiente 
saudável no grupo (White, 1988). Por outro lado, diferentemente da comuni-
cação ocidental que valoriza o contato visual, o “olho no olho” é considerado 
constrangedor pelos japoneses, algo invasivo e até sinal de falta de educação.

Em casa, criança nikkei enfrenta outros problemas, porque estão imersos em 
referências contraditórias, passam a ter dificuldade de comunicação com seus pais, 
sentindo-se incompreendidas. Alguns pais tentam forçar as crianças a falarem o 
que sentem e o que querem, mas elas não falam. Demandam que eles também 
captem o que “está no ar” e descubram por si próprios o que está acontecendo.

No quadro atual, a maioria das crianças nikkeis nasceu no Japão e não conhece 
o Brasil. No Japão, afirmam sentir vergonha de ser brasileiras e se esforçam para 
renunciar à cultura brasileira e assimilar a cultura japonesa. No Brasil, ficam 

os pais registrem seus filhos no consulado de seu país de origem, a criança é considerada apátrida. 
3. Em português, maus tratos; em inglês, bullying.
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tristes e confusas por não se identificarem com nenhuma cultura. Seus pais 
também se sentem deslocados após vários anos em outro país e, assim, o lar passa 
a não mais representar uma referência para a identidade e estabilidade desse 
núcleo familiar. Nesse contexto, muitas vezes as crianças são diagnosticadas 
precipitadamente como acometidas por doenças mentais como o Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e até psicose.

Logo, a adaptação da criança nikkei em contexto migratório nas escolas 
brasileiras representam novos desafios relacionados à inserção cultural e à 
construção da identidade. Esse quadro pode levar a um agravamento de um 
processo discriminatório no ambiente escolar que, por fim, se transforma em 
situações interligadas sistemicamente: as crianças sofrem preconceito e vio-
lência nas escolas, mas silenciam a esse respeito; desenvolvem poucos recursos 
intelectuais e psicossociais e abandonam a escola; essas crianças logo se tornam 
pais de crianças nikkeis com ainda menos recursos que seus pais. 

3. Método

Utilizamos o método proposto pelo livro Inclusão e discriminação na educação 
escolar (Crochik et al., 2013), especificamente sua Parte II, procurando identi-
ficar a ocorrência de segregação e marginalização das crianças e adolescentes 
atendidos pelo Projeto Kaeru.

Para isso, adaptamos as categorias de análise utilizadas naquele estudo às 
peculiaridades e objetivos do projeto, incluindo considerações sobre a ocor-
rência de bullying, o contexto migratório, o contraste cultural e a presença de 
elementos de cunho racista e/ou xenófobo.

Também foram contrastadas as informações prestadas à equipe, de modo a 
cotejar eventuais contradições nos relatos de pais, professores, coordenadores 
e diretores de escolas, e os relatos das crianças e adolescentes atendidos. Para 
isso, tanto a construção de categorias de análise quanto o enquadramento dos 
relatos foi realizada em conjunto pela equipe técnica do projeto.

Vários autores já trabalharam com o tema do bullying (Calhau, 2011; Silva, 
2010; Beane, 2011; Almeida et al., 2008). Neste momento, quanto as questões 
conceituais pouco temos a acrescentar. Contudo, propomos a retomada de 
alguns conceitos, aproximando-os ao objeto da nossa pesquisa.

Tanto o bullying quanto o seu congênere ijime parecem compartilhar os 
mesmos elementos conceituais: I) são ações e atitudes de violência física e/ou 
psicológica; II) são intencionais; III) ocorrem de modo repetitivo e prolongado; 



69Bullying, segregação e marginalização

IV) há um desequilíbrio de força/poder, dificultando a defesa da vítima. Podem 
assumir a forma de violência verbal (insultos, ofensas, gozações), violência 
física e material (bater, empurrar, roubar, furtar ou destruir pertences), violência 
psicológica e moral (humilhar, ridicularizar, excluir, isolar, ignorar, desprezar, 
discriminar, ameaçar, chantagear, perseguir, difamar), e violência sexual (abusar, 
violentar, assediar).

Os pesquisadores também observam que as vítimas do bullying são escolhidas 
por serem “diferentes”. São, em geral, tímidos e com pouca habilidade social, 
retraídos e submissos. Diferenças étnicas, cor, religião, opção sexual, origem, 
etc., são elementos geralmente presentes nas vítimas do bullying. Tais carac-
terísticas induzem a concluir que a criança e o adolescente nikkei em situação 
de migração e em processo de inclusão no sistema educacional no Brasil ou 
no Japão são alvos em potencial do bullying.

O processo de inclusão no sistema educacional pressupõe não só a assimilação 
dos conteúdos pedagógicos, mas, principalmente, um período de adaptação 
social e cultural. O acolhimento adequado nas escolas irá determinar o futuro 
da formação como sujeito e como cidadão. Por isso, é importante considerar, 
a exemplo do estudo de Crochik et al., se esse processo vem resultando em 
inclusão, segregação ou marginalização. Alinhando-nos à proposta desses 
autores, adotamos as seguintes definições:

a) Segregação: São ações que separam indivíduos ou grupos da coletividade em 
que devem estar inseridos. Reconhece-se como uma separação física, ou seja, 
o aluno ou o grupo ficam nitidamente separados dos demais. Essas ações 
podem ser autoinfligidas, caso em que é chamada de autossegregação, quando 
o próprio aluno se deixa à parte das atividades propostas em sala de aula ou 
das interações com os demais estudantes. Quando a segregação é praticada 
pelos outros estudantes, tanto na recusa em integrar o aluno ou até mesmo 
esquecer-se dele, temos a figura do isolamento. Ocorre ainda a modalidade de 
segregação institucional, quando se ofertam atividades diferenciadas ao aluno 
em processo de inclusão, distinguindo-o dos demais colegas que realizarão 
a atividade tida como “normal”.

b) Marginalização: São situações em que, apesar de não haver a separação física 
entre o aluno e os demais, nota-se a ausência de integração como participan-
tes ativos das decisões do grupo e/ou nas atividades propostas. Trata-se de 
ocorrências mais sutis que o bullying e a segregação, cuja identificação requer 
um maior grau de aprofundamento no cotidiano do aluno em seu ambiente 
e em suas atividades escolares. Quando os grupos estabelecem critérios de 
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pertencimento e funcionamento baseados em hierarquias, oficiais ou não, 
deixando o aluno em processo de inclusão em condição inferior em relação 
aos demais, tem-se o caso de inferiorização. Há a submissão quando o grau de 
obediência e adaptação do aluno leva à diminuição ou até mesmo a anulação 
de sua participação nas decisões e benefícios do trabalho em grupo. Existem 
situações em que, mesmo proporcionando a entrada do aluno na atividade, é 
imputada ao mesmo alguma condição de inferioridade, de modo a encenar 
uma situação de inclusão que, de fato, não ocorre. Nesses casos, tem-se a 
figura da simulação. Uma das formas de interação negativa do aluno no grupo 
se dá por meio de provocações, que é uma forma marginal de participação no 
cotidiano escolar: o aluno é reconhecido, e em razão disso é provocado. Mais 
do que isso, é uma forma de bullying e pode ser considerada como um tipo de 
violência verbal e moral contra o aluno em situação de inclusão. Há situações 
em que as ações desenvolvidas pela escola ou pelos professores, voltadas 
para alunos em processo de inclusão, acabam por estimular a dependência. 
Nesses casos, tais ações partem do princípio de que o aluno é menos capaz 
que os demais, necessitando de atenção individualizada. A dependência pode 
ser demandada pelo próprio aluno, o que o coloca em situação de conforto 
diante dos desafios escolares. Nesses casos, reforça-se o oposto do que se 
espera da formação do sujeito, que é a busca por autonomia e independência.

c) Inclusão: trata-se de um processo amplo e que consiste em ações voltadas a 
propiciar a participação de indivíduos e grupos tradicionalmente excluídos no 
sistema educacional. Quando conduzidas de modo adequado, podem trazer 
bons resultados, tais como o pertencimento, a participação, a igualdade, o 
reconhecimento e a autoinclusão. O processo de inclusão revela-se bem enca-
minhado quando o aluno apresenta boa interação com os colegas, de modo 
a relacionar-se com eles como pertencente ao grupo. Nesses casos, temos o 
pertencimento. Da mesma forma, quando os alunos tomam parte das decisões e 
benefícios da atividade do grupo, demonstrando seu aprendizado e habilidades 
desenvolvidas, há a participação. Proporcionar tratamento igual ao de seus colegas 
é um modo válido para escolas e professores eliminarem barreiras à inclusão, 
justamente porque podem permitir ao aluno conhecer suas necessidades espe-
cíficas e encontrar meios de expressá-las. Contudo, o tratamento igualitário 
não significa anular as diferenças. Daí que o reconhecimento das diferenças é que 
traz a oportunidade para o aprendizado mútuo e para a inclusão verdadeira. 
Por fim, as atitudes de autoinclusão praticadas pelos alunos em processo de 
inclusão, que consistem em iniciativas e tentativas de fazer parte do grupo e 
que demonstram o empoderamento como sujeito de direitos e deveres.
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Nesta pesquisa, a fonte dos dados (anamnese) não permitiu aprofundamento 
das questões pedagógicas no ambiente de ensino-aprendizagem, limitando-se 
à identificação de relatos de bullying, segregação e marginalização.

4. Fontes

A principal dificuldade no manejo da anamnese como base de dados para o 
presente estudo consiste no fato de que os pais, em geral, não estão a par do 
cotidiano escolar de seus filhos. Assuntos difíceis como o bullying, a segregação 
e a discriminação não são facilmente trazidos à tona pelas crianças ou adoles-
centes e, quando surgem, revelam casos graves de violência física, depressão e 
até suicídio.

Na anamnese, a questão foi colocada aos pais por meio das seguintes per-
guntas: “sofreu discriminação no Japão?”; e “sofreu discriminação no Brasil?”, 
cabendo ao técnico esclarecer eventuais lacunas de entendimento e registrar o 
discurso do entrevistado do modo mais fiel possível.

Notamos uma elevada quantidade de respostas “não”, o que nos leva a uma 
primeira hipótese: o “não categórico” exigiria algum grau de acompanhamento 
no processo de inclusão e no cotidiano escolar dos filhos. Também teria como 
pressuposto uma especial preocupação com questões relativas ao bullying, 
segregação e discriminação. Mas o perfil dos pais nikkeis parece diferir um 
pouco dessas características.

Pais nikkeis costumam priorizar o trabalho e a ascensão financeira. Para 
isso, trabalham arduamente e amiúde retornam para casa apenas para se pre-
pararem para uma nova jornada de trabalho. Dedicam pouco tempo a seus 
filhos e esperam que eles também trabalhem arduamente e solucionem seus 
próprios problemas. De modo algum podem ser considerados “maus pais” – 
trata-se de um modo de vida da coletividade familiar. Nos dias de folga, há 
os passeios, o consumo, e, no Japão, todos podem desfrutar dos benefícios de 
viver um país desenvolvido, ainda que na condição de dekasseguis. No contexto 
dos pais dekasseguis, não saber se o filho está sofrendo bullying, segregação ou 
discriminação na escola poderia ser a resposta mais comum, mas pouquíssimos 
pais a admitiram.

Por fim, há a questão da coleta de dados e o registro dos resultados. A maioria 
das entrevistas de anamnese foi realizada uma única vez, com as dificuldades 
típicas da quebra das defesas e das inibições, da falta de tempo e das interrup-
ções. Assim, detalhes e aprofundamentos sobre os casos não foram possíveis 
em sua maioria. Por outro lado, passando o registro dos resultados pelo filtro 
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do profissional que realizou o atendimento, nota-se uma significativa variedade 
de situações, que foram aqui interpretadas, selecionadas, coletadas, tabuladas 
e analisadas.

5. Resultados

Das 275 crianças e adolescentes atendidas pelo projeto, setenta relataram ter 
sofrido algum tipo de discriminação no Japão e/ou no Brasil. Desses 70 casos, 
cinquenta afirmam terem sido vítimas somente no Japão, sete somente no Brasil, 
e 13 em ambos os países. Destacamos que, em 108 entrevistas, os responsáveis 
afirmaram que não sofreram nenhum tipo de discriminação. 

Conforme os dados compilados na Tabela 1, dos 63 casos de discriminação 
relatados no Japão, quarenta e cinco sofreram apenas uma das situações des-
critas anteriormente (bullying, segregação ou marginalização). Em 17 casos, 
foram relatadas duas situações e um atendido relatou três dessas situações. Já 
nos 20 casos ocorridos no Brasil, quatorze sofreram apenas uma das situações 
e seis sofreram duas situações. Não houve relatos de atendidos que sofreram 
três situações. Já o número de casos relatados de bullying, segregação e margi-
nalização no Japão e no Brasil encontram-se indicados na Tabela 2.

Tabela 1 Comparação da quantidade de casos ocorridos no Japão e no Brasil em 
função da quantidade de relatos

Tabela 2 Relato de discriminação dos dois países

Número de relatos Japão Brasil 

1 relato 45 14

2 relatos 17 6

3 relatos 1 0

Total 63 20

Japão

Bullying 53

Segregação 24

Marginalização 5

Brasil

Bullying 18

Segregação 6

Marginalização 1
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Tabela 3 Exemplos das categorias citadas

6. Análise

A pesquisa revelou que 25% das anamneses (70 casos) apontavam alguma 

Bullying

Sexo masculino, Japão, 13 anos
Relata que sofreu ijime porque era estrangeiro. Na escola, era provocado 
pelos japoneses, que ofendiam sua mãe. Os supostos amigos o seguravam 
para bater nele. Um dia, colocaram um pedaço de zíper na testa, que o 
cortou. A mãe dirigiu-se à escola para reclamar, mas em menos de um 
mês o ijime voltou a ocorrer, agora por garotos fisicamente bem maiores. 
Ele tinha 7 anos. Tentou fugir até a sala dos professores e pediu para ligar 
para o pai. O pai fez uma reclamação à diretora da escola e pediu para falar 
com os alunos que tentaram bater em seu filho. Após essa ocorrência, ele 
não sofreu ijime. As reclamações por parte da mãe não surtiram efeito, 
mas as queixas do pai, um homem severo, sim.

Autossegregação

Sexo feminino, Brasil, 16 anos
Na anamnese, afirmou que não havia ocorrido discriminação no Brasil. 
Contudo, no decorrer dos atendimentos, revelou experiências negativas 
no ambiente escolar japonês, onde sofreu discriminação, o que influenciou 
seu comportamento nas escolas no Brasil. Assim, ficava retraída e isolada 
dos demais (autossegregação).

Isolamento

Sexo feminino, Japão, 15 anos
Na escola primária, a amiga começou a fazer ijime, as pessoas não 
falavam com ela. Também escondiam seus pertences. Ela comunicou a 
professora, mas o ijime continuou. Ela acha que a mãe não ficou sabendo. 
Posteriormente, houve uma mudança na sala e, a partir de então, não 
tinha mais amigos, ficava sozinha e não procurava outras pessoas. 
Furtavam seus materiais e tiravam algumas coisas de seu lanche. Disse 
que passou a não sofrer mais ijime porque ficava sozinha. Na época, os 
pais estavam brigando e não se interessavam mais pela escola.

Segregação 
institucional

Sexo masculino, Japão, 12 anos
A anamnese relatava que não ocorreu discriminação no Japão. Porém, 
nos atendimentos a criança revelou que foi discriminado por uns 3 anos 
na escola. Tem raiva do professor do Japão. Eles batiam quando fazia 
algo errado. Apanhava no corredor.

Marginalização e 
inferiorização

Sexo feminino, Brasil, 15 anos
Não era chamada para participar do grupo e sempre se sentia como sobra. 
Chegou a falar com a mãe que reclamou na escola, sem obter resultados. 
Apesar de a escola ter muitos descendentes de japoneses, em sua sala 
só havia três. No primeiro dia de aula, ninguém falou com ela, que ficou 
sozinha lendo mangá. O bullying passou a ocorrer a partir do final do 
segundo bimestre letivo. Em razão de um trabalho em grupo no qual tirou 
uma nota maior, passou a ser discriminada por toda a sala. Costumava 
ficar constrangida quando as outras pessoas faziam perguntas e não se 
sentia capaz de fazer trabalhos sozinha e em grupo.
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ocorrência de discriminação. Contudo, esse número pode ser enganoso, pois 
no decorrer dos atendimentos, os atendidos relatavam à equipe situações de 
bullying, segregação ou marginalização que eram desconhecidas de seus pais 
ou responsáveis. O trecho de um relatório técnico a seguir revela uma grave 
situação de bullying, acessível apenas por meio de atendimentos individuais:

Ele diz que sofreu no Japão e continua sentindo-se discriminado pelos 
seus pares. Quando iniciamos o atendimento, ele relatou que os meninos 
mexiam muito com ele, não conseguiu dizer como. Certo dia, de tanto 
mexerem com ele, durante uma aula, sacou de sua mochila uma tesoura 
e começou a se machucar. Tal cena deixaram os colegas assustados e 
o professor teve que intervir (sexo masculino, Japão e Brasil, 14 anos).

O público atendido pelo projeto parece revelar uma vulnerabilidade decorrente 
de sua condição de migrante no Japão e no Brasil. A maioria dessas situações se 
revela nos relatos através de ofensas e provocações de cunho racial e xenófobo, 
conforme demonstram os relatos abaixo:

O pai relatou que o filho sofreu discriminação, era chamado de gaijin 
no ambiente escolar. O pai foi falar com o diretor para que tomasse 
providencias, mas só veio a ter algum resultado na segunda conversa. 
Além de o chamarem de gaijin, os alunos chegaram a bater nele (sexo 
masculino, Japão, 14 anos).

Colegas de classe o chamavam de kurombô, jogaram-no na piscina e 
jogaram todos os seus materiais e wabaki4 na privada (sexo masculino, 
Japão, 15 anos).

Sentia que as outras crianças tinham mais atenção do que ela. Os cole-
gas “zoavam”. A mãe de uma amiga japonesa não gostava que seu filho 
ficasse com ela. Esse foi um dos motivos para voltar (sexo feminino, 
Japão, 9 anos).

Na escola, sofreu preconceito com estrangeiros. Levava chutes de colegas 
(sexo feminino, Japão, 18 anos).

4. Calçado japonês usado em ambientes fechados.
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Segundo a diretora, é normal o chamarem de japonês e outros nomes. 
Ele ficou extremamente incomodado com isso e sempre relatava des-
contentamento. Depois de conversas na escola, foi parando aos poucos 
(Sexo masculino, Brasil, 10 anos).

Nas situações de bullying, identificamos principalmente relatos de discriminação 
dos japoneses em relação aos nikkeis, tanto por serem estrangeiros comparti-
lhando o mesmo espaço como pela dificuldade no emprego do idioma.

Os pais e responsáveis precisam estar atentos a eventuais mudanças de com-
portamento ou sinais externos que indiquem a ocorrência de situações de 
violência escolar, além de demonstrarem maior interesse em obter informações 
na escola sobre o desempenho escolar e relacionamento interpessoal por parte 
de seus filhos. Por outro lado, algumas vezes a criança não relata o ocorrido aos 
pais por não saber que estava sofrendo algum tipo de discriminação, e também 
por omitir fatos diante do medo de piorar a sua situação.

No Japão, as crianças batiam (nele). o pai dizia para bater de volta (sexo 
masculino, Japão, 9 anos).

Provavelmente (sofria bullying). A filha não queria ir mais para a escola 
(sexo feminino, Japão, 15 anos).

O pai e a madrasta só ficaram sabendo da existência do bullying, mas 
não o teor (sexo masculino, Japão, 15 anos).

Ela tinha medo de falar. A mãe descobriu pelo roxo (sexo feminino, 
Japão, 18 anos).

A anamnese é o primeiro contato da equipe com a criança ou adolescente. Quanto 
mais os pais têm o conhecimento prévio e informam a equipe sobre a respeito do 
desenvolvimento de seus filhos, tanto psicológico como pedagógico, melhor será 
o direcionamento para o início dos atendimentos. Como notamos acima, perce-
bemos que os dados coletados pela análise das anamneses não forneciam muitas 
informações pertinentes sobre o tema, talvez por falta de informação dos pais ou 
responsáveis ou por certo distanciamento dos mesmos em relação às crianças. 

No mesmo sentido, a escola deve reconhecer a situação de vulnerabilidade 
das crianças migrantes, tanto no Japão como no Brasil. Para isso, o projeto 
atua não só junto à criança, mas também com a escola e com a família. Porém, 
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nos casos relatados nas anamneses, foram identificadas ocorrências em que a 
violência partia dos próprios educadores:

Ela sofria bullying pelos colegas e professores. Os professores a tratavam 
com diferenças. Beliscão e xingamento (sexo feminino, Japão, 7 anos).

Sofreu ijime no 4o ano pela professora. No 5o ano, mudou-se de bairro 
e enturmou-se com brasileiros (sexo masculino, Japão, 12 anos).

Sofreu discriminação pelos professores. Não lhe deram atenção, rejei-
taram-na. Posteriormente, a mãe se queixou com a professora. Chegou 
a sofrer agressões físicas (sexo feminino, Japão, 9 anos).

Foi discriminado por cerca de três anos na escola, depois não mais. Os 
pais relataram que isso não havia ocorrido. Tem raiva do professor do 
Japão. Eles lhe batiam quando fazia algo errado. Apanhava no corredor 
(sexo masculino, Japão, 14 anos).

Diante disso, é essencial tanto a formação adequada de educadores quanto a 
criação e a manutenção de um sistema de identificação e tratamento de questões 
relacionadas à discriminação na escola. Na perspectiva dos direitos humanos, 
as diferenças culturais e dos sistemas pedagógicos nos diferentes países não 
justificam a violação de direitos das crianças e dos adolescentes.

Os resultados desta pesquisa sugerem que poderia haver uma atuação 
mais específica em relação a esses temas no âmbito do Projeto Kaeru, como 
por exemplo a escuta mais especializada e qualificada, a elaboração de ins-
trumentais, a criação de bancos de dados e de levantamentos estatísticos, 
a elaboração de uma cartilha bilíngue sobre o bullying, principalmente no 
Japão, a realização de palestras de orientação aos pais e professores e também 
às crianças e adolescentes, além da formação contínua dos profissionais que 
realizam os atendimentos.
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5
Em defesa dos direitos da 
criança e do adolescente
Italo Takassaki Oliveira 
Lilian Tidori Konta Yamamoto

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei n.o 8 069/90), revelou-se 
como um grande avanço em termos de legislação e de garantia de direitos das 
crianças e dos adolescentes na medida em que os compreende como prota-
gonistas e sujeitos de direitos, e não mais somente como sujeitos passivos e 
submetidos às vontades e desejos dos adultos. O Estatuto brasileiro foi consi-
derado uma das leis mais avançadas e completas enquanto instrumento para 
a defesa dos direitos humanos tornando-se referência na elaboração de leis 
similares em outros países (CFP, 2016).

Ao adotar a noção de proteção integral, o ECA defende que crianças e 
adolescentes são reconhecidos como cidadãos possuidores de direitos espe-
ciais por estarem em situação peculiar de desenvolvimento. Não somente o 
Estado, mas a família e a sociedade civil como um todo são responsáveis por 
sua proteção. Entre os direitos fundamentais estão: direito à vida e à saúde, 
à liberdade, ao respeito e à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à 
educação, à cultura, ao lazer e ao esporte, à profissionalização e à proteção ao 
trabalho (Brasil, 1990). Mais do que direitos, podemos dizer que são condições 
básicas e essenciais para cada criança que vem ao mundo. O ECA também 
define sanções quando há o cometimento de um ato infracional, quais órgãos 
devem prestar assistência e a tipificação de crimes contra criança.

Desde a promulgação do Estatuto, têm sido discutidos os efeitos do ECA 
em toda a sociedade brasileira, uma vez que definiu direitos criando limites 
mais claros entre o permitido e o que se considera crime, levando à neces-
sidade de modificações profundas nos valores familiares e práticas vigentes. 
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Exigiu mudanças na forma de compreender a infância e a adolescência e a 
necessidade de se abandonar concepções como “é apanhando que se aprende”, 
além de outros costumes e rotinas historicamente disseminados tais como o 
fato de a criança ou o adolescente não frequentarem a escola ou trabalharem 
horas a fio como se fossem adultos para complementar a renda familiar. A 
própria história da civilização remonta a políticas de violência contra crian-
ças e adolescentes, vinculadas a práticas arbitrárias por parte dos pais, que 
decidiam sobre suas vidas, aqui incluídos o abandono e o infanticídio, além 
de instrumento no processo educativo do dia a dia frente à desobediência 
e à rebeldia (Minayo, 2010). Conforme Rizzini (2010, p. 4) “o que hoje se 
considera um absurdo, uma violação de direitos ou mesmo um crime, no 
tratamento dispensado às crianças e aos adolescentes, até outro dia era visto 
como normal. Consequentemente, o ECA inaugurou uma série de mudanças 
não só na forma de compreender a infância e a adolescência, como também 
nos órgãos que ficariam responsáveis pela proteção dos mesmos, como o 
Conselho Tutelar até então inexistente e o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A violência tem sido considerada um problema de saúde e um fator de risco 
para o desenvolvimento, sobretudo em crianças e adolescentes, e se manifesta 
de diferentes formas, desde a violência estrutural, como revelam os altos índices 
de analfabetismo, a pobreza, as crianças em situação de rua, que trabalham, 
que se encontram em situação de acolhimento institucional (abrigos), que 
estão submetidas violência intrafamiliar, como agressão física, violência psi-
cológica, violência sexual e negligência (Minayo, 2001). Sabe-se que a fase 
inicial de desenvolvimento infantil é primordial na definição da estruturação 
da personalidade, e quaisquer vivências disruptivas ou contínuas podem gerar 
efeitos e traumas irreversíveis, uma vez que deixam marcas na subjetividade e 
na construção da identidade.

Não raro, foram encaminhados ao Projeto Kaeru crianças e adolescentes que 
necessitavam de assistência frente ao processo de adaptação em seu retorno ao 
Brasil. Nessas circunstâncias, foram identificados pela equipe casos em que os 
atendidos viveram, no Japão ou no Brasil, situações de violação de seus direitos, 
ou que ainda viviam em situação de vulnerabilidade e, portanto, estavam mais 
propensos a terem seus direitos violados. Adicionalmente, há que se conside-
rar que as crianças e adolescentes retornados cujos direitos foram violados ou 
que estavam na iminência de sê-lo estavam inseridos em um contexto em que 
enfrentavam outras dificuldades, como adaptação e inclusão escolares, aquisição 
e consolidação da língua portuguesa, adaptação às normas e convenções sociais 
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brasileiras, tornando ainda mais pesaroso tanto o processo migratório quanto 
a de conquista de condições fundamentais à vida. 

Dada a especificidade do público atendido sob tais condições e tendo em 
vista o sigilo profissional previsto pelo código de ética do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) e pelas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), não é possível fornecer detalhes sobre casos específicos a fim de proteger 
a identidade dos envolvidos. 

Para fins de ilustração, serão citados apenas alguns exemplos de situações 
que chegaram ao projeto, porém em termos gerais: menores cujos pais foram 
para o Japão e não oficializaram a guarda para outros responsáveis no Brasil; 
situações variadas em que um dos pais “desaparece” no Japão, sem dar mais 
notícias aos filhos ou familiares; falta de pagamento de pensão alimentícia; 
evasão escolar ou número elevado de faltas na escola tendo em vista a situação 
ambígua dos pais quanto aos planos de retorno ao Japão; violência doméstica 
envolvendo os pais (pai contra a mãe) presenciada pelas crianças; maus tratos 
e negligência; crianças em situação de acolhimento institucional e custódia do 
Estado frente a ausência de condições dos pais de exercerem o poder familiar.

