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Também no Japão os fi-
lhos de imigrantes brasi-
leiros enfrentam proble-
maspararecebereducação
de qualidade.
As jornadasde trabalho

de até 16 horas dos pais, o
fato de que não são capa-
zesde ler japonêsnemaju-
dar as crianças nos traba-
lhos escolares —praxe no
país asiático— e a alta in-
cidênciadebullying fazem
com que brasileiros aca-
bam largando o estudo.
Édifícil estimarquantos

filhosdedecasséguisestão
foradaescolaporqueogo-
verno japonêsnãodivulga
dados,dizodiplomatares-
ponsável pelo setor deCo-
munidade da Embaixada
do Brasil em Tóquio, Ivan
Carlo Padre Seixas.
Pesquisa divulgada na

últimasemanapeloMinis-
tério do Japão, porém,
mostra que, de cada qua-
trocriançascomdificulda-
des com o idioma nas es-
colas japonesas, uma é
brasileira: 8.779 deles ti-
nham problemas para
acompanhar as aulas.
Dos cercade40mil bra-

sileiros em idade escolar
hojeno Japão, 3.800estão
nas80escolasquedãoau-
la em português.
Uma dificuldade é que

partedas famíliasnãocon-
seguepagarocustomédio
de25mil ienes (cercadeR$
750) dasmensalidades.
Outro problema grave,

segundo a psicóloga Kyo-
ko Nakagawa, é o alto ín-
dice de diagnóstico de au-
tismo.Dados indicamque,
entre os brasileiros, ele
chega a 6%, o triplo do re-
gistrado entre japoneses.
Para Norberto Mogi,

presidentedoSabja (Servi-
ço de Assistência aos Bra-
sileirosno Japão), éprová-
vel que haja erro de diag-
nóstico,pordificuldadede
comunicação dos avalia-
dores com as crianças.
“O problema é que, co-

locado numa classe espe-
cial, o aluno jamais volta-
rá para o ensino regular e
temseudestinoseladopa-
ra sempre”, diz Kyoko.
ASabja tenta atrair uni-

versidades japonesaspara
pesquisar a questão.
Apesar dos problemas,

já há uma geração de de-
casséguis conseguindose-
guir no ensino japonês e
chegar àuniversidade,diz
o professor daUnBMaurí-
cio Soares Burgarin, que
estudoua inserçãoescolar
entre 2015 e 2017. (AESP)

No Japão, evasão
escolar e autismo
sãopreocupação

Divulgação

Criança que integra projeto Kaeru visita exposição na Pinacoteca de São Paulo, em atividade que permite encontrar colegas com realidades parecidas

ANA ESTELA DE SOUSA PINTO
DE SÃOPAULO

Acuadas, as gêmeas só fa-
lavamentre elas e não saíam
daclassenemparatomarlan-
che, contaValkíriaBentoLu-
iz, diretora da escola estadu-
alProfessorAllyriodeFiguei-
redo Brasil, em Guarulhos.
“Já tinham 12 anos, mas

choravamcomoseestivessem
no jardimda infância.”Eram
filhas de decasséguis (brasi-
leiros que imigraram para o
Japão em busca de trabalho)
quehaviamvoltadoaoBrasil
após a crise global de 2008.
Como elas, cerca de 35mil

crianças experimentavam a
mesma angústia: suas famí-
lias haviam deixado o Japão
na onda de desemprego que
atingiu 250mil brasileiros.
Amaiorpartenãosabia ler

nem escrever português. As

gêmeasdeGuarulhos,nasci-
das no Japão,mal sabiam fa-
lar no idioma de seus pais.
“Foi comaajudadoKaeru

que elas conseguiram se
adaptar e terminar o ensino
médio”, diz Valkíria.
Kaeru (palavraquesignifi-

ca tanto “voltar” quanto “sa-
po” em japonês) é um proje-
to coordenado pela psicólo-
gaKyokoNakagawapara cri-
anças que precisam superar
o luto damudança de país.
“Passouachegarumaava-

lanche de gente,muitos sem
documentos, sempreparoal-
gum.Ascriançashaviamper-

dido tudo o que conheciam,
amigos, referências, o tipode
lazer. E o pior é que não pu-
deram escolher, foram trazi-
das pelos pais.”
NascidaemTóquio,Kyoko

chegouaindabebêaSãoPau-
lo,maspassoupordificulda-
de parecida. Seus pais acha-
vamquevoltariamlogoaoJa-
pãoenãosepreocuparamem
lhe ensinar português.
Aos seis anos, foi encami-

nhadaparaumaclasse espe-
cial e passava os dias na es-
cola sozinha. “Fui salva por
umaprofessoraótimadopri-
meiro ano”, diz Kyoko.
É o que sua organização,

patrocinadapelaMitsui, ten-
ta fazer com as 82 crianças
atendidas em 31 escolas pú-
blicas na cidade de São Pau-
lo. “Sem ajuda e sem conse-
guir se relacionar com os co-
legas, as crianças acabam se
isolando e desenvolvendo
distúrbios”, afirma.
Oprimeiroanoéomaisdi-

fícil, e a adaptação pode du-
rar atédois anos.Oscinco in-
tegrantes da Kaeru visitam
uma vez por semana escolas
debairros comconcentração

dedecasséguisquevoltaram,
comoSaúde, Jabaquara,Vila
Carrão, Itaquera, Vila Matil-
de, Penha e na divisa com
Guarulhos, entre outros.
Alémdedarapoiopsicoló-