Esses casos muitas vezes são identificados a partir de suspeitas da escola e 
da comunidade e são encaminhados por instituições e órgãos responsáveis, ou 
mesmo informalmente por outros familiares, pessoas conhecidas das crianças 
que se sensibilizam com sua situação, agentes escolares ou pela comunidade 
religiosa. Ressalte-se que esses casos dificilmente chegam até o Projeto Kaeru 
por meio dos pais, já que eles geralmente estão de alguma forma envolvidos e 
não desejam comprometer-se legalmente – isso pode implicar, por exemplo, 
na dificuldade de se conseguir um visto para o Japão. Esses casos são discu-
tidos pela equipe, visando a definição de condutas de proteção aos menores. 
Também é realizada uma cuidadosa análise do contexto em que essas crianças 
ou adolescentes estavam inseridos, como a estrutura familiar e a condição 
psicológica e socioeconômica dos responsáveis. Visto que a violência envolve 
diversos aspectos, muitas vezes exige que sejam realizados encaminhamentos 
e atuação conjunta com outros serviços, como a escola, o Conselho Tutelar 
ou profissionais da área jurídica e assistencial, visando a proteção integral da 
criança ou do adolescente. Em relação à atuação dos psicólogos do projeto, 
busca-se oferecer o acolhimento e o manejo frente aos traumas e repercussões 
psicológicas, tais como humor, mecanismos de defesa, formação da personali-
dade, por meio da escuta e da orientação das crianças e dos adolescentes, bem 
como pelo compartilhamento de informações solicitadas por juízes, psicólogos 
da Vara da Infância e Juventude ou do Conselho Tutelar ou a quem de direito, 
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desde que sejam imprescindíveis para a compreensão do caso, respeitado o sigilo 
profissional. Podem existir, por outro lado, outros desdobramentos como a falta 
de adesão ao atendimento quando a família dos atendidos receia a denúncia, o 
retorno para o Japão ou casos em que não é possível investigar se houve violação 
de fato, uma vez que o trabalho do psicólogo envolve os relatos de pessoas e 
suas subjetividades, diferindo de uma investigação criminal em que o objeto 
de análise se baseia na objetividade dos fatos. De acordo com os estudos de 
Fischer (2010), é imprescindível “compreender o contexto mais amplo em 
que essas famílias estão inseridas e como as estruturas desse contexto (social, 
política, econômica e cultural) atuam como condicionantes de seu modo de 
viver e de sua visão de mundo.” Algumas famílias, por uma história de vulne-
rabilidade social e econômica, necessitam de auxílio de diversas ordens para 
que exerçam suas funções. 

Há ainda um longo percurso em prol da garantia dos direitos fundamentais 
da criança e do adolescente. O reconhecimento da necessidade de assistência 
estatal, por meio de políticas de assistência às famílias, foi um avanço impor-
tante introduzido pelo ECA.
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6
Lidando com deficiências
Lilian Tidori Konta Yamamoto

Ao longo de sua trajetória, o Projeto Kaeru tem prestado assistência a crianças 
e famílias que, de alguma forma, estão relacionadas a algum tipo de deficiência 
ou desenvolvimento atípico, o que, somado ao contexto migratório, intensifica 
os desafios que enfrentam. Além de conviver com limitações provenientes de 
dificuldades motoras, sensoriais, intelectuais ou psíquicas, precisam lidar com 
todas as questões do processo de adaptação no retorno ao Brasil. Tendo em 
vista as políticas inclusivas, a maior parte das crianças que apresentam alguma 
deficiência frequentam o ensino regular, tornando-se, portanto, perfis para o 
nosso projeto, o que exige de toda a equipe envolvida conhecimento, manejos, 
técnicas e planejamento dos atendimentos de forma a acolhê-las, além do 
suporte familiar e escolar também oferecidos.

Dentre várias histórias de vida que acompanhamos, há algumas cuja situação 
da deficiência esteve diretamente relacionada ao motivo do retorno para o Brasil. 
Em um dos casos que acompanhamos, por exemplo, um dos pais tornou-se 
deficiente após um adoecimento, o que impediu a continuidade da atividade 
laboral na fábrica. Outras situações envolvem a necessidade de cuidado por 
parte de algum parente próximo ou idoso no Brasil, que passa a necessitar 
de auxílio e, diante disso, antecipa o retorno da família; um diagnóstico rela-
cionado à criança, que exige uma rotina completamente diferente da que os 
pais estavam habituados, incluindo consultas e exames, além de terapias de 
frequência semanal.

Às vezes, uma parcela das famílias consegue se adaptar e ter acesso ao sistema 
de saúde japonês, mas outras optam por voltar ao Brasil, onde poderão contar 
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com suporte familiar ou mesmo contornar as barreiras impostas pelo idioma. 
Nesse sentido, a linguagem médica relacionada a doenças e seu tratamento, 
por ser mais específica, pode causar uma série de entraves na comunicação, o 
que se agrava nos casos da não fluência no idioma japonês, do nível de escola-
ridade e da tradução das informações e laudos por pessoas não especializadas 
(Nakagawa, 2013). Observe-se o relato de M., 43 anos, sobre o filho: “Eu e 
meu marido até tínhamos um japonês de nível bom, mas quando íamos falar 
com o médico, era difícil, porque ele explicava o que acontecia no cérebro do 
meu filho (que tinha um ano de idade na época) por causa das convulsões, mas 
não conseguíamos entender tudo, sempre ficava alguma dúvida. Era difícil 
não entender o que estava acontecendo e ficávamos mais preocupados ainda. 
Comecei a me sentir culpada. Depois de um tempo resolvi voltar para o Brasil 
para cuidar dele, apesar do meu marido não concordar. Decidi voltar para a 
casa da minha mãe, sozinha com meus dois filhos pequenos ”

Ao falarmos de “deficiência”, do que estamos falando?

Conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015):

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua partici-
pação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.

No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o último censo demográfico realizado em 2010 identificou cerca de 
45,6 milhões de brasileiros com alguma deficiência, que representam a expressiva 
parcela de 23,9% da população com pelo menos um tipo de deficiência. Desse 
contingente, apurou-se a seguinte distribuição pelo tipo de deficiência: 18,6% 
visual, 7% motor, 5,10% auditiva e 1,4% intelectual ou mental.

Em 2012 foi publicado o Relatório Mundial sobre a Deficiência da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS)1, que trouxe debates e alterações importantes 

1. Nesse relatório, a OMS adotou a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde (CIF) como método conceitual para definir a deficiência, e indica o uso da mesma como 
fundamento teórico no desenvolvimento de pesquisas e instrumentos para mensurar e coletar dados 
sobre o assunto, priorizando a inclusão e estabelecendo metas para a sua promoção. A CIF utiliza 
linguagem neutra e não distingue tipos e causas da deficiência, como “física” ou “mental”, por exemplo.
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na forma de compreender a deficiência, uma mudança de paradigma que refletiu 
na necessidade de mudanças metodológicas para a coleta de dados epidemio-
lógicos. O relatório considera a deficiência como um “conceito em evolução”, e 
permite estimar que há mais de um bilhão de pessoas no mundo com alguma 
deficiência, dentre as quais cerca de 200 milhões apresentam dificuldades fun-
cionais consideráveis. Em relação à população infantil, de acordo com o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a prevalência está em torno de 
150 milhões com idade inferior a 18 anos. Ainda assim, as estimativas variam 
conforme a definição e a metodologia aplicadas. Conforme dados da Carga 
Global de Doenças, estima-se que o número de crianças com idades de zero a 
14 anos que enfrentam “deficiências graves ou moderadas” seria em torno de 
93 milhões, sendo 13 milhões enfrentando dificuldades graves.

As deficiências podem variar em grande escala quanto a causas e sequelas, bem 
como as repercussões psicológicas. Sendo assim, generalizá-las ou estabelecer 
perfis se mostra uma tarefa árdua, senão impossível, pois as deficiências variam 
em níveis de acometimento e do próprio conjunto de limitações, além do seu 
contexto social e econômico. Às vezes, são visivelmente identificáveis e incapaci-
tantes, enquanto outras são mais leves, permitindo ao indivíduo uma rotina com 
poucos prejuízos. Algumas têm caráter transitório, outras permanentes ou mesmo 
progressivas. Em geral, o tratamento tem como objetivo estimular as funções do 
corpo, diminuir os efeitos das sequelas ou sintomas, prevenir que se agravem, além 
de proporcionar, de forma individualizada, estratégias e formas de compensação 
como o uso da tecnologia assistiva, como por exemplo um aplicativo de celular 
que traduz a linguagem de sinais, ou mesmo um aparelho auditivo.

Conforme o Relatório Mundial sobre a Deficiência, os debates nas últimas 
décadas sobre o assunto mudaram o foco da deficiência como um atributo pessoal 
e de ordem médica para uma visão mais ampla e social, na qual os fatores ambien-
tais também determinam as limitações, ou seja, a deficiência resulta da interação 
do sujeito com as barreiras que impedem ou limitam sua participação de forma 
igualitária. Dentre os fatores ambientais, podem ser incluídos: pobreza, condições 
de trabalho, acesso à saúde, políticas públicas e serviços de saúde, até atitudes sociais 
negativas, como o preconceito e a exclusão. Isso porque esses aspectos influenciam 
os padrões de comportamento e podem definir limitações de acesso das pessoas 
com deficiência à vida comunitária, como escola e trabalho.

De acordo com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
do Governo do Estado de São Paulo e com Sassaki (2011)2, as terminologias 

2. Sassaki (2011) afirma que “jamais houve ou haverá um único termo correto, válido definitivamente 
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que envolvem o tema da deficiência também foram sendo modificadas ao 
longo do tempo. Atualmente, existe um debate dos movimentos mundiais das 
pessoas com deficiência sobre como preferem ser chamadas, o que também 
tem sido objeto de divulgação pelos órgãos oficiais de modo a orientar sobre 
as nomenclaturas a serem utilizadas pela mídia. Assim, definiu-se por meio da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU 
em 13 de dezembro de 2006, que expressões como: “aleijados”, “incapacitados”, 
“inválidos”, “pessoas deficientes”, “pessoas portadoras de deficiência”, “pessoas 
portadoras de necessidades especiais”, caíram em desuso, sendo “pessoa com 
deficiência” o termo mais adequado e, no contexto de educação, “crianças com 
necessidades educacionais especiais” (NEE).

Para que possamos continuar refletindo sobre padrões de limitações que aco-
metem nosso público-alvo – crianças e adolescentes–, podemos enveredar por 
outros caminhos e discutir no que consiste o desenvolvimento atípico, que ora 
podem ser as crianças reconhecidas como crianças com necessidades especiais, 
ora pode remeter àquelas que não possuem diagnósticos definitivos, mas que 
apresentam dificuldades que interferem no seu aprendizado e na convivência 
social. A partir daí, pode-se delimitar melhor uma série de comorbidades de 
ordem psíquica, comportamental ou psiquiátrica que trazem inúmeros prejuízos 
aos que são afetados e para as pessoas ao seu redor, e que não conseguimos 
abarcar dentro do cabedal maior da deficiência.

Em linhas gerais, ao tratarmos do desenvolvimento infantil, falamos de 
um continuum de ganhos e conquistas, seja no aspecto físico, cognitivo ou 
psicológico. A cronologia é estabelecida como referência para o que seria ideal, 
mas não segue uma lógica estanque, pois sabemos que há ganhos que podem 
ser anteriores ou posteriores. Entretanto, essas referências são importantes 
enquanto parâmetros. É esperado, por exemplo, que a criança comece a andar 
com cerca de um ano de idade, e não aos três anos, ou que consiga estabelecer 
relações lógicas abstratas a partir dos 12 anos, e não aos seis anos. São marcos no 
desenvolvimento que representam ganhos incontestáveis para a criança, desde 
a capacidade para andar em direção ao brinquedo que deseja, conferindo-lhe 
autonomia e autoestima, até a de compreender o mundo e estabelecer relações 
de forma mais ampla e abstrata e mesmo filosófica.

em todos os tempos e espaços, ou seja, latitudinal e longitudinalmente. A razão disto reside no fato 
de que a cada época são utilizados termos cujo significado seja compatível com os valores vigentes 
em cada sociedade enquanto esta evolui em seu relacionamento com as pessoas que possuem este 
ou aquele tipo de deficiência.”
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Porém, ao longo do desenvolvimento infantil, podem surgir entraves e pro-
blemas. Há fatores pré-natais, hereditários, culturais e socioeconômicos que 
podem favorecer e/ou prejudicar esse processo. De acordo com Bee e Boyd 
(2011, p. 421), o desenvolvimento atípico consiste num “padrão permanente 
de comportamentos que interfere no desenvolvimento da criança de forma 
significativa”. Há perspectivas teóricas que estudam os desvios no desenvolvi-
mento considerado normal. Elas abrangem desde a perspectiva biológica, que 
considera fatores genéticos e disfunções cerebrais e bioquímicas, preconizando 
a adoção de tratamentos medicamentosos, até perspectivas psicodinâmicas e 
cognitivistas.

Estudos sobre a psicopatologia do desenvolvimento apresentam contribui-
ções importantes quanto aos fatores de risco que parecem predispor as crianças 
a problemas, como o momento de vida e a capacidade da criança para lidar 
com um agente estressor, padrões de interação com os pais, pais acometidos 
com alguma psicopatologia, eventos traumáticos e mudanças abruptas, nível 
socioeconômico e estimulação na primeira infância.

Em Bee e Boyd (2011) encontramos uma discussão sobre o desenvolvimento 
intelectual atípico, que inclui desde o retardo mental – quando funcionamento 
cognitivo é prejudicado–, até transtornos de aprendizagem, como o Transtorno 
do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). As autoras também propõem 
diagnósticos como os Distúrbios Globais do Desenvolvimento, incluídos dentro 
do desenvolvimento social atípico. Ressalte-se que as classificações diagnósticas 
sofreram algumas alterações importantes no DSM-V3, e atualmente os distúr-
bios globais foram inseridos numa classificação nosológica maior, denominada 
Transtornos do Espectro Autista (TEA).

Os prejuízos podem interferir a curto ou longo prazo no desenvolvimento 
da criança. Por isso, é fundamental que os responsáveis estejam atentos às 
mudanças de comportamento, padrões de sono e alimentação, nas relações 
com amigos e familiares, nas avaliações escolares. É também importante que 
seja realizado o acompanhamento médico regular dos filhos, e que estejam 
atentos às recomendações dos profissionais da escola, que passam grande 
parte do dia com eles. Assim, verificando-se a necessidade de algum encami-
nhamento, poderão receber orientações ou indicações sobre a necessidade de 
algum acompanhamento especializado. Muitas vezes as crianças precisam da 
ajuda dos adultos, pois ainda não são capazes ou não estão maduras o sufi-
ciente para empregar a linguagem como forma de expressão dos conflitos e 

3. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais.
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sentimentos, transferindo para os atos e para a forma de se relacionar com o 
mundo seus problemas.

Deficiências e inclusão

Buscando uma perspectiva mais ampla da situação, podemos no perguntar 
como essa criança com desenvolvimento atípico está inserida no mundo, mais 
precisamente na escola? Ela tem seu lugar? A partir disso, podemos discutir 
como lidamos com a diversidade e com a inclusão escolar.

Em 2016, entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defi-
ciência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)4, resultado de uma longa batalha 
em prol dos direitos da pessoa com deficiência. Trata-se da norma legal mais 
recente e específica que possuímos sobre o tema. Essa lei define pautas como 
a garantia à saúde, acessibilidade, trabalho e educação, com metodologias, 
espaços e materiais capazes de atender a todos, como o sistema Braille e a 
língua brasileira de sinais (LIBRAS), e também define punições como multa 
e reclusão a gestores que se neguem ou dificultem o acesso de estudantes com 
deficiência a uma vaga na rede de ensino e a proibição de cobrança de valor 
adicional nas mensalidades de escolas particulares.

Se voltarmos um pouco no tempo, verifica-se que as políticas inclusivas são 
bastante recentes em nossa história. Desde a Antiguidade Clássica, pessoas com 
deficiência eram segregadas, relegadas ao abandono, mortas ou expostas. Séculos 
se passaram e, ainda no início do século XX, pessoas com alguma deficiência 
ficavam basicamente isoladas em casa ou frequentavam instituições e clínicas 
particulares ou assistencialistas, separadas da sociedade “normal”, de modo 
semelhante ao que ocorria em relação aos manicômios. A implementação de 
várias políticas públicas tais como cotas no mercado de trabalho, acessibilidade 
nas vias públicas, transportes e estabelecimentos em geral, além da inclusão 
escolar, em lugar das unidades de ensino específicas para deficientes, bem 
como das salas especiais dentro de escolas regulares, permitiu que pessoas com 
deficiências pudessem participar mais amplamente da vida social.

No Brasil, o primeiro compromisso firmado em função da educação especial 
ocorreu em 1961, com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional5. O 
termo inclusão escolar começou a ser utilizado e foi empregado na Declaração 
de Salamanca, documento que resultou de uma conferência composta por 80 

4. Lei n.o 13 146, de 6 de julho de 2015.
5. Lei n.o 4 024, de 20 de dezembro de 1961.
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países, organizada em 1994 pela UNESCO e que determinou a necessidade 
de ações mundiais para a promoção da “educação para todos”. No Brasil, tanto 
a Constituição Brasileira de 1988 quanto o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente de 1990 determinaram que “é dever do Estado garantir atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino” (Silva et al., 2006).

O debate sobre a inclusão é um terreno bastante fértil. Não há consenso 
e diferentes formas de adotar executar as políticas inclusivas têm lugar, pois 
lidamos com um contexto com muitos fatores envolvidos – tais como políticas 
educacionais, suporte financeiro, métodos de ensino, formação dos professores e 
modos de administração escolar – em relação a uma infinidade de patologias e 
especificidades dos alunos. A defesa pela inclusão de alunos com deficiência 
não deve ser meramente física dentro do espaço escolar, muito menos um 
espaço que tem objetivo unicamente a socialização. São necessárias a articula-
ção com profissionais da saúde e todo o suporte necessário para que a escola 
atenda às necessidades desses alunos e respeite os seus limites e explore suas 
potencialidades.

Apesar dos esforços intensos em relação à legislação e convenções que defen-
dem os direitos das pessoas com deficiência, deparamo-nos com um cenário 
em que as escolas estão bastante despreparadas e sem respaldo para, de fato, 
executar o que está definido em lei. Atualmente, vivemos numa sociedade que 
clama pela inclusão, mas a inclusão na verdade ainda é bastante controversa. 
De acordo com Patto (2005), vivemos o desejo de uma sociedade igualitária, 
mas que exige que o homem ideal seja produtivo e adaptado às exigências da 
eficiência e da rapidez. Existe uma lógica da homogeneização que se contrapõe 
ao movimento de reconhecimento da diversidade.

Ser diferente numa sociedade custa caro, pois também exige do outro um 
reposicionamento, uma saída do lugar cômodo da “normalidade”. É preciso 
construir rampas na escola para acessibilidade de alunos que utilizam cadeiras 
de rodas e planejar materiais e estratégias diferenciados para aqueles que não 
conseguem aprender pelo método tradicional em função de seu déficit intelec-
tual. É também preciso aprender a tolerar, a perceber o outro com capacidades e 
limites diferentes, sem rebaixá-lo, estabelecer a convivência sem a interferência 
do medo ligado a eventuais ameaças.

Nesse contexto, o relato de um caso de atendimento pode ser ilustrativo. 
Tratava-se do atendimento da adolescente J., de 14 anos. Antes de seu início, 
ela já me esperava no corredor da escola. Quando fui ao seu encontro, ela disse: 
“Nossa, aquela menina veio agarrar meu pescoço, pegou assim ó”, demonstrando 
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como ocorreu a interação, além de intensa irritação, apontando ainda quem era 
a menina a que se referia. Olhei e percebi tratar-se de uma menina pequena, de 
cerca de sete anos, com sinais de atraso intelectual e motor, que se locomovia 
com dificuldade, apoiando-se numa professora para permanecer em pé. Res-
pondi: “Ela parece ter um atraso, você não acha?” J. olhou novamente para a 
menina, mas pareceu não dar importância ao que lhe disse. Afinal, ela tinha o 
direito de estar brava por ter sido “atacada”. Continuei: “Aqui nessa escola tem 
muitas crianças deficientes. É bom que elas estejam convivendo e aprendendo 
com todos, inclusive que ela não pode agarrar o pescoço de ninguém.” J. ainda 
estava irritada e completou: “mas eu acho que eles é que ganham com a gente, 
não a gente.” Achei sua opinião dura e sincera. Esperei que ela se acalmasse e, 
posteriormente, conversamos bastante sobre tolerância, diferenças e respeito 
a essas diferenças, visto que essa adolescente possuía questões ligadas à intole-
rância e impaciência, timidez e baixa autoestima. No contexto do atendimento, 
pudemos oferecer um espaço de conversa em que J. falou sobre si e sobre 
aceitação. Ao final, ela comentou: “é, a gente também acaba aprendendo com 
eles coisas diferentes do que se aprende na escola, (referindo-se ao conteúdo 
pedagógico)”. De fato, é assim que aprendemos a viver em meio à diversidade 
com respeito. Cerca de dois meses depois, para minha surpresa, fui encontrá-la 
na recepção da escola, onde geralmente me espera para o atendimento. Estava 
sentada numa mesa com aquela mesma menina que a “atacou” e, ao observar 
um pouco, percebi que J. lia um gibi para ela.

Há certos cuidados que devem ser tomados quando falamos sobre dife-
renças e inclusão. Uma vez que a ideia de incluir significa agregar quem está 
segregado, cria-se um “caráter de infinitude”, uma vez que parecem ser fenô-
menos coexistentes (Voltolini, 2004). Outra discussão refere-se aos estigmas, 
mais especificamente aos processos de diagnósticos. Sabe-se da importância 
de reconhecer e identificar um problema, o que permite propor o tratamento 
adequado. Entretendo, podemos adentrar num campo perigoso de precon-
ceitos. Há alguns anos, vimos um aumento significativo na prevalência de 
diagnósticos na infância, como o TDAH, e mais recentemente, uma onda 
em relação ao TEA. Sabemos também que esse aumento não se restringe ao 
Brasil, mas vem acontecendo em diversos países do mundo, inclusive no Japão, 
alcançando as crianças brasileiras que lá resididem. O aumento da prevalên-
cia é acompanhado de inúmeros questionamentos e tem sido tema bastante 
discutido entre os profissionais da saúde e da educação, pesquisadores e poder 
público, bem como do Projeto Kaeru. Há os que defendem a existência de 
um movimento de patologização da vida, pois todo sintoma facilmente se 
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encaixa num transtorno ou doença. Há também os que sugerem maior acesso 
e divulgação de informações sobre saúde, ou então a ampliação dos critérios 
diagnósticos, reposicionando transtornos já existentes em um só, aumentando 
automaticamente as estatísticas. 

O Projeto Kaeru atende algumas crianças retornadas que, no Japão, receberam 
diagnósticos como os citados acima. Temos o exemplo de J., 9 anos, que veio 
para o Brasil aos 6 anos de idade com diagnóstico de TDAH. A equipe recebeu 
todos os dados, discutiu e avaliou o caso a partir de nosso referencial teórico e 
ética profissional, cuidamos da criança e de sua família. A partir da avaliação e 
dos atendimentos realizados com essa criança, iniciou-se um questionamento 
do diagnóstico realizado, ao passo que víamos que os rótulos estavam ficando 
mais enraizados e se mostrando prejudiciais, tanto para a família quanto para 
a escola. As conversas com a coordenadora pedagógica da escola frequentada 
por J. indicavam que também havia um questionamento de tal diagnóstico no 
ambiente escolar, tendo em vista que a criança foi se adaptando e demonstrando 
suas capacidades e seu potencial. Ao longo dos atendimentos e da vivência na 
escola, pudemos num certo momento descartar o diagnóstico. Além de ter 
adquirido bom domínio da língua portuguesa, J. conseguiu ser alfabetizado 
em português, está melhor adaptado ao Brasil e ao sistema educacional, com 
rendimento escolar bastante satisfatório.

Há outros casos de crianças que recebemos no Projeto Kaeru com diag-
nósticos como autismo e também com diagnósticos associados, como TDAH 
e autismo, tendo sido realizadas avaliações e encaminhamentos para serviços 
específicos em alguns casos. Novamente, é necessário que a equipe permaneça 
atenta para avaliar as habilidades e dificuldades da criança com objetivo de 
traçar o plano de atendimento e as atividades de intervenção.

Os desafios nos atendimentos

Receber uma criança com alguma necessidade especial exige que a equipe 
do Projeto Kaeru atente para vários aspectos, a iniciar pela anamnese com a 
família e a avaliação da criança para verificar as possibilidades de nossa equipe 
realizar o atendimento ou fazer o encaminhamento para profissionais ou ins-
tituições específicas. Em algumas situações, o encaminhamento para serviços 
especializados mostra-se necessário visto que a formação dos profissionais e 
as necessidades da criança não poderiam ser contempladas por nossa equipe, 
e poderiam ser melhor acompanhadas por instituições com atuação específica 
na área. Houve, por exemplo, o caso de uma criança regularmente matriculada 
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na rede pública de ensino com deficiência visual bastante grave e atrasos de 
desenvolvimento neuropsicomotor. O encaminhamento para uma instituição 
referência no assunto na cidade de São Paulo foi discutido com a família. Nesses 
momentos, precisamos alinhar os objetivos institucionais do Projeto Kaeru 
às necessidades da criança a ser atendida, bem como aos recursos essenciais 
necessários, como técnicas, métodos e infraestrutura.

Nos casos em que verificamos a possibilidade de atuação junto às crianças e 
suas famílias, muitas vezes o acompanhamento ocorre em paralelo com essas 
instituições ou profissionais, de modo que a articulação entre profissionais da 
saúde, escola e família formam o tripé básico para garantirmos o direito à saúde 
e à educação para essas crianças. Essa articulação é enriquecedora para todos, 
e também contribui para a troca de informações e alinhamento das condutas.

Podemos nos reportar ao caso de G., 17 anos, no qual a questão da defici-
ência motora leve – apesar de não ser a principal demanda na maior parte dos 
atendimentos – trazia repercussões e era por vezes abordada. Hoje, G. apresenta 
uma leve deformidade em um dos pés, o que faz com que manque ao andar, 
pouco perceptível a um olhar desatento. O adolescente recebeu o diagnóstico de 
atraso no desenvolvimento motor, pois houve problemas durante o parto, mas 
que só foram identificados porque G. demorou para começar a andar. Desde 
então, iniciou acompanhamento numa instituição voltada para o tratamento 
da deficiência física, fez fisioterapia e usou órteses em ambos os membros 
inferiores até cerca de 4 anos de idade, até receber alta. G. viveu dos seis aos 14 
anos no Japão. Nos atendimentos, apareciam falas sobre o incômodo quando 
os colegas da escola percebiam e perguntavam o que ele tinha, ou ainda sobre 
a dor que sente quando anda muito ou realiza alguma atividade física intensa, 
bem como questões referentes à imagem corporal e autoestima. G. precisava 
lidar com a aceitação do corpo e suas limitações, além de tantas outras questões 
(adolescência, dinâmica familiar, readaptação ao Brasil), e o atendimento podia 
proporcionar um espaço de fala e escuta, de elaboração e orientações.

Em outro extremo das deficiências motoras, existem as que interferem na 
rotina de forma mais significativa, como no caso de A., hoje com 19 anos, 
cursando faculdade e desligado do projeto em função da maioridade. A. foi 
acompanhado por nossa equipe por um período significativo. O início do 
atendimento concentrou-se na questão do retorno ao Brasil. Gradualmente, 
mais uma demanda foi acrescida, o diagnóstico de uma distrofia muscular 
degenerativa, com a progressão da doença e as perdas das funções motoras das 
pernas, a incorporação da cadeira de rodas como meio de locomoção principal 
e vários desafios e perdas que enfrentou junto com a família.
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Durante os atendimentos, foram abordados não só as questões referentes à 
adaptação ao Brasil. Também foi possível oferecer importante suporte para que 
A. e família pudessem lidar com o sofrimento em torno das perdas progressi-
vas, um luto contínuo diante das características da doença, que infelizmente 
não permite melhoras motoras. Também acompanhamos a necessidade das 
adaptações e barreiras arquitetônicas, como as da escola, que teve que alterar 
a sala de aula de A., passando dos andares superiores para o térreo, banheiros 
acessíveis e rampas, bem como nossa própria atenção com a acessibilidade 
nos espaços dos workshops mensais e passeios que o Projeto Kaeru realizou, 
de modo que A. estivesse incluído e pudesse participar.

Também acolhemos famílias cujos pais foram acometidos por alguma doença 
e que, por conta das sequelas, tornaram-se deficientes. Numa das famílias 
atendidas, o adoecimento do pai, que sofreu um acidente vascular cerebral, fez 
com que toda a família – há mais de 20 anos no Japão, com três filhos nascidos 
naquele país – retornasse abruptamente para o Brasil. O filho mais velho não 
conseguiu se adaptar e, como estava prestes a fazer 18 anos, rapidamente voltou 
ao Japão, enquanto os dois filhos menores passaram a ser acompanhados pelo 
Projeto Kaeru. Trabalhamos desde os efeitos da deficiência no núcleo familiar, 
a convivência com as limitações do pai e as próprias limitações ao não pode-
rem frequentar determinados lugares pela falta de acessibilidade, ou mesmo 
a compreensão das diferenças, permitindo que fosse desenvolvido um olhar 
mais sensível em relação às crianças com deficiência com as quais os filhos 
conviviam em suas escolas.

Além dos acometimentos de natureza física, atendemos crianças que apresen-
tam déficits cognitivos. C., 13 anos, também apresentou problemas no parto e 
crises convulsivas nos primeiros anos de vida no Japão, e veio se desenvolvendo 
com atraso neuropsicomotor. Já fez acompanhamentos com diversos profissio-
nais, como fonoaudiólogo, psicopedagogo e terapeuta ocupacional. Chegou a 
repetir de ano uma vez, porém sua evolução é lenta, comparada às crianças da 
sua idade, e sempre esteve aquém em termos cognitivos e comportamentais. 
O processo de planejamento dos atendimentos torna-se mais específico, uma 
vez que se faz necessário respeitar os limites e treinar habilidades anteriores 
à sua idade cronológica, como por exemplo, um jogo com regras específico 
para sua idade torna-se um instrumento que demanda adaptação. A inclusão 
de C. nos atendimentos em grupo também se tornavam desafios, visto que ele 
não conseguia acompanhar atividades ou as conversas como os outros, sendo 
necessário intermediar sua inclusão e incentivar o respeito dos demais frente às 
suas dificuldades. Em termos gerais, os atendimentos em grupo, mesmo sendo 
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desafiadores, permitiam que C. se relacionasse e participasse de atividades com 
crianças da sua idade num ambiente protegido, e via-se claramente os benefícios 
dessa convivência para outros, como tolerância, empatia, companheirismo e 
respeito. Nos atendimentos individuais, foi possível trabalhar melhor as difi-
culdades específicas de C.

Ao contrário da maioria das crianças retornadas atendidas pelo Projeto Kaeru 
– que se caracterizam por sua timidez e por aparentemente não representarem 
“problemas” na sala de aula para os professores –, C. nunca foi uma criança 
que passou despercebida na escola. Em diversos momentos, observou-se o 
quanto trabalhar com uma criança com déficit intelectual toca na impotência 
dos profissionais (de professores a inspetores), que vinham conversar conosco 
com queixas relacionadas a C.: “ele não aprende”, “na sala ele faz isso” “ele não 
faz isso”, “você não imagina o que ele aprontou essa semana”, e que na maioria 
das vezes não propunham uma construção ou reflexão, muito menos a abertura 
para receber orientações. Houve algumas mudanças relacionadas à coordenação 
pedagógica e à escola que pudemos acompanhar, e que foram bastante benéficas 
para C. Porém, verifica-se uma grande disparidade nas posturas e modos de 
enfrentamento por parte dos profissionais da educação, até mesmo dentro de 
uma mesma escola.

Outra criança atendida, S., 7 anos, apresenta um quadro ainda em investi-
gação por neurologistas quanto ao seu quadro de atraso intelectual, motor e de 
linguagem. S. apresenta tremores nas mãos, tornando um tanto complexas as 
atividades que envolvem a coordenação motora fina. S. apresenta dificuldades 
com a língua e com a linguagem (com a língua, em função de, já no Japão, 
terem sido identificadas dificuldades no idioma japonês, o que ocorreu antes 
mesmo de ser introduzido o idioma português tendo em vista o retorno para o 
Brasil). Faz-se necessário repetir, ser objetivo, dar orientações curtas e simples, 
propor atividades adaptadas. Diferentemente da escola de C. (assistido citado 
anteriormente), a escola de S. tem uma postura mais aberta, que dialoga e pensa 
o que será construído em termos de metas e conteúdo pedagógico. Lembremos 
que, no caso dessas duas crianças, o fator ambiental e cultural, bem como o 
idioma com que tiveram contato inicial, era o japonês, e não o português, e 
sabemos o quanto o desenvolvimento envolve uma grande trama de aspectos 
inter-relacionados e interdependentes. 

O acolhimento da família e como ela lida com as necessidades dessas crianças 
é essencial, assim como a atenção conferida aos irmãos. Não raro, irmãos de 
crianças com alguma deficiência também apresentam problemas de caráter 
emocional, pois precisam lidar com a não compreensão ou frustração de diversas 
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naturezas. Muitas vezes, crescem com sentimentos ambíguos, pois à medida que 
aprendem a amar esse irmão, podem se sentir culpados, envergonhados, com 
raiva ou com ciúmes, carentes de atenção dos pais. Precisam dividir a atenção 
e o tempo dos pais, mas não é possível competir, pois o irmão realmente exige 
um tempo maior diante da rotina de consultas e terapias, além das atividades 
cotidianas, tendo como consequência o sentimento de perda e inferioridade. 
Lembramos de uma fala do irmão de C., conforme relato da mãe: “Mas ele tem 
a (citou o nome de todos os profissionais que atendiam o irmão). Eu quero ela 
só para mim! (referindo-se à profissional do Projeto Kaeru)”. Poder expressar 
essa falta é bastante significativo, assim como a atenção e o acolhimento por 
parte do adulto, mantendo o diálogo como importante ferramenta no fortale-
cimento dos vínculos afetivos.

Muitas vezes, os irmãos ajudam os pais como cuidadores dos irmãos com defi-
ciência nas tarefas cotidianas, como administrar os horários dos remédios e da 
alimentação. Conforme estudos sobre o tema, os irmãos tornam-se importante 
fonte de suporte no futuro (Yamashiro e Matsukura, 2013). Vemos também 
que, em alguns casos, esse auxílio como cuidador também remete ao contexto 
socioeconômico da família, em que ambos os pais precisam trabalhar e não 
há outros que possam ajudar nos cuidados da criança a não ser o irmão. De 
acordo com Soares e Franco (2009), esse cuidado está relacionado às condições 
socioeconômicas da família, sendo antes uma contingência das condições de 
vida do que indicadores de descaso ou a falta de proteção por parte dos pais.

Observa-se também que, em vários momentos, exige-se do irmão paciência 
e uma dose maior de maturidade, “você precisa entender que ele não entende 
as coisas como você”, muitas vezes exigindo, por força maior, que a criança ou 
o adolescente amadureçam precocemente. Tomemos como exemplo a irmã 
de S., que com grande frequência perde a paciência, tem raiva e vergonha do 
irmão. Apesar da pequena diferença de idade (1 ano e meio), eles não conse-
guem brincar juntos; “ele não sabe, ele não entende como é”, demonstrando 
irritação constante.

Autores como Sá e Rabinovich (2006) e Buscaglia (2006) estudam as famí-
lias de pessoas com deficiência e relatam o quanto a necessidade do suporte 
gera sobrecarga física e emocional sobre os pais, a necessidade de alterações 
na rotina, emprego, gastos com tratamento, reestruturações físicas na casa e 
maiores níveis de estresse, conflitos nas relações conjugais e a necessidade 
de desenvolver modos de enfrentamento e adaptações. A família é o contato 
inicial da criança com o mundo, a instância que vai protegê-la e aos poucos 
introduzi-la gradualmente no ambiente externo: tios, vizinhos, amigos e, por 
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fim, a escola. O nascimento de uma criança saudável, de acordo com Winnicott 
(2011), ajuda a compor a própria base da integração do grupo familiar; porém, 
muitas famílias têm dificuldades para aceitar e tolerar uma criança que demanda 
maiores cuidados, causando problemas bastante complexos.

Assim como a família, vemos que a escola também adoece, muitas deso-
rientada e sobrecarregada nas próprias funções, além da falta de preparo e 
da indisponibilidade de se pensar em conjunto para construir a partir das 
adversidades. A questão da inclusão escolar toca em pontos delicados, ligados 
ao funcionamento institucional e à necessidade de mudanças, que por sua vez 
encontram inúmeras barreiras. Dentre os vários contextos escolares nos quais 
atuamos, deparamo-nos com professores e coordenadores muito abertos e 
disponíveis e que, apesar de não terem experiência anterior em determinados 
assuntos, têm sensibilidade e postura proativa em relação aos casos de inclusão. 
É importante trabalharmos em conjunto, como facilitadores no processo de 
aprendizagem dessas crianças, garantindo o direito à educação para todos.

A palavra de ordem é qualidade de vida, buscada por meio de estratégias 
para melhorar o bem-estar das pessoas com deficiência. Viver com uma defici-
ência ou conviver com uma pessoa com deficiência traz inúmeros desafios para 
todos. Ainda estamos distantes de uma sociedade inclusiva e acessível. Porém, 
o movimento de reflexão e luta pelo respeito à diversidade e por políticas mais 
igualitárias permeia cada vez mais o nosso dia a dia.
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7
Pesquisa sobre Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) no Japão
Kyoko Yanagida Nakagawa

Nestes 10 anos de Seminário Kaeru no Japão, percorrendo diversas cidades de 
grande concentração de brasileiros, atendendo a essa comunidade e oferecendo 
orientações aos pais brasileiros em relação ao desenvolvimento de seus filhos, 
pudemos perceber que as demandas variavam de ano a ano. Porém, recorrentes 
em todas as localidades, as demandas que vinham de escolas ou creches japo-
nesas também partiam das brasileiras: quando a queixa em um determinado 
local era sobre violência doméstica, ouvia-se a mesma queixa em diversas outras 
cidades. Mesmo quando havia determinada constatação, como em 2009, quando 
houve um aumento na taxa de natalidade, o mesmo se verificava em muitos 
outros locais, e todos denominavam os recém-nascidos de “filhos da crise”, em 
referência à crise econômica de 2008.  

Por volta de 2014, começou a surgir a queixa de que havia entre as crianças 
e adolescentes atendidos pelo projeto um número considerável de diagnósticos 
de TEA. Antes disso, em 2013, ouviam-se relatos esparsos de que havia escolas 
com grande número de crianças “autistas”, especialmente nas primeiras séries. 
Recebemos um e-mail da então presidente da Associação Autismo Vencendo 
Preconceito (AAVP) informando que na região de Miyoshi (próximo à cidade 
de Toyota, na província de Aichi), havia mais de 100 crianças brasileiras diag-
nosticadas como “autistas”, e como não recebiam orientações do que poderia 
ou deveria ser feito e não sabiam como proceder após o diagnóstico, os pais 
se uniram e fundaram a referida entidade para juntos encontrar algum escla-
recimento sobre a questão. Entretanto, naquela época estavam juntos para 
lamentarem, falarem de suas angústias e partilhar uma refeição juntos. Assim 
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surgiu a solicitação para, na ocasião em que estivéssemos realizando o Semi-
nário Kaeru no Japão, participássemos de uma reunião da Entidade de modo a 
fornecermos informações e orientações aos pais, demanda atendida em 2014. A 
partir daí, temos mantido um canal de comunicação regular com essa entidade, 
além de encontros na ocasião em que o Seminário Kaeru é realizado na região. 

Na época, em uma determinada cidade, havia uma escola com grande pre-
sença de brasileiros que mantinha em sua classe especial grande número de 
crianças brasileiras. Num debate com representantes do comitê educacional e 
professores, houve menção de que, no ano seguinte, os brasileiros constituiriam 
a totalidade da classe especial, afirmação essa que nos suscitou uma dúvida: 
naquela cidade não havia nenhuma criança japonesa com alguma deficiência? 
Por que só estrangeiros seriam considerados deficientes?

Com isso, decidimos investigar o que acontecia em outras regiões, mesmo 
porque estavam começando a surgir entidades de apoio e assistência a essas 
crianças. Essas entidades contavam com propostas terapêuticas e com alguns 
profissionais brasileiros, e algumas entidades destinavam-se ao atendimento 
exclusivo aos brasileiros. 

Visitando as escolas públicas japonesas nas cidades de grande concentração 
de brasileiros e focando nossa atenção nas chamadas “classes especiais”, pude-
mos observar nessas classes um número significativo de crianças estrangeiras, 
incluindo-se as brasileiras. Assim, membros do ABIC (entidade responsável 
pelas atividades do Projeto Kaeru no Japão, especialmente o Seminário Kaeru) 
fizeram um levantamento da proporção de crianças estrangeiras (incluídas as 
brasileiras) nessas classes em diversas cidades de grande concentração de bra-
sileiros no país por meio de um processo de amostragem (2015, 2016 e 2017, 
quando abrangeu um número bem maior de crianças da amostra). 

Os resultados desse levantamento do ABIC relativos a 2015, quando foram 
sondadas as classes especiais de sete escolas de cinco diferentes províncias, 
mostrou que a proporção de japoneses nas classes especiais em relação à popu-
lação total de japoneses da escola oscilava de 0,75% a 1,82%, com uma média 
de 1,48%. Por outro lado, a mesma proporção entre os estrangeiros (incluídos 
os brasileiros) oscilava entre 4,41% a 12,84%, com uma média de 6,15%. Em 
2016, foram sondadas nove escolas das mesmas cinco províncias, com uma 
média de 2,17% para os japoneses e 5,94% entre os estrangeiros (incluídos os 
brasileiros)1.

1. Dados amplamente divulgados na imprensa japonesa em abril de 2018. Ver Kyodo News, 
https://www.47news.jp/2327668.html ou Asahi Shinbum, https://www.asahi.com/articles/
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No ano de 2017, soubemos por meios informais que o próprio Ministério 
da Educação do Japão fez um levantamento em todas as escolas com alunos 
estrangeiros em cidades que fazem parte do Shujutoshikaigi2, e embora esses 
dados não sejam divulgados, os resultados não teriam sido muito diferentes. 

Os resultados obtidos pelo ABIC vêm sendo divulgados pela mídia japo-
nesa e por alguns outros meios, o que vem causando certo desconforto para os 
japoneses, especialmente para os representantes dos comitês educacionais que, 
nesse momento, buscam os responsáveis pela divulgação dos dados.

Ao mesmo tempo, em 2016 e 2017 passamos a investigar como e quem 
tem feito o trabalho de diagnosticar as crianças brasileiras e quais os ins-
trumentos utilizados. Em 2017, inclusive, parte dessa pesquisa consistiu em 
avaliar algumas crianças fazendo uso de testes utilizados no Japão (e no Brasil), 
empregando-se as duas versões, a brasileira e a japonesa, conforme a neces-
sidade. Isso foi possível por ser um profissional bilíngue habilitado em testes 
psicológicos e tendo em mãos tabelas de validações da população japonesa e 
brasileira, embora não nos pareça ser essa a forma mais adequada. Essa parte 
da pesquisa só pôde ser viabilizada graças a um fundo de pesquisa obtido por 
uma professora da Universidade de Kanazawa, com quem desenvolvemos essa 
pesquisa de forma conjunta.3 

Em 2016, por indicação de contatos do Ministério da Saúde, Trabalho e 
Bem-Estar Social do Japão, pudemos entrar em contato com um dos prin-
cipais pesquisadores sobre o desenvolvimento infantil no Japão e que, com o 
patrocínio desse mesmo ministério, estaria conduzindo uma pesquisa nacional 
a respeito de crianças com distúrbios de desenvolvimento. Nesse contato, esse 
pesquisador e professor mostrou interesse em incluir as crianças estrangeiras em 
sua pesquisa, especialmente em cidades com grande concentração das mesmas. 
Posteriormente, tivemos acesso a alguns dos principais especialistas japoneses 
na questão do desenvolvimento, e também aos responsáveis pela condução da 
pesquisa em algumas regiões onde estão as crianças brasileiras. 

ASL4T43HKL4TUHBI01G.html. Dados mais detalhados podem ser obtidos perante a ABIC.
2. Shujutoshikaigi é um encontro que ocorre anualmente, desde 2000, em cidades de grande 
concentração de estrangeiros, quando os representantes dos governos locais e prefeitos, bem 
como representantes da comunidade estrangeira, discutem as questões consideradas relevantes, 
buscam propostas e muitas vezes escrevem declarações de propósitos em conjunto. Ver https://
www.shujutoshi.jp
3. Pesquisa compilada e relatada pela professora Makiko Matsuda, da Universidade de Kana-
zawa, após debate com todos os pesquisadores envolvidos e também conosco. Resumo disponível 
em https://www.hakuhofoundation.or.jp/subsidy/recipient/pdf/12th_matuda.pdf 
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De 2016 a 2018, estivemos no Japão em outras oportunidades além do período 
em que foi realizado o Seminário Kaeru. Nessas ocasiões, foram realizadas 125 
entrevistas com os pais das crianças, que generosamente colaboraram conosco 
fornecendo dados por meio de anamnese, um rápido inventário (CBCL) e 
outros documentos e laudos que nos forneceram. Esses dados estão em pro-
cessamento e análise e esperamos, em breve, disponibilizá-los aos interessados. 

A Embaixada Brasileira elaborou um edital de concorrência para que os 
interessados se inscrevessem para averiguar a situação, desenvolvendo uma 
pesquisa de maior porte. Soubemos da existência de uma sondagem feita pelo 
próprio governo japonês cujos dados não foram divulgados. A Embaixada 
Brasileira terminou a seleção dos projetos em junho de 2018, e a informação de 
que dispomos é que o trabalho de pesquisa será iniciado no segundo semestre 
de 2018.

Em 2018, fizemos também um trabalho de sondagem com os profissionais 
que acolhem e atendem essas crianças após o diagnóstico e dos encaminha-
mentos feitos pelos profissionais japoneses, de modo a saber um pouco sobre 
os trabalhos de intervenção levados a cabo. Tal sondagem incluiu também os 
professores japoneses que recebem essas crianças em salas especiais.

Por outro lado, sentimos a necessidade de fazer uma interlocução com as 
instituições que atendem as crianças com TEA no Brasil, razão pela qual, em 
2017, criamos um canal de troca com algumas dessas instituições.  

Bibliografia

Matsuda, M.; Nakagawa, K. Y. Sobre as questões do desenvolvimento, diag-
nóstico e idioma em crianças com raízes no estrangeiro. Boletim do Centro 
de Estudantes Bolsistas da Universidade de Kanazawa, v. 21, p. 19-42, 2018.   
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8
Ciclo de palestras sobre crianças com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Italo Takassaki Oliveira

O ciclo de palestras sobre crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
surgiu da necessidade de o Projeto Kaeru acompanhar a demanda das crianças 
brasileiras no Japão, o que ficou mais evidente a partir de 2015, como forma 
de atualizar seus profissionais e convidar estudiosos das áreas da educação e da 
saúde, bem como interessados no movimento dekassegui, para trocarem infor-
mações acerca do fenômeno que começava a se destacar no Japão, permitindo 
ainda a preparação para o recebimento, identificação e encaminhamento dessas 
crianças quando fosse necessário. 

O Projeto Kaeru – por meio de sua coordenadora, Dra. Kyoko Nakagawa, 
e de sua equipe – realiza anualmente atendimentos às crianças brasileiras no 
Japão. Dessa maneira, é possível mapear quais demandas se destacam entre os 
pais, educadores, políticos brasileiros e japoneses, entre a comunidade brasileira 
e a comunidade local, além da intensa troca de informações com pesquisado-
res do Japão e diversos profissionais que têm relação direta com a educação 
e o desenvolvimento infantil. Foi a partir desse contexto que, em 2016, a 
Dra. Kyoko Nakagawa participou de pesquisas com acadêmicos japoneses, 
nas quais foi constatado um número elevado de casos de crianças brasileiras 
diagnosticadas com o TEA no Japão. Segundo uma reportagem veiculada 
pela BBC Brasil, pesquisas da ONG Serviço de Assistência aos Brasileiros 
no Japão (SABJA) apontam que cerca de 6,15% das crianças brasileiras que 
residem no Japão foram diagnosticadas com TEA, número muito superior ao 
da média norte-americana encontrada em 2018 pelo CDC1, que é de 1,69% 

1. Centers for Disease Control and Prevention (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) 
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crianças. O dado torna-se ainda mais alarmante quando é comparado com a 
prevalência mundial estimada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
que é de 0,62% crianças. Mesmo se comparadas às crianças que residem no 
Brasil, a prevalência encontrada no Japão continua elevada, pois estima-se que 
2 milhões de crianças no Brasil estejam dentro do espectro autista e, portanto, 
considerando-se que a população brasileira é de 207,7 milhões de habitantes2, 
cerca de apenas 1% da população teria recebido o diagnóstico de TEA. 

Dessa forma, em relação à estimativa mundial, foram encontradas dez vezes 
mais crianças brasileiras diagnosticadas com TEA no Japão; em comparação 
com a estimativa norte-americana, são aproximadamente três vezes mais e, em 
relação, à estimativa entre as crianças residentes no Brasil, cerca de 6 vezes mais 
crianças receberam o diagnóstico de TEA. A partir desses dados, começou-se 
a investigar o motivo de tamanha discrepância nos resultados encontrados no 
Japão, e algumas hipóteses foram levantadas.

Primeiramente, é preciso levar em conta que, na quarta edição do DSM3, 
o Transtorno Autista, juntamente com o Transtorno de Rett4, o Transtorno 
Desintegrativo da Infância, o Transtorno de Asperger e o Transtorno Inva-
sivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação compunham o que se 
classificavam como Transtornos Globais do Desenvolvimento (TDG). Com 
o advento do DSM-5, aboliram-se esses subgrupos para diluí-los dentro do 
que se convencionou chamar de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Essa 
mudança ocorreu porque a American Psychiatric Association avaliou em sua 
revisão do DSM que os critérios diagnósticos das subcategorias (Transtorno 
Autista, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de Asperger e 
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação) “não 
traziam vantagens diagnósticas ou terapêuticas na divisão e [...] que a dificul-
dade em subclassificar o transtorno poderia confundir o clínico dificultando 
um diagnóstico apropriado” (Araújo e Lotufo Neto, 2014). A nova classifi-
cação destaca a noção de espectro que é utilizada para marcar a existência de 
diferentes entidades clínicas “aparentemente distintas, que de alguma forma se 

está ligado ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, sendo a 
principal agência de proteção à saúde pública do país. A OMS utiliza os dados dessa agência 
sobre TEA como referência.
2. Dados do IBGE de 2017.
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais) publicado pela American Psychiatric Association.
4. Em 1999, anos após o lançamento do DSM-4, descobriu-se que a mutação no gene MeCP2 
era a causa dessa síndrome, não sendo incluída no DSM-5.
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relacionam” (Vicente, Charro e Agostinho, 2015). Em outras palavras, há alguns 
sintomas e alguns mecanismos que permitiriam reunir aquelas subcategorias 
em uma única categoria pois formam um contínuo em que varia a gravidade 
do comprometimento, avaliado por meio das dificuldades na comunicação e na 
interação sociais, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses 
ou atividades. Os graus de comprometimento variam em leve (grau 1, em que 
é exigido menor apoio); moderado (grau 2, que necessita de apoio substancial); 
e severo (grau 3, necessitam de maior apoio).  

Assim, a ampliação da categoria diagnóstica do TEA possibilitou que algu-
mas crianças que outrora não se enquadravam dentro do antigo Transtorno 
Autista, por fazerem parte dos demais Transtornos Globais do Desenvolvi-
mento (TGD), passassem a integrar esse grupo com o advento do DSM-5. 
Dessa maneira, é possível dizer que houve um incremento na prevalência do 
TEA por ocasião da reclassificação dos indivíduos que antes eram diagnosti-
cados com outros distúrbios neurológicos. Por outro lado, não é possível dizer 
que houve um aumento na taxa de novos casos de crianças com TEA porque 
se trataria de realocar casos que eram diagnosticados em outra categoria. 
Assim, não se trata de uma epidemia mundial de fato. Portanto, a mudança 
de categoria explica, em parte, o aumento da taxa de prevalência de crianças 
brasileiras com TEA no Japão, mas não explica a discrepância dos números 
se comparados com a estimativa norte-americana ou a das crianças que vivem 
no Brasil. Dessa forma, deve haver causas externas que consigam explicar 
melhor o fenômeno. 

Outra hipótese levantada para essa discrepância é a dificuldade de se 
realizar o diagnóstico diferencial, pois não há nenhum tipo de marcador 
biológico que indique onde está o problema com exatidão. Assim, o diag-
nóstico deve ser feito clinicamente por meio da avaliação comportamental, 
avaliando-se o grau de comprometimento de funções como a comunicação 
e a interação social e a rigidez dos comportamentos, permitindo oferecer 
estratégias para a definição do plano terapêutico para cada indivíduo a fim 
de propiciar uma melhor qualidade de vida, com o desenvolvimento de 
algumas habilidades e competências. 

Apesar disso, nem sempre os profissionais envolvidos no processo diagnóstico 
são aqueles que possuem a formação crítico-teórica e técnica necessárias para 
realizar tal procedimento, o qual se mostra minucioso. No caso das crianças 
brasileiras que residem no Japão, a questão do exame comportamental torna 
o cenário ainda mais complexo. 

No Japão, o médico é o responsável pelo diagnóstico de autismo, enquanto 
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que o psicólogo e até mesmo os professores podem avaliar uma criança com 
TEA. Esses profissionais e geralmente utilizam a quarta edição da Escala 
Wechsler de Inteligência para Crianças (WISC-IV), que no Brasil é de uso 
restrito ao psicólogo, que avalia habilidades e competências executivas, de 
linguagem, raciocínio lógico-matemático, de memória, entre outras. Apesar 
de o teste não ser adaptado como instrumento específico para o diagnós-
tico de crianças com TEA, é comum tanto no Brasil como no Japão que os 
profissionais o utilizarem para mapear em quais áreas as crianças podem ter 
dificuldades. No entanto, quando os profissionais não estudam adequadamente 
o instrumento e o utilizam indistintamente, de modo que não reconhecem 
suas potencialidades, limitações e, sobretudo, como interpretar os resultados de 
cada avaliação, podem acabar marcando decisivamente a vida de uma criança, 
estigmatizando-a. 

O WISC-IV mede as habilidades e competências, as quais são expressas pelo 
resultado em Quociente de Inteligência (QI), de acordo com a pontuação em 
cada teste. Suas tabelas são padronizadas de acordo com o desempenho dos 
estudantes de escolas particulares e de escolas públicas de cada país e natu-
ralmente, em alguns testes, é preciso que a criança ou jovem avaliado tenha 
familiaridade com a cultura do país de cujo teste é aplicado. Contudo, ressalte-se 
que as crianças brasileiras que vivem no Japão possuem um arcabouço cultural 
(tomando como base a cultura brasileira e a japonesa) que pode ser duplamente 
pobre, igualmente desenvolvido ou com uma das duas culturas sobressaindo 
em relação à outra, e isso depende amplamente das estratégias de aculturação 
desenvolvidas por cada indivíduo ou grupo e também da abertura da comu-
nidade que recebe o imigrante, como afirma Berry et al. (1992). Profissionais 
pouco atentos a essa importante questão e que não estão cientes da importância 
desse conceito básico de Psicologia Transcultural, quando em contato com um 
indivíduo migrante, podem interpretar determinadas respostas ou comporta-
mentos pelo ponto de vista de uma cultura e, dessa forma, interpretar os dados 
coletados de maneira errada e diagnosticar precipitadamente.

Por outro lado, o uso do WISC-IV como instrumento para avaliar essas crian-
ças e adolescentes apresenta problemas objetivos. As versões brasileira e japonesa 
têm validações5 próprias de acordo com estudos feitos com crianças e adoles-
centes que estudam nas escolas em cada um dos dois países, respectivamente. 

5. Conceito de psicometria que diz respeito ao processo de verificação da validade de um 
teste psicológico, ou seja, verificar “o que o teste mede e com que eficácia ele o faz” (Anastasi 
e Urbina, 2000).
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Portanto, o desempenho delas não oferece mesma classificação mediante igual 
pontuação, justamente porque o desempenho de crianças brasileiras e japonesas 
é diferente de acordo com cada faixa etária e o tipo de escolarização. Mesmo 
que a criança esteja bem adaptada à escola japonesa, seria equivocado utilizar a 
versão japonesa do teste para avaliá-la tanto quanto o seria utilizar uma versão 
brasileira, uma vez que fatores como a aquisição de linguagem e a bagagem 
cultural, por exemplo, influem diretamente no desempenho dessas crianças e, se 
comparadas às crianças brasileiras ou japonesas, provavelmente ficarão aquém 
em termos de resultados. Apesar de o rebaixamento intelectual não fazer parte 
do diagnóstico diferencial para TEA, podendo estar presente ou não, é possível 
que alguns profissionais empreguem esse critério e utilizem o resultado geral 
do WISC-IV para classificar as crianças como possuindo TEA sem levar em 
conta que seu propósito é, grosso modo, medir a inteligência, e não realizar 
diagnóstico para TEA. Uma prática comum é utilizar alguns dos subtestes do 
WISC-IV para, em conjunto com outros testes psicológicos, entender melhor 
o quadro e até mesmo diagnosticar adequadamente.