gico,aentidadepassouapro-
moverencontrosaos finaisde
semana. “Quando estão jun-
tos, podem falar japonês en-
tre si e dividir as experiênci-
as comuns.” Também fazem
excursões por lugares como
o parque Ibirapuera, o Insti-
tutoButantaneamuseusco-
moaPinacoteca. “Éuma for-
madeiremseapropriandoda
cidade”, afirma Kyoko.
Segundoela, aajudasees-

tende aos pais. “As famílias
chegam depois de 15 ou 20
anos, sem casa para morar.
Ficamde favor na casa de al-
guém, surgem brigas, alcoo-
lismo,depressão.Paraajudar
as crianças, é preciso cuidar
também dos adultos.”
MônicaNakamashifoiuma

dasmãesquesebeneficiaram
do trabalhodaKaeru.Mãede
trêsmeninas, hoje com 17, 12
e 8 anos, ela tentou por duas
vezes a sorteno Japão.Na se-
gunda, ficouporcincomeses.

Voltou em 2011. “Trabalhava
fora o dia todo, com três fi-
lhas, e, como não dominava
o japonês,nãoconseguiaaju-
darnas atividades escolares.
Percebi que os anos estavam
passando, elas não estavam
aprendendo direito, e eu me
sentia péssima.”
Tímidas, as filhasmais ve-

lhas sofreram com a adapta-
ção ao ensino municipal. “A
domeio não queria ir à esco-
la de jeito nenhum, chorava
todos os dias. Precisei acom-
panhá-la por quatro meses
até que se adaptasse.”
Em2012, entraramnopro-

jetoKaeru. “Nassessões, elas
faziamvelas,bordados, trico-
tavame iamconversandoso-
bre as dificuldades.”
Empoucomaisdeumano,

segundo a mãe, a filha mais
velha jáconseguia lereescre-
ver emportuguêsehaviame-
lhorado seu vocabulário.
Mônica começouapartici-

par também das oficinas e
passeios de final de semana.
“Conheci famílias comhistó-
rias muito parecidas com a
minha. Fizemos amizade e
trocamos experiências.”

Maioria chega ao país
semsaber ler e escrever
português; comapoio
psicológico, adaptação
pode levar até dois anos

Desempregono Japãoapós a crise de 2008 fez comquemais de 35mil crianças viessemparaoBrasil

Projetoajudafilhosdedecasséguis
a seadaptaremàescolabrasileira

“ Passou a vir
umaavalanchede
gente,muitos sem
documentos, sem
preparo algum.As
crianças haviam
perdido tudo,
amigos, referências
kyokoNAkAgAwA
coordenadora do projeto Kaeru

Adriano Vizoni/Folhapress

Aline Tieko Ito, que viveu no Japão dos 7 aos 17 anos, na Faculdade Paulista de Artes
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OprimeirochoquequeAli-
neTiekoItoSerra levouaoen-
trar numa escola brasileira
pela primeira vez, aos 17
anos, foi ver alunos confron-
tando os professores.
“O professor não conse-

guia dar aula, o material era
precário, o português escrito
era muito diferente do fala-
do, tudo era difícil.”
No auge da crise de 2008

noJapão,seuspais tinhamsi-
do dos primeiros a ser demi-
tidos nas indústrias em que
trabalhavam,eaproveitaram
a ajuda que o governo japo-
nês dava aos que quisessem
voltar ao Brasil. “Voltamos
para a estaca zero, para a ca-
sadaminhaavó,deondemi-
nha família tinha saído tam-
bém sem emprego.”
NaescolaestadualdeGua-

rulhos em que foi matricula-

da,Aline foi apresentadape-
la diretora ao projeto Kaeru.
“Foinamelhorépoca,por-

que eu não me conformava
detervoltadoaoBrasil.Acha-
va que fosse burra, jamais
aprenderia, chegavaemcasa
chorando todos os dias.”
Ela diz que os professores

não acreditavam quando di-
zia que não sabia ler nem es-
crever em português. “Como
não tinha sotaque, achavam
que fosse mentira. Mas eu
mal conhecia o alfabeto.”

PersistênciA
Toda vez que pensava em

jogar tudoparaoalto, afirma
ela, “oprojetoKaeruajudava
a recuperaroequilíbrio emo-
cional”. Aline continuou a
frequentaras sessõesmesmo
apósse formarnoensinomé-
dio, durante oito meses.
“Alguns têm preconceito,

achamquepsicólogoésópa-

raqueméanormal.Mas todo
mundodeveria ter umacom-
panhamento.”
Durante todo esse tempo,

seus pais continuavam sem
emprego no Brasil. Os dez
anos em que viveu no Japão
a ajudaram a conseguir um
emprego no hospital Nipo-
brasileiro, e Aline passou a
bancar o aluguel da família.
Do país asiático ficaram

lembranças do frio, da neve
e do espanto dos colegas
quandoela levavanamarmi-
ta arroz, feijão e bife. “Todos
queriamolhar, eeumorriade
vergonha,porquemeualmo-
çonãoera todoarrumadinho
como o dos japoneses.”
Estudante de design, ela

trabalhanumescritóriodear-
quitetura e diz que não pen-
sa em voltar ao Japão.
“Só para passear. Se vol-

tasse agora, teria que traba-
lhar como peão.”

Formada, garotabancoualuguel da família

c dias melhores