Além do aspecto comportamental, a questão da linguagem também se apre-
senta como importante quando se pensa em diagnóstico do TEA. Embora 
a avaliação da aquisição da linguagem e seu desenvolvimento fosse um item 
presente no DSM-4, esse critério não é mais considerado diferencial no DSM-5, 
pois não se mostrou universal nem específico para indivíduos com TEA, pois, 
de acordo com a American Psychiatric Association (2013), “muitos indivíduos 
têm déficits de linguagem, as quais variam de ausência total da fala, passando 
por atrasos na linguagem, compreensão reduzida da fala, fala em eco até lin-
guagem explicitamente literal ou afetada”. À luz desse dado e na ocasião do 
exame comportamental, ressalte-se que as crianças brasileiras no Japão nem 
sempre conseguem se expressar da melhor forma possível utilizando a língua 
japonesa e, às vezes, sequer se expressam e quando são submetidos a esses 
exames. Ao serem interpelados pelo médico ou pelo psicólogo, não respondem 
ao seu chamado ou não executam as ações que lhe são pedidas simplesmente 
porque não entendem o que foi pedido. Mais uma vez, o profissional pode pre-
cipitar-se e realizar o diagnóstico baseado nesses comportamentos tidos como 
antissociais ou característicos do autismo por não interagirem socialmente ou 
por não executarem determinadas ações adequadamente. 

Poderia-se sugerir, então, que seria necessária e suficiente a presença de um 
intérprete para garantir que, na ocasião da aplicação de testes psicológicos ou 
do exame comportamental, as instruções sejam adequadamente transmitidas 
à criança para que ela execute a ação esperada pelo examinador. A medida, 
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contudo, é de difícil implementação, porque algumas condições precisam ser 
satisfeitas. Em primeiro lugar, o intérprete precisa ter familiaridade com o jargão 
técnico em japonês para que consiga dizer à criança, sem prejuízos e de forma 
simultânea, o que deseja comunicar o examinador que observará atenciosamente 
o comportamento da criança, avaliando inclusive o tempo de algumas respostas. 
Portanto, caso o intérprete comunique de maneira equivocada o comando à 
criança, poderá abrir margem para o examinador interpretar mal as respostas, 
interferindo no diagnóstico. É importante que o intérprete tenha boas noções 
de desenvolvimento infantil e saiba, efetivamente, sobre o processo de aquisição 
da linguagem em crianças, pois esses conhecimentos podem ser cruciais para 
o entendimento adequado delas.

Nesse contexto, o intérprete precisa estar atento aos modos pelos quais as 
crianças adquirem a linguagem, uma vez que existem muitas crianças no Japão 
que não conseguem se expressar de maneira suficiente e satisfatória nem em 
português, nem em japonês, e são conhecidas como casos double limited. Isso 
significa que faltam palavras, frases e expressões no repertório das duas línguas 
para que a criança consiga compreender o médico ou o tradutor e consiga lhes 
comunicar o que precisa. O examinador que não está ciente dessas questões 
pode concluir que, de alguma forma, a interação social da criança está preju-
dicada, sem averiguar se as crianças podem simplesmente não ter respondido 
ao comando por questões de aquisição de linguagem.

Adicionalmente, o problema da linguagem pode interferir até mesmo no 
desempenho das crianças no WISC-IV, pois elas podem não conseguem avançar 
em determinadas tarefas ora por não compreenderem as instruções (que devem 
ser passadas tal como estão no manual de aplicação do teste que é mundial-
mente padronizado), ora por não conseguirem responder adequadamente em 
português ou japonês por não possuírem repertório suficiente. 

Por fim, os casos graves de TEA (grau 3, que precisam de maior apoio) são 
facilmente diagnosticáveis dada a gravidade e a intensidade dos sintomas de 
TEA, bastante característicos. No entanto, são os casos classificados como leves 
e até moderados (graus 1 e 2, respectivamente) os que têm gerado polêmica. 
Principalmente os casos leves são de difícil diagnosticado e, por essa razão, 
podem ser facilmente confundidos com outros problemas. 

A esse respeito, a Dra. Kyoko Nakagawa deparou-se com inúmeras crianças 
que eram estimuladas insatisfatoriamente e, portanto, demonstravam certo 
atraso no desenvolvimento para sua idade, o que se expressava, por exemplo, 
na linguagem, na motricidade, em habilidades sociais, entre outras áreas. Como 
nos quadros de TEA, é comum encontrar atrasos nessas áreas em crianças que 
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foram pouco estimuladas, o que dificulta a precisão do diagnóstico e, dessa 
forma, demanda que o processo seja realizado de modo minucioso. Isso não 
quer dizer que todos os casos de crianças brasileiras diagnosticadas como 
TEA no Japão sejam, na verdade, casos de crianças pouco estimuladas; além 
disso, seria equivocado pensar que o incremento populacional de crianças 
com TEA se deva exclusivamente a esse fator. Entretanto, é verdadeiro que o 
número de crianças brasileiras que estão no Japão e que não têm estimulação 
adequada vem crescendo ao longo dos anos, e o que pode ajudar a explicar a 
natureza desse fenômeno é a pobreza de estímulos aos quais essas crianças 
estão submetidas, desde estímulos sensório-motores a estímulos linguísticos, 
de raciocínio lógico-matemático, entre outros, os quais dependem de atenção 
compartilhada e da imitação, e, portanto, exigem a presença de adultos e de 
outras crianças como mediadoras no processo de aprendizagem, tanto no 
desenvolvimento normal quanto no desenvolvimento de crianças com TEA 
(Vygotsky, 2007). 

Diante desse contexto encontrado no Japão, o Projeto Kaeru fomentou a 
realização de palestras para conseguir receber as famílias e essas crianças que 
vinham do Japão da melhor forma possível, ainda que para encaminhá-los para 
serviços especializados por meio de sua equipe técnica, que passaria a ter maior 
noção sobre o TEA e, também, reivindicar dignidade no processo diagnóstico 
e terapêutico, onde quer que essas crianças e suas famílias estivessem morando.

Assim, de junho a novembro de 2017, o Projeto Kaeru recebeu em sua sede 
algumas das instituições mais reconhecidas no tratamento de TEA na cidade 
de São Paulo para discutir a realidade das crianças brasileiras diagnosticadas ou 
com suspeita do quadro. Os profissionais palestrantes transmitiram a visão, os 
objetivos e os métodos de cada instituição que representavam a fim de debater 
a educação, a inclusão social, a autonomia, a saúde e até mesmo o contexto 
migratório dessas crianças e de suas famílias que residem no Japão ou que optam 
por retornar ao Brasil, bem como aprofundar a compreensão em relação ao 
transtorno, tratamentos e instrumentos de avaliação e diagnóstico existentes.

Abrindo o ciclo de palestras, a psicóloga Joyce Eiko Fukuda, representando a 
instituição Lugar de Vida, apresentou o funcionamento da entidade, que tem a 
Psicanálise como abordagem norteadora, realizando atendimentos individuais 
ou grupais. A instituição inicialmente recebia crianças com o antigo Transtorno 
Global do Desenvolvimento (TGD), além de casos psicológicos graves, e estava 
instalada no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP/USP). 
Também promovia pesquisa, extensão e formação acadêmicas dos alunos dessa 
universidade. Após 18 anos, expandiu seu serviço, deixando as dependências 
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da universidade e passando a atender uma variedade de casos relacionados a 
crianças e adolescentes, não mais se restringindo ao TGD – atualmente TEA –, 
além de formar alunos e profissionais que objetivavam aprender a Educação 
Terapêutica, que fundamenta o trabalho da equipe. A Educação Terapêutica, 
em suma, consiste em práticas educacionais que visam ajudar as crianças e ado-
lescentes a continuarem seu desenvolvimento de maneira global, uma vez que a 
capacidade de fazer vínculos dessas crianças, estando afetada, tende a dificultar 
a inclusão. Dessa forma, a instituição propõe práticas de tratamento educação 
das crianças elaborando um projeto singular para cada uma delas, partindo das 
demandas das crianças e de seus pais. A criança chega à instituição e passa por 
entrevistas iniciais para traçar o plano de atendimento individualizado. Caso 
necessário, ela pode ser submetida a uma avaliação diagnóstica interdisciplinar 
para determinar o quadro com maior precisão. A instituição possui modalidades 
de tratamento com equipe multidisciplinar que visa a integração das crianças 
e dos adolescentes à sociedade, sendo a escola um lugar privilegiado para que 
elas se desenvolvam. Há trocas entre o corpo pedagógico e outros profissionais 
da escola e o terapeuta, bem como do terapeuta com a família e das crianças 
e adolescentes entre si, o que ocorre através de atividades dirigidas ou pelo 
compartilhamento dos espaços em atividades prazerosas. 

Também participou do ciclo de palestras o psicólogo Marco Aurélio Teixeira 
de Queiroz, representando Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE), uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que tem como foco o 
atendimento a pessoas com Deficiência Intelectual, da infância à senescência. 
A instituição incluiu dentro de seus serviços o atendimento às pessoas com 
TEA – pois a Deficiência Intelectual não necessariamente está presente nos 
casos – por entenderem que todas as pessoas com TEA são consideradas 
pessoas com deficiência e, portanto, público alvo das APAE, e também pela 
necessidade por parte do Governo do Estado de São Paulo de introduzir na 
Política de Saúde do Estado de São Paulo o atendimento às pessoas com TEA 
para complementar a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 
do credenciamento de instituições privadas especializadas no atendimento 
dessas pessoas. As APAE recebem as crianças diagnosticadas como TEA por 
meio da Secretaria de Estado da Saúde. As APAE possuem equipe multidis-
ciplinar (fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, 
neurologistas e psiquiatras) cuja especialidade varia de acordo com a disponi-
bilidade dos profissionais em cada unidade, além de realizar trabalhos com as 
famílias das crianças atendidas. Em relação à metodologia que utiliza, a APAE 
adotou o Treatment and Education of Autistic and Related Communication 
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Handcapped Children (TEACCH), que visa organizar o ambiente físico 
através de rotinas e sistemas de trabalho para que a criança com TEA possa 
compreendê-lo mais facilmente. Também adotou a Applied Behavior Analysis 
ou Análise do Comportamento Aplicada (ABA), que tem como objetivo a 
incorporação de comportamentos sociais significativos, a redução de compor-
tamentos indesejáveis e o desenvolvimento de habilidades.

A terceira instituição a participar do ciclo de palestras realizado em 2017 
foi o Projeto de Integração Pró-Autista (PIPA), que faz parte da Beneficência 
Nipo-Brasileira de São Paulo, representado pelo neuropsiquiatra Paulo César 
Menezes e pelo gerente Ricardo Wazima. A instituição atende meninos com 
idade entre 5 e 9 anos e que tenham laudo médico diagnosticando o TEA. 
O Projeto PIPA tem como base de seu tratamento a Terapia de Atividade 
de Vida Diária (TVD), método desenvolvido no Japão pela professora Kiyo 
Kitahara. O objetivo é permitir que as crianças atendidas adquiram autonomia 
e sejam incluídas na sociedade por meio de atividades do cotidiano realizadas 
na instituição, na escola, em casa, entre outros locais, de modo a padronizar 
as atividades e integrá-las ao repertório comportamental das crianças. Como 
exemplo, temos a substituição da alimentação de colher por garfo, que deve 
adotado em todos os locais de alimentação da criança. A instituição visa trans-
formar a compreensão dos pais em relação à criança com TEA como seres 
com potencialidade. A partir disso, busca formar com eles uma parceria para 
que empreguem o método TVD em casa com seus filhos, considerado, dessa 
forma, o fator primordial no tratamento. Além disso, buscam parcerias com 
as escolas das crianças e oferecem capacitação aos professores da rede pública 
para aprenderem a lidar com as crianças atendidas.

Por fim, a última palestra realizada em 2017 foi ministrada pela psicóloga 
Yasmin Silva, da Associação de Amigos dos Autistas (AMA), instituição 
beneficente criada por pais de crianças com TEA a partir da demanda por 
atendimento, tratamento e produção de pesquisas acadêmicas sobre o assunto. 
Atualmente, a AMA oferece atendimentos gratuitos e possui convênio com 
as Secretarias Estaduais da Educação e da Saúde. A AMA atende as crianças 
encaminhadas pelas escolas através das Secretarias Estaduais da Educação ou 
da Saúde já diagnosticadas como TEA. Ao se concluir que a criança se encaixa 
no perfil de atendimento, a AMA disponibiliza uma equipe multidisciplinar 
(médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais e educadores físicos) que traçará em conjunto um plano de 
tratamento individualizado, levando em conta a orientação dos pais e cuida-
dores da criança. A fim de promover o desenvolvimento social e cognitivo 
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da criança com TEA, a AMA emprega os seguintes métodos: o TEACCH; 
o Picture Exchange Communication System ou Sistema de Comunicação 
por Troca de Figuras (PECS), que consiste numa comunicação através de 
trocas de figuras indicada para crianças com TEA que não desenvolvem a 
fala e também para outras crianças com dificuldades ou limitações na fala; 
a ABA e ainda o tratamento medicamentoso, quando houver comorbidade 
neurológica e/ou psiquiátrica.

Portolese et al. (2017) levantaram os dados sobre as instituições que aten-
dem pessoas com TEA no Brasil e chegaram à conclusão de que, das 650 
instituições que atendem pessoas com TEA levantadas, as APAE respondem 
por 33,6% do serviço no território nacional, seguidas pelos CAPSi (Centro de 
Atenção Psicossocial infantil), responsáveis por 30,9% dos atendimentos, as 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) com 28,3%, e, por fim, as AMA, com 
7%. As instituições que responderam à pesquisa em relação ao total levantado 
(31%) relataram que possuem atendimento multiprofissional (fonoaudiólogos, 
terapeuta ocupacional e psicoterapia). Além disso, a pesquisa aponta que o 
TEACCH é o método mais utilizado, empregado por 16% das instituições; 
11,8% delas utilizam a psicoeducação em grupos com pacientes e famílias, e 
8,8% utilizam o método ABA, além de tratamento médico, oficinas e Son-Rise 
(abordagem relacional que visa a participação espontânea da criança com 
TEA por meio dos relacionamentos sociais). Por fim, os autores concluem 
que os serviços disponíveis são insuficientes e estão concentrados no Estado 
de São Paulo (66,3% das instituições), e propõem que haja uniformidade da 
metodologia para posterior comparação, com melhor aproveitamento na troca 
de informações sobre TEA. Também sugerem que o planejamento de atendi-
mento leve em consideração as capacidades e as limitações de cada indivíduo 
e sua família, e que a efetividade do tratamento seja acompanhada por meio 
de avaliações periódicas. 

Diante do exposto, consideramos que não basta apenas diagnosticar as crianças 
e adolescentes de maneira precisa sem oferecer as devidas condições para que 
elas sejam, de fato, incluídas socialmente, e para que suas famílias não sofram 
preconceitos por terem filhos com tais dificuldades. Tampouco se trata de 
pactuar com a falsa noção partilhada por muitas famílias de que seus filhos não 
podem desenvolver suas potencialidades. Para além do diagnóstico, é necessário, 
também, um plano de atendimento terapêutico individualizado. Isso requer a 
formação adequada dos profissionais envolvidos em todos os processos, de modo 
a contribuir para o desenvolvimento das diversas competências e habilidades 
que essas crianças e adolescentes precisam aprimorar, o que exige métodos 
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eficazes, independentemente do local em que elas estejam vivendo com suas 
famílias, seja no Brasil, seja no Japão.
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9
Alfabetização
Glaucia Tiyomi Sawaguchi  
Raphael Camara Theophilo de Almeida

Desde o início do Projeto Kaeru, houve a necessidade de atender as crianças e 
adolescentes que chegavam do Japão sem ter conhecimento suficiente da língua 
portuguesa para o seu nível escolar e acompanhar adequadamente as aulas. 

Inicialmente, tivemos a ideia de criar polos de alfabetização em cada região 
de São Paulo, para concentrar os que precisavam desse tipo de atendimento. 
Entretanto, essa iniciativa não pôde ser implementada tendo em vista a falta 
de estrutura para a atuação em campo.

Para aqueles que possuíam uma condição financeira um pouco mais favorável 
e dispunham de um acompanhante para trazê-los até a sede do projeto, pudemos 
contar com professoras voluntárias que ministravam aulas de alfabetização por 
duas vezes na semana, e assim fornecendo apoio escolar a essas crianças. Atual-
mente, o Projeto Kaeru possui um professor contratado para atender os alunos.

As aulas sempre ocorreram na sede do projeto, inicialmente localizada na 
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo). 
Posteriormente, as aulas foram ministradas provisoriamente na sede do Ikoi 
No Sono e também nas imediações do bairro da Liberdade. Recentemente, o 
Projeto Kaeru instalou-se no bairro do Jardim Paulista. 

A princípio, as aulas contavam com cerca de cinco a sete alunos durante um 
período de duas horas e meia, duas vezes por semana, durante o período da 
tarde. Posteriormente, foi possível diminuir as turmas para dois ou três alunos, 
pois as aulas passaram a ser oferecidas também no período da manhã. Hoje, 
devido ao aumento no custo do transporte público e a dificuldade de muitos 
alunos que moram em regiões mais distantes em chegar à região da Avenida 
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Paulista, há aulas via Skype. Porém, a melhor alternativa para esse tipo de 
atividade é a aula presencial. 

Perfil das crianças que buscaram as aulas de alfabetização

Há três perfis de alunos que frequentam as aulas de alfabetização: a) o aluno 
que não compreende nada do português; b) aquele que falava o português em 
casa enquanto morava no Japão e possui certo conhecimento da língua; e c) 
alunos que conhecem bem o português mas enfrentam dificuldades escolares. 

O primeiro tipo de aluno em geral são crianças cujos pais não pretendiam 
voltar para o Brasil e acabaram não ensinando o português ao filho, ou um 
aluno que possui muita resistência em relação ao Brasil e veio muito a con-
tragosto para o país, ou ainda quando não houve um preparo adequado da 
criança ou adolescente antes de retornarem. Nesses casos, é necessário focar 
somente o português com os alunos, iniciando com atividades básicas e criando 
vocabulários mínimos para que eles possam conversar com outros brasileiros, 
especialmente com seus professores. É realizado um curso de português para 
estrangeiros com esses alunos, o que envolve desde o aprendizado do alfabeto 
até o da letra cursiva, pois estão acostumados a escrever com um outro alfabeto, 
completamente diferente do usado no Brasil. 

Esses alunos também precisam aprender os fonemas que o português possui 
e que não existem no idioma japonês. O foco maior é na audição e não tanto 
na fala, pois muitas palavras do português soam de modo estranho para quem 
possui o japonês como primeira língua, especialmente palavras que possuem 
as letras “r” e “l”, o que dificulta muito a compreensão durante uma conversa.

O segundo tipo de aluno, aquele que conhece a língua portuguesa por falar 
em casa mas que nunca aprendeu esse idioma formalmente, oferece dificul-
dades por acreditar que domina a língua e que não terá dificuldades com as 
tarefas escolares. Porém, há toda uma gama de vocabulário com o qual esses 
alunos nunca tiveram contato, e a grande dificuldade é inseri-los nos campos 
semântico e também cultural de cada disciplina escolar. Esses alunos possuem 
algum conhecimento das disciplinas escolares em japonês com que tiveram 
contato na escola japonesa. Porém, quando o mesmo conteúdo é apresentado 
em português, há dificuldade de entendimento, pois o vocabulário é comple-
tamente desconhecido e a maneira de compreender o conteúdo é diferente 
da maneira empregada no Japão. Por exemplo, quando se apresenta a palavra 
“hidrelétrica” para o aluno retornado, ele não consegue remeter a nada, pois 
como não domina a língua – o prefixo hidro remetendo à água e o sufixo 
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elétrica remetendo à eletricidade–, apenas quando a palavra é apresentada em 
japonês é que o conteúdo começa a tomar forma para o aluno. Entretanto, 
ainda faz pouco sentido para ele por que precisa saber sobre hidrelétricas. 
É necessário contextualizar que a principal matriz energética do Brasil vem 
da força motriz da água, algo muito diferente da matriz energética japonesa, 
baseada nos combustíveis fósseis.

Esses alunos também têm pouco ou quase nenhum conhecimento sobre a 
história brasileira e sobre a história europeia que é ensinada no Brasil, dado 
que esse assunto não é ensinado no Japão. Como muitos chegam em estágios 
intermediários do ensino fundamental, alguns ingressam na escola quando 
está sendo abordado o período do Brasil Império, outros quando se apresenta 
o período do Brasil Colônia, e pouco entendem os conteúdos ensinado nessa 
disciplina, perdem a cronologia dos fatos e, por isso, não entendem o que está 
sendo transmitido. Alguns conceitos da história brasileira, como “colônia”, é uma 
palavra praticamente inédita para eles. Em geral, eles dominam os conteúdos 
de matemática, pois no Japão aprendem tais conteúdos com um pouco mais 
de antecedência em relação à prática brasileira, mas sempre que o conteúdo é 
apresentado em forma de problema, esses alunos têm muita dificuldade para 
resolvê-los, pois se exige um conhecimento prévio do português e, em seguida, 
a interpretação matemática do texto.

O terceiro tipo de aluno, aquele que já está mais habituado ao Brasil e que 
apresenta dificuldade em algumas matérias, em geral possuem dúvidas pontuais, 
relacionadas ao domínio da língua. Esses alunos não relacionam suas dificuldades 
à questão do idioma. Em geral, já estão no Ensino Médio e possuem um bom 
domínio do português. Porém, eles começam a ter disciplinas mais complexas, 
como física e química, que possuem um vocabulário próprio. Também apresen-
tam dificuldade na disciplina de redação, onde há necessidade do domínio das 
regras formais do português e da elaboração de argumentos claros na língua 
portuguesa. Se o texto não estiver bem redigido, pode apresentar ambiguidades, 
afetando a sua coesão. Esse tipo de aluno não é tratado na escola como um 
aluno que tem o português como segunda língua, tendo em vista falar bem o 
português, mas sim como um aluno com dificuldade escolar, e isso se reflete 
em suas notas, quase sempre necessitando de recuperação, mesmo tratando-se 
de um aluno aplicado e que dedica muitas horas ao estudo.

Engajamento do aluno nos estudos

As atividades na alfabetização são elaboradas com a intenção de proporcionar 
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aos alunos mais autonomia para estudarem sozinhos. Isso não passa somente 
pelo estudo de conteúdos ou da língua portuguesa, mas também por uma 
vinculação afetiva do aluno com a leitura e com a escrita.

As aulas de alfabetização são divididas em duas partes: uma parte de leitura e 
uma parte de gramática, com exceção das aulas em que o aluno possua alguma 
dúvida específica sobre alguma matéria. A parte de gramática serve para o 
aluno formalizar as regras do português. Em geral, os alunos tendem a não 
apreciar muito essa parte da aula por ser um conteúdo muito formal, porém 
necessário para ajudá-los a terem mais autonomia na compreensão dos textos. 
Para os alunos que têm menos domínio do português, também é necessário o 
auxílio com a questão da ortografia, o que contribui para a compreensão dos 
fonemas do português.

A parte de leitura é feita com textos curtos, de modo que o texto seja lido 
integralmente na mesma aula. A escolha do texto é feita pelo professor com 
base nos interesses do aluno e no seu nível de leitura. Com alunos mais velhos 
e mais proficientes, são escolhidos textos de autores clássicos ou assuntos de 
seu interesse. Um dos alunos se interessou pela leitura de histórias da mitologia 
ao descobrir que o personagem Thor do filme Os vingadores era o mesmo da 
mitologia nórdica, e por isso começou a buscar livros sobre o assunto. Outros 
alunos que gostam de desenhar se interessam por textos com histórias da arte, 
e como alguns alunos gostam de futebol, trabalhava-se com eles colunas de 
jornal escritas por Nelson Rodrigues.

Os textos são lidos em voz alta pelos alunos e, ao fim de cada parágrafo, 
é feita uma checagem de vocabulário, em que o professor explica os sig-
nificados das palavras desconhecidas ou busca o termo em japonês para 
esclarecer. Posteriormente, o conteúdo do parágrafo é esclarecido como 
um todo, e sempre em discussão para verificar o entendimento dos alunos 
sobre o texto e abrindo espaço para dúvidas, colocações e interpretações 
dos alunos. 

Durante as aulas, o espaço é aberto a qualquer dúvida sobre qualquer assunto, 
mesmo que não se refira aos conteúdos escolares. Muitos alunos se sentiam 
frustrados por ficarem de recuperação no fim do ano. Nesses casos, foi necessário 
mostrar como o desempenho escolar deles era ascendente, pois as notas do 
começo do ano muitas vezes o reprovariam sem a possibilidade de realização da 
recuperação, ou talvez precisassem de recuperação em muito mais disciplinas. 
No final do ano, eles estavam em melhor situação do que no início, deixando 
claro para eles que a melhora não era casual, não se sai da nota mínima para 
a máxima depois de apenas algumas aulas. Quando os alunos percebem que a 
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nota não foi 10, muitos desanimam pela quantidade de esforço que empenharam 
para chegar em uma nota média como cinco ou seis.

Autonomia dos alunos

As atividades das aulas de alfabetização são voltadas para a autonomia do aluno 
na hora de estudarem sozinhos. Toda dúvida do aluno é sanada por meio de 
pesquisa em materiais, livros ou por sites na internet. A pesquisa também pro-
cura ensinar o aluno sobre quais materiais são confiáveis e onde encontrarão as 
informações de maneira que consigam entender e na profundidade necessária 
para fazerem os trabalhos e os deveres de casa.

Os textos trabalhados nas aulas também trazem algum tipo de reflexão para 
os alunos, de maneira que não consistissem em uma mera leitura para acumulo 
de vocabulário, mas também uma oportunidade para uma reflexão através da 
língua portuguesa, em que o aluno se esforça para mostrar qual o seu entendi-
mento do texto. O professor também se coloca e mostra a sua interpretação, o 
que, além de trazer um novo conteúdo, é também uma forma de disparar uma 
discussão. Ninguém é passivo durante as aulas.

As atividades têm esse sentido pois os alunos não tiveram sua formação 
completa no Japão, e mesmo que a terminem no Brasil, acabam por ter uma 
formação híbrida, porém incompleta, nas duas línguas. A busca pela autonomia 
do aluno tem o sentido de completar as lacunas de sua formação. Esta é uma 
grande dificuldade no ensino dos mesmos. Eles precisam construir o prédio 
do conhecimento ao mesmo tempo em que constroem a fundação deste. A 
aula de alfabetização tem como uma de suas principais funções dar apoio para 
a construção dessa fundação.

Apoio aos pais

Durante as aulas na sede do Projeto Kaeru, as mães que acompanham seus filhos 
aguardam na recepção ou aproveitam para conhecer o bairro e fazer compras 
na região. Muitas vezes se encontravam e geralmente trocavam angústias, 
medos, dicas de como educar o filho que retornou do Japão. De certa forma, 
essa prática funcionava como um acolhimento para elas perceberem que havia 
outras pessoas na mesma situação e que havia um espaço para partilhar as suas 
experiências de vida, tanto no Japão como no Brasil.

Para aproveitar a vinda dessas crianças e adolescentes nesse espaço, foi neces-
sário criar um grupo de atendimento. Os grupos eram separados por idade, e 
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geralmente os adolescentes eram aqueles com mais disponibilidade para ficar 
mais uma hora.

Os atendimentos

Era reservado cerca de uma hora a uma hora e meia com o grupo, dependendo 
do seu tamanho, para a realização dos atendimentos. Há diversas particularida-
des e dificuldades que os diversos grupos foram apresentando ao longo desses 
anos. Relacionamos a seguir algumas delas.

A barreira da língua

Muitas vezes, a língua que predominava era o japonês, mas a língua japonesa 
nos seus mais variados dialetos e sotaques regionais do Japão. O nível de 
conhecimento do idioma sempre variava muito, e a maioria tinha dificuldade 
nas duas línguas. Alguns chegavam a destoar, a ponto de o grupo não entender 
o que estava querendo dizer ao se expressar. Nesses momentos, havia sempre 
um mediador que fazia traduções simultâneas para que todos pudessem par-
ticipar. Na medida do possível, todos participavam, pois a maioria tinha muita 
necessidade de se expressar em japonês. 

Ao aprender uma nova língua, essas crianças e adolescentes sofrem nos dois 
países, tanto no Japão, como brasileiros aprendendo a língua japonesa, quanto 
no Brasil, aprendendo a língua portuguesa. Antes mesmo de chegarem ao Brasil, 
já sofrem com a angústia de seus pais relacionada ao êxito de seus filhos nos 
estudos, um fator importante para a adaptação da família ao Brasil. Essa tensão 
está sempre presente e esta cobrança familiar pode gerar ansiedade, medos e 
até mesmo rejeição ao estudo da língua.

As crianças e adolescentes precisam de um espaço onde tenham a oportu-
nidade de serem acolhidas e ouvidas, um ambiente neutro onde não tenham 
problemas se eventualmente cometerem erros.

Ponto de apoio

Diferentemente dos atendimentos do Projeto Kaeru na escola, as manhãs ou as 
na sede do projeto proporcionam ao espaço um ambiente agradável e confiável 
onde as crianças e adolescentes podem estar mais à vontade.

Na maioria das vezes, é possível perceber que mesmo aqueles que por algum 
motivo estão distantes dos atendimentos acabam retornando de alguma forma, 
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ou por alguma questão que surgiu e que não pôde ser solucionada, ou por saber 
que pode se abrir com alguém quando não há mais ninguém para conversar. 
Já recebemos várias mensagens de crianças e adolescentes que já não frequen-
tam mais o projeto dizendo: “Não estou nada bem, pode me atender nesta 
semana?”; “Oi, queria te contar o que aconteceu”; ou até mesmo dirigir-se à 
sede sem aviso prévio. 

Não se trata apenas de um atendimento presencial, mas de sentir-se aco-
lhido, seja por mensagens, e-mail ou outro meio de comunicação. Pelo fato 
de saberem que há sempre alguém disponível para prestar atendimento, eles 
sentem-se mais seguros.

Espaço de convivência

Na sede do Projeto Kaeru, as crianças e adolescentes encontram uma pequena 
biblioteca onde podem ler livros e alguns mangás japoneses que recebemos 
em doação de entidades que estão no Japão. É também um lugar onde podem 
encontrar seus colegas e falar em japonês. 

Muitos deles gostam de se dirigir à sede e, após estabelecerem uma rotina, 
sempre querem vir às aulas e aos atendimentos para não ficar em casa sem 
nenhuma atividade. Alguns já questionaram sobre atendimentos nos feriados 
e também aos sábados para aqueles que não podem vir durante a semana. 

Alguns resultados dos alunos

A educação é algo difícil de ser mensurada. Entretanto, alguns resultados foram 
alcançados ao longo do processo de alfabetização das crianças e adolescentes 
atendidos pelo Projeto Kaeru. O maior deles é propiciar a calma necessária 
para que os alunos que possuem o português como segunda língua respeitem 
o tempo de que necessitam para alcançar um melhor desempenho escolar, e 
que também compreendam que a leitura é um dos instrumentos mais eficazes 
para que obtenham melhores resultados na escola.

Muitos de nossos alunos necessitam de recuperação nos primeiros anos de 
estudo no Brasil. Entretanto, conforme vão respeitando o seu tempo e vão se 
tornando melhores leitores, conseguem alcançar a aprovação ao final do ano 
letivo. Tivemos também alunos que conseguiram ser aprovados em exames 
vestibulares nas universidades públicas enquanto ainda cursavam o segundo 
ano do Ensino Médio.  Mas o resultado mais interessante foi apresentar 
textos e autores que agradaram os alunos e o incentivo à leitura a partir de 



Projeto Kaeru: 10 anos122

seus próprios interesses. É com esse interesse que os alunos conseguem criar 
a fundação do prédio do conhecimento, de maneira que essa construção seja 
sólida e duradora.
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10
Oficinas (Workshops)
Glaucia Tiyomi Sawaguchi  
Cristina Harumi Sumita Takashima

A história

Todas as quintas-feiras, a equipe de profissionais se reúne com a coordenação do 
Projeto Kaeru. Nesses encontros, discutem-se questões relacionadas aos casos 
atendidos, compartilham-se ideias, possibilidades de atuação e observações 
pontuais com os outros membros da equipe. Em um desses momentos, havia 
uma percepção partilhada entre os técnicos de que alguns dos atendidos pelo 
Projeto Kaeru tinham a necessidade de falar em japonês com pares que tivessem 
a mesma faixa etária. Isso também ocorria nas festas de Natal organizadas pelo 
projeto. Os técnicos observavam que alguns adolescentes tinham a necessidade 
de conversar em japonês com os seus pares sobre assuntos relacionados ao Japão 
como anime, música, games, programas de entretenimento e novelas, além de 
trocar ideias sobre os mais variados temas do dia a dia. 

Pensando neste público jovem, as ideias sobre o que oferecer a eles foram 
gradualmente discutidas para que fosse elaborado um plano de ação. Assim, 
a equipe técnica e a coordenação considerou a possibilidade de encontrar um 
espaço para permitir que os jovens pudessem conversar em japonês sobre temas 
relacionados ao Japão. As oficinas do Projeto Kaeru surgiram com o objetivo 
de integrar os participantes atendidos pelo projeto oriundos de diversas regiões 
da cidade de São Paulo, oferecendo uma atividade lúdica e, principalmente, 
de convivência. 

Em 2012 realizou-se a primeira oficina com a atividade mangá, coordenada 
por um conhecedor do assunto. Propusemos a ele um roteiro para o incluía falar 
sobre a sua trajetória profissional com objetivo de transmitir ao adolescente 
as experiências de uma pessoa comum e de como foi possível conseguir ter 
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êxito. Os primeiros workshops foram realizados no Bunkyo, local em que se 
encontrava a sede do Projeto Kaeru. O espaço físico era pequeno e observamos 
que, inicialmente, os adolescentes ficavam envergonhados de se relacionarem 
uns com os outros. Notamos que a presença dos pais propiciava a interação 
com outras famílias, tornando o ambiente mais descontraído, favorecendo a 
sociabilização entre os jovens.  

Em reuniões técnicas, decidiu-se que as oficinas aconteceriam com certa 
regularidade, e assim foi promovida uma nova oficina, com a atividade de 
origami. Essa oficina foi realizada em outro local, maior e mais amplo. Foi 
necessário pensar no planejamento relacionado à disponibilização de materiais, 
sua compra e preparação.  

Para essa atividade, a coordenação buscou um coordenador de destaque, que 
confeccionasse e ensinasse a produção de origamis mais elaborados. O profis-
sional foi encontrado por meio das redes sociais, aceitou voluntariamente nosso 
convite e se prontificou a contar sua trajetória, sua história pessoal e profissional. 

Posteriormente, foram realizadas duas oficinas de stop motion. Para essa ofi-
cina, foi necessária a preparação de materiais como câmeras fotográficas digitais, 
tripés, massinha de modelar e objetos em miniaturas. O objetivo dessas oficinas 
foi utilizar a tecnologia como instrumento e permitir que os participantes 
obtivessem uma produção final. Ao também contar com uma apresentação 
da trajetória de sua vida profissional por parte do coordenador da atividade, 
a atividade pôde também servir como fonte de inspiração para os jovens. Nas 
oficinas de stop motion em particular, percebeu-se uma maior participação dos 
pais enquanto seus filhos – atendidos do projeto – executavam as tarefas. A 
participação dos pais envolveu sugerir, opinar, estimular, apoiar e compartilhar 
suas experiências com outras famílias. Isso fez com que a equipe pensasse em 
atividades que também fossem voltadas para os pais.

Ao final de 2012, realizamos o último workshop daquele ano, voltado ao 
planejamento de vida. O objetivo foi incentivar uma reflexão sobre os objetivos 
de vida de cada participante e como poderiam planejar suas atividades para 
alcançar tais objetivos.

Percebemos que alguns de nossos atendidos chegam ao Brasil com uma 
bagagem de conhecimento sobre os temas desenvolvidos nas oficinas e muitas 
vezes não sabem como aproveitar essas habilidades no Brasil por não conhe-
cerem as oportunidades existentes. Como mencionamos acima, esta primeira 
fase das oficinas do Projeto Kaeru foi voltada aos adolescentes abordando 
temas em relação aos quais eles tivessem mais interesse e familiaridade, como 
o mangá, o origami, o stop motion, atividades com as quais muitos deles de 
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alguma foram tiveram contato no Japão. Já a oficina com o tema planejamento 
de vida procurou servir como uma ferramenta para pensar no futuro e apontar 
que as habilidades e interesses dos participantes também poderiam ser úteis 
para alguma ocupação no futuro.

Segundo Bohoslavsky (1991), as ocupações são consideradas sempre em 
relação às pessoas que as exercem. São adultos significativos que, em termos ocu-
pacionais, podem influenciar a escolha profissional. Algum de nossos atendidos 
têm dificuldade em encontrar modelos adultos em quem possam se espelhar, e 
por isso mobilizamos especificamente os coordenadores das oficinas. Um deles 
continua atuando como voluntário até hoje, e podemos perceber que os jovens 
sempre o procuram como uma de suas referências.

A partir de 2013, as oficinas do Projeto passaram a ter outro formato, pen-
sando também na participação ativa dos pais. Assim, tivemos que pensar em 
uma estrutura física para atender uma crescente demanda. Foi também neces-
sário procurar espaços mais amplos no próprio Bunkyo e em outros locais, pois 
não só os adolescentes participavam das atividades, como também os pais que 
demonstraram interesse em aprender uma nova atividade.

Assim, pensando em propostas de atividades que fossem também voltadas 
para os pais, buscamos temas de oficinas que eventualmente propiciassem aos 
pais e participantes um complemento da renda familiar, além de proporcio-
nar um momento de interação com os filhos. Realizou-se então a oficina de 
pâtisserie, que ocorreu na associação Tochigi, que forneceu toda a estrutura de 
cozinha industrial para a confecção e decoração de cookies. Posteriormente, 
vieram outras oficinas, como lã cardada e encadernação, que aconteceram no 
espaço do Bunkyo, as quais demandaram a preparação de materiais mais espe-
cíficos. A partir da oficina de encadernação, um trabalho que envolve técnicas e 
detalhes, consideramos que seria imprescindível que a equipe técnica do projeto 
precisaria buscar conhecimento prévio sobre os materiais, as técnicas e métodos 
relacionados a cada atividade para futuras oficinas, de modo a auxiliarem nas 
tarefas de produção.

Também em 2013, contamos com uma oficina diferente das propostas ante-
riores, a oficina de teatro. Essa atividade teve como finalidade incentivar a 
expressão por meio de outra forma de linguagem – a linguagem corporal. Com 
atividades lúdicas, algumas provenientes do teatro, o coordenador da atividade 
pôde mostrar como a linguagem não verbal também influencia na comunicação 
e na expressão de sentimentos e emoções, e que é possível vivenciar experiências 
em um mundo de “faz de conta”. Ao convidar nossos atendidos e familiares, 
notamos resistência à temática teatro, e entendemos que isso estava relacionado 
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com a dificuldade relacionada a esse tipo de expressão. Como resultado, essa 
oficina teve baixa adesão. Entretanto, os atendidos e seus responsáveis que par-
ticiparam da atividade gostaram desse novo tipo de abordagem para o workshop.

Dois anos depois, a oficina de teatro foi realizada novamente, e a chamada 
para os participantes foi diferente. Anunciamos a atividade como oficina de 
brincadeiras. Assim como na primeira oportunidade, o coordenador foi orien-
tado a não se preocupar em utilizar a linguagem falada, conferindo aos próprios 
participantes a oportunidade de conduzirem a atividade de maneira fluida e 
divertida. Essa atividade é periodicamente relembrada com carinho por aqueles 
que dela participaram, e a adesão foi significativamente maior.

Ainda em 2013, demos início a outra proposta de oficinas, incluindo passeios 
culturais e visitações a museus na cidade de São Paulo. Isso porque a equipe 
começou a perceber a importância de os atendidos também terem maior acesso 
à cultura e, principalmente, conhecerem melhor a cidade em que moram. Isso 
porque muitas famílias, quando estiveram no Japão, dificilmente tinham acesso 
a instalações culturais nas cidades em que residiam.

Assim, demos início a essa proposta convidando-os a assistir ao espetáculo 
musical O Rei Leão, encenado no Teatro Renault. Na sequência, procuramos 
lugares economicamente acessíveis, como a visitação ao museu interativo Cata-
vento Cultural, no centro da cidade de São Paulo. Por fim, mais uma atração 
cultural, com o espetáculo Tudo por um popstar, que aconteceu no Teatro Folha, 
em São Paulo.

Além de mostrar que São Paulo também pode oferecer eventos de boa qua-
lidade e proporcionar novas experiências, ao assistir uma peça teatral a criança 
e o jovem podem também desfrutar do convívio social, ampliar seu repertório 
de histórias, aprimorar a noção de causalidade, compreendendo as nuances das 
narrativas, desenvolver a leitura da linguagem corporal, elaborar suas próprias 
emoções em relação aos espetáculos, entre outros.

Depois de um longo período de férias, demos início às atividades de 2014 
com um passeio ao Instituto Butantã. Foi um passeio diferente, porque per-
mitiu maior contato com animais de modo a conhecermos curiosidades sobre 
as cobras e também sobre a história de São Paulo.

As oficinas propostas em 2014 apresentavam um diferencial: contar as his-
tórias por de trás de cada atividade. Assim, começamos com a apresentação da 
oficina de quilling, na qual, antes de tratar das técnicas envolvidas, o coordenador 
da atividade descrevia a importância do material, a origem e a história dessa 
arte. Repetimos a mesma oficina, no mesmo ano, mas nessa segunda oportuni-
dade contando com a coordenação da equipe técnica do projeto, com objetivo 
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de as famílias pensarem na atividade como uma possível fonte de renda. Essa 
oficina incluiu a confecção de peças como bijuterias, chaveiros, enfeites para 
celular, cartões de natal, entre outros. Com a mesma proposta, elaboramos a 
oficina de bonecas, na qual os participantes poderiam confeccionar dois tipos 
de bonecas: as bonecas abayomi e as vietnamitas da sorte. 

No mesmo ano, convidamos uma especialista com técnica de pintura 
sumiê, arte milenar originária da China e difundida no Japão. A atividade 
envolve o treinamento, a concentração, a perseverança e a simplicidade. 
Quanto mais os participantes praticavam a técnica, obtinham traços cada 
vez mais definidos.

Com essa prática, houve o resgate da atividade de shodô, que faz parte da 
grade curricular no Japão. Os participantes puderam lembrar de sua rotina, se 
gostavam ou não das disciplinas que lá cursaram e do Japão como um todo. 
Lembranças essas que, por vezes, traziam sentimentos bons e ruins, ansiedades 
e medos, sentimentos estes que puderam ser trabalhados durante os atendi-
mentos semanais.

Finalizamos as atividades de 2014 com uma visita à Sala São Paulo, loca-
lizada em uma região não muito frequentado por nossos atendidos. Naquela 
oportunidade, eles puderam assistir a uma apresentação de jovens da mesma 
faixa etária. 

Já em 2015, realizamos diversos passeios, como ao Centro Cultural Banco 
do Brasil, Teatro Municipal de São Paulo e Museu da Imigração. Percebemos 
a necessidade de ajudar a contar uma parte da história de São Paulo através da 
arquitetura do centro da cidade e também conhecer um pouco das influências 
de outras culturas, suscitando o aprendizado também fora das salas de aula. 
Foi também uma oportunidade para se apropriarem da cidade em que vivem e 
perceberem que há muitas atividades gratuitas e de qualidade espalhadas pela 
cidade. Os participantes puderam também se divertir em família e perceber que 
suas famílias fazem parte da história do desenvolvimento desta cidade, como 
no caso do Museu da Imigração, além de conhecerem o processo migratório 
de outros povos.

Em outra oportunidade, pudemos conhecer um quarteto de cordas que fez 
uma apresentação no Bunkyo. Na ocasião, eles tiveram contato com os músicos 
e participaram de um sorteio de um quadro.

Outro benefício das atividades desenvolvidas pela cidade pode ser ilustrado 
pela experiência de um de nossos atendidos. Ele tinha muito medo de circu-
lar pelo centro de São Paulo e também de se perder ao utilizar o transporte 
público. Mas depois de participar das atividades mencionadas, conseguiu ter 
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mais autonomia para conhecer novos lugares e circular pela cidade sozinho. 
Atualmente, na ausência da mãe, que também trabalha aos finais de semana, 
acompanha a irmã menor nas atividades desta última.

Ainda em 2015, as oficias de mosaico, macramê e papel machê, tiveram como 
enfoque a capacitação para conhecerem diversas técnicas, com materiais dife-
renciados, para que os participantes pudessem criar e recriar suas produções.

A técnica de mosaico com pedaços de azulejos auxilia na organização do 
mundo interno. É necessário planejamento, criatividade, abstração e muita 
paciência. Como em todas as oficinas, sempre observamos os nossos atendidos 
enquanto estão desenvolvendo as atividades e por vezes identificamos alguns 
que, por algum motivo, não estão bem. 

Na oficina de macramê, notamos uma observação por parte de alguns jovens. 
Segundo eles, era moda no momento e era possível produzir uma peça perso-
nalizada, com outros materiais que podiam facilmente encontrados. Um dos 
atendidos estava produzindo algumas peças para seus amigos, que solicitavam 
pulseiras personalizadas. Ele cobrava uma ajuda custo por cada produto.

Já na oficina de papel machê, empregou-se o material “kami nendo”, que era 
sempre utilizado na escola japonesa. Naquele ano, trouxemos do Japão alguns 
exemplares de “kami nendo”, e a textura e o cheiro do material remeteu a muitas 
lembranças de um passado não tão distante, mas que estavam esquecidas.

Em 2016, planejamos duas oficinas que também envolveram fios, a oficina de 
tear e confecção de olho de Deus1, e filtro dos sonhos2. A coordenadora da atividade 
nos trouxe também um pouco de mitologia e folclore indígena relacionados à 
confecção desses tipos de objetos. Em 2017, continuamos a proposta com fios 
e fizemos o workshop de mandala3, aproveitando o material existente e con-
tando com a coordenação da própria equipe técnica do projeto, que aprendeu 
e reproduziu a técnica.

Segundo a arteterapeuta Patrícia Bernardo, o trabalho com fios corresponde 
à formação de vínculos, aos envolvimentos, aos bloqueios e ao desenvolvimento 

1. Objetos confeccionados por povos ancestrais da África e da América Central, sendo também 
encontrados no Oriente. É pendurado do lado direito da porta de entrada de uma casa como 
amuleto de proteção. Eram geralmente produzidos quando uma criança nascia, e seu miolo 
representa os olhos de Deus sobre essa criança, protegendo-a. Os fios coloridos representam os 
pedidos feitos a Deus como saúde, sorte, amor (Bernardo,2013).
2. Filtro dos sonhos é um amuleto típico da cultura indígena norte-americana que, supos-
tamente, teria o poder de purificar as energias, separando os “sonhos negativos” dos “sonhos 
positivos”, além de trazer sabedoria e sorte para quem o possui.
3. Uma atividade que possibilita a abertura ao novo sem grandes angústias, bem como o acesso 
e a integração de novas possibilidades à consciência (Bernardo, 2012).
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por meio da libertação das amarras que nos prendem e nos impedem de con-
tinuar crescendo. Sugere-se este tipo de atividade para trabalhar questões 
relativas a relacionamentos (Bernardo, 2013).

Em seguida, para contrastar com as atividades internas, fomos assistir à 
peça Luz cor do luar, com ingressos doados pelo Instituto Paulo Kobayashi. 
Esse musical foi encenado por 20 crianças e jovens, resgatando sentimentos e 
valores como a amizade, a lealdade, a superação e o amor.

A oficina de miniaturas foi realizada na nova sede do Projeto Kaeru, que já 
estava instalado nas mediações da Avenida Paulista. O coordenador da atividade 
nos mostrou que é possível exercer esse tipo de atividade profissionalmente e 
fazer trabalhos muito bonitos e detalhados, utilizando-se não apenas a massa 
de modelar, mas outros materiais como efeitos de luz, papéis com texturas, 
entre outros, para conferir mais realismo às peças.

A oficina de feltro foi uma oportunidade para lidar com a criatividade e 
trabalhar com um material barato e de fácil manuseio. Os técnicos do projeto 
coordenaram a atividade, fazendo alguns modelos e estimulando os participantes 
a criarem suas próprias peças. Nesse dia, um de nossos atendidos queria fazer 
uma almofada de com o formato do personagem Pikachu. Com a ajuda de 
alguns técnicos e voluntários que se interessaram pela ideia, pôde dar início à 
produção do objeto. Posteriormente, soubemos que ele conseguiu terminar o 
trabalho em casa e que teria ficado feliz com o resultado. Houve também par-
ticipantes produzindo personagens japoneses como Doraemon e Hello Kitty.

Em seguida, fizemos o workshop com vidros, mais uma oportunidade de 
reutilizar materiais muitas vezes disponíveis em casa. Assim, solicitamos aos 
participantes que trouxessem vidros inutilizados que possuíssem casa para 
fazer a arte. Mais uma vez, os técnicos elaboraram algumas peças previamente 
e, através de ferramentas e tintas apropriadas, cada participante conseguiu 
elaborar uma peça. 

Finalizamos as atividades de 2016 com o passeio ao Museu de Arte Contem-
porânea da USP, lugar este de que nunca tinham ouvido falar e que se encontra 
num local pouco distante daqueles que estavam acostumados a frequentar. 
Com a ajuda dos voluntários e técnicos, o grupo se dirigiu até o local por meio 
de transporte público. Lá, os participantes se divertiram e aproveitaram para 
descobrir um novo conceito de arte.

Acompanhando o ritmo de férias de janeiro, começamos o ano de 2017 
com dois passeios. O primeiro para a Pinacoteca e Parque da Luz, e o segundo 
para o Planetário/Escola de Astrofísica e Parque do Ibirapuera. Nesses dois 
passeios, percebemos que os nossos atendidos pareciam estar mais acostumados 
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aos museus e exposições. As crianças menores estavam mais à vontade, pois 
sabiam que depois poderiam usufruir de um espaço ao ar livre para poderem 
brincar. Algumas famílias aproveitaram a tarde para passear pelo parque depois 
da nossa atividade.

Realizamos também a oficina de artes marciais, proporcionada pela associação 
Kagawa Kenjinkai. A associação organizou uma demonstração dos diversos 
tipos de artes marciais que ministram em sua sede, e os participantes tiveram 
a oportunidade de experimentar a atividade. Terminamos com um almoço 
também fornecido pela associação. Nesse workshop, destacamos a presença de 
uma família que nunca havia participado de nossas atividades. Depois desse 
evento, eles começaram a frequentá-las regularmente, pois perceberam o quanto 
seus filhos precisam de um espaço para sociabilização, para apropriar-se da 
cidade e conhecer novos lugares.

O último passeio do ano foi ao Sesc 24 de Maio, onde os participantes 
puderam brincar no espaço das crianças organizado especialmente para o Dia 
das Crianças. Jogamos badminton, praticamos escalada uma parede de escalada 
interna, além de outras atividades esportivas. Aproveitamos a oportunidade 
para divulgar o espaço do Sesc, que disponibiliza algumas atividades para o 
público geral, funcionando também como um clube que parte dos atendidos 
pode usufruir.

Utilizando-se de diversos materiais, a equipe do projeto organizou diversas 
oficinas para mostrar que podemos criar utensílios do dia a dia com materiais 
que encontramos em casa. Tivemos a oficina de artesanato com tecidos, quando 
aprenderam a fazer carteiras e porta-níqueis, a de EVA e pompons. A partir dos 
modelos que iam reproduzindo, os participantes puderam perceber que eles 
também têm a capacidade de fazer outras peças se pesquisassem na internet 
ou em outras fontes.

Começamos 2018 com uma proposta diferente. Graças à doação do Rotary 
Otchanomizu, adquirimos vários tipos de jogos, como jogos de tabuleiro, RPG 
e card games. Assim, foi possível realizar o workshop de jogos, estendendo a 
atividade para as crianças menores com a inclusão de jogos voltados à sua 
faixa etária. São jogos que ajudam a desenvolver muitas habilidades, tais como 
atenção, concentração, raciocínio, abstração e estratégia, capacidade de lidar 
com frustrações, agilidade, entre outras.

No workshop seguinte, buscamos utilizar materiais baratos e alguns que já 
tínhamos de outras oficinas. Foram feitos enfeites, jogos japoneses tradicionais 
e encadernação, distribuído cada atividade em ilhas. Coube aos participantes 
escolher a atividade que lhes despertasse maior interesse.
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Até o fechamento deste livro, fizemos um passeio ao Museu do Futebol. 
Alguns atendidos alegaram que não gostavam de futebol, outros foram apenas 
para encontrar os colegas do projeto, conversar em japonês e conhecer algo 
novo. De acordo com relatos, muitos se surpreenderam com o espaço do museu 
e a tecnologia empregada em suas instalações.

Em diversas oportunidades, participamos do Festival do Japão, sempre em 
parceria com o Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior 
(CIATE), que nos cedia o espaço para a divulgação do projeto, e também do 
Bunka Matsuri, promovido pelo Bunkyo.

Em sua maioria, nossos atendidos dificilmente têm a oportunidade de par-
ticipar de atividades promovidas pela comunidade, por representar um custo 
alto para toda a família. Por isso, proporcionamos este momento único de 
integração junto à comunidade nikkei de São Paulo, e sempre oferecemos um 
lanche reforçado para que possam aproveitar o evento.

Nessas ocasiões, podemos mostrar que não existe apenas o Projeto Kaeru, 
mas toda uma comunidade presente na cidade que promove diversos eventos. 
Eles têm a oportunidade de resgatar um pouco da cultura do Japão que por 
vezes é deixada de lado.

Algumas reflexões

A proposta das oficinas no dentro do Projeto Kaeru consiste num espaço de 
convivência onde é possível a interação com o outro, o aprendizado de algo 
novo e, principalmente, de exploração da criatividade. Depois de alguns anos 
de convívio nos workshops, é possível observar que há a interação dos parti-
cipantes, tanto das crianças, quanto dos adolescentes, e também dos pais. Os 
encontros deixaram de ser apenas a reunião de vários núcleos familiares. Aos 
poucos, foram se tornando um espaço para a reunião dos colegas, tanto dos 
atendidos como de seus pais e responsáveis.

Procuramos promover temas nos quais os participantes estivessem interessa-
dos, utilizar materiais do cotidiano, como papelão, vidros, lãs, fios, massinhas, e 
transformá-los em produtos que pudessem ser úteis e reutilizáveis, assim como 
pensar na possibilidade de desenvolver atividades que pudessem eventualmente 
servir como fonte de renda extra.

Escutando alguns dos atendidos que frequentaram a escola fundamental no 
Japão, soubemos que lá eles puderam experimentar diversos tipos de trabalhos 
manuais que lhes proporcionaram habilidades em artes plásticas, como cali-
grafia japonesa com pincéis (shodô), corte e costura, uso de tintas, massinhas 
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e desenho, atividades corporais como ginástica, atletismo, natação e esportes 
em geral. Já no Brasil, eles relatam sentir falta dessas atividades extras, uma 
vez que as mesmas costumam ser pagas no país, além de não terem dinheiro 
para comprar o material necessário. Também sentem falta do tempo livre no 
ambiente da escolar para sociabilização com os amigos e atividades físicas.

Nossos atendidos inicialmente participam das oficinas ou para aprender uma 
nova atividade ou para encontrar colegas e trocar ideias. Entretanto, no contexto 
das atividades, ao receberem o material e as primeiras instruções, podem se 
deparar com a primeira dificuldade: a escolha. Nesse primeiro momento, há 
um mergulho no caos e também a abertura para o novo, onde há a escolha do 
material, seja a estampa, as cores, o tipo de material, a quantidade, o tamanho, 
entre outros. Não se trata de uma tarefa fácil, pois notamos que, em certos casos, 
alguns estão em momentos tão conturbados internamente que apresentam 
dificuldades para produzir algo. Em um segundo momento, há a produção, a 
morte simbólica. Nem sempre aquilo que o participante imaginou inicialmente 
é o resultado final. Para alguns, ocorre a frustração, a derrota, a desistência; 
mas para outros, este é apenas um passo, pois conseguem transformar aquilo 
que não consideravam satisfatório em outro produto por meio do trabalho 
de criação. O terceiro momento do processo criativo é o renascimento, onde 
ocorre a ampliação da consciência, inaugurando um novo ciclo representado 
pela produção em si Bernardo (2013).

Observamos que alguns atendidos, por diversos motivos relacionados às 
suas histórias de vida, passaram por experiências que os levaram a acreditar 
que não tinham muito o que mostrar, julgando também não terem capacidade 
para fazer algo belo e que fosse digno de ser apresentado para o outro. Então, 
no momento das oficinas, notamos que os técnicos do Projeto Kaeru, volun-
tários ou mesmo os pais dos atendidos, ao perceberem essa dificuldade, atuam 
como facilitadores e intervêm como incentivadores, auxiliares nas escolhas em 
também na aplicação das técnicas. 

Palavras de terceiros ajudam como espelhos, permitem enxergar e valorizar 
a própria produção e desenvolver o amor próprio. Em todos os workshops, 
podemos observar a reação dos atendidos e como cada um lida com a sua 
produção. Oferecendo um novo olhar para isso e trabalhando com novos sig-
nificados, ajudando a criança ou o adolescente a reorganizar, avaliar e também 
olhar para a sua produção como um produto único, com qualidades e defeitos 
como qualquer obra.

Algo do que observamos no comportamento dos atendidos nas oficinas pode 
ser considerado como mais um elemento no processo terapêutico. Ilustramos 
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esse relato com alguns casos, como o de A., que era atendido individualmente e 
se comportava de maneira agressiva e com baixa resistência à frustração quando 
tentava se relacionar com as outras pessoas ou elaborar alguma produção. Este 
foi um aspecto a ser observado e discutido com ele em atendimentos futuros. 
Já no caso de B., atendido pelo projeto que participava esporadicamente das 
oficinas, ele não conseguiu produzir nada na atividade com mosaico. Essa foi 
uma situação que levou B a dizer em atendimento o que estava sentindo, uma 
pessoa sem lugar para expressar e sem reconhecimento pelo outro.

Em outro momento, segundo o relato da mãe de um dos atendidos, o passeio 
no centro de São Paulo a fez lembrar-se da loja Mesbla, onde comprou com 
muito esforço um relógio para sua mãe. Lembranças de um tempo que ela 
havia esquecido e que foi importante para a sua vida. 

Muitos atendidos e suas famílias passaram e estão passando por momentos 
muito delicados de suas vidas, o processo de adaptação ou readaptação ao Brasil. 
A proposta das oficinas é proporcionar um contato maior com a comunidade 
e contribuir para a integração dos participantes à sociedade em que vivem. 
Novas apropriações, novas lembranças e memórias. 

Até o momento, os workshops funcionaram conforme descrito aqui, mas em 
um futuro próximo, podemos adotar novas propostas e configurações de acordo 
com as necessidades de nossos atendidos.
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Projeto Kaeru e Seminário Projeto Kaeru
Kazushigue Mori 1 
Toshio Shibasaki 2   
Tradução de Carlos Hideaki Fujinaga

Parabenizamos a todos da equipe e colaboradores do Projeto Kaeru de São 
Paulo pelos 10 anos de trabalho.

A questão da “migração” não recebe a devida atenção pelo fato do número 
de casos não ser considerado expressivo. Apesar da pouca visibilidade, as crian-
ças envolvidas nesses processos migratórios enfrentam diversas dificuldades, 
razão pela qual gostaríamos de expressar o nosso profundo respeito e grande 
admiração por continuarem cuidando dessas crianças pelos longos dez anos.

A Dra. Kyoko Nakagawa detectou a questão das crianças que retornam do 
Japão ainda nos primórdios do movimento dekassegui, e iniciou o Projeto Kaeru 
há mais de 20 anos, juntamente com o seu marido, Décio Issamu Nakagawa. 
Acreditamos que ela pode ser considerada uma das pioneiras do chamado 
trabalho “pro bono” (pelo bem público), atuando dentro de sua habilitação 
profissional. Existem muitas pessoas caridosas, que sentem pena dessas crianças 
e estendem-lhes a mão. Porém, ter um bom coração não basta. É necessário 
ter o olhar clínico e a capacidade de diagnóstico de um especialista, além da 
força de vontade para colocar isso em prática. Nesse sentido, entendemos que 
a participação de profissionais habilitados neste projeto é de grande valor para 
as crianças que retornaram ao Brasil, bem como para seus familiares.

Além dos psicólogos clínicos e demais especialistas participantes do Projeto 

1. Coordenador da América Central e do Sul da Action for a Better International Community 
(ABIC).
2. Membro do Projeto de Apoio à Educação de Brasileiros.
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Kaeru, não podemos deixar de expressar nossos agradecimentos aos seus par-
ceiros e apoiadores, bem como às administrações públicas que permitem a 
nossa intervenção. Sentimo-nos também muito honrados em dar uma pequena 
contribuição para este projeto. 

A Action for a Better International Community (ABIC) é uma organização 
sem fins lucrativos que tem dado apoio aos brasileiros que vivem no Japão desde 
2005, recebendo o encargo de trabalho da Mitsui & Co. Completamos 14 anos 
de atuação neste ano de 2018. Como parte de nosso trabalho, realizamos o 
Seminário Projeto Kaeru desde 2009, convidando anualmente a Dra. Kyoko 
Nakagawa e sua equipe ao Japão. Esse seminário em solo japonês também irá 
completar dez anos no próximo outono (primavera no Brasil).

Por mais que seja pelo bem das crianças, a Dra. Kyoko e sua equipe enfrentam 
todos os anos uma longa viagem entre os dois países. Praticamente sem tempo 
de descanso após o longo trajeto, cumprem um cronograma carregadíssimo 
de três a quatro semanas de duração (quem será que monta uma agenda tão 
dura!) Expressamos nossos sinceros agradecimentos por todo o empenho. 
Muitas pessoas puderam se libertar de suas angústias graças a este trabalho.

Como complemento destas palavras de comemoração pelos dez anos do 
projeto, gostaríamos de apresentar 3 relatos entre os inúmeros casos que sur-
giram nesta década.

Como conhecemos a Dra. Kyoko Nakagawa e o Projeto Kaeru

Vamos começar com o relato sobre como conhecemos a Dra. Kyoko. Escuta-
mos sobre o Projeto Kaeru pela primeira vez em 2006, quando estávamos no 
subúrbio de Tóquio, nas proximidades da Universidade de Estudos Estran-
geiros de Tóquio (TUFS). O contato seguinte e efetivo com o Projeto Kaeru 
ocorreu em 2008. Naquela época, cada vez mais empresas estavam aderindo 
às atividades de responsabilidade social corporativa. A Mitsui & Co. estava 
ampliando essas atividades não apenas na matriz japonesa, mas também nos 
escritórios espalhados por todo o mundo. A Mitsui & Co. (Brasil) S.A. também 
seguiu essa tendência e criou uma fundação para realizar as atividades de res-
ponsabilidade social.

Recebemos uma solicitação do encarregado responsável da Mitsui & Co. 
(Brasil) S.A. para apresentar propostas de atividades a serem realizadas pela 
Fundação recém-criada. Na época, desde 2005, a matriz japonesa da Mitsui já 
realizava ações ligadas à educação, como o apoio às escolas voltadas aos brasi-
leiros, ou ainda o fornecimento de materiais paradidáticos de língua japonesa às 
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crianças brasileiras que frequentavam escolas públicas japonesas. Seguindo essa 
linha, pensamos em realizar algo ligado à educação também no Brasil. Assim, 
enviamos duas propostas: o Projeto Kaeru e as Palestras de Cátedra, realizadas 
na Universidade de São Paulo. O Projeto Kaeru tornou-se, então, o primeiro 
projeto subsidiado pela Fundação Mitsui Bussan do Brasil. Observando os 
documentos daquela época, podemos ver que a Mitsui & Co. (Brasil) S.A. 
formulou um planejamento sólido, levando a iniciativa adiante. Agradecemos 
pelo apoio contínuo até os dias de hoje.

A situação dos brasileiros que vivem no Japão

Acreditamos que muitos já estejam cientes, mas faremos uma breve explica-
ção sobre a situação dos brasileiros que vivem no Japão. A emenda da Lei de 
Controle de Imigração de 1989 permitiu que descendentes de japoneses de 
até terceira geração (sansei) obtivessem o visto com facilidade, o que deu início 
a um fluxo migratório para o Japão. A partir de 1o de julho de 2018, a quarta 
geração (yonsei) também pode conseguir o visto para o Japão, desde que cumpra 
algumas condições. Há 30 anos, em 1988, em torno de 4 mil brasileiros viviam 
no Japão. Com a emenda da Lei de Controle de Imigração, que entrou em vigor 
em 1990, o número de descendentes no Japão aumentou vertiginosamente, 
atingindo em 2007 o número de aproximadamente 320 mil brasileiros.

Na língua japonesa, existe a expressão “Seiten no Hekireki”, ou “um trovão 
que cai do céu limpo”, em tradução literal, que é usada quando ocorre algo tão 
inesperado quanto um relâmpago que cai do céu azul, sem nuvem alguma. O 
acontecimento inesperado foi a quebra do banco de investimentos Lehman 
Brothers – acontecimento conhecido pelos japoneses como “Lehman Shock” 
– de 15 de setembro de 2008. Hoje, há pesquisadores que dizem que havia 
prenúncios, mas a maioria das pessoas foi surpreendida na época. Esse aconte-
cimento gerou grande impacto na economia mundial, resultando na crise que 
abalou o mundo. Lembramos disso como se fosse ontem.

Obviamente, as empresas do Japão também sofreram as consequências, 
sendo obrigadas a reduzir a produção. Em nome da “racionalização industrial”, 
iniciou-se uma onda de demissões, começando pelos trabalhadores não efeti-
vos (Hiseiki Shain). Os trabalhadores brasileiros dependiam das empreiteiras 
(agências de emprego) e geralmente não eram efetivos. Sem o conhecimento 
da língua japonesa, foram os primeiros alvos dos cortes, e muitos retornaram 
ao Brasil por perderem suas ocupações. Aproximadamente 20 mil pessoas 
retornaram, inclusive com o subsídio do governo japonês. A situação estava 
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tão caótica a ponto de as pessoas retornarem ao Brasil às pressas, abandonando 
casas recém-construídas ou eletrodomésticos e automóveis novos em folha, com 
prestações a pagar. Posteriormente, em 2011, aconteceram o grande terremoto 
do leste do Japão e o acidente nuclear de Fukushima I, que atingiram também 
os brasileiros remanescentes. Consequentemente, o número de brasileiros 
residentes no Japão reduziu-se drasticamente, chegando a 170 mil pessoas 
no final de 2015. Recentemente, o número de brasileiros tem aumentado um 
pouco, contabilizando 190 mil pessoal no final de 2017. Ainda assim, pode-
mos dizer que o número de brasileiros reduziu-se pela metade em relação ao 
momento de pico.

Situação das crianças

Seria óbvio dizer que os pais e responsáveis que perderam seus empregos 
passaram por grandes dificuldades. Porém, as crianças que vieram ao Japão 
trazidas por eles, bem como as crianças que nasceram no Japão, foram grave-
mente afetadas por essa crise.

Muitas crianças tiveram que se distanciar de seus amigos queridos, ou de 
parentes e vizinhos bondosos. Uma ruptura maior foi com a cultura de onde a 
criança cresceu, independentemente de ter tido contato com a cultura brasileira 
ou a japonesa. Muitas tiveram de abandoná-la e foram forçadas a se adaptarem 
a uma nova cultura, num novo ambiente. Se um adulto vai para outro país por 
vontade própria, certamente ele vai decidido a enfrentar os desafios e encontra 
forças para isso. Mas não seria estranho uma criança questionar: “por que devo 
continuar vivendo no Japão”, ou “por que devo voltar ao Brasil”, caso ela tenha 
sido forçada a mudar de país por escolha dos adultos.

Seminário Projeto Kaeru

O Seminário Projeto Kaeru foi uma iniciativa criada com o objetivo de infor-
mar as famílias brasileiras residentes no Japão sobre como é a situação atual 
das crianças que retornaram ao Brasil. Tomamos essa iniciativa pois muitas 
famílias estavam retornando sem preparo ao Brasil após o “Lehman Shock”.

A Dra. Kyoko nos contou que muitos adultos que retornavam ao Brasil 
em meio a toda a crise econômica estavam despreparados e desinformados 
quanto à educação de seus filhos. Logo, as crianças estavam numa situação 
delicada.

Em 2009, solicitamos à Dra. Kyoko que viesse ao Japão realizar seminários, 
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com palestras em português, pois sentimos a necessidade de fornecer infor-
mações às famílias que ainda estavam no Japão, mas que poderiam retornar 
ao Brasil no futuro. Na primeira edição, houve muitos desencontros de infor-
mações. Muitos pais participaram do seminário pensando que encontrariam 
oportunidades de emprego, e muitas dúvidas que foram expostas no seminário 
foram sobre trabalho.

O nosso objetivo original era incentivar a reflexão dos pais quanto à educação 
das crianças. Assim, a partir do segundo ano (2010), passamos a convidar mais 
um psicólogo, além da Dra. Kyoko, para visitarem diversas regiões do Japão, 
ministrando palestras para brasileiros sobre o desenvolvimento psicológico da 
criança, entre outros temas relevantes, e realizando atendimentos individuais. 
Os brasileiros estão espalhados em diversas regiões do Japão; mas o tempo 
disponível para visitar essas regiões é limitado. 

A escolha dos locais a serem visitados sempre foi um grande desafio para 
nós. Obviamente, devemos visitar as regiões com grande número de brasileiros, 
como Hamamatsu, Toyota e Toyohashi. Entretanto, não poderíamos deixar de 
lado regiões como Hokuriku (região próxima ao Mar do Japão), por exemplo, 
onde esse tipo de seminário é muito raro, e seus moradores têm poucas opor-
tunidades para conversar com especialistas. Selecionamos cuidadosamente as 
regiões a serem visitadas, pensando em todos estes aspectos. Porém, por mais 
que nos dedicássemos para contemplar as diversas regiões, deparamo-nos com 
uma realidade em que aqueles pais que gostaríamos de atingir dificilmente 
participavam dos seminários. Era uma grande dificuldade tanto para nós como 
para os responsáveis das associações parceiras ou órgãos locais. Essa questão 
levou à criação dos workshops.

Sobre os profissionais especialistas

Acompanhar anualmente os profissionais habilitados e especialistas como a 
Dra. Kyoko durante três ou quatro semanas é uma excelente oportunidade 
de aprendizado para nós. Conversamos sobre o desenvolvimento das crian-
ças, suas questões psicológicas, as dificuldades enfrentadas pelas crianças que 
retornaram ao Brasil (choque de culturas, o desejo de voltar ao Japão, etc.), as 
particularidades da ludoterapia, entre muitos outros assuntos. Recentemente, 
aprendemos muito sobre distúrbios de desenvolvimento e avaliação (psico-
diagnóstico e neuropsicológico) dos casos. Como não somos especialistas em 
Psicologia, provavelmente há muitas coisas que a Dra. Kyoko nos explica mas 
que não compreendemos totalmente. Mesmo assim, adquirimos uma base para 
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argumentar junto ao Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão de 
modo fundamentado. 

Graças a esse embasamento, os profissionais japoneses envolvidos com a 
questão dos brasileiros passaram a nos dar ouvidos, resultando em novas pes-
quisas e projetos. Estamos muito gratos por esses ensinamentos.

Cabe esclarecer que existe o sigilo profissional quanto ao conteúdo dos aten-
dimentos individuais. Não temos, portanto, acesso às informações individuais 
das famílias que nos procuram. A equipe da Dra. Kyoko nos fornece apenas 
as tendências gerais (assuntos recorrentes, etc.). A partir destas informações 
gerais, pensamos nos novos desafios para o ano seguinte, além de utilizá-las 
como fundamento para informar o governo japonês.

O desafio de atrair o público-alvo

A expertise em Psicologia da Dra. Kyoko é algo que obviamente nós, executivos, 
não possuímos. Além disso, toda a experiência acumulada pelo Projeto Kaeru 
também é de grande valor.

Uma dessas qualidades é a capacidade de captar os pensamentos ou as habi-
lidades das crianças e pais. Como foi mencionado anteriormente, o grande 
desafio no início do Seminário Projeto Kaeru, em 2009, era atrair o público-alvo. 
O nosso desejo era que muitos pais e responsáveis participassem das palestras 
para que entendessem a situação e as dificuldades das crianças retornadas, e que, 
caso necessário, realizassem mudanças no dia a dia ainda no Japão, para que 
estejam mais preparados caso retornem ao Brasil. Porém, no começo, os parti-
cipantes eram predominantemente as pessoas ou representantes das associações 
que apoiam as crianças brasileiras, professores de escolas brasileiras e demais 
envolvidos na área da educação. Indagávamos por que os pais não apareciam.

No início, pensávamos apenas no nosso ponto de vista de emissores de 
informações, e imaginávamos que bastaria divulgar as informações em japonês 
e em português e que isso seria suficiente para atrair o público-alvo. Investi-
mos alto para produzir panfletos vistosos e utilizamos a impressora colorida 
da empresa para imprimir e distribuir milhares de folhetos. Porém, à medida 
que fomos visitando as cidades, percebemos que há pessoas que não sabem ler 
português, ou que conseguem ler mas não compreendem o conteúdo. Também 
nos iludimos com uma informação sem fundamento de que “a melhor forma 
de atrair brasileiros é o 3F (food, fashion, festival)”. Assim, oferecemos lanches, 
ou chegamos a pensar em realizar o seminário no salão de um shopping center 
frequentado pelos brasileiros. Além disso, solicitamos que as pessoas com acesso 
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ou influência nas comunidades brasileiras fossem mais insistentes, telefonando 
às famílias, uma por uma. 

Todo esse esforço teve algum resultado, e o número de pais participantes 
aumentou um pouco. Mas essa estratégia era bem limitada.

Workshops

Em um certo momento, a Dra. Kyoko sugeriu: “que tal tentarmos um workshop?”, 
“por exemplo, trabalhos de papel como o paper quilling”. O quilling é um trabalho 
manual que consiste em enrolar filipetas (pequenas tiras de papel) de aproxi-
madamente 30 cm para montar as peças (rolinhos) e formar flores e demais 
desenhos combinando essas peças. No começo, estávamos duvidosos se isso iria 
chamar a atenção das crianças. Sem experiência em artesanato, pesquisávamos 
na internet mas continuávamos sem entender o propósito. Questionávamos 
se isso seria suficiente, se atrairia as pessoas, se não era algo muito infantil. 
Lembramo-nos de que nos comportamos de uma forma indiferente, talvez 
até desrespeitosa para com a Dra. Kyoko, duvidando de uma profissional com 
muita experiência no assunto.

Porém, fomos surpreendidos com o início dos workshops. Os pais, que tivemos 
tanta dificuldade em chamar, começaram a aparecer. Nunca havíamos visto 
aqueles pais tão alegres e entusiasmados, conversando e produzindo com seus 
filhos. Será porque eles têm pouca oportunidade de conversar em casa, no dia 
a dia? Ou porque dificilmente produzem algo juntos? Percebemos que quem 
trabalha em campo realmente entende do seu público-alvo.

Cada um dos workshops realizados nas ocasiões seguintes tiveram objetivos 
específicos. No workshop de 2017, produzimos frutas e verduras utilizando 
massas de modelar. Esse trabalho tinha também a função de refletir com os par-
ticipantes, a importância da estimulação da coordenação motora fina por meio 
de trabalho manual com pequenos objetos, bem como mostrar a importância 
de ampliar o vocabulário (nome das frutas e verduras, nome das cores, etc.).

Outro objetivo do workshop

Na verdade, não sabíamos que este workshop possuía mais um objetivo. Na sala, 
ficam dispostas por volta de cinco mesas, e os pais ficam trabalhando nelas, 
junto com seus filhos. A Dra. Kyoko circula pelo ambiente, dando instruções 
da atividade proposta. Nesse momento, os pais chamam a Dra. Kyoko para 
suas mesas e pedem conselhos, um após o outro. Segundo diz a Dra. Kyoko, as 
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entrevistas individuais são algo intimador para alguns pais, e eles não se sentem 
muito à vontade. Além disso, o número de vagas é limitado. Assim, muitos pais 
se abrem e pedem orientações nesse formato semelhante a um bate-papo. Esse 
era mais um objetivo, ou melhor, o objetivo principal de se realizar workshops. 
Compreendemos que essa atividade não visava apenas atrair o público. Foi um 
momento em que sentimos na pele que os especialistas têm algo a mais, que 
devemos dar ouvidos e seguir suas opiniões.

Como o psicólogo se aproxima do coração e dos pensamentos íntimos 
das crianças

O relato seguinte aconteceu numa escola ginasial (equivalente ao Ensino Fun-
damental II no Brasil) da cidade de Izumo. Recebemos a seguinte solicitação 
da escola: “tanto nós, professores, quanto os pais, dizemos aos alunos que 
eles precisam estudar direito agora no ginásio, pois este é um período muito 
importante para o resto da vida. Porém, eles não nos dão atenção. Por isso 
gostaríamos que um especialista explicasse isso na língua deles.” Em outras 
palavras, eles queriam uma “palestra”. Entretanto, a Dra. Kyoko respondeu da 
seguinte forma: “se eles não escutam os pais ou especialistas em Educação, 
não adianta tentarmos fazer a mesma coisa porque eles também não vão nos 
escutar. Vamos pensar (agir) como psicólogos.” 

Houve dificuldade em comunicar isso à escola, e eles começaram a descon-
fiar de nós. Mas como a Dra. Kyoko estava pensando em diversas estratégias, 
inclusive durante o trajeto para o Japão, resolvemos confiar tudo a ela, sem saber 
qual seria o formato do trabalho. A escola comunicou aos pais que haveria uma 
“palestra”, conforme o desejo deles. Mas no dia, a Dra. Kyoko disse: “professores 
e pais não vão entrar na sala.” Naturalmente, houve reclamação por parte da 
escola. Nós, que estávamos mediando o evento, também não sabíamos o que 
fazer. Por fim, o workshop iniciou-se apenas com os alunos e com os psicólogos 
que vieram do Brasil.

A atividade começou com uma atividade em que se utilizou uma corda, 
e cada um descarregou aquilo que guardava para si no dia a dia. Coisas que 
queriam dizer aos amigos, descontentamento em relação à escola ou aos pais; 
surgiram conteúdos que dificilmente seriam ditos na presença de pais e profes-
sores. Por fim, soube que todos os 13 alunos participantes desataram a chorar. 
Provavelmente eles se sentiam isolados dentro da escola.

Não é possível dar uma orientação adequada sem saber o que as crianças 
realmente pensam. Logo, consideramos que este foi um workshops que só um 
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especialista em Psicologia poderia realizar. Deixamos para os leitores ima-
ginarem se houve reclamações como “eles se responsabilizariam se tivesse 
acontecido algo grave?” Precisamos planejar e pensar muito bem nas estratégias 
para continuar este workshop daqui em diante. Por exemplo: vamos conversar 
com a diretoria para deixar bem claro o objetivo e as possíveis consequências 
da proposta, e assim realizar o trabalho dentro da escola, ou eventualmente 
levar o workshop para fora do ambiente escolar. Mas temos um forte desejo de 
repetir a atividade em outras localidades.

O futuro do Projeto Kaeru

Segundo o Programme for International Student Assessment, ou Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), coordenado pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), as crianças 
migrantes têm uma tendência de apresentar um desempenho escolar inferior 
ao de crianças que permanecem em seus locais de origem. Por outro lado, 
segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), publicado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o nível 
da educação e das condições sanitárias dos migrantes é inferior aos que são 
naturais do local de destino. A causa, na maioria das situações, é o acesso 
desigual à educação e às condições sanitárias. Quando teremos melhora nessa 
situação, em que migrantes não apresentem atrasos mesmo migrando para 
um país desenvolvido?

Este projeto já tem 10 anos, mas o problema não tem diminuído. Se o número 
de crianças migrantes aumentar, existe a possibilidade desse problema aumentar 
ainda mais. Numa situação ideal, projetos como este deveriam deixar de ser 
necessários em algum momento, tanto no Brasil como no Japão. Porém, na 
prática, é evidente que deve ter continuidade. Enquanto crianças nascem todos 
os anos, o desafio da educação vai continuar. Acredito que essa seja a essência 
de um projeto ligado à Educação.

Isso não quer dizer que o número de apoiadores irá aumentar. Os apoiadores 
dos brasileiros no Japão, inclusive nós da ABIC, estão em idade cada vez mais 
avançada. Seria muito bom se os apoiadores se reproduzissem como os sapos, 
que nascem todos os anos a partir do ovo, tornam-se girinos e depois sapos, 
renovando forças constantemente. Mas a realidade não é bem assim. Se não 
encontramos novas pessoas interessadas na educação das crianças, este tipo de 
projeto não se sustentará. 

Vamos continuar os esforços em busca de sucessores. Por outro lado, 
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continuaremos pressionando as administrações regionais e o governo central 
para oferecerem não apenas um apoio público, mas uma política sólida voltada 
às crianças estrangeiras. 

Soubemos que o Projeto Kaeru de São Paulo tem sido observado pela Pre-
feitura Municipal, não apenas por ser referência no apoio às crianças retornadas 
do Japão, mas como um modelo de intervenção às crianças que migram de 
países vizinhos para o Brasil e não compreendem a língua portuguesa. Dese-
jamos que esse interesse da prefeitura torne-se um apoio oficial. Não sabemos 
como o projeto caminhará daqui em diante, mas vamos nos empenhar para 
dar continuidade. Contamos com o apoio de todos.
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12
Voluntários do Projeto Kaeru
Cristina Harumi Sumita Takashima

O Projeto Kaeru mantém um programa de voluntariado em que atuam jovens, 
profissionais técnicos, especializados, autônomos, liberais, comerciantes e apo-
sentados, que dedicam parte de seu tempo prestando serviços não remunerados 
em diversas atividades promovidas pelo projeto, motivados pelo impulso soli-
dário no sentido de atender as necessidades do próximo ou aos imperativos de 
uma causa, assim como também às suas próprias motivações pessoais. 

Trabalhamos pautados pela Lei n.o 9 608/98, que define o voluntariado 
como uma atividade não remunerada prestada por pessoa física a uma entidade 
pública de qualquer natureza ou a uma instituição privada sem fins lucrativos, 
com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 
assistência social, inclusive mutualidade, o que não gera vínculo empregatício 
nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afins. Segundo a 
Organização das Nações Unidas, “o voluntário é o jovem ou o adulto que, 
devido a seu interesse pessoal e espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem 
remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de 
bem-estar social ou outros campos”. 

Os voluntários do projeto chegam espontaneamente, sensibilizados pela 
atuação que desenvolvemos. A grande maioria deseja ajudar o próximo para 
sentir-se útil e valorizado. Qualquer pessoa pode ser voluntária, independente-
mente do grau de escolaridade, e não precisa ser um especialista em nenhuma 
área. O projeto busca voluntários maiores de 18 anos de idade que desenvolvam 
trabalho de ajuda e suporte.   

A porta de entrada de candidatos voluntários para o nosso programa acontece 
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de diversas maneiras: por meio de indicações de amigos, colegas, profissio-
nais, de identificação com a coordenação do projeto, a cargo da Dra. Kyoko 
Nakagawa, por se identificarem com a proposta e com a causa do projeto, em 
apresentações como palestras, seminários, pela divulgação por meio da imprensa 
e nas redes sociais.

Para tornar-se voluntário no projeto, é necessário participar de pelo menos 
um encontro presencial, no qual são apresentados detalhes do contexto do 
projeto como a sua história, o trabalho que desenvolvemos e apresentação de 
diversas questões implicadas no movimento migratório. O candidato também 
é informado sobre algumas condições gerais e sobre o compromisso que o 
projeto e o voluntário estarão assumindo, formalizado pelo Termo de Adesão 
do Programa de Voluntariado. O compromisso é sobretudo com as crianças 
e adolescentes e seus familiares, que merecem e precisam ser tratados com 
todo o respeito e cuidado. Os voluntários também assumem o compromisso 
de prestar o serviço em determinado dia e horário. A atuação do voluntário 
tem duração de no mínimo um ano, e cada voluntário dedica ao projeto pelo 
menos seis horas por mês. Cada voluntário pode contribuir na medida de suas 
possibilidades, mas temos buscado muito mais voluntários que assumem os 
compromissos com o projeto. 

O projeto conta com o apoio dos voluntários em diversas frentes. Eles ofere-
cem seus trabalhos diretamente, numa posição fixa, ou em visitas esporádicas, 
como nas palestras e oficinas realizadas mensalmente, no apoio e organização 
de eventos, planejamento e participação na festa de Natal, em atividades de 
comunicação, na disseminação da causa, na captação de recursos, entre outras. 

A maioria dos profissionais que colaboram com o projeto estão em áreas 
alheias às suas competências específicas, o que pode abrir espaço para novas 
experiências. A maioria dos nossos voluntários, ao abraçarem a causa e se 
comprometerem com as demandas do projeto, permanecem por um longo 
tempo. Alguns deles chegam para se voluntariar por outros motivos e acabam 
permanecendo por pouco tempo. Outros, ao se candidatarem como voluntários, 
buscam o contato direto com as crianças, e quando são informados da atuação 
indireta com este público, parte deles desistem em prosseguir no programa.      

Acreditamos que, no voluntariado, todos ganham: o voluntário, aquele com 
quem o voluntário trabalha, a equipe do Projeto Kaeru e a comunidade. Obser-
vamos que é uma atividade em que também há oportunidade de fazer amigos, 
viver novas experiências, conhecer outras realidades, a possibilidade de contato 
humano, a convivência com pessoas diferentes e a oportunidade de aprender 
coisas novas, como também a liberdade de sugerir e compartilhar idéias.  
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Ao analisar os motivos que mobilizam em direção ao trabalho voluntário, 
temos observado alguns componentes fundamentais: o de cunho pessoal, a 
doação de tempo e esforço como resposta a uma inquietação interior que é leva 
à prática, e o aspecto social, a tomada de consciência ao se enfrentar a realidade, 
o que leva à luta por um ideal ou ao comprometimento com uma causa.
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13
Projeto Kaeru e  
Welfare and Medical Service Agency
Kyoko Yanagida Nakagawa 
Cristina Harumi Sumita Takashima 
Italo Takassaki Oliveira 
Raphael Camara Theophilo de Almeida 

Parte da equipe do Projeto Kaeru participou de um programa de atendimento 
psicológico oferecido aos brasileiros residentes no Japão. Um programa financiado 
pelo Welfare and Medical Service Agency (WAM), um braço do Ministério 
da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão e executado pelo Serviço de 
Assistência aos Brasileiros no Japão (SABJA), uma organização de brasileiros 
sediada em Tóquio. 

O projeto teve duração de nove meses, tendo sido realizados um total de 519 
atendimentos envolvendo 181 pacientes, sendo que a frequência dos atendimen-
tos variou conforme a demanda. Alguns deles utilizaram métodos semelhantes, 
como a psicoterapia breve, com várias ou algumas poucas sessões, enquanto 
que outros buscavam apoio para questões pontuais, orientações pedagógicas 
ou informações gerais, além de pedidos de encaminhamento.

Esses atendimentos ora ocorriam presencialmente, ora à distância, por tele-
fone, ou Skype, sendo necessária a utilização desses meios de comunicação já 
que os brasileiros se encontravam espalhados pelo país, nas cidades onde havia 
maior oferta de trabalho. Todos os atendimentos tiveram a duração de uma hora.

Nos primeiros contatos com cada paciente, estabelecíamos os agendamentos, 
os prazos dos atendimentos, o sigilo das informações fornecidas e do conteúdo 
das sessões, que eram iniciadas após o rapport. Informávamos que os atendi-
mentos seriam gratuitos e nos identificávamos como profissionais da área da 
saúde e psicólogos envolvidos neste programa executado pela SABJA. 

Foi oferecido a cada paciente espaço para falar sobre si, sobre o que sentia, pen-
sava, o que os incomodava, o que o fazia sofrer, ficar fragilizado, suas dificuldades, 
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etc. Buscou-se trabalhar com cada usuário a reconstituição dos acontecimentos, 
com a história de vida de cada um deles; com os sintomas psíquicos e somáticos 
que relatavam, considerando o respeito pelo ritmo de cada paciente, escutando 
e trabalhando a sua angústia relacionada ao processo de atendimento.

O procedimento utilizado foi o psicanalítico/psicodinâmico, com o objetivo 
de ressignificar a história do paciente, o que equivale a uma ressignificação dos 
fatos, complementando com a realização de interpretações, mas também com o 
uso de esclarecimentos, confrontos, assinalamentos e o emprego de perguntas 
que estimulassem o paciente a fazer reflexões. 

Os atendimentos foram distribuídos entre três psicólogos que permaneceram 
durante três meses em residência no Japão, em períodos subsequentes. Na saída 
de um psicólogo e entrada de outro profissional, realizou-se um procedimento de 
transição, considerando o vínculo estabelecido entre o profissional e o paciente 
e todas as informações acerca dos conteúdos trabalhados. Nesse processo de 
transição, contribuiu o fato de que os psicólogos integravam a equipe do Projeto 
Kaeru, atuando dessa forma com a questão migratória envolvendo o Japão e o 
Brasil. A coordenadora do Projeto Kaeru, que participou integralmente deste 
programa, teve como atribuição avaliar os dados quantitativos e qualitativos 
obtidos, organizando e estruturando todas as informações para a realização 
de um relatório final.     

Neste relatório, foram registrados informações como a quantidade de aten-
dimentos por pessoa, os tipos de atendimentos realizados, a província em que 
residiam os brasileiros, informações quanto ao sexo, estado civil, faixa etária, 
dados sobre a constituição familiar, profissão, tempo de estadia no Japão, nível 
de escolaridade e queixas apresentadas.

Os atendimentos foram mais procurados por mulheres, e os quadros de 
transtornos de maior frequência levantados foram a depressão1 e os transtornos 

1. A depressão é a quarta principal causa de incapacitação em todo o mundo e, segundo proje-
ções da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2030 será o mal mais prevalente do planeta, 
à frente do câncer e de algumas doenças infecciosas. A OMS listou as 10 principais causas de 
incapacitação no mundo, em ordem decrescente do número de anos de atividade perdidos por 
causa das limitações físicas e mentais impostas por uma enfermidade. São elas: 1) Depressão 
(76,4 milhões de anos perdidos); 2) Dores nas costas e na coluna (53,9 milhões de anos perdidos); 
3) Anemia por deficiência de ferro (43,6 milhões de anos perdidos); 4) Doenças pulmonares 
crônicas (30,7 milhões de anos perdidos); 5) Transtornos causados pelo álcool (27,9 milhões de 
anos perdidos); 6) Transtorno de ansiedade (27,6 milhões de anos perdidos); 7) Diabete (22,5 
milhões de anos perdidos); 8) Perda de audição (22 milhões de anos perdidos); 9) Traumatismos 
por quedas (20,4 milhões de anos perdidos); e 10) Enxaqueca (18,5 milhões de anos perdidos).
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de ansiedade2. Isso mostra a importância não apenas da detecção precoce, como 
também de um tratamento e atenção a longo prazo. Além de se tratar de quadros 
incapacitantes, pode haver o comprometimento da geração seguinte, criando-se 
uma predisposição maior quanto ao desenvolvimento do mesmo quadro.

Durante os atendimentos, foram observados diversas manifestações de sofri-
mento, entre elas: insônia, ansiedade, fadiga, estresse, depressão e dores no 
corpo, que podem ser um fator desencadeante de alguma doença mental ou 
psicossomática. Considerando os fatores da organização do trabalho, os pacien-
tes desse programa destacaram como fatores complicadores: o relacionamento 
entre os colegas, fofocas, insatisfação ou pressões relacionadas ao trabalho e 
sensação de ser vigiado. 

Outro fator destacado no relatório de atendimentos foi o desconforto pro-
veniente de contatos entre pessoas de grupos e culturas diferentes, processo 
denominado de aculturação. Os pacientes perceberam que o estresse do coti-
diano para os brasileiros no Japão são desencadeados, em larga medida, pela 
ansiedade que surge no processo de aculturação. A ansiedade, apesar de ser 
– até certa medida – uma reação do organismo humano frente a exigências, 
antecipando-as de maneira a preparar o corpo para enfrentar certas situações, 
é nesse caso disparada também pelo processo de aculturação e seu inevitável 
subproduto, o estresse aculturativo.

Observou-se também outros quadros, como as psicoses, incluindo a esqui-
zofrenia, problemas de drogadição, violência doméstica e violência sexual, 
que também aumenta em frequência com a questão migratória. Além disso, 
nos atendimentos voltados para os adultos, os pacientes falavam muito mais 
de si. Poucos buscavam orientações para as questões dos filhos, por exemplo. 
Percebeu-se que, em outras oportunidades, quando o enfoque era modificado, 
as queixas e dúvidas, especialmente em relação a outros membros da família, 
surgiam com bastante intensidade, mostrando que havia uma demanda bastante 
grande que apontava para a necessidade desse tipo de serviço.

Foram reforçadas a necessidade de se oferecer o atendimento psicológico, 
em português, por profissionais que tivessem conhecimento da Psicologia 
Intercultural, compreensão dos processos migratórios, conhecimento da cultura 

2. Esse transtorno também ocorre com mais frequência em mulheres do que em homens em 
uma razão de 2:1, segundo dados do DSM-V. Segundo dados da OMS de 2017 referentes a 
2015, o transtorno de ansiedade no Brasil tem prevalência de 9,3%, enquanto no Japão é de 
3,1%. Em termos globais, a prevalência do transtorno de ansiedade é de 3,6%. Os estudos 
apontam que, nos países de baixa renda, o número de pessoas com transtornos mentais comuns 
vem crescendo devido ao crescimento da população.
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japonesa e de sua manifestação no cotidiano, mesmo em suas nuances, com 
ênfase na escuta e na interpretação, percebendo, apontando, acolhendo e orien-
tando. Também se mostrou necessária uma interlocução com os profissionais 
japoneses para que, em conjunto, seja possível buscar novas propostas de trabalho 
e não apenas priorizar o trabalho com os estrangeiros sem o estabelecimento de 
vínculos com sociedade receptora como um todo. Essa medida, provavelmente, 
traria crescimento para os profissionais de ambos os países.

No que se refere à depressão e à ansiedade, enfatizamos a recomendação para 
o tratamento precoce, no início d manifestação desses quadros ou até profilati-
camente, antes que essas afecções se tornem crônicas, trazendo consequências 
para a pessoa acometida pela doença, para os familiares e até mesmo para o 
sistema de saúde, incumbido de garantir o tratamento adequado.
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Relatando alguns casos
Cristina Harumi Sumita Takashima

Apresentamos neste capítulo quatro casos para, a partir dos atendimentos 
realizados pelo Projeto Kaeru, ilustrar algumas condições que as crianças e 
adolescentes atendidas vivenciaram no processo migratório, delimitando, em 
linhas gerais, quais foram as condutas terapêuticas realizadas durante os nossos 
encontros. Ressaltamos que os casos mencionados neste trabalho são conside-
rados em sua singularidade e particularidade. E em cada um deles, procuramos 
realizar um relato de maneira cuidadosa, descrevendo nomes e locais de modo 
fictício para assegurar a preservação da identidade de cada grupo, família e 
criança ou adolescente atendidos. 

1.1 Desagregação familiar

Atendemos crianças que compreendem muito pouco as razões que levam seus 
pais a permanecerem no Japão, e não entendem porque ainda não retornaram 
para o Brasil. Algumas crianças vivem em uma busca constante e angustiante 
pela compreensão dessa situação, o que muitas vezes está além do seu alcance. Ao 
mesmo tempo, não compreendem quais são as funções exercidas por um pai ou 
uma mãe por estarem distantes uns dos outros. Parte das crianças ficam confusas 
porque são cuidadas por seus avós, tios ou outros parentes, e embora sintam-se 
acolhidas por eles, passam a não entender o papel e a função por eles exercida. 
De acordo com Nakagawa (2002), isso tem causado graves problemas de desa-
gregação familiar, e os mais atingidos tem sido as crianças. Sob ponto de vista de 
um desenvolvimento emocional saudável, não basta a presença de alguém que 
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cuide somente das necessidades básicas. É ainda necessário que possa propiciar 
um vínculo afetivo estável para a criança. Toda criança deseja e almeja ser criada 
pelos dois progenitores, e a criança necessita de ambos os adultos para estruturar-se 
tanto em sua inteligência como em sua afetividade (Dolto, 2007).

Além de ficarem sem os pais, muitas das crianças e adolescentes também 
se separam de seus irmãos, relatam memórias da convivência e a falta que 
sentem deles. Diante do distanciamento de pessoas importantes na vida da 
criança, muitas delas reagem negando a existência deles, vivendo como se 
um dia os pais ou parentes distantes fossem buscá-los, não entendem ou não 
compreendem a permanência de irmãos ou pais no Japão, não compreendem 
porque não podem ficar com elas, não entendem porque seus pais não podem 
buscá-los, fantasiam estratégias de como conseguir chegar ao Japão, não se 
conformam com a situação de estarem sozinhos no Brasil, tentam convencer 
seus pais a buscarem seus irmãos quando estão sozinhos, revoltam-se com a 
escolha de seus pais, manifestam raiva, buscam não sentir nada por eles, não 
compreendem o que sentem por eles, entre outras atitudes.

Estamos falando de crianças que, além de terem vivido situações de separa-
ção e mudança bruscas de ambiente relacionadas ao processo migratório, não 
tiveram tempo de elaborarem suas perdas, trazendo um basal depressivo no 
qual as crianças precisam se estruturar (Nakagawa, 2013). 

Para ilustrar uma dessas condições, ocorre-nos o relato de uma criança 
atendida pelo projeto que chamaremos de Gustavo. Sua mãe está no Japão há 
mais de 20 anos, vivendo precariamente e contando com recursos da prefeitura 
local. Lá, constituiu uma nova família, vivendo com o marido e três filhos deste 
casamento. O pai de Gustavo desapareceu, e soube-se que teria estado no Japão 
por algum tempo, logo retornando ao Brasil. Seu paradeiro atual é desconhe-
cido. A separação do casal foi dolorosa e o processo de divórcio se arrasta até 
hoje. Quando os pais de Gustavo decidiram se separar, seus avós estavam no 
Japão e decidiram retornar ao Brasil. De modo consensual, sua mãe decidiu 
entregar a guarda de seu filho aos avós maternos que estavam retornando ao 
Brasil. Ainda no Japão, sua mãe providenciou toda a documentação referente 
ao processo de guarda. E foi assim que Gustavo veio para o Brasil juntamente 
com seus avós. 

Ao chegar, Gustavo foi matriculado em uma escola pública municipal 
próxima à sua nova residência. Os avós, já aposentados, contavam com uma 
pequena renda proveniente de trabalhos informais, o que não supria as neces-
sidades básicas da família. Buscaram então o auxílio da assistência social, 
com recurso proveniente do programa Bolsa Família, e também o suporte da 
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comunidade nikkei de outro município. Na escola, Gustavo tinha um bom 
aproveitamento, não apresentava nenhuma dificuldade no aprendizado e nem 
nos relacionamentos interpessoais. Era muito competitivo, aprendia rapida-
mente, tinha muitos amigos, gostava de frequentar a escola, era admirado pelos 
professores e a maioria das pessoas se afeiçoava a ele. Apreciava participar 
de diversas atividades realizadas na escola, como teatro, cinema, esportes e o 
Projeto Kaeru. 

Gustavo fazia parte de um grupo atendido numa escola da Zona Leste, e 
que se desfez porque os participantes daquele grupo mudaram-se para outra 
cidade, fora do Estado de São Paulo. Passamos a atendê-lo individualmente, 
e era notória a sua motivação em participar dos encontros. Muitas vezes, che-
gava sorridente e pronto para brincar, jogar e participar de outras propostas 
apresentadas pelo terapeuta. Entendemos que a motivação nos atendimentos 
pode ser aumentada, mantida ou diminuída em virtude da natureza do vínculo 
estabelecido com o psicólogo. Em um determinado momento dos atendi-
mentos, que também acontecia nas dependências da escola, Gustavo passou 
a esquecer de comparecer aos atendimentos, o que não havia ocorrido ante-
riormente1. Depois algum tempo, o psicólogo foi informado pela coordenação 
pedagógica que Gustavo teve uma reação jamais presenciada pelo terapeuta. 
Ele passou a agredir seus colegas e professores, apresentando acessos de fúria 
e raiva consigo mesmo e com seus objetos. Após a atuação de Gustavo, ele 
foi convidado a explicar seus atos perante a coordenação, e chorou compulsi-
vamente. Disse que sua avó tinha viajado, mas ninguém o avisou quando ela 
voltaria. A coordenação entendeu que ele estava triste por imaginar que seria 
abandonado pela avó. 

No contrato terapêutico, além de assegurar o sigilo, conforme previsto 
pelo artigo 9o do Código de Ética Profissional do Psicólogo2, informamos 

1. A psicanálise tem como objetos de análise a histeria, a hipnose, a sugestão, os sonhos, os chistes, 
os lapsos, os esquecimentos, etc. Com relação a esses objetos, Freud adotou uma estratégia para 
demonstrar que havia um pensamento em cada um deles. Tratava-se de um pensamento incons-
ciente, deslocando o psíquico para fora da consciência. Isso quer dizer que, se há algo na consciência, 
é porque houve todo um trabalho de um saber inconsciente apoiado no pensamento. A partir da 
formulação do inconsciente, Freud pôde dar inteligibilidade ao que antes era invisível, algo difícil 
de ser demonstrado empiricamente. Demonstrou também o princípio da realização de desejos pelo 
aparelho psíquico e concluiu que essa realização mostra uma verdade do sujeito a partir de uma deter-
minação do inconsciente, isto é, fazendo sentido a uma realidade psíquica (Machado Pinto; 2000).
2. O artigo 9o dispõe que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, 
por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tenha 
acesso no exercício profissional.
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ao atendido que ele seria informado sobre tudo o que foi conversado a 
seu respeito fora do ambiente de atendimento. Assim, no dia do atendi-
mento, o terapeuta pôde expor a Gustavo o que escutou da coordenadora 
pedagógica, sendo ouvida por ele com atenção.. Naquele momento, o 
psicólogo buscou colocar-se empaticamente e de forma acolhedora, facili-
tando a exposição e verbalização, criando as condições necessárias para o 
desenvolvimento de uma boa aliança terapêutica e procurando contribuir 
para que o atendido pudesse refletir e compreender suas próprias ações 
e seus sentimentos.

Nesse sentido, a experiência vivenciada por Gustavo remeteria, segundo 
Bowlby, (2006), aos afetos mais intensos e perturbadores provocados por uma 
perda, que estão relacionados aos medos de ser abandonado, à saudade da figura 
perdida e à raiva por não reencontrá-la, que por um lado estão associados ao 
anseio de buscar a figura perdida e, por outro, à tendência de recriminar furio-
samente quem quer que pareça ser o responsável pela perda ou ainda dificultar 
a recuperação da pessoa perdida. Segundo o autor, “[...] a pessoa que sofreu a 
perda está em alguma parte de si mesma, perfeitamente cônscia de que o mundo 
mudou, seria prejudicial se ignorarmos o mundo tal como uma parte da pessoa 
o vê, porque afastaríamos dela. O nosso papel deveria ser o de um companheiro 
pronto a oferecer todo o apoio, preparando para explorar, em nossas discussões, 
todas as esperanças e desejos e tênues possibilidades improváveis que a pessoa 
ainda acalenta, acrescidos a todas as recriminações, remorsos e decepções que 
a afligem” (Bowlby, p. 129, 2006).

A partir desse entendimento, a nossa intervenção foi a de ver as coisas 
sob o ponto de vista da criança e respeitar a expressão de seus sentimen-
tos, permitir a ela perceber que podemos compreendê-la para que ela possa 
expressar os sentimentos que estão fervilhando em seu íntimo, tais como a 
esperança de que tudo ainda possa estar bem, suas recriminações raivosas 
contra a mãe, contra os professores, os alunos, os avós e o terapeuta. Pri-
meiramente, buscamos acolhê-lo para depois ajudá-lo a compreender todos 
esses sentimentos. Posteriormente, pudemos escutar de Gustavo o quanto 
não conseguia entender as razões pelas quais sua mãe teria escolhido outros 
filhos em detrimento dele. Racionalmente, reconhecia quem exercia naquele 
momento a função de mãe, sua avó. Não sabia se aceitava essa ideia de sua 
avó ser sua mãe. Ao mesmo tempo, não sabia o que sentir pela verdadeira 
mãe. Sentia-se confuso e agia como se fosse possível encontrar e recuperar 
a pessoa perdida. Esta pessoa foi tomada como responsável pelo ocorrido e, 
consequentemente, a raiva começava a dirigir-se contra a pessoa perdida, 
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bem como contra outras que Gustavo julgava que haviam concorrido para a 
perda ou para impedir o reencontro. 

1.2 Dificuldade na adaptação 

Há uma condição em comum, e que comprovamos em quase todos os atendi-
mentos com a crianças ou adolescentes realizados pelo Projeto Kaeru, de que 
em alguns momentos de suas vidas, os mesmos experimentaram o que é ser um 
estrangeiro, seja no Japão, seja no Brasil. Encontramos crianças e adolescentes 
que experimentaram essa condição uma única vez ou por diversas vezes. De 
acordo com Nakagawa (2002), estamos falando de crianças e adolescentes que 
são filhos de trabalhadores que estiveram no Japão e de lá retornaram, os que 
estão repetindo idas e vindas ou aqueles que estão partindo pela primeira vez. 
Eles sofrem de maneira passiva as consequências desse movimento migratório, 
sendo que a maioria se encontra em idade de formação escolar e de estrutu-
ração emocional.

De acordo com Nakagawa (2002), há algumas razões pelas quais a criança 
vinda do Japão tem dificuldades para se adaptar ao Brasil, tais como o fato de 
ter vivido em uma sociedade estruturada de modo diverso em relação à nossa, 
um lugar que apresenta regras de comportamento bem definidas, sem oportu-
nidades para a espontaneidade, a criatividade e a mudança, onde se espera que 
as pessoas absorvam determinado padrão de comportamento pré-estabelecido 
e que não violem regras. Quando retornam ao Brasil, as crianças e adolescen-
tes mostram que desaprenderam ou não foram incentivadas a criar, a serem 
autônomas e independentes, esperando por ordens, não possuindo iniciativas, 
aparentam certa passividade e apresentam dificuldades para estabelecer relações 
interpessoais. 

Então, as crianças em geral tendem a negar uma das culturas para evitar o 
conflito, o que implica em negar parte de sua existência e do seu ser, comprome-
tendo o desenvolvimento. Desse modo, as crianças que incorporaram a cultura 
japonesa não apreciam nada relacionado ao Brasil; já aquelas que foram ao Japão 
com alguma estruturação tendem a esquecer o que lá vivenciaram. Em relação 
às crianças que nasceram no Japão, há também dificuldades para estabelecerem 
sua identidade e, quando vêm ao Brasil, não conseguem se identificar com as 
pessoas daqui e apresentam resistência à adaptação. 

No âmbito do Projeto Kaeru, atendemos crianças e adolescentes que demora-
ram a adaptar-se ao sistema escolar brasileiro bem como a outro sistema social. 
Há também aquelas que não se adaptaram e outras que estão em processo de 
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adaptação. Nos atendimentos realizados pelo projeto, temos nos deparado com 
os conflitos e as dificuldades de adaptação mencionados por Nakagawa (2002) 
e o modo como eles se relacionam com o Brasil e com o Japão. 

Nesse processo, algumas crianças e adolescentes puderam contar um pouco 
de suas experiências de adaptação. Elas vivenciavam certo estranhamento 
ao chegar aqui, ainda imaginando que estivavam no Japão. Tomemos como 
exemplo a experiência de Júnior, relatando em atendimento que, no primeiro 
dia em que foi para a escola no Brasil, “pagou um “mico”3. Foi logo tirando seus 
sapatos na entrada da escola, mas como não encontrou um lugar apropriado 
para deixar o calçado, entendeu que deveria deixá-lo do lado de fora da sala 
de aula. A professora se assustou e perguntou o que ele estava fazendo. Ele 
respondeu fazer o que todos faziam quando chegavam na escola, tiravam seus 
sapatos na entrada e calçavam outro para uso interno. Os japoneses possuem o 
hábito de tirar os sapatos antes de entrarem em determinados ambientes. Nas 
escolas japonesas, existem armários próprios para guardar o sapato ou tênis e 
calçar outros para circular pelas dependências da escola. 

Júnior estudou em uma escola japonesa e, quando chegou ao Brasil, pareceu 
muito empolgado e contente. Não teve dificuldades para se adaptar porque 
entendia ser o seu lugar de origem, como sempre ouviu de sua mãe. Compre-
endia bem o português porque sua mãe, enquanto esteve no Japão, além de 
ensiná-lo, desejava transmitir, por meio da língua, suas origens. Durante os 
atendimentos, Júnior se recusava a falar sobre sua vida no Japão; sentia o Brasil 
como o seu único lugar. Entretanto, ficou demasiadamente triste quando come-
çou a sofrer bullying na escola. Desenvolveu uma doença na pele e começou a 
esconder-se por trás de casacos longos com capuz. Começava a não ver mais o 
Brasil como um bom lugar. Ele não queria mais adotar o país como sua referên-
cia. Ficou profundamente triste e confuso, pois sabia que o desejo de sua mãe 
era o de permanecer no Brasil e não mais voltar para o Japão. Desesperada por 
ver seu filho triste, decidiu tirá-lo da escola. Mais uma mudança em sua vida, 
mais uma fragmentação com um mundo social que ele achava ser sua origem. 

Escutamos também outras crianças recém-chegadas ao Brasil acharem estra-
nhos outros comportamentos como servir o lanche ou a merenda em um refeitório, 
e não dentro das salas de aulas, como acontecia no Japão; não entendiam porque 
seus pais os acompanhavam até a porta das escolas, sendo que, quando estudavam 
em escolas japonesas, faziam o percurso sozinhas e a pé. 

Algumas delas relataram sobre as dificuldades que tiveram ao aprender o 

3. Passou por uma experiência constrangedora por estar mal informado.
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português. Reconheciam as letras, sabiam ler as palavras, mas não compreendiam 
o seu significado. Muitas vezes, buscavam traduzir e, mesmo assim, entendiam 
muito pouco. Outras entendiam o que as pessoas falavam em português, mas não 
conseguiam responder porque tinham dificuldades com o vocabulário. Algumas 
delas tentavam traduzir mentalmente o que gostariam de falar do japonês para 
o português, mas sentiam que não transmitiam tudo o que gostariam de dizer. 
De acordo com Nakagawa (2013), o idioma é mais uma das grandes dificulda-
des na inserção das crianças e adolescentes logo após o retorno, tanto no Japão 
quanto no Brasil. Isso é mais destacado nos adolescentes, porque voltam quase 
sem a compreensão do português, e dificilmente poderão frequentar o Ensino 
Médio sem falar, compreender, escrever e ler em português.  

As crianças e adolescentes também relataram sentir muita raiva e angustia 
extrema por se afastarem da escola japonesa, de seus amigos japoneses e de 
outros círculos sociais. São crianças que nasceram no Japão e se vincularam 
como seu lugar de origem. Dessas crianças, escutamos as despedidas da turma 
da escola e a entrega de cartas e cartazes de professores e amigos japoneses, 
e lembram que sentiram muita dor e que choraram muito. Outras chegavam 
felizes ao Brasil porque lá não se adaptaram, relatando ainda ser uma boa expe-
riência por terem a oportunidade de conhecer um novo país. Outras crianças 
lembraram que, no dia da mudança para o Brasil, tiveram de deixar o animal 
de estimação ou a maioria de seus brinquedos e pertences.

As experiências vivenciadas por algumas crianças e adolescentes que pas-
saram por processos extremamente angustiantes em função de uma mudança 
cultural apresentaram e ainda apresentam grande dificuldade para se adap-
tarem ao Brasil. Segundo Gonçalves (2002), isso se deve à fragmentação e 
ao rompimento do contato com o mundo social de origem e com a memória 
histórica presente na coletividade de origem. Essas crianças e adolescentes não 
se adaptam mais à vida atual, sendo estrangeiras nas duas culturas, vivendo um 
processo de desenraizamento cultural. 

1.3 Uma ação conjunta 

A partir de um atendimento individual realizado pelo Projeto Kaeru, podemos 
ilustrar algumas de nossas ações junto à família do atendido, sobretudo para 
garantir os direitos de proteção conferidos à criança e ao adolescente pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Inicialmente, relatamos um caso envolvendo uma família que retornou ao 
Brasil quando o governo do Japão lançou um programa de ajuda de custo 
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aos dekasseguis desempregados e seus dependentes que desejassem retornar 
ao Brasil. Assim, retornaram ao Brasil o casal e seus dois filhos. No Japão, 
a família estava vivendo em situação precária. O genitor não conseguia se 
estabelecer em nenhum emprego devido ao consumo excessivo de álcool4. A 
mãe não trabalhava porque sofria de uma doença mental, sem contar com o 
diagnóstico naquela época. Os filhos frequentavam a escola japonesa. A filha 
cursava o Ensino Médio e o filho o Ensino Fundamental I. 

Chegando ao Brasil, a família teve que contar com o apoio financeiro de 
parentes, morando temporariamente em suas casas. O genitor buscou organizar 
sua vida, procurando por trabalho, como também matricular seus filhos em 
uma escola. O Projeto Kaeru soube deste caso por meio da rede de ensino, 
e contatamos a escola em que o aluno estava matriculado. Apresentamos à 
família e à escola nosso objetivo e forma de atuação e ambas aderiram ao pro-
jeto. Assim, iniciamos o atendimento com André, que frequentava uma escola 
pública estadual próxima de sua nova residência.   

André entendia o nosso idioma porque era a língua falada dentro de sua 
casa, mas mal sabia ler e escrever o português. A escola e sua nova professora 
acolheram e se mostraram dispostos a ajudá-lo. Como ele havia acabado de 
chegar do Japão, os colegas de escola ficaram interessados em sua história, e por 
algum tempo ele foi o centro das atenções. André também pôde contar com 
a sorte, pois encontrou na nova escola uma professora bilíngue, que possuía 
conhecimentos para alfabetizar estrangeiros. Naquele momento, o projeto 
dialogava semanalmente com o corpo diretor da escola e com a professora de 
André acerca deste caso. Tempos depois, a professora passou a fazer observações 
sobre o comportamento do atendido. Embora fosse um menino inteligente e 
de rápido aprendizado, André começou a brigar com seus colegas, a agitar-se 
em sala de aula, conversar durante uma explicação, desrespeitar os professores, 
quebrar o material escolar, etc. O pai foi chamado diversas vezes pela escola. 
Após esses contatos, André se comportava de acordo com o esperado, mas 

4. “[...] a dependência do álcool é definida no IV Manual Diagnóstico Estatístico (DSM-IV) 
da Associação Americana de Psiquiatria, como a repetição de problemas decorrentes do uso do 
álcool em, pelo menos, três das sete áreas de funcionamento, ocorrendo conjuntamente, em um 
período mínimo de doze meses. Ênfase especial é atribuída à tolerância e/ou aos sintomas de 
abstinência, condições associadas a um curso clínico de maior gravidade. A dependência ocorre 
em homens e mulheres de todas as raças e classes socioeconômicas. Os transtornos mentais, 
segundo o DSM-IV, associados ao alcoolismo são o delirium tremens; a demência de Korsakoff; 
as perturbações psicóticas do humor, da ansiedade ou do sono; e a disfunção sexual” (Heckmann 
e Silveira, p. 78, 2009).
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posteriormente os problemas retornavam; as conversas em sala de aula, as 
brigas, o desrespeito, etc. O pai era novamente chamado para ouvir queixas 
relacionadas a seu filho. André percebia seu pai como uma referência e também 
como uma lei. A escola percebia que o pai era presente porque buscava resol-
ver as queixas da escola e acompanhava de perto todas as ações de seu filho, 
educando-o segundo os valores nos quais acreditava. Quando André passou 
para o Ensino Fundamental II, o pai começou a se distanciar de seu filho, da 
família e do trabalho, e mais uma vez passou a fazer uso abusivo do álcool. A 
dependência alcoólica traz grandes problemas e consequências ao indivíduo, 
tanto físicas quanto psíquicas, que podem, na maioria das vezes, causar prejuízos 
no trabalho, desorganização familiar, comportamentos agressivos, acidentes de 
trânsito, exclusão social, entre outros (Heckmann e Silveira, 2009).

Naquele período, André começou a recusar os atendimentos do Projeto Kaeru 
e a não comparecer nos horários agendados. Não conseguíamos contatá-lo 
para entender o que se passava – embora o seu comportamento já revelasse 
um significado – e tampouco seus pais: o pai, por estar alcoolizado, e a mãe, 
acometida por uma doença mental, eram os únicos que podiam responder pela 
criança. Procuramos então manter o contato com a diretora e com a coorde-
nação da escola, bem como com outros parentes, de modo acompanharmos 
o caso, intervir quando fôssemos chamados e planejarmos em conjunto uma 
ação efetiva. 

A escola nos informava a situação familiar de André, assim como o seu 
rendimento escolar. Ele não demonstrava interesse nas aulas ou em atividades 
escolares. A escola procurou por diversas vezes chamar o pai de André para 
compreender a situação familiar e também relatar os problemas em relação 
ao desempenho escolar de seu filho. Algumas vezes, ele comparecia na escola, 
mas se apresentava alcoolizado. A escola não dispunha de informações sobre 
a dinâmica familiar nem sabia da doença mental da mãe de André. O projeto 
também solicitou a presença do pai para o atendimento, mas isso não se realizou 
diante do estado de embriaguez do mesmo. Tentamos então entrar em contato 
com um parente de André, que compareceu na data agendada e fez um relato 
sobre a dinâmica familiar. Naquele mesmo dia, o familiar fez um apelo para 
que voltássemos a atender André.

O atendimento acontecia nas dependências da escola, e propusemos a André 
uma mudança de local, atendendo-o em seu domicilio, principalmente para 
evitar o contato com colegas curiosos que o faziam se sentir constrangido. 
André prontamente aceitou a retomada dos atendimentos em sua residência. Na 
ocasião, seu pai havia interrompido o uso do álcool e estava retomando alguns 
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projetos. Tivemos a informação de que, quando estava em crise alcoólica, o pai 
de André recebia atendimento em um Posto de Saúde próximo à residência. 
Ele não havia aderido a nenhum tratamento e nem foi encaminhado ao Centro 
de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD)5. 

O tratamento da dependência alcoólica envolve intervenções em vários 
níveis, seja na etiologia ou nas implicações sociais, profissionais e familiares. A 
intervenção terapêutica destina-se tanto à dependência quanto à abstinência 
do álcool, contando com algumas ações psicoterapêuticas tais como a terapia 
individual e em grupo, assim como as intervenções psicofarmacológicas. Como 
o uso do álcool produz consequências físicas, intelectuais, psicológicas e sociais 
ao dependente, os programas de terapia são multidisciplinares e o tratamento 
é realizado a longo prazo, com o objetivo de conseguir uma abstinência satis-
fatória (Heckmann e Silveira, 2009). O uso do álcool, assim como de outras 
drogas, constitui um problema de saúde pública em função de sua complexi-
dade e magnitude, visto que seus efeitos afetam significativamente a saúde e 
a qualidade de vida dos usuários, familiares e de toda a sociedade (Azevedo e 
Miranda, 2010).

Logo após retomarmos o atendimento de André, seu pai voltou a fazer uso 
excessivo de álcool. Como o atendimento ocorria na residência da família, 
pudemos acompanhar semanalmente as ocorrências e como se apresentava a 
dinâmica familiar. Desde que chegou do Japão, a mãe de André dirigia-se ao 
posto de saúde do bairro para consultas periódicas com o médico (clínico geral), 
que lhe prescrevia um determinado medicamento. O pai era responsável por 
gerenciar os horários e dias da medicação, e quando estava alcoolizado, muitas 
vezes não fornecia remédios à esposa. Esse fato, associado a outras circunstân-
cias, desencadeou diversas crises, o que levou a duas internações psiquiátricas. 

Os filhos se viram completamente desamparados e pediram a intervenção 
dos técnicos para que pudessem intervir em relação a seus pais. Desse modo, 
o projeto acompanhou todo o procedimento para que o casal pudesse ser 
encaminhado a um centro especializado, como o Centro de Atenção Psicos-
social, que se destina a acolher pacientes com transtornos mentais, estimular 

5. De acordo com o Ministério da Saúde, o CAPS-AD tem por finalidade proporcionar 
atendimento à população, respeitando-se a adstrição do território, oferecendo atividades tera-
pêuticas e preventivas, tais como: atendimento diário aos usuários dos serviços, dentro da lógica 
de redução de danos; gerenciamento dos casos, oferecendo cuidados personalizados; condições 
para o repouso e desintoxicação ambulatorial de usuários que necessitem; cuidados aos familiares 
dos usuários dos serviços e ações junto aos usuários e familiares para os fatores de proteção do 
uso e da dependência de substâncias psicoativas.
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sua integração social e familiar e apoiá-los em suas iniciativas de busca da 
autonomia, oferecendo-lhes atendimento médico e psicossocial.6

Localizamos o CAPS que abrangia a região onde moravam os atendidos 
e a mãe de André pôde receber o diagnóstico e o devido tratamento para o 
transtorno mental de que sofria. Por vezes, o pai de André acompanhava a 
esposa até o CAPS. Ele comparecia alcoolizado em dias não agendados para 
a consulta ou no grupo terapêutico de que ela participava.  

Por estarmos atendendo André, que se encontrava em situação vulnerável, e 
procurando assegurar seus direitos, conforme disposto pelo ECA, procuramos 
agendar uma reunião com os técnicos de referência do CAPS. Naquela opor-
tunidade, pudemos não só discutir detalhadamente o caso da mãe de André 
como as implicações de sua doença em relação a seus filhos e sua família, e 
também buscar que fosse garantida a inclusão do pai de André em programas 
de atendimento relacionados ao abuso do álcool. Ao final, o atendimento ao 
pai de André foi viabilizado e a família foi convidada a participar de encontros 
mensais para compreenderem o tratamento da doença da mãe de André.

O atendimento com André teve continuidade, principalmente para acom-
panhá-lo no contexto dessa dinâmica familiar que demandava o suporte de 
diversas redes: da saúde; da assistência social, da proteção e garantia dos direitos 
da criança e do adolescente, como também da manutenção de seu tratamento. 
Sua mãe continuou em tratamento CAPS e no grupo terapêutico, e André 
pôde assistir às palestras e acompanhar as orientações do programa para as 
famílias desenvolvido pela instituição. 

1.4 Bullying

O projeto atendeu dois irmãos, o mais velho com 10 anos de idade e o mais 
novo com seis anos. Eles nasceram na província de Saitama7 e vieram ao Brasil 
porque a mãe ficou incumbida de cuidar da avó das crianças, que morava em 
São Paulo. Os pais tinham se separado. A mãe relatou durante a anamnese que, 
além de não trabalhar, o pai era violento com ela e com as crianças. A família 

6. Um dos objetivos do Programa CAPS é possibilitar a organização de uma rede substitu-
tiva ao Hospital Psiquiátrico no Brasil. Os pacientes são atendidos de acordo com o Projeto 
Terapêutico Singular, que consiste num tratamento específico para cada indivíduo, elaborado 
pela equipe responsável. Além das consultas, o atendimento pode ser composto por diversas 
atividades, como oficinas terapêuticas e culturais, rodas de conversa e orientações individuais 
ou em grupo, entre outras.
7. Lugar fictício.



Projeto Kaeru: 10 anos164

saiu do Japão às pressas, como se dele estivessem fugindo. A partir de então, 
os meninos não tiveram mais contato com o pai. Durante os atendimentos, o 
irmão mais velho falava dele com muita raiva e dizia jamais querer encontrá-lo. 

Quando chegaram ao Brasil, a mãe pôde contar com a ajuda de seu irmão, 
que trabalhou como dekassegui no Japão e providenciou moradia para a irmã 
e seus sobrinhos em São Paulo. Ao iniciar o atendimento, constatamos que 
as crianças não compreendiam por que eles migraram para o Brasil. Eles não 
conheciam o país e, por isso, tudo era uma novidade, parecendo contentes por 
estarem vivendo em um novo lugar. Assim que a família se estabeleceu na nova 
moradia, a mãe procurou matricular seus filhos em uma escola pública, próxima 
à residência. Mas não ficaram por muito tempo nessa escola. A avó, que então 
morava com eles, percebeu que o menino mais velho chorava muito antes de 
ir para a escola. Ao mesmo tempo, suas notas haviam caído drasticamente. Em 
seguida, ele desenvolveu diversos sintomas, como dor de cabeça, dor no estô-
mago, etc. Uma dor psíquica que já estava instalada. Tanto a avó como a mãe 
forçaram o menino a contar o que havia acontecido. Com muita resistência e 
medo, ele conseguiu relatar que ninguém queria ficar ao seu lado no intervalo, 
alguns meninos o xingavam e pegavam o seu caderno, escondendo-o pela sala, 
era chamado de baleia. Isso ocorria quase diariamente. Não houve denúncia 
sobre o bullying e ou contra a escola. A avó, que percebeu seu neto entristecer, 
decidiu retirá-lo daquela escola. E assim, os irmãos foram transferidos para 
uma escola particular, ambos matriculados como bolsistas. 

Entretanto, as situações de bullying continuaram. Nos atendimentos, pude-
mos observar e trabalhar a dificuldade da criança para adequar-se à realidade, o 
que foi observado nas situações de brincadeiras e de jogos, quando apresentava 
dificuldade de adaptar-se à situação, não aceitando ou procurando mudar as 
instruções, ou mesmo não as reconhecendo. Também pudemos ajudá-lo com 
sua insegurança, ansiedades, medos, raiva, ciúmes, timidez, etc. Durante os 
atendimentos, trabalhamos a extrema dificuldade para relacionar-se com as 
pessoas, seja em casa, seja na escola, o que se vincula a dificuldades e situações 
envolvendo relacionamentos interpessoais específicos, com as quais colaboram 
fortemente as expectativas irrealistas do sujeito em relação a si mesmo ou aos 
demais, da mesma forma como avaliações inadequadas das expectativas que 
os outros têm em relação a ele (Yoshida, 2001). 

Não tivemos dúvidas de que sofrer bullying no ambiente escolar causava 
muita angústia à criança. Assim, nossa atuação clínica se ampliava tanto para 
a mãe como para a escola, com o propósito de que pudessem se implicar no 
enfrentamento do bullying. Procuramos conversar com mãe, que se mostrou 
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muito disposta a ajudar seu filho. O mesmo não ocorreu em relação à escola, 
que negou haver a ocorrência de bullying no estabelecimento. A diretora da 
instituição acrescentou que o menino estava se comportando de modo agressivo 
e sem disciplina. Ela sequer considerou a possibilidade de que esse comporta-
mento poderia estar relacionado ao bullying. Para a escola, esse problema não 
existia, e não houve preocupação em investigar-se a sua ocorrência. Tivemos 
duas impressões: o nosso atendido era considerado um mentiroso e estávamos 
numa situação sem saída.  

Acerca do bullying, Beane (2011) explica tratar-se de uma forma de com-
portamento agressivo e direto que é intencional, doloroso e persistente. São 
considerados atos de bullying escolar o desejo de agredir colegas ou expô-los 
a situações negativas, que se repetem ao longo do tempo e geram dificuldade 
de defesa por parte dos alunos expostos a tais ações. 

O bullying é uma realidade entre crianças e adolescentes em idade escolar 
em diferentes contextos culturais e um grave problema em muitos países. O 
fenômeno conduz a episódios de sofrimento psíquico, além de comprome-
ter o processo ensino-aprendizagem, influenciando a resposta às demandas 
sociais ao longo dos ciclos de vida. Essas consequências negativas alcançam 
todos os envolvidos, e associadas ao aumento de prevalência e ocorrência do 
fenômeno, converteram o bullying em um grave problema de saúde pública 
mundial (Oliveira et al., 2015).

Evidências observadas na literatura científica sugerem que a dinâmica do 
bullying é resultado das características individuais dos alunos, da vulnerabilidade 
de um estudante em relação aos outros ou do status social, que diferencia e 
segrega os pares. Conhecer as causas e os motivos do envolvimento de alunos 
em situações de bullying é fundamental para a implementação de ações de 
enfrentamento, que tenham como foco o desenvolvimento humano e a pro-
moção da saúde no contexto escolar.

De acordo com Beane (2011), quando uma criança é vítima de agressão, 
ela apresentar medo de ir para a escola, pode adoecer, sentir náuseas por 
imaginar que irá encontrar o agressor. Isso pode desenvolver uma vergonha 
tóxica, que é a mistura de medo, ansiedade e estresse, acompanhado de raiva 
e impotência. Isso pode levar a criança a questionar a própria capacidade de 
lidar com a intimidação, e também se deve ou não confiar nos adultos. A 
vítima pode sentir que merece ser maltratada, pode sentir vergonha por não 
conseguir se defender, pode sentir que não deve mais acreditar que a vida 
escolar voltará a ser boa. 

Geralmente, as crianças não contam aos adultos sobre as agressões. Elas são 
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desde cedo ensinadas a não serem dedo-duro8. Elas acham errado contar que 
estão sofrendo maus-tratos ou que outra pessoa tem sido maltratada. Outro 
motivo é terem presenciado adultos ignorarem outros relatos. Além disso, não 
relatam as agressões porque temem que o envolvimento dos adultos possa 
tornar a situação ainda pior. 

Podemos ilustrar por meio de um relato de caso a relação entre a criança 
que sofreu bullying e o adulto, nessa situação o diretor da escola. Ao mesmo 
tempo, esse relato permite demonstrar que, diante de sua gravidade, o problema 
só pode ser combatido com a ajuda de vários atores sociais. 

Quando o projeto iniciou os atendimentos com Rafael, ele estudava em uma 
escola municipal e estava matriculado na 5a série do Ensino Fundamental II. 
A família relatou que a criança sofria bullying desde a 4a série. Falava sobre 
diversas ocorrências com a diretora da escola que, na época, adotou como medida 
dirigir-se aos professores, instruindo-os no sentido de orientarem os colegas a 
não importunarem o menino. Isso causou outra situação: os colegas de sua classe 
passaram a evitá-lo ao máximo para não dar margem a nenhuma ocorrência 
contra o menino. De fato, o que ocorreu foi uma evitação do problema e não 
a solução em relação ao bullying. Nesse contexto, outros problemas surgiram: 
como dissemos, Rafael ficou isolado, sem amigos e sem contatos. Por muito 
tempo ele acreditou que era a causa do problema. 

Como Rafael passou a não mais se queixar sobre o bullying na escola, apro-
veitamos para abordar outras dificuldades. Como o bullying na escola não tinha 
sido solucionado, mais tarde ele reapareceu. Rafael relatou tais situações no 
banheiro, na cantina, nos corredores, na sala de aula, na entrada e saída da escola. 
Os agressores o perseguiam todo o tempo. Assim, o pai novamente comunicou 
a diretora da escola sobre o bullying. Por sua vez, ela o escutava e percebia o pai 
como uma pessoa demasiadamente queixosa. O pai percebeu que as reclamações 
não surtiam efeito e, sem saber o que fazer, compartilhava com o filho o seu 
desânimo e tristeza. Rafael só pensava em desistir da escola. Começou a faltar 
e não conseguiu ter vontade nem prazer em aprender e estudar. Na escola, a 
diretora não procurou identificar ou intervir em relação aos agressores. Estava 
claro que a escola não adotava nenhum método de enfrentamento em relação 
ao bullying. Foi aventada a possibilidade de mudança de escola, mas o pai foi 
muito resistente.

A diretora da escola, à qual referimos, mudou para outra unidade. Esse tipo 
de mudança geralmente ocorre no início do ano letivo, e é motivada por diversas 

8. Refere-se àquele que delata, ao delator, denunciante.
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situações, conforme temos observado em outras escolas, tais como: mudança 
de gestão, pedidos de transferência, aposentadoria, etc. Quando há troca de 
diretores ou de coordenadores pedagógicos, a equipe do Projeto Kaeru realiza 
novamente a apresentação dos objetivos de nossos trabalhos. 

Com relação à nova diretora da escola em questão, observamos maior recep-
tividade tanto em relação ao nosso trabalho como à questão do bullying. Após 
a primeira reunião de pais, aproveitamos para pedir a atenção da nova diretora 
quanto às ocorrências relacionadas a Rafael, entendendo que somente é possível 
combater o bullying com a ajuda de todos os atores envolvidos – a escola, os 
pais, profissionais da saúde, etc. A nova diretora relatou a ocorrência do bullying 
também em outras séries do Ensino Fundamental II, e mostrou-se disposta 
a conversar com Rafael para acolhê-lo e proporcionar-lhe a segurança de que 
necessitava. Além disso, informou sobre sua intenção em trabalhar com essa 
temática em conjunto com todo o corpo docente da escola, além de pensar 
na criação de projetos que poderiam ser desenvolvidos e aplicados em toda a 
escola. A diretora possuía conhecimento sobre o assunto e as consequências do 
bullying sobre suas vítimas. Também considerava que era preciso cuidar e tratar 
o agressor, e que, além de apresentar projetos pedagógicos sobre o tema, era 
necessário ampliar as ações políticas, implantando e desenvolvendo métodos 
de enfrentamento do bullying na escola.

Essa ação vai ao encontro do programa proposto por Beane (2011) dire-
cionado a pais e educadores nas escolas dos Estados Unidos, proporcionando 
instruções práticas e didáticas com relação ao bullying sobre como agir, ensi-
nar, pensar, falar, resolver, ajudar, comunicar, estabelecer regras, supervisionar, 
estimular, proteger, participar, respeitar seus filhos e alunos. Com relação à 
escola, o autor orienta que a instituição seja abordada de uma maneira que não 
a coloque em posição defensiva. Sempre que possível, o autor recomenda que 
se adiante o assunto para que a escola possa pensar no que fazer; que consi-
dere que a escola confirmará as informações, assim a direção poderá agir; que 
procure dizer que deseja uma ação imediata e que a escola busque medidas 
imediatas para garantir a segurança. A segurança e a saúde da criança devem 
ser prioridades e o combate ao bullying ajudará a criança, outros pais, outras 
crianças e também a escola.

Após a conversa que tivemos com a nova diretora da escola de Rafael, as salas 
de aula já haviam mudado, repletas de cartazes que falavam sobre o bullying. 
Uma ação imediata e em conjunto foi implementada. Rafael continua em 
atendimento e nossa atuação não se restringe a uma prática clínica, apontando 
também para um maior interesse e preocupação com o contexto social, buscando 
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uma articulação mais concreta entre a clínica e o social, exigindo de cada um 
de nós o compromisso social com a realidade.

Em relação ao bullying, a equipe técnica considerou pertinente estudar o 
tema, o que culminou em uma pesquisa relacionando esta temática com alguns 
dados que já haviam sido coletados por meio de entrevistas de anamnese com 
as famílias. Esses dados contribuíram para a elaboração de outros capítulos 
deste livro, em especial o capítulo quatro.
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Anexo

Tabela 1 Número de atendimentos do Projeto Kaeru

2009 2010 2011 2012   2013 

Escolas atendidas
16 + sala de 

alfabetização
12 + sala de 

alfabetização
13 + sala de 

alfabetização
25 + sala de 

alfabetização 
21 + sala de 

alfabetização

Avaliações de  
crianças 

210 92+12 62 57 14

Atendimentos  
semanais 

59 terminando 
em 43

59 70 90
73  terminando 

em 52

Atendimentos a 
escolas,  professores 
e pais 

160 140 131 96 141

Atendimentos extras
(e-mail, telefone ou  
pessoalmente)

371 333 407 512 568

Atividades no Japão 
(palestras, mesas, 
encontros e atendi-
mentos)

725 589 602  584  730 

Atividades em São  
Paulo (visitas e entre-
vistas)

144 85 61 105 145

Follow up      21 12 4
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(continuação)

* Avaliações feitas em 2009 e 2010 com a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo nas 
cidades de Bauru, Andradina, Marília, Mogi das Cruzes, Suzano, Americana e Campinas.

** Videoconferência com as diretorias de ensino realizada no início do projeto na Secretaria 
Estadual da Educação de São Paulo. 

2014 2015 2016 2017 2018 (agosto)

Escolas atendidas
26 + sala de 

alfabetização
29 + sala de 

alfabetização
35+ sala de 

alfabetização
29 + sala de 

alfabetização
39 + sala de 

alfabetização

Avaliações de  
crianças 

22 21 21 17 8

Atendimentos  
semanais 

56 70 82 74 71

Atendimentos a 
escolas,  professores 
e pais 

82 75 42 66 34

Atendimentos extras
(e-mail, telefone ou  
pessoalmente)

1 024  
(529 currículos)

556 594 584 253

Atividades no Japão 
(palestras, mesas, 
encontros e atendi-
mentos)

749 1.058 644
1 524 

(inclui WAM)
61 em maio

Atividades em São  
Paulo (visitas e entre-
vistas)

69 79 68 49 19

Follow up  12 8 9 5 2
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Tabela 2

Número de brasileiros no Japão

Na década de 1960, a presença brasileira no Japão era de algumas centenas, 
enquanto que na década de 1970 chegava a um pouco menos de 2 mil. Na 
década de 1980, quando o movimento migratório envolvendo nikkeis se acentua, 
o aumento se dá conforme observado nas tabelas a seguir.  

Tabela 3 Número de brasileiros no Japão

Fonte: Ministério da Justiça do Japão
Dados compilados por Kyoko Y. Nakagawa

Questionários enviados 957

Secretaria Estadual da Educação  
de São Paulo 606

Secretaria Municipal da Educação 
de São Paulo 243

Total 849

Ano Quantidade Ano Quantidade
1984 1 953 2001 265 962
1985 1 955 2002 268 332
1986 2 135 2003 274 700
1987 2 250 2004 286 557
1988 4 159 2005 302 080
1989 14 528 2006 312 979
1990 56 429 2007 316 967
1991 119 333 2008 312 582
1992 147 803 2009 267 456
1993 154 650 2010 230 552
1994 159 619 2011 210 032
1995 176 440 2012 190 609
1996 201 795 2013 181 317
1997 233 254 2014 177 704
1998 222 217 2015 173 437
1999 224 299 2016 180 923
2000 254 394 2017 191 362
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Tabela 4 Número de crianças e adolescentes brasileiras no Japão (1986-1994)

Tabela 5 Número de crianças e adolescentes brasileiras no Japão (1995-2000)

Tabela 6 Número de crianças e adolescentes brasileiras no Japão (2001-2006)

Idade 1986 1988 1990 1992 1993 1994
0 a 4 69 84 1 187 5 082 5 082 5 666
5 a 9 85 107 806 4 075 4 075 4 931

10 a 14 95 91 689 3 169 3 169 3 726
15 a 19 153 296 4 804 12 997 12 997 12 409
5 a 14* 180 198 1 495 7 244 7 264 8 657

% 5 a 14 8,4% 4,7% 2,6% 4,9% 4,91% 5,4%
0 a 19** 402 578 7 486 25 323 25 323 26 732
% 0 a 19 18,82% 13,8% 13,2% 17,1% 17,13% 16,8%

Total 2 135 4 159 56 429 147 803 147 803 159 619

Idade 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0 a 4 6 908 9 226 12 935 14 380 15 199 17 368
5 a 9 5 685 6 916 8 866 8 948 9 145 11 005

10 a 14 4 646 5 963 8 019 8 619 8 938 10 210
15 a 19 13 915 16 310 19 276 17 517 15 583 18 215
5 a 14* 10 331 12 879 16 885 17 567 18 080 21 215

% 5 a 14 5,8% 6,4% 7,2% 7,9% 8,1% 8,3%
0 a 19** 31 154 38 415 49 096 49 464 48 865 56 798
% 0 a 19 17,6% 19,1% 21% 22,2% 21,9% 22,3%

Total 176 440 201 795 233 254 222 217 224 299 254 394

Idade 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 a 4 17 916 17 264 16 771 16 878 17 186 17 959
5 a 9 12 544 13 643 14 877 16 010 17 476 18 611

10 a 14 10 478 9 967 9 736 10 137 11 328 12 876
15 a 19 17 512 16 106 16 558 17 312 18 018 17 340
5 a 14* 23 022 23 610 24 613 26 147 28 804 31 487

% 5 a 14 8,6% 8,79% 8,95% 9,12% 9,53% 10,06%
0 a 19** 58 450 56 980 57 942 60 337 64 008 66 786
% 0 a 19 21,9% 21,2% 21,09% 21,05% 21,18% 21,33%

Total 265 962 268 332 274 700 286 557 302 080 312 979
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Tabela 7 Número de crianças e adolescentes brasileiras no Japão (2007-2012)

Tabela 8 Número de crianças e adolescentes brasileiras no Japão (2013-2017)

* Idade de ensino obrigatório para as crianças japonesas.

** Idade em que estão compreendidas as crianças e adolescentes.

Fonte: Nyuukan-kyookai – Zairyu gaikokujin toukei - Japan International Association e Homushô – 
Ministério da Justiça do Japão.
Dados compilados por Kyoko Y. Nakagawa.

Idade 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0 a 4 18 470 18 472 14 730 12 885 11 449 10 853
5 a 9 18 974 18 917 16 030 13 993 12 612 11 603

10 a 14 14 490 16 013 14 760    13 437 12 808 11 806
15 a 19 16 357 14 657 11 790 10 326 9 986 9 958
5 a 14* 33 464 34 930 30 793 27 430 25 420 24 409

% 5 a 14 10,56% 11,17% 11,51% 11,89% 12,40% 12,28%
0 a 19** 68 291 68 059 46 693 50 641 46 855 44 220
% 0 a 19 21,56% 21,77% 17,45% 21,96% 22,30% 23,19%

Total 316 967 312 582 267 456 230 552 210 032 190 609

Idade 2013 2014 2015 2016 2017
0 a 4 10 133 9 879 9 728 9 764 9 744
5 a 9 11 051 10 738 10 009 10 508 11 367

10 a 14 11 182 10 935 10 091 10 344 10 835
15 a 19 10 388 10 525 10 899 11 280 11 748
5 a 14* 22 233 21 673 20 100 20 852 22 202

% 5 a 14 12,26% 12,19% 11,58% 11,52% 11,60%
0 a 19** 42 754 42 077 40 727 41 896 43 694
% 0 a 19 22,34% 23,67% 23,48% 23,15% 22,83%

Total 181 317 177 704 173 437 180 923 191 362
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